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INTRODUÇÃO 

A família é a instituição social mais importante, isto é, é através dela que a maior 

parte de nós realiza o seu processo de socialização, ou seja, a aprendizagem das dimensões 

mais significativas da interação com os outros (Fernandes, 2000).  

Uma grande parte importante na família são os irmãos, e Dunn e Kendrick (1986) 

sublinham a sua importância no desenvolvimento individual, mas referem que as relações 

entre os irmãos podem abarcar um contínuo de sentimentos entre o amor e o ódio. No 

entanto, e como referem Deckard, Dunn e Lussier (2002), o relacionamento entre irmãos é 

dos mais duradouros que a maioria das pessoas tem. 

Todavia, têm vindo a ser detetados cada vez mais casos de violência na família, 

nomeadamente entre irmãos, sendo que é dos relacionamentos cujo estudo é mais 

negligenciado, principalmente no que diz respeito ao estudo e compreensão da violência 

(Relva, Fernandes, & Alarcão, 2013). 

Furman e Buhrmester (1985) referem que a gestão e a qualidade das relações entre os 

pais e os filhos são um fator importante na determinação da qualidade das relações na fratria, 

assim como, na fratria, as variáveis sexo, a diferença de idades e as caraterísticas individuais 

de cada um (por ex., a sua personalidade) influenciam o modo como os irmãos se relacionam 

entre si (Fernandes, 2000). 

Por conseguinte, pareceu-nos que a Regulação Emocional poderia ser uma variável 

moderadora na violência entre irmãos, e pesquisar o efeito desta variável será um dos 

objetivos centrais desta investigação. Por  Regulação Emocional entende-se, de acordo com 

Thompson (1994), o conjunto de processos intrínsecos e extrínsecos responsáveis pela 

monitorização, avaliação e consequentemente modificação das reações emocionais, 

nomeadamente as suas caraterísticas temporais e de intensidade, que permitem ao indivíduo 

alcançar os seus objetivos (Veloso, Gouveia, & Dinis, 2011).  
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Pareceu-nos também pertinente explorar de que forma a violência na família, 

principalmente entre os irmãos, prediz a violência na intimidade, na medida em que os 

investigadores indicam que a maneira como os indivíduos resolvem o conflito com os seus 

irmãos tende a repetir-se nas relações com os seus amigos de escola, e, mais tarde, com os 

seus pares íntimos (Fernandes, 2000). 

Para finalizar, um outro aspeto relativamente aos irmãos, é o seu número cada vez 

mais reduzido, isto é, cada vez há mais filhos únicos e cada vez mais animais de estimação 

nas casas das famílias portuguesas, por isso, importa perceber se os que têm irmãos têm uma 

relação mais forte com os seus animais de estimação do que com os seus irmãos.  

Assim, e face ao exposto, o objetivo desta investigação é compreender a relação da 

regulação emocional com a violência entre irmãos, estudar a relação da violência na fratria 

com os animais de estimação, bem como analisar de que forma a violência nos irmãos é um 

preditor da violência na intimidade. 
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Violência entre irmãos: relação com a violência na intimidade e com regulação 

emocional 

Violence among siblings: relationship with intimate violence and the effect of emotional 

regulation 

Telma Cláudia Lourenço Macedo, Inês Carvalho Relva & Otília Monteiro Fernandes  

RESUMO 

Com o presente estudo pretende-se investigar de que forma a violência entre irmãos prediz a 

violência na intimidade, bem como a relação com a regulação emocional. Para isso, a amostra 

constitui-se por 307 estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 e os 41 

anos, sendo que 196 (63.8%) são do sexo feminino e 111 (36.2%) do sexo masculino. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos: o questionário sociodemográfico, a DERS (Escala de 

Dificuldades de Regulação Emocional), as CTS2 (Escalas de Táticas de Conflito Revisadas - 

versão namorados) e a ESA (Escala de Experiências de Agressão entre irmãos). Conforme o 

esperado, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao 

sexo, tanto nas dificuldades de regulação emocional, como nas experiências de agressão entre 

irmãos, sendo que o sexo masculino prevalece comparativamente ao sexo feminino. Os 

resultados sugerem que as experiências de agressão entre irmãos se associam positivamente 

com as dificuldades de regulação emocional e negativamente com a negociação (perpetuação 

e vitimação). Um outro aspeto que se verificou foi o facto de o tipo de experiência de 

agressão entre irmãos com mais referência ser a Dominância, em que o sexo masculino 

evidencia ser o maior agressor comparativamente com o sexo feminino. Os resultados 

alcançados apontam ainda que as experiências de agressão entre irmãos predizem 

negativamente as táticas de resolução de conflitos nas relações de intimidade. Desta forma, 

torna-se importante intervir juntos dos indivíduos que experienciam situações adversas na 
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infância, tendo como elemento central as dificuldades ao nível da regulação emocional, visto 

que estas consistem num fator protector ou de risco nas relações de intimidade. 

Palavras-chave: Violência nos irmãos, regulação emocional, violência na intimidade. 

ABSTRACT 

The present study intends to investigate how violence between siblings predicts intimacy 

violence, as well as the relationship with emotional regulation. For this, the sample consisted 

of 307 university students, aged between 18 and 41 years, of which 196 (63.8%) were female 

and 111 (36.2%) were male. The following instruments were used: the sociodemographic 

questionnaire, the DERS (Emotional Regulation Difficulties Scale), the CTS2 (Revised 

Conflict Tactics Scales - dating version), and the ESA (Aggression Siblings Scale). As 

expected, there were statistically significant differences regarding gender, both in the 

difficulties of emotional regulation and in the experiences of aggression among siblings, with 

the male gender prevailing comparatively to the female sex. The results suggest that the 

experiences of aggression between siblings are positively associated with the difficulties of 

emotional regulation and negatively with the negotiation perpetuation and victimization. 

Another aspect that was verified was the fact that the type of aggression experience between 

siblings with more reference being Dominance, in which the masculine sex evidences to be 

the greater aggressor comparatively with the female sex. The obtained results also point out 

that the experiences of aggression between siblings predict negatively with the tactics of 

conflict resolution in the relations of intimacy. In this way, it is important to intervene 

together in the individuals experiencing adverse situations in childhood, having as central 

element the difficulties in the emotional regulation, since these are a protective or risk factor 

in the relations of intimacy. 

Keywords: Violence in siblings, emotional regulation, intimate violence. 
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Enquadramento Teórico 

Violência na fratria  

A fratria é considerada como o primeiro laboratório social, mas como todas as 

relações íntimas, as relações entre irmãos são ambivalentes e potencialmente conflituosas 

(Minuchin, 1974/1982). 

Porém, esta relação complexa e duradoura, pode ser pautada pela violência tornando 

assim uma relação perturbadora entre irmãos, uma vez que como noutra qualquer relação 

interpessoal, a violência na fratria pode ser expressa na forma física, psicológica e/ ou sexual 

(Relva, Fernandes, Alarcão, & Martins, 2014). Furman e Buhrmester (1985) também vão no 

mesmo sentido, ao referir que os conflitos fraternais são normais, no entanto e quase sempre, 

são passageiros e contornáveis. Aludem ainda que estes são mais constantes do que os 

conflitos entre pares, com professores e com outros membros da família, como pais e avós 

(Fernandes, 2000). 

Um outro aspeto que importa referir é que os irmãos mais velhos, geralmente, estão 

melhor colocados no sentido em que são mais fortes a nível físico, cognitivo, afetivo e social 

e por isso, os mais novos seriam, quase sempre, “esmagados” devido ao poder dos irmãos 

mais velhos. Desta forma, é fulcral que os pais intervenham de forma equilibrada para que a 

proteção dos mais novos não venha a despoletar o efeito contrário e aumentar ainda mais, os 

ciúmes dos mais velhos e a, consequentemente, desenvolver as rivalidades entre irmãos 

(Fernandes, 2000).  

 Finkelhor, Turner e Ormrod (2006) referem o facto de que a violência entre as 

crianças, especialmente as mais novas, ser vista como diferente da violência comum. Isto é, a 

mesma ação violenta se for praticada por ou contra um adulto é considerada agressão, se for 

entre crianças é entendida como uma briga, luta ou disputa. Desta forma,  pode-se dizer que a 

violência em contexto infantil tende a ser considerada espectável a nível do desenvolvimento 
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e, por isso, normalizada, sendo também ignoradas muitas vezes as consequências que 

posteriormente são despoletadas nas crianças vitimizadas.  

 Como já foi referido anteriormente a violência na fratria pode ser expressa de diversos 

tipos, em violência física sendo todo o ato de empurrar, puxar cabelos, arranhar, beliscar, 

pontapear e agredir com objectos o outro (Wiehe, 1997). Violência psicológica que consiste 

em comportamentos de negligência, atitudes e/ou comentários depreciativos para ridicularizar 

e ameaçar ou aterrorizar o irmão (Caffaro & Conn-Cafarro, 1998). Os mesmos autores 

referem que a violência sexual pode envolver contacto físico, coerção ou força sem o 

consentimento do irmão. Porém, e conforme Duarte (2015) salienta que apesar da tipologia 

diversa da violência, não quer dizer que cada um destes tipos ocorra de forma isolada.  

 A violência entre irmãos propicia consequências adversas na vida das vítimas, 

nomeadamente a nível físico e psicológico, os irmãos vitimizados apresentam dificuldades 

académicas, problemas no comportamento, problemas alimentares e vários problemas 

emocionais (e.g., auto estima fragilizada, depressão) (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998; 

Canavan, Meyer, & Higgs, 1992; Duncan, 1999; Snyder, Bank, & Burraston, 2005; Wiehe, 

1997). Adler e Schutz (1995) acrescentam ainda que os irmãos vitimizados a nível de abuso 

sexual, são afectados na sua identidade e no desenvolvimento sexual, assim como no seu 

funcionamento intrapsíquico.  

 Existem autores como Hoffman e Edwards (2004) que defendem algumas teorias 

explicativas da violência física e psicológica, nomeadamente as teorias feminista, do conflito 

e da aprendizagem social. A primeira teoria assenta na crença de que os irmãos tornam-se 

perpetradores de violência à semelhança dos seus pais, ou seja, usam a sua força física sobre 

as suas irmãs com o intuito de controlar o seu comportamento e demonstrar a sua 

masculinidade (Finkelhor, 1980; Wiehe, 1997). 
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 Por conseguinte, a teoria do conflito é explicada na medida em que se assume que a 

violência constitui o meio de resolução de conflitos em contexto familiar e também pode ser 

vista como veículo de expressão de raiva devido ao favoritismo parental ou mesmo devido a 

conflitos resultantes de obrigações domésticas (Felson & Tedeschi, 1993; Hoffman & 

Edwards, 2004). Por outro lado, a teoria da aprendizagem social defende que a violência seja 

da forma física ou psicológica entre irmãos, é consequência da aprendizagem por imitação e 

reforço, a partir de modelos como as interações negativas entre pais ou entre pais e filhos é 

percebida pelas crianças (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998;  Noller, 2005).  

 Já O’Brien (1991) salienta uma teoria explicativa  do abuso sexual entre irmãos que 

assenta na “teoria do bloqueio”, que consiste nos abusadores com elevado défice de 

competências sociais e interpessoais que tem dificuldades em criar e manter relações com os 

pares, procuram satisfazer as suas necessidades com os irmãos, principalmente irmãs, mais 

jovens e mais vulneráveis. Enquanto que Smith e Israel (1987) defendem a teoria mais 

conhecida por “síndrome do vampiro” que salienta que os abusadores já foram anteriormente 

vítimas de abuso sexual por parte de outros.  

Violência na Intimidade  

“O estabelecimento de laços de ligação entre pessoas é um comportamento natural e 

racional do próprio ser humano podendo assumir-se de forma positiva ou negativa, onde o 

conflito é parte integrante. A violência surge, muitas vezes, aos olhos de quem a pratica, 

como estratégia de resolução desse mesmo conflito” (Guerreiro et al. 2015, p. 15).  

Caridade, Saavedra e Machado (2012) referem que a sociedade portuguesa começa 

agora a dar os primeiros passos sobre violência nas relações de intimidade, focando na 

prevenção e, por conseguinte, é ainda muito pouco sólida e consistente para fazer face a este 

problema social, pois a multiplicação dos estudos que tem sido feitos nestes últimos anos, e 

que procuram a caraterização da violência nas relações juvenis, não tem sido acompanhada 
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do necessário investimento em programas preventivos e de serviços específicos, dirigidos a 

esta população. 

Deste modo, importa definir do que se trata quando se fala em Violência na 

Intimidade, pois consiste em todo o ato de violência, pontual ou contínua, cometida por um 

dos parceiros (ou mesmo ambos) numa relação de namoro, com recurso a comportamentos 

que visam assumir o poder na relação, isto é magoar e/ou controlar o outro, tanto de forma 

física (e.g. bater, empurrar), de forma psicológica (e.g. insultar, humilhar), de forma sexual 

(e.g. beijar sem o consentimento do outro ou forçar a ter relações sexuais consigo ou com 

outros na sua presença) ou ainda stalking (perseguir, vigiar contactos) (Nelas, Chaves, 

Coutinho, Cruz, & Amaral, 2016). 

Caridade et al.  (2012) e Duarte (2015) salientam algumas consequências da violência 

nas relações de intimidade que podem manifestar-se a nível físico, psicológico e/ou 

profissional, nomeadamente baixa auto-estima, depressão, raiva, ansiedade, dificuldades em 

desempenhar o seu trabalho ou insucesso escolar, ideação suicida, perturbações alimentares, 

envolvimento em comportamentos sexuais de risco, consumo de substâncias, problemas 

gastrointestinais e cardiovasculares.  

Fatores preditores da violência na Intimidade  

Caridade et al. (2012) constataram que quanto maior for a adaptabilidade e coesão 

familiar entre a família, menor é o risco de violência na intimidade, ou seja segundo estes, a 

violência intrafamiliar pode ser um fator de pré-disposição para o envolvimento em relações 

violentas, sendo vítima ou agressor. 

De acordo com Nelas et al. (2016) a perpetração da violência na intimidade e a 

vitimização dos jovens contêm, na sua maioria, fatores de risco semelhantes, como por 

exemplo testemunhar violência entre os pais, ser vítima direta de violência na família, sofrer 

de abuso sexual, conviver com amigos que são violentos com os seus parceiros íntimos, 
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reconhecer a violência como forma natural de resolução de conflitos, ausência de auto 

controlo emocional, entre outros.  

Neste seguimento, Caridade e Machado (2006) defendem que a violência interparental 

tem vindo a ser associada à violência nas relações de intimidade partindo do pressuposto de 

que as crianças expostas à violência na família tendem a desenvolver emoções negativas, tais 

como a raiva, tornando-se por isso propensas à perpetração de comportamentos violentos nas 

relações de intimidade futuras.  

Ainda assim e apesar de existirem dados que revelam que as crianças ao estarem 

expostas à violência são as mais propensas a desenvolver perpetração de violência nas 

relações futuras do que as não expostas, Levendosky (2013) alega que existem muitas 

crianças que mesmo passando por estas experiências adversas na infância não se tornam 

violentas na idade adulta.  

Importância das dificuldades da regulação emocional na violência na fratria e na 

violência na intimidade 

 De acordo com Gross (1998) a regulação emocional consiste nos processos pelos 

quais os indivíduos influenciam as emoções que têm, como as experienciam e expressam. 

Neste sentido, importa referir que a regulação emocional está relacionada com a 

forma como as pessoas percebem a informação recebida pelo meio que as rodeiam, ou seja o 

processamento da informação social poderá influenciar a regulação emocional (Pinto, 

Carvalho, & Sá, 2014). Estes mesmos autores referem que todas as nossas experiências 

envolvem emoções sejam elas positivas ou negativas. 

Lopes, Salovey, Beers e Côté (2005) dizem que a regulação emocional ajuda na 

medida em que os indivíduos interpretam pistas internas e externas e auto regulam as suas 

emoções e o seu comportamento nas diversas situações que são expostos na interação social. 

Acresce ainda que a regulação emocional pode ser categorizada como adaptativa ou 
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desadaptativa dependendo das capacidades de cada indivíduo em lidar com o estímulo 

gerador das emoções.  

Em contrapartida, e de acordo com Gratz e Roemer (2004) a desregulação emocional 

consiste nas dificuldades na regulação emocional que podem ser subdivididas em algumas 

categorias, particularmente, a não aceitação da resposta emocional, falta de consciência e 

incompreensão das emoções, dificuldades em manter um comportamento dirigido aos 

objetivos, dificuldade em controlar os impulsos, acesso limitado às estratégias de regulação 

emocional e falta de clareza emocional.  

Campbell-Sills e Barlow (2007) referem-se à regulação emocional ineficaz quando 

afirmam que as estratégias de regulação das emoções dizem respeito à redução sem sucesso 

de afeto não desejado. Assim como, Gratz e Roemer (2004) dizem que desregulação 

emocional não diz respeito à natureza ou à qualidade das respostas emocionais dos 

indivíduos, mas às estratégias de coping desadaptativas para lidar com as emoções. 

 Na maioria, a primeira fonte de socialização da criança é a família, por isso é de 

destacar a importância das experiências neste contexto. As figuras de vinculação (por norma 

os pais ou irmãos) são os elementos estruturantes destas experiências, desta forma torna-se 

crucial termos em consideração as relações desenvolvidas nessa altura com estas figuras 

(Duarte, 2015). Assim sendo, a relação de vinculação do prestador de cuidados com a 

criança, organiza e estrutura a regulação emocional da criança, assim como a sua capacidade 

de resposta a stressores, quer na infância, quer na idade adulta (Duarte, 2015; Pinto, 

Carvalho, & Sá, 2014).  

 A importância atribuída ao papel da regulação emocional na violência das relações de 

intimidade ou na violência na fratria tem sido considerado escasso. Contudo, já existem 

alguns estudos em que salientam que os indivíduos que apresentam dificuldades na regulação 

emocional têm maior probabilidade de se envolverem em conflitos. Tal como Sullivan, 
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Helms, Kliewer e Goodman (2010) constataram num estudo que a dificuldade na regulação 

das emoções nomeadamente emoções de raiva e de tristeza, está associada com recurso à 

agressão física e relacional (Duarte, 2015).  

 Ainda neste domínio, a incapacidade na regulação das emoções aumenta, 

significativamente, a probabilidade de os indivíduos despoletarem défices em vários campos, 

nomeadamente a nível social, relacional, académico, laboral e mesmo clínico (Gross & 

Muñoz, 1995; Snyder, Simpson, & Hughes, 2006).  Desta forma, o presente estudo visa: (a) 

explorar a relação da regulação emocional com a violência entre irmãos e a violência na 

intimidade, (b) explorar se existem diferenças significativas ao nível do sexo tanto na 

regulação emocional como na violência entre irmãos e na violência na intimidade,  e (c) 

analisar de que forma a violência nos irmãos é um preditor da violência na intimidade.  

Metodologia 

Amostra 

 No presente estudo utilizou-se uma amostra de 307 estudantes universitários, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 41 anos (M = 20.69; DP = 2.909), sendo que 196 

(63.8%) são do sexo feminino e 111 (36.2%) do sexo masculino. A amostra foi recolhida 

aleatoriamente em Instituições do Ensino Superior na zona norte do país. No que concerne ao 

número de irmãos 74.9% dos inquiridos tem apenas um irmão, 18.6% tem dois irmãos e 3.9% 

tem três irmãos. 

 

 

Procedimentos  

 Numa primeira fase da investigação, recorreu-se à recolha bibliográfica de forma a 

perceber os estudos mais recentes que têm vindo a ser tratados acerca do tema principal deste 

estudo, por forma a obter uma melhor compreensão do tema. 
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Desta forma, a recolha foi feita com base em jornais e revistas científicos, assim como 

artigos e livros científicos, em que apenas é dada relevância aos artigos mais recentes que 

versam sobre a temática em estudo. 

De seguida, foi solicitada a autorização para a realização do presente estudo por parte 

da Comissão de Ética. Uma vez aceite, foi feito o pedido de autorização aos docentes das 

Universidades inqueridas para se poder ir administrar os respectivos questionários. Os dados 

foram recolhidos em turmas previamente designadas pelas Escolas, em contexto de sala de 

aula onde, na presença do investigador, foram inicialmente explanados os objetivos 

primordiais do presente estudo, assim como asseguradas as questões de anonimato, 

confidencialidade e voluntariedade dos questionários. 

Instrumentos  

 O Questionário Sociodemográfico para caraterizar a amostra relativamente ao sexo, 

à idade, às habilitações literárias, à profissão e se tem ou não irmãos. 

A Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) desenvolvida por Gratz 

e Roemer (2004), foi traduzida e adaptada à população portuguesa por Gouveia e Veloso 

(2007). Esta escala é constituída por 36 itens distribuídos por 6 fatores, que são: não 

aceitação da resposta emocional, dificuldades em iniciar comportamentos orientados para 

objetivos, dificuldades no controlo dos impulsos, falta de consciência das emoções, acesso 

limitado a estratégias de regulação emocional e falta de clareza emocional. As respostas são 

dadas através de uma escala tipo Likert, cujos extremos são 1 (quase nunca) e 5 (quase 

sempre) (Veloso, Gouveia, & Dinis, 2011). A análise de consistência interna referente à 

totalidade do instrumento revelou valores de alfa de Cronbach de .72. No que respeita à 

consistência interna de cada dimensão, as análises demonstraram os valores de alfa de 

Cronbach que se seguem: Clareza, alfa de .83; Objetivos, alfa de .80; Impulsos, alfa de .77; 

Consciência, alfa de .77; Não-Aceitação, alfa de .84 e Estratégias, alfa de .83.  
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No que diz respeito, as análises fatoriais confirmatórias estas revelam valores de 

ajustamento adequados (χ
2
(36)=101.334; p=.000; Ratio=2.815; CFI=.95; RMR=.161; GFI= 

.95; e RMSEA=.07).  

A Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos (ESA), foi desenvolvida por 

Harrison, Graham-Kevan, Klan e Lowe (2017), tendo sido traduzida por Relva, Fernandes e 

Martins (2018). Esta escala tem como objetivo analisar as experiências de agressão entre 

irmãos, nas vítimas e nos agressores, ou seja, visa avaliar a intenção, a motivação e o 

contexto dos comportamentos. Contém 24 itens, sendo que as dimensões a avaliar são lutas 

de jogo, agressão entre irmãos, normalização e dominância. A análise de consistência interna 

referente à totalidade do instrumento revelou valores de alfa de Cronbach de .82. No que 

respeita à consistência interna de cada dimensão, as análises demonstraram os valores de alfa 

de Cronbach que se seguem: Lutas de Jogo, alfa de .78; Agressão entre Irmãos, alfa de .81; 

Normalização, alfa de .72 e Dominância alfa de .80.  

No que diz respeito, as análises fatoriais confirmatórias revelam valores de 

ajustamento adequados (χ
2
(18)=70.140; p=.000; Ratio= 3.897; CFI=.96; RMR=.04; GFI= 

.95; e RMSEA=.09).  

A Escala de Tácticas de Conflito Revisada –- CTS2 (versão namorados) 

concebida por Straus, Hamby, Boney-McCoy e Sugarman (1986), destina-se a avaliar o 

modo como os casais resolvem os seus conflitos, através de estratégias de negociação ou de 

abuso, nomeadamente, abuso físico sem sequelas, agressão psicológica, abuso físico com 

sequelas e coerção sexual (Paiva & Figueiredo, 2006). Relativamente aos valores da 

confiabilidade as escalas de perpetração apresentaram alfas de .95 para a escala de 

Negociação, .84 para a escala de Agressão Psicológica e de .80 para a escala de Agressão 

Psicológica. Para as escalas de vitimização, a Negociação, apresentou um alfa de .94 e a 

Agressão Psicológica, apresentou um alfa de .79.  
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As análises fatoriais confirmatórias revelam valores de ajustamento adequados, no 

que diz respeito às escalas de perpetração (χ
2
 (13)=15.570; p=.273; Ratio=1.198; CFI=.99; 

RMR=.046; GFI= .99; e RMSEA=.025), assim como para as escalas de vitimização 

(χ
2
(13)=14.368; p=.348; Ratio=1.105; CFI=.99; RMR=.025; GFI= .99; e RMSEA=.019). 

Estratégias de análise de dados 

Após a recolha dos dados, procedeu-se ao tratamento estatístico dos mesmos 

recorrendo ao programa estatístico SPSS - Statistical Package for Social Science - versão 23. 

Inicialmente procedeu-se a uma limpeza da amostra, no sentido de identificar e excluir 

possíveis missings e outliers – identificados através do cálculo de Zscores e da distância de 

Mahalanobis. Em seguida, e de forma a averiguar os pressupostos de normalidade dos dados 

da amostra, realizou-se o processo de inferência estatística da distribuição normal ou de 

Gauss, analisando-se os valores de skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) das 

variáveis dependentes.  

Por conseguinte, foram ainda realizadas análises estatísticas (teste Kolmogorov-

Smirnov, Histogramas, Q-QPlots, Scatterplots e Boxplots) com vista à obtenção de 

informação relativa à distribuição dos dados (Marôco, 2007). Para verificar com maior rigor a 

adequação dos modelos teóricos aos dados empíricos e testar a estrutura proposta pelos 

autores dos instrumentos utilizados, foram efetuadas análises confirmatórias de 1ª ordem 

através do programa IBM SPSS Amos – versão 23. 

Mediante as análises efetuadas, foi possível assegurar os critérios de normalidade da 

amostra do estudo recorrendo-se, para tal, à utilização de testes paramétricos. Face aos 

objetivos estabelecidos, procedeu-se a uma série de análises estatísticas: análises 

correlacionais, médias e desvio-padrão das respetivas variáveis, Teste t e análises de 

variância multivariada (MANOVA), com nível de significância de 5% (p≤ .05), sendo que os 

valores de eta parcial de .01 sugerem um efeito pequeno, valores de .06 um efeito moderado e 
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valores de .14 um efeito grande (Cohen, 1988). Foram ainda realizadas correlações de 

Pearson intraescalares, onde correlações entre .10 e .29 são consideradas baixas, entre .30 e 

.49 são médias e entre .50 e 1.0 são elevadas (Cohen, 1988). 

 

Resultados 

Associação entre as dimensões de dificuldades de regulação emocional, das experiências 

de agressão entre irmãos e das dimensões das táticas de resolução de conflito nas 

relações de intimidade, médias e desvios-padrão 

No sentido de verificar associações entre a regulação emocional, conflito entre irmãos 

e os comportamentos de violência nas relações de intimidade foram realizadas análises 

correlacionais entre os instrumentos utilizados para as variáveis em estudo. Os resultados das 

correlações juntamente com as médias e desvios-padrão das mesmas, tem como objetivo 

verificar as associações significativas entre as variáveis em estudo, conforme se pode 

verificar na Tabela 1. 

 A dimensão Lutas de Jogo revela associação positiva de magnitude baixa com as 

dimensões Impulsos, Objetivos e Clareza (r= .164, .114, .113, p ≤ .01, respetivamente).  

A dimensão Agressão entre irmãos revela associação positiva de magnitude baixa 

com as dimensões Estratégias, Não Aceitação, Consciência, Impulsos, Objetivos e Clareza 

(r= .164, .134, .127, .216, .125, .154, p ≤ .01, respetivamente). A dimensão Normalização 

revela associação positiva de magnitude baixa com a dimensão Impulsos (r= .120, p ≤ .01). A 

dimensão Dominância revela associação positiva de magnitude baixa com as dimensões 

Estratégias, Impulsos e Clareza (r= .172, .240, .162, p ≤ .01, respetivamente). A dimensão 

Negociação Perpetração revela associação negativa de magnitude baixa com a dimensão 

Agressão entre Irmãos (r=-.157, p ≤. 01). A dimensão Negociação Vitimação revela 
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associação negativa de magnitude baixa com a dimensão Agressão entre Irmãos (r=-.154, p ≤ 

.01). 

Tabela 1 

Associação entre as Dimensões de Dificuldades de Regulação Emocional, das Experiências 

de Agressão entre Irmãos e das Dimensões de Táticas de resolução de Conflito nas Relações 

de Intimidade, Médias e Desvios-Padrão (N=307) 

 
Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

M ± 

DP 

 

EDRE 

1. Estratégias -              13.9

8±4.

25 

2.Não 

Aceitação 

.460*

* 

-             10.5

8±3.

63 

3. Consciência .111 -.050 -            13.0

2±3.

75 

4. Impulsos .625*

* 

.480*

* 

.086 -           9.29

±2.9

6 

5. Objetivos .522*

* 

.435*

* 

-.042 .474*

* 

-          10.4

0±3.
27 

6. Clareza .408*

* 

.260*

* 

.413*

* 

.330*

* 

.254*

* 

-         8.78

±2.3
5 

ESA 

7. Lutas de 

Jogo 

.077 .002 .043 .164*
* 

.114*
* 

.113*
* 

-        13.3
0±4.

23 

8. Agressão 

entre irmãos 

.164*
* 

.134* .127* .216*
* 

.125* .154*
* 

.421*
* 

-       9.12
±4.0

6 

9. 

Normalização 

.070 -.036 .011 .120* .066 .104 .706*
* 

.412*
* 

-      12.4
1±4.

04 

10. Dominância .172*

* 

.096 .108 .240*

* 

.097 .162*

* 

.547*

* 

.615*

* 

.497*

* 

-     11.8

2±4.

71 

CTS2 

11. Negociação 

Perpetração 

-.040 -.017 -.080 .012 -.035 -.074 .028 -

.157*
* 

.057 -

.07
9 

-    10.9

7±11
.70 

12. Negociação 

Vitimação 

-.048 -.009 -.083 .009 -.038 -.081 .022 -

.154*
* 

.050 -

.07
7 

.99

2* 

-   10.8

3±11
.66 

13. Agressão 

Psicológica 

Perpetração 

.028 -.070 .034 .069 .075 .014 .082 .032 .025 .07

8 

.40

1** 

.39

9*

* 

-  .71±

1.42 

14. Agressão 

Psicológica 

Vitimação 

-.004 -.075 .033 .022 .062 -.008 .086 -.010 .055 .07

2 

.40

5** 

.39

6*
* 

.8

96
** 

- .63±

1.24 

 

Nota: EDRE= Escala de Dificuldades de Regulação Emocional ESA= Escala de Experiências de Agressão 

entre Irmãos; CTS2 =Escala de Tácticas de Conflito Revisada (versão namorados); M = Média; DP = Desvio-

padrão; * p≤ .05; ** p≤ .01 
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Análise diferencial das Dificuldades de Regulação Emocional, das Experiências de 

Agressão entre Irmãos e as Táticas de Resolução de Conflitos nas Relações de 

Intimidade em função do Sexo  

Com o intuito de averiguar as diferenças das experiências de agressão entre irmãos e das 

táticas de conflito nas relações de intimidade em função da variável sociodemográfica da 

presente amostra, foi realizado uma análise multivariada MANOVA.   

Desta forma, os resultados indicam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao sexo nas seguintes dimensões, Consciência [F(73,616)= 5.292; 

p= .022; 𝜂2= .017], em que o sexo masculino (M= 13.68; DP= .35) evidencia resultados mais 

elevados comparativamente com o sexo feminino (M=12.66; DP= .27); Lutas de Jogo 

[F(183.895)= 10.571; p= .001; 𝜂2= .033], em que o sexo masculino (M=14.3; DP= .40) 

evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo feminino (M=12.7; DP= 

.30); Agressão entre Irmãos [F(63.147)= 3.855; p= .050; 𝜂2= .012], em que o sexo masculino 

(M=9.72; DP= .39) evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo 

feminino (M= 8.77; DP= .29) e a dimensão Dominância [F(308.424)= 14.479; p= .000; 𝜂2= 

.045], em que o sexo masculino (M=13.15; DP= .44) evidencia resultados mais elevados 

comparativamente com o sexo feminino (M=11.07; DP= .33). No que diz respeito às outras 

dimensões das respectivas escalas em estudo não revelaram diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Tabela 2 

Análise Diferencial das Dificuldades de Regulação Emocional, das Experiências de 

Agressão entre Irmãos e das Táticas de Resolução de Conflitos nas Relações de Intimidade 

em função do Sexo 

  

Sexo 

 

 

M±D 

 

IC 95% 

Direção 

das 

diferenças 

ESA 

Lutas de jogo 1-

Masculino 

14.3 ± .40 13.55;15.11 1>2 

2-

Feminino 

11.07±.33 10.42;11.72 

Agressão entre irmãos 1-

Masculino 

9.72 ± .39 8.97; 10.48 1>2 

2-

Feminino 

8.77 ± .29 8.21; 9.35 

Normalização 1-

Masculino 

12.97±.38 12.21;13.72 n.s. 

2-

Feminino 

12.10±.29 11.54;12.67 

Dominância 1-

Masculino 

13.15±.44 12.29;14.02 1>2 

2-

Feminino 

.60 ± .09 .09; .43 

CTS2  

Negociação Perpetuação 1-

Masculino 

9.60 ± 1.1 7.36; 11.73 n.s. 

2-

Feminino 

11.78±.83 10.15;13.43 

Negociação Vitimação 1-

Masculino 

9.60 ±1.1 7.42; 11.77 n.s. 

2-

Feminino 

11.78±.83 9.90; 13.18 

Agressão Psicológica Perpetuação 1-

Masculino 

.76 ± .14 .49; 1.02 n.s. 

2-

Feminino 

.70 ± .10 .50; .90 

Agressão Psicológica Vitimação 

 

 

 

1-

Masculino 

.68 ± .12 .12; .45 n.s. 

   

EDRE 

Estratégias 1-

Masculino 

13.59±.40 12.79;14.58 n.s. 

2-

Feminino 

14.21±.30 13.61;14.81 

Não Aceitação 1-

Masculino 

10.28±.35 9.59;10.95 n.s. 

2- 10.77±.26 10.26;11.28 
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Nota: EDRE= Escala de Dificuldades de Regulação Emocional; ESA= Escala de Experiências de Agressão 

entre Irmãos; CTS2 =Escala de Tácticas de Conflito Revisada (versão namorados); M = Média; DP = Desvio-

padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança a 95% 

Análise Diferencial das Experiências de Agressão entre Irmãos em função do Sexo 

Com o intuito de averiguar as diferenças das experiências de agressão entre irmãos em 

função do sexo, foi realizada uma análise multivariada MANOVA.   

Desta forma, os resultados indicam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao sexo nas seguintes dimensões, Consciência [F(73,616)= 5.292; 

p= .022; 𝜂2= .017], em que o sexo masculino (M= 13.68; DP= .35) evidencia resultados mais 

elevados comparativamente com o sexo feminino (M=12.66; DP= .27); Lutas de Jogo 

[F(183.895)= 10.571; p= .001; 𝜂2= .033], em que o sexo masculino (M=14.3; DP= .40) 

evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo feminino (M=12.7; DP= 

.30); Agressão entre Irmãos [F(63.147)= 3.855; p= .050; 𝜂2= .012], em que o sexo masculino 

(M=9.72; DP= .39) evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo 

feminino (M= 8.77; DP= .29) e a dimensão Dominância [F(308.424)= 14.479; p= .000; 𝜂2= 

.045], em que o sexo masculino (M=13.15; DP= .44) evidencia resultados mais elevados 

comparativamente com o sexo feminino (M=11.07; DP= .33). No que diz respeito às outras 

Feminino 

Consciência 1-

Masculino 

13.68±.35 12.98;14.37 2>1 

2-

Feminino 

12.66±.27 12.13;13.18 

Impulsos 1-

Masculino 

9.33 ± .28 8.78;9.89 n.s. 

2-

Feminino 

9.27 ± .21 8.85;9.69 

Objetivos 1-

Masculino 

10.65.31 10.04;11.27 n.s. 

2-

Feminino 

10.27±.23 9.81;10.73 

Clareza 1-

Masculino 

8.91 ± .22 8.47;9.35 n.s. 

2-

Feminino 

8.71 ± .17 8.38;9.04 
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dimensões das respetivas escalas em estudo não revelaram diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 3 

Análise Diferencial dos Itens da Escala ESA em função do Sexo 

Dimensões Sexo M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Lutas de Jogo 
Envolvi-me numa 

luta física (de 

brincadeira) com o 

meu irmão/irmã. 

1-Masculino 3.34±1.378 [.009, 

.675] 

 

n.s. 

 2-Feminino 3.00±1.450 

A luta de brincadeira 

é diferente de uma 

verdadeira  luta.  

1-Masculino 4.42±.940 [-.108, 

.373] 

 

n.s. 

 2-Feminino 4.29±1.078 

Gostei de brincar às 

lutas físicas com o 

meu irmão/irmã. 

1-Masculino 3.07±1.373 [.264, 

.910] 

 

n.s. 

 2-Feminino 2.48±1.387 

Envolvi-me numa 

luta verbal na 

brincadeira com o 

meu irmão/irmã. 

1-Masculino 3.13±1.322 [.128, 

.767] 

 

n.s. 

 2-Feminino 2.68±1.390 

Eu gostei de discutir 

com o meu irmão.  

1-Masculino 1.85±1.063 [.297, 

.713] 

 

1>2 

2-Feminino 1.34±.778 

Agressão entre irmãos 
Os meus pais nem 

sempre sabiam que 

lutava com o  meu 

irmão/irmã.  

1-Masculino 2.34±1.261 [.058, 

.647] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.99±1.257 

As verdadeiras lutas 

com meu irmão/irmã 

aconteciam quando 

ficávamos frustrados. 

1-Masculino 1.96±1.053 [-.148, 

.392] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.84±1.211 

Eu só lutei com meu 

irmão/irmã quando 

estava com raiva 

dele/dela. 

1-Masculino 1.86±1.116 [-.180, 

.359] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.78±1.173 

O meu irmão e eu 

lutamos um contra o 

outro fora de casa. 

1-Masculino 1.53±.903 [.099, 

.464] 

 

1>2 

2-Feminino 1.25±.704 

A verdadeira luta 

com o meu 

irmão/irmã era para 

resolver um 

problema.  

1-Masculino 1.75±1.013 [-.169, 

.317] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.67±1.055 

Fui mais rápido a 

lutar por algo do que 

1-Masculino 1.64±.970 [-.078, 

.367] 

n.s. 

2-Feminino 1.49±.942 
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falar com ele/ela.   

Normalização 
Os meu pais lutaram 

com o seu próprio 

irmão/irmã quando 

foram crianças.  

1-Masculino 2.53±1.394 [-.281, 

.375] 

 

n.s. 

2-Feminino 2.48±1.049 

É normal lutar com o 

meu irmão/irmã.  

1-Masculino 3.13±1.421 [.142, 

.804] 

 

n.s. 

2-Feminino 2.65±1.411 

Protegi o meu 

irmão/irmã quando 

estávamos na escola 

ou na rua.  

1-Masculino 3.74±1.373 [-.415, 

.219] 

 

n.s. 

2-Feminino 3.84±1.345 

Todos os irmãos e 

irmãs lutam uns com 

os outros.  

1-Masculino 3.12±1.463 [.031, 

.714] 

 

n.s. 

2-Feminino 2.74±1.459 

Os meus pais 

pensavam que lutar 

com o meu 

irmão/irmã era 

normal.  

1-Masculino 2.26±1.312 [.028, 

.607] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.94±1.195 

Dominância 
Eu usava o choro 

como forma de 

chantagem até que o 

meu irmão/irmã 

falasse.  

1-Masculino 1.64±.989 [-.229, 

.253] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.63±1.052 

Lutei com o meu 

irmão/irmã para 

conseguir o que 

queria.  

1-Masculino 2.23±1.314 [.030, 

.682] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.90±1.271 

À medida que fomos 

crescendo eu 

comecei a maioria 

das lutas com o meu 

irmão/irmã.  

1-Masculino 1.91±1.100 [.189, 

.641] 

 

1>2 

2-Feminino 1.49±.880 

Eu fiz tudo o que 

pude para o meu 

irmão/irmã ficasse 

metido em 

problemas.  

1-Masculino 1.30±.655 [.007, 

.271] 

 

1>2 

2-Feminino 1.16±.507 

Consegui o que quis 

quando lutei com 

meu irmão/irmã.  

1-Masculino 1.84±.987 [.081, 

.524] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.54±.925 

Fiz tudo o que pude 

para fazer as coisas à 

minha maneira em 

desacordo com meu 

irmão/irmã.  

1-Masculino 2.14±1.043 [.314, 

.770] 

 

n.s. 

2-Feminino 1.60±.936 

Denunciei o meu 

irmão/irmã aos meus 

pais para obter o que 

queria.   

1-Masculino 1.88±1.126 [.087, 

.536] 

 

1>2 

2-Feminino 1.57±.853 

Os meus pais 

tomaram sempre o 

1-Masculino 1.66±.910 [.078, 

.451] 

1>2 

2-Feminino 1.39±.726 
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Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança a 95% 

Análises preditivas: Papel Preditor das Experiências de Agressão entre Irmãos e das 

Dificuldades na Regulação Emocional nas Táticas de Resolução de Conflitos nas 

Relações de Intimidade 

Foi realizada uma regressão hierárquica múltipla com o objetivo de avaliar a capacidade 

preditiva das experiências de agressão entre irmãos e das dificuldades na regulação das 

emoções face às táticas de resolução de conflito nas relações de intimidade (Tabela 4). Para 

tal foram introduzidos 2 blocos: o bloco 1 correspondeu à variável EDRE (Escala de 

Dificuldades de Regulação Emocional) e o bloco 2 correspondeu à variável ESA (Escala de 

Experiências de Agressão entre Irmãos).  

Relativamente à escala da Negociação Perpetrada, o bloco 1 explica 11.3 % da 

variância total (R
2
=.113), contribui individualmente com 1.3 % da variância para o modelo 

(R
2
change=.013) não apresentando um contributo significativo [F(6.651)=89.874; p=.689]. O 

bloco 2 explica 23.4% do total da variância (R
2
=.234), contribui individualmente com 4.2% 

da variância para o modelo (R
2
 change=.042) não apresentando um contributo significativo  

[F(1.712)=229.267; p=.077]. Analisando de forma individual verifica-se que uma das 

variáveis independentes apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz a 

Negociação Perpetrada negativamente sendo ela a Agressão entre Irmãos (β=-.200). 

No que diz respeito à variável Agressão Psicológica perpetrada o bloco 1 explica 

16.2% da variância total (R
2
=.162), contribui individualmente com 2.6% da variância para o 

modelo (R
2
 change=.042) não apresentando um contributo significativo [F(1.345)=2.706; 

p=.237]. O bloco 2 explica 18.6% da variância total (R
2
=.186), contribui individualmente 

com 0.8% da variância para o modelo (R
2
 change=.008) não apresentando um contributo 

significativo [F(1.063)=2.149; p=.391]. Analisando de forma individual verifica-se que uma 

meu lado quando eu 

e o meu irmão/irmã 

discutíamos.  
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das variáveis independentes apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz 

negativamente a Agressão Psicológica perpetrada sendo ela a Não Aceitação (β=-.152). 

A variável Negociação na escala de vitimação explica 11.9%  da variância total 

(R
2
=.119), contribui individualmente com 1.4% da variância para o modelo (R

2
 change=.014) 

não apresentando um contributo significativo [F(6.720)=98.565; p=.634]. O bloco 2 explica 

2.3% da variância total (R
2
=.023), contribui individualmente 3.9% da variância para o 

modelo (R
2
 change=.039), não apresentando um contributo significativo [F(1.647)=219.585; 

p=.093]. Analisando de forma individual verifica-se que uma variável independente apresenta 

uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz negativamente a Negociação na escala da 

vitimação sendo ela Agressão entre Irmãos (β=-.196). 

Por fim, a variável Agressão Psicológica na escala de vitimação explica 14.1% da 

variância total (R
2
=.141), contribui individualmente com 2% da variância para o modelo (R

2
 

change=.020), não apresentando um contributo significativo [F(1.015)=1.569; p=.416]. O 

bloco 2 explica 17.8% da variância total (R
2
=.178), contribui individualmente com 1.2% da 

variância para o modelo (R
2
 change=.012), não apresentando um contributo significativo 

[F(10.968)=1.500; p=.471]. Analisando de forma individual o contributo de cada uma das 

variáveis independentes dos blocos, verifica-se que nenhuma apresenta contribuição 

significativa (p≤.05). 

Tabela 4 

Análises Preditivas: Papel Preditor das Experiências de Agressão entre Irmãos e das 

Dificuldades na Regulação das Emoções nas Táticas de Resolução de Conflitos nas Relações 

de Intimidade 
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R
2
 

 

R
2
Change 

 
B 

S 

Error 
β t p 

CTS2_NEG_PERP 

Bloco 1- EDRE .113 .013      

Estratégias   -.090 .221 -.033 -.406 - 

Não Aceitação   .061 .224 .019 .271 - 

Consciência    -.118 .200 -.038 -.592 - 

Impulsos   .383 .308 .097 1.245 - 

Objetivos   -.163 .251 -.046 -.649 - 

Clareza   -.249 .344 -.050 -.724 - 

Bloco 2- ESA .234 .042      

Lutas de Jogo   .127 .234 .046 .543 - 

Agressão entre irmãos   -.577 .212 -.200 -

2.727 

.007 

Normalização   .379 .238 .131 1.592 - 

Dominância   -.122 .198 -.049 -.615 - 

CTS2_AGR_PSI_PERP 

Bloco 1- EDRE .162 .026      

Estratégias   -.007 .027 -.020 -.241 - 

Não Aceitação   -.060 .027 -.152 -

2.169 

.031 

Consciência    .008 .025 .022 .345 - 

Impulsos   .043 .038 .091 1.149 - 

Objetivos   .045 .031 .104 1.461 - 

Clareza   -.008 .042 -.013 -.181 - 

Bloco 2- ESA .186 .008      

Lutas de Jogo   .030 .029 .088 1.025 - 

Agressão entre irmãos   -.009 .026 -.025 -.342 - 

Normalização   -.029 .029 -.083 -

1.003 

- 

Dominância   .022 .024 .072 .900 - 

CTS2_NEG_VIT 

Bloco 1- EDRE .119 .014      

Estratégias   -.120 .220 -.044 -.543 - 

Não Aceitação   .104 .223 .032 .469 - 

Consciência    -.115 .199 -.037 -.576 - 

Impulsos   .376 .307 .096 1.225 - 

Objetivos   -.164 .251 -.046 -.654 - 

Clareza   -.282 .343 -.057 -.821 - 

Bloco 2- ESA .230 .039      

Lutas de Jogo   .106 .234 .038 .453 - 

Agressão entre irmãos   -.562 .211 -.196 -

2.661 

.008 

Normalização   .365 .238 .127 1.537 - 

Dominância   -.103 .197 -.042 -.523 - 

CTS2_AGR_PSI_VIT 

Bloco 1- EDRE .141 .020      

Estratégias   -.009 .024 -.031 -.385 - 

Não Aceitação   -.039 .024 -.115 -

1.640 

- 

Consciência    .015 .021 .045 .700 - 
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Nota: B, SE e β para um nível de significância de p<.05; Bloco 1- EDRE= Escala de Dificuldades de 

Regulação Emocional; Bloco 2-.ESA= Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos; NEG-PERP: 

Negociação Perpetração; NEG-VIT: Negociação Vitimização; AGR-PSI-PERP: Agressão Psicológica 

Perpetração; AGR-PSI-VIT: Agressão Psicológica Vitimação. 

Discussão 

A violência fraterna é provavelmente a forma de violência mais comum nas famílias 

(Relva et al. 2014). Desta forma, este estudo visa contribuir para a literatura existente sobre 

esta temática associando a violência entre irmãos com as dificuldades na regulação emocional 

e a violência nas relações de intimidade.  

No que respeita às associações entre as dimensões das dificuldades de regulação 

emocional, das experiências de agressão entre irmãos e das dimensões de táticas de conflito 

nas relações de intimidade, os resultados revelaram que existe uma associação positiva, 

embora de magnitude baixa entre as dimensões da escala ESA (e.g. Lutas de Jogo, Agressão 

entre Irmãos, Normalização e Dominância) e as dimensões da escala EDRE (e.g. Estratégias, 

Não Aceitação, Consciência, Impulsos, Objetivos e Clareza). Assim poderá ser entendido, 

mediante os resultados obtidos no presente estudo, que quanto maiores forem as dificuldades 

na regulação das emoções, maiores serão as probabilidades de existir conflito entre os 

indivíduos. Estes resultados vão ao encontro dos resultados de outros estudos em que 

defendem que a incapacidade de lidar e regular as emoções, principalmente as negativas 

(como por exemplo, o medo, a raiva e a frustração) demonstra maior probabilidade de se 

envolver em comportamentos agressivos (Conceição & Carvalho, 2014; Harrison, 2017).  

Impulsos   .015 .033 .035 .448 - 

Objetivos   .045 .027 .118 1.655 - 

Clareza   -.018 .037 -.033 -.475 - 

Bloco 2- ESA .178 .012      

Lutas de Jogo   .020 .025 .067 .785 - 

Agressão entre irmãos   -.029 .023 -.095 -

1.275 

- 

Normalização   -.004 .026 -.012 -.146 - 

Dominância   .025 .021 .096 1.195 - 
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Por sua vez, as dimensões das CTS2, principalmente a Negociação Perpetração e 

Negociação Vitimação apresentam uma associação negativa e de magnitude baixa com a 

dimensão Agressão entre Irmãos, podendo isto ser explicado devido ao facto de a 

Negociação constituir uma dimensão positiva e a Agressão entre Irmãos uma dimensão 

negativa, ou seja, quanto maior for a Negociação menores serão as probabilidades de 

Agressão. Um outro estudo, vai de encontro com esta constatação, uma vez que verificou que 

existe uma associação positiva entre os níveis de comunicação e satisfação familiares com a 

negociação, visto que esta é entendida como a resolução do conflito através do diálogo, sendo 

isto possível de explicar que quanto maior for a negociação e o diálogo menores serão os 

conflitos (Carvalho, Relva, & Fernandes, 2018).  

No que concerne às diferenças de sexo, e no que diz respeito à violência fraterna, 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, sendo que os resultados obtidos 

sugerem que o sexo masculino constitui-se com maior tendência de exercer violência entre 

irmãos, comparativamente com o sexo feminino. Tendo por isso o nosso estudo obtido 

resultados idênticos a outros estudos que sugerem que o sexo masculino predomina na 

violência fraterna em comparação com o sexo feminino (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998). 

Assim como Relva et al. (2014) observaram diferenças estatisticamente significativas, pois o 

sexo masculino revelava ser o que mais usava e também o que mais sofria com a violência 

fraterna.  

Quanto às diferenças de sexo, a nível das dificuldades de regulação das emoções 

apenas a dimensão Consciência mostrou diferenças, sendo o sexo masculino a revelar mais 

falta de consciência emocional comparativamente ao sexo feminino, corroborando em parte o 

estudo de Conceição e Carvalho (2014) em que os resultados obtidos não evidenciaram 

diferenças estatisticamente significativas ao nível do sexo, no que respeita à regulação 

emocional.  
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No entanto, e ao contrário do que seria expectável tendo em conta inúmeros estudos 

(Nelas et al. 2016; Saavedra & Machado, 2012; Matos, Machado, Caridade, & Silva, 2006) 

no presente estudo não se verificaram diferenças significativas face ao sexo em relação à 

violência nas relações de intimidade. Esta constatação poderá estar relacionada com o facto 

da maioria dos indivíduos inquiridos não se encontrarem numa relação de intimidade e talvez 

seja esta a justificação para o facto de o presente estudo não revelar diferenças 

estatisticamente significativas nesta área. 

Por outro lado, procurou-se explorar qual(ais) o(s) tipo(s) de experiência de violência 

fraterna que mais predominam no presente estudo, no qual se pode verificar que o tipo com 

mais referência é a Dominância, ou seja, a violência baseada no controlo de um sobre o 

outro, prevalecendo o sexo masculino comparativamente ao sexo feminino. Aliado a este 

facto poderá estar subjacente as práticas educativas parentais diferenciadas, visto que os 

indivíduos inquiridos pontuaram os seguintes itens “Denunciei o meu irmão/irmã aos meus 

pais para obter o que queria” e “Os meus pais tomaram sempre o meu lado quando eu e o 

meu irmão/irmã discutíamos”. Perante isto e como já foi referido anteriormente a falta de 

intervenção dos pais ou quando esta é diferenciada poderá dar origem ao aumento dos 

conflitos entre os irmãos, uma vez que o “privilegiado” sobrepõem-se ao outro (Harrison, 

2017). Conforme referem Relva et al. (2014) variáveis do contexto familiar deverão também 

ter de ser tidas em conta, em que passam pelo tratamento diferencial por parte dos pais, ou 

por outro lado a indisponibilidade parental, a exposição a violência interparental, e tudo isto 

poderá levar ao aumento da violência fraterna.  

Um outro aspeto que importa realçar consiste no facto dos inquiridos, principalmente 

os do sexo masculino referirem que gostaram de discutir com o irmão, assim foi também 

constatado num estudo de Harrison (2017) que os indivíduos sentiam prazer em brincar e 

lutar com os seus irmãos no sentido de libertar emoções negativas (e.g., raiva). 
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De acordo com Lopes et al. (2017) já existem alguns estudos que salientam a 

existência de um ciclo vicioso e intergeracional da violência e o modo como esta se repercute 

à posterior noutros contextos extrafamiliares. Desta forma e com o objetivo de avaliar a 

capacidade preditiva das experiências de agressão entre irmãos e dificuldades na regulação 

das emoções face às táticas de resolução de conflito nas relações de intimidade procedeu-se a 

uma regressão hierárquica múltipla.  

O presente estudo revelou que a Agressão entre Irmãos prediz negativamente a 

Negociação Perpetração e a Negociação Vitimação, isto é, quanto maior for a Negociação 

menor será a Agressão. Os estudos de Nelas et al. (2016) e Carvalho et al. (2018) vão no 

mesmo sentido, ao referirem que quanto maior for o nível de comunicação e satisfação 

familiar menores serão as táticas de conflitos entre irmãos.  

Já no que respeita à Não aceitação da resposta emocional esta parece predizer 

negativamente a Agressão Psicológica enquanto tática de resolução de conflitos, desta forma, 

quanto maiores forem as capacidades de resposta emocional menor será a Agressão 

Psicológica, ou seja quando o indivíduo não apresenta dificuldades na capacidade de 

regulação emocional menores serão as probabilidades de ser vítima de violência. Por outro 

lado, Conceição e Carvalho (2014) e Duarte (2015) dizem que quando a capacidade de 

regulação emocional do sujeito está comprometida, o recurso a estratégias inadequadas, como 

por exemplo a desvalorização das emoções, poderá despoletar conflitos na relação com o 

parceiro íntimo.  

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros  

Lopes et al. (2017) salientaram no seu estudo a importância de se analisar se os 

irmãos que perpetram violência fraterna tendem a transferi-la para o meio social, 

nomeadamente para as relações entre pares e/ou para as relações de intimidade. Desta forma 
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e tendo em conta a escassa literatura a este respeito tornou-se importante estudar a relação 

entre a violência fraterna e a violência nas relações de intimidade, assim como a relação das 

dificuldades na regulação emocional com estas duas variáveis.  

Deste modo, e tendo em conta os resultados obtidos, salienta-se o facto de mais 

investigações sejam desenvolvidas no sentido de melhor compreender esta temática, até 

porque a importância atribuída ao papel da regulação emocional na violência nas relações de 

intimidade e na violência fraterna tem sido deficitária. Por isso, torna-se importante intervir 

juntos dos indivíduos que experienciam situações adversas na infância, tendo como elemento 

central as dificuldades ao nível da regulação emocional, visto que estas consistem num fator 

protector ou de risco nas relações de intimidade.  

O presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o tamanho da 

amostra, que não é representativa da população portuguesa, pois consiste numa amostra 

unicamente universitária, dada a sua homogeneidade, não permite a generalização dos 

resultados, assim como é importante ressaltar que apenas nos centramos num dos elementos 

da fratria e por isso é importante colmatar essa insuficiência em estudos futuros.  

Uma outra limitação prende-se com a desejabilidade social. Os inquiridos podem ter 

respondido de acordo com o que é espectável na sociedade, e não de acordo com o que 

efectivamente aconteceu (Hardy, Beers, Burgess, & Taylor, 2010). Por isso, alerta-se para o 

facto de em estudos futuros exista o controlo da desejabilidade social que possa estar 

associada às respostas dadas.  

Em suma, para investigações futuras seria relevante utilizar as escalas das CTS2, 

versão namorados, com as restantes dimensões (nomeadamente abuso físico com e sem 

sequelas e coerção sexual), pois poderá revelar-se uma mais valia, assim como perceber se o 

tempo da relação faz variar os valores de violência nas relações de intimidade.  
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Qualidade do relacionamento com os animais de estimação: relação com a violência na 

fratria 

Quality of the relation with the pets: relation with the violence in the fratria 

Telma Cláudia Lourenço Macedo, Otília Monteiro Fernandes & Inês Carvalho Relva 

RESUMO 

Com o presente estudo pretendeu-se investigar a importância do relacionamento entre os 

animais de estimação e a violência entre irmãos. Para isso, a amostra constitui-se por 330 

estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos, sendo que 

(61.2%) correspondem ao sexo feminino e (38.8%) ao sexo masculino. Foram utilizados os  

seguintes instrumentos: o questionário sociodemográfico, a LAPS (Lexington Pets 

Attachment Scale) e a ESA (Escala de Experiências de Agressão entre irmãos). Conforme o 

esperado, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas, no que diz respeito ao 

sexo tanto no relacionamento com os animais de estimação, como nas experiências de 

agressão entre irmãos, sendo que no relacionamento com os animais de estimação prevalece o 

sexo feminino em relação ao sexo masculino, e o contrário nas experiências de agressão entre 

irmãos, em que o sexo masculino prevalece comparativamente ao sexo feminino. Os 

resultados sugerem que as experiências de agressão entre irmãos se associam negativamente 

com o vínculo e com a importância no relacionamento com animais de estimação. Os 

resultados alcançados apontam ainda que o vínculo com os animais de estimação prediz 

negativamente com a agressão entre irmãos. Este estudo permitiu concluir que fracos 

relacionamentos na fratria podem indicar uma das principais razões das pessoas se 

aproximarem mais do animal de estimação, uma vez que estes fornecem conforto e 

companhia.   

Palavras-Chave: animais de estimação; violência; irmãos 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the importance of the relationship between pets and sibling 

violence. For this, the sample consisted of 330 university students, aged between 18 and 44 

years, and (61.2%) were female and 38.8% were male. The following instruments were used 

the sociodemographic questionnaire, the LAPS (Lexington Pets Attachment Scale) and the 

ESA (Aggression Siblings Intervals Scale). As expected, there were statistically significant 

differences regarding the sex both in the relationship with the pets and in the experiences of 

aggression among siblings, and in the relationship with the animals the female sex prevails in 

relation to the masculine sex and the opposite in the experiences of aggression among 

siblings, in which the male prevails comparatively to the female sex. The results obtained 

also indicate that the bond with the pets predicts negatively with the aggression among 

siblings. This study led to the conclusion that weak relationships in the fratria may indicate 

one of the main reasons people get closer to the pet since they provide comfort and 

companionship. 

Key words: pets; violence; sibling 
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Enquadramento Teórico 

Importância do relacionamento entre pessoas e os animais de estimação  

 A relação entre os seres humanos e os animais, tais como o cão e o gato, iniciada há 

milhares de anos, tem sofrido algumas alterações como uma relação cada vez mais próxima 

entre os humanos e os animais de estimação e verifica-se também que os animais começam a 

receber uma atenção semelhante à despendida aos restantes membros de família (Vlahos & 

Teixeira, 2008).  

Neste sentido, e conforme Martins et al. (2013) e Padovani (2017) referem, a relação 

entre os homens e os animais ganha cada vez  mais importância no campo da Ciência, pois 

recentes estudos demonstram relevantes descobertas na interação entre os animais e as 

crianças.  

Nesta lógica, Eckstein (2000) revela que existem benefícios aquando uma relação com 

os animais de estimação, nomeadamente o ato de fornecer amor, segurança e suporte social 

para os membros da família. Assim como Cohen (2002) refere que os animais de estimação 

estão fortemente ligados ao seio familiar uma vez que estes fornecem conforto e companhia. 

Acrescenta ainda Dotson e Hyatt (2008) que o papel dos animais de estimação consiste em 

satisfazer as necessidades humanas a nível de companhia, amizade, amor incondicional e 

afeto.  

Serpell (2005) e Soanes e Stevenson (2010) quando falam sobre a relação entre 

humanos e animais de estimação defendem o fenómeno de antropomorfismo isto é atribuição 

de estados mentais como pensamentos, sentimentos, motivações e/ou crenças a seres não-

humanos, como os animais. Na literatura encontram-se definidos alguns exemplos que 

referem que estamos perante o antropomorfismo quando os nossos comportamentos para com 

os animais são típicos de serem realizados entre humanos, como por exemplo dar sumos ou 

bolos a animais, atribuir nomes de pessoas a animais, comemorar aniversários dos mesmos, 
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vesti-los com roupas, contar mais com o animal para afeição do que com o seu cônjuge, 

filhos ou irmãos, vivenciar o luto dos mesmos, entre outros (Serpell, 2002).  

Por conseguinte, à medida que a capacidade subjetiva do ser humano evolui, assim 

evolui o olhar sobre os animais, pois se antigamente estes serviam apenas para usufruto da 

espécie humana, nos dias de hoje ocupam um novo espaço nessas relações. Espaço esse 

marcado pela proximidade e estabelecimento de vínculos afetivos (Moraes & Mello, 2015).  

Nesta perspetiva, Reid e Anderson (2009) referem que o vínculo entre o ser humano e 

o animal é uma “relação benéfica, mútua e dinâmica, estabelecida entre as pessoas e os 

animais, que é influenciada por comportamentos que são essenciais para a saúde e o bem 

estar de ambas as partes” (p.1). Desta forma, a relação de apego é uma variável necessária 

num grupo social, por forma a este se manter unido (Almeida, 2015) por isso o apego ao 

animal geralmente é avaliado segundo três fatores: o vínculo entre os donos e os seus animais 

de estimação, a proximidade na relação ser humano e animal e a importância do impacto 

deste na vida do seu dono (Martins et al. 2013).  

Os animais de estimação promovem um desenvolvimento psicossocial positivo nas 

pessoas, ou seja, não só nas crianças, mas também nos jovens adultos e idosos, devido aos 

fortes vínculos de amizade, prazer, alegria, confiança, respeito e companheirismo que se 

despoletam nesta relação (Miranda, 2011; Sarmento, 2003; Wurding, 2014) e por isso estas 

revelam um aumento de empatia, autoestima, desenvolvimento cognitivo e participação em 

atividades sociais e atléticas e por conseguinte diminuição dos níveis de stresse (Allen, 2003; 

Pachana, Massavelli & Gomez, 2011). Pachana et al. (2011) refere que é mais fácil para uma 

criança ter empatia com um animal do que com uma pessoa, pois o animal nunca a condena e 

está sempre (ou quase sempre) disponível. 

Um estudo elaborado por Serpell (1996) revelou uma diferença significativa entre a 

relação dos humanos com os cães e com os gatos, visto que os cães mostraram ser mais 
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brincalhões, confiantes, relaxados, afáveis, energéticos, inteligentes e menos agressivos em 

comparação com os gatos, pois estes são considerados como mais ariscos e menos 

demonstrativos de afeto. Da mesma forma, Sousa (2004) diz que os cães são os preferidos 

para as pessoas, principalmente para as crianças, pois é uma relação sem cobranças.  

Relevância do relacionamento entre os animais de estimação e a relação com a violência 

na fratria  

Nos dias de hoje, os animais de estimação são quase tão comuns quantos os irmãos nas 

sociedades ocidentais, no entanto verifica-se a escassez de estudos sobre a importância dos 

relacionamentos com os animais de estimação e entre irmãos (Padovani, 2017). Daí a 

importância do presente estudo para colmatar esta lacuna.  

Segundo um estudo feito por Cassels et al. (2017) em que o objetivo era saber o quão 

forte seria o relacionamento com os animais de estimação comparativamente com a relação 

com outros familiares, os inquiridos relataram fortes relacionamentos com os seus animais de 

estimação em relação aos seus irmãos, assim como níveis mais baixos de conflitos e maior 

satisfação em donos de cães, comparativamente com donos de outro tipo de animal de 

estimação. Porém, os resultados indicam que os primeiros relacionamentos dos adolescentes 

com os animais de estimação e com os seus irmãos são construções em grande parte 

independentes. Neste estudo, puderam verificar também que o sexo feminino relatou maior 

envolvimento e companheirismo com os seus animais do que o sexo masculino.  

Por isso, e autores como Cassels et al. (2017), referem que os jovens que mantêm uma 

relação difícil com os seus irmãos se aproximem mais dos seus animais de estimação como 

uma alternativa, podendo por uma lado haver boas relações entre irmãos e, 

consequentemente, boas relações com os animais de estimação, e por outro lado existirem 

relações fraternas conflituosas e mais fortes com os seus animais de estimação. Sendo esta a 
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explicação dos autores para neste estudo não se obterem resultados muito significativos a este 

nível. 

Diante desta discussão, e no que respeita ao relacionamento entre irmãos, vale salientar 

que ao mencionar que em determinados núcleos familiares o relacionamento entre os irmãos 

é difícil, não quer isto dizer que há isenção de ligação afetiva entre eles, mas todo o ser 

humano, tem necessidade de estabelecer ligações afetivas e por vezes o afeto manifesta-se 

através da evitação e desentendimento (Bowbly, 1989).   

Conforme Almeida (2009) refere, a vinculação entre irmãos traz consigo um caráter 

triangular, isto quer dizer, ao compartilharem pelo menos um dos pais, geralmente cria uma 

série de sentimentos ambivalentes entre os irmãos, tais como: amor, rivalidade, paixão, fúria, 

ciúmes, entre outros. Na mesma perspetiva, Romanelli (2003) afirma que não existe 

igualdade total nas relações fraternas, por isso, podem existir situações de dominância entre 

elas baseadas nas diferenças de género, idade e/ou escolaridade.  

Desta forma, e perante os factos os animais de estimação ao não entenderem, nem 

responderem pode ser um benefício, pois isso significa que estes não fazem qualquer tipo de 

julgamento (Padovani, 2017). Isto pode tornar-se importante uma vez que durante a 

adolescência os jovens se afastam mais dos seus pais e irmãos e se aproximam mais dos seus 

pares íntimos e também dos seus animais de estimação (Cassels et al. 2017).  

Do mesmo modo, os indivíduos que apresentam uma história familiar disfuncional e/ou 

dificuldades de vinculação com a família tem tendência em voltar-se para os seus animais de 

estimação por forma a satisfazer a necessidade de amor e apoio (Cassels et al. 2017).   O 

mesmo refere Kurdek (2009) que tanto os jovens como os adultos relatam ser mais provável 

de recorrerem ao seu animal de estimação (e.g., cão) como fonte de apoio quando despoletam 

momentos de angústia emocional do que procuram as pessoas mais próximas do seu seio 

familiar.  
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Porém, muitas vezes as pessoas também usam os seus animais de estimação como forma 

de agredi-los no sentido de “descarregar” emoções negativas nos animais uma vez que estes 

não se defendem como as pessoas (Cassels et al. 2017). Desta forma, o objetivo central do 

presente estudo consiste em explorar a relação entre o relacionamento com os animais de 

estimação e a violência entre irmãos, sendo que se procura (a) explorar a associação entre a 

relação com os animais de estimação e as dimensões da escala das experiências de agressão 

entre irmãos (b) explorar se existem diferenças estatisticamente significativas a nível do sexo 

tanto no relacionamento com os animais de estimação, como nas experiências de agressão 

entre irmãos e (c) analisar o papel preditor do relacionamento com os animais de estimação 

nas experiências de agressão entre irmãos.  

Metodologia 

Amostra 

 No presente estudo utilizou-se uma amostra de 330 estudantes universitários, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos (M = 20.88; DP = 3.341),  sendo que 202 

(61.2%) correspondem ao sexo feminino e 128 (38.8%) ao sexo masculino. A amostra foi 

recolhida aleatoriamente em Instituições do Ensino Superior na zona norte do país. No que 

concerne ao número de irmãos 75.8% dos inquiridos tem apenas um irmão, 17.3% tem dois 

irmãos e 3% tem três irmãos. No que respeita aos animais de estimação 42.7% dos inquiridos 

tem apenas um animal de estimação, 20.6% tem dois animais de estimação e 12.7% tem três 

animais de estimação, sendo que o animal de estimação mais frequente é o cão 43.9%.  
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Procedimentos  

 Numa primeira fase da investigação, recorreu-se à recolha bibliográfica de forma a 

perceber os estudos mais recentes que têm vindo a ser tratados acerca do tema principal deste 

estudo, por forma a obter uma melhor compreensão do tema. 

Desta forma, a recolha foi feita com base em jornais e revistas científicos, assim como 

artigos e livros científicos, em que apenas é dada relevância aos artigos mais recentes que 

versam sobre a temática em estudo. 

De seguida, foi solicitada a autorização para a realização do presente estudo por parte 

da Comissão de Ética. Uma vez aceite, foi feito o pedido de autorização aos docentes das 

Universidades inqueridas para se poder ir administrar os respectivos questionários. Os dados 

foram recolhidos em turmas previamente designadas pelas Escolas, em contexto de sala de 

aula onde, na presença do investigador, foram inicialmente explanados os objetivos 

primordiais do presente estudo, assim como asseguradas as questões de anonimato, 

confidencialidade e voluntariedade dos questionários. 

Instrumentos  

 O Questionário Sociodemográfico para caraterizar a amostra relativamente ao sexo, 

à idade, às habilitações literárias, à profissão e se tem ou não irmãos. 

A Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos (ESA), foi desenvolvida por 

Harrison, Graham-Kevan, Klan e Lowe (2017), tendo sido traduzida por Relva, Fernandes e 

Martins (2018). Esta escala tem como objetivo analisar as experiências de agressão entre 

irmãos, nas vítimas e nos agressores, ou seja visa avaliar a intenção, a motivação e o contexto 

dos comportamentos. Contém 24 itens, sendo que as dimensões a avaliar são lutas de jogo, 

agressão entre irmãos, normalização e dominância. A análise de consistência interna referente 

à totalidade do instrumento revelou valores de alfa de Cronbach de .81. No que respeita à 

consistência interna de cada dimensão, as análises demonstraram os valores de alfa de 
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Cronbach que se seguem: Lutas de jogo, alfa de .76; Agressão entre irmãos, alfa de .80; 

Normalização, alfa de .71; e Dominância, alfa de .81.  

No que diz respeito, as análises fatoriais confirmatórias revelam valores de 

ajustamento adequados (χ
2
(26)=64.251; p=.000; Ratio=2.471; CFI=.97; RMR=.13; GFI= .96; 

e RMSEA=.07). 

A Lexington Pets Attachment Scale (LAPS), escala originalmente desenvolvida por 

Johnson, Garrity e Stallones (1992), foi traduzida e adaptada para a população portuguesa por 

Miranda, Sousa e Roriz (2011). Esta escala é utilizada em estudos com o intuito de 

compreender o vínculo criado e mantido entre pessoas e os seus animais de estimação. 

Contém 23 itens, sendo que as dimensões que pretende avaliar são, o afeto, o cuidado e as 

atitudes dos donos dos animais. A análise de consistência interna referente à totalidade do 

instrumento revelou valores de alfa de Cronbach de .82. No que respeita à consistência 

interna de cada dimensão, as análises demonstraram os valores de alfa de Cronbach que se 

seguem: Vínculo, alfa de .83; Proximidade, alfa de .71; e Importância, alfa de .76.  

No que diz respeito às análises fatoriais confirmatórias estas revelam valores de ajustamento 

adequados (χ2(223)=434.491; p=.000; Ratio=1.948; CFI=.94; RMR=.051; GFI= .90 e 

RMSEA=.05). 

Estratégias de análise de dados 

Após a recolha dos dados, procedeu-se ao tratamento estatístico dos mesmos 

recorrendo ao programa estatístico SPSS - Statistical Package for Social Science - versão 23. 

Inicialmente procedeu-se a uma limpeza da amostra, no sentido de identificar e excluir 

possíveis missings e outliers – identificados através do cálculo de Zscores e da distância de 

Mahalanobis. Em seguida, e de forma a averiguar os pressupostos de normalidade dos dados 

da amostra, realizou-se o processo de inferência estatística da distribuição normal ou de 
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Gauss, analisando-se os valores de skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) das 

variáveis dependentes.  

Por conseguinte, foram ainda realizadas análises estatísticas (teste Kolmogorov-

Smirnov, Histogramas, Q-QPlots, Scatterplots e Boxplots) com vista à obtenção de 

informação relativa à distribuição dos dados (Marôco, 2007). Para verificar com maior rigor a 

adequação dos modelos teóricos aos dados empíricos e testar a estrutura proposta pelos 

autores dos instrumentos utilizados, foram efetuadas análises confirmatórias de 1ª ordem 

através do programa IBM SPSS Amos – versão 23. 

Mediante as análises efetuadas, foi possível assegurar os critérios de normalidade da 

amostra do estudo recorrendo-se, para tal, à utilização de testes paramétricos. Face aos 

objetivos estabelecidos, procedeu-se a uma série de análises estatísticas: análises 

correlacionais, médias e desvio-padrão das respetivas variáveis, Teste t e análises de 

variância multivariada (MANOVA), com nível de significância de 5% (p≤ .05), sendo que os 

valores de eta parcial de .01 sugerem um efeito pequeno, valores de .06 um efeito moderado e 

valores de .14 um efeito grande (Cohen, 1988). Foram ainda realizadas correlações de 

Pearson intraescalares, onde correlações entre .10 e .29 são consideradas baixas, entre .30 e 

.49 são médias e entre .50 e 1.0 são elevadas (Cohen, 1988). Por último, foi realizada uma 

regressão múltipla hierárquica com o intuito de averiguar a predição do relacionamento com 

os animais de estimação e as experiências de agressão entre irmãos. 

Resultados 

Associação entre a relação com os animais de estimação e as dimensões das experiências 

de agressão entre irmãos, médias e desvios-padrão 

No sentido de verificar associações entre a relação com os animais de estimação e o 

conflito entre irmãos foram realizadas análises correlacionais entre os instrumentos utilizados 

para as variáveis em estudo. Os resultados das correlações juntamente com as médias e 
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desvios-padrão das mesmas, tem como objetivo verificar as associações significativas entre 

as variáveis em estudo, conforme se pode verificar na Tabela 1. 

A dimensão Agressão entre Irmãos revela associação negativa de magnitude baixa com a 

dimensão Vínculo (r= -.187, p ≤. 01). A dimensão Dominância revela associação negativa de  

magnitude baixa com a dimensão Vínculo (r= -.192, p ≤ .01) e com a dimensão Importância 

(r= -.121, p ≤ .05).  

 Tabela 1. 

Associação entre a Relação com os Animais de Estimação e as Dimensões das Experiências 

de Agressão entre Irmãos, Médias e Desvios-Padrão (N=330) 

 
Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 M ± DP 

 

LAPS         

1. Vínculo -       42.37±4.69 

2.Proximidade .582** -      20.32±5.78 

3. Importância .669** .668** -     16.26±3.55 

ESA         

4. Lutas de Jogo -.083 -.085 -.081 -    13.44±4.21 

5. Agressão entre 
irmãos 

-.042 -.022 -.014 .671** -   12.57±4.08 

6. Normalização -.187** -.038 .011 -.104 .397** .423** - 9.51±4.17 

7. Dominância -.192** -.095 -.121* .510** .097 .464** .634** 12.39±4.99 

Nota: LAPS= Lexington Pets Attachment Scale; ESA= Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos; M = 

Média; DP = Desvio-padrão; * p≤ .05; ** p≤ .01 

 

Análise diferencial da relação com os animais de estimação e as experiências de 

agressão entre irmãos em função do sexo 

Com o intuito de averiguar as diferenças do relacionamento com os animais de estimação 

e as experiências de agressão entre irmãos em função da variável sociodemográfica da 

presente amostra, foi realizada uma análise multivariada MANOVA (Tabela 2).  

Desta forma, os resultados indicam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao sexo nas seguintes dimensões, Vínculo [F(2018,134)= 126.136; 

p= .000; 𝜂2= .278], em que o sexo feminino (M= 44.34; DP=.281) evidencia resultados mais 

elevados comparativamente com o sexo masculino (M=39.27; DP=.354); Proximidade 

[F(2335,253)=88.669; p= .000; 𝜂2= .213], em que o sexo feminino (M= 22.44; DP=.361) 
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evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo masculino (M=16.97; 

DP=.454); Importância [F(984.570)=101.651; p= .000; 𝜂2= .237], em que o sexo feminino 

(M= 17.64; DP=.219) evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo 

masculino (M=14.09; DP=.275); Lutas de jogo [F(63.179)=3.599; p= .059; 𝜂2= .011], em 

que o sexo masculino (M= 13.99; DP=.370) evidencia resultados mais elevados 

comparativamente com o sexo feminino (M=13.09; DP=.295); Agressão entre Irmãos 

[F(75.912)=4.399; p= .037; 𝜂2= .013], em que o sexo masculino (M= 10.11; DP= .367) 

evidencia resultados mais elevados comparativamente com o sexo feminino (M=9.12; 

DP=.292); e a dimensão Dominância [F(262.369)=4.399; p= .001; 𝜂2= .032], em que o sexo 

masculino (M= 13.50; DP=.434) evidencia resultados mais elevados comparativamente com 

o sexo feminino (M=11.67; DP=.346).   

Tabela 2 

Análise Diferencial do Relacionamento com os Animais de Estimação e as Experiências de 

Agressão entre Irmãos, em função do Sexo 

 

  

 

Sexo 

 

 

M±DP 
 

 

IC 95% 

Direção 

das 

diferenças 

LAPS 

     Vínculo 1-

Masculino 

39.27±.35 38.57;39.96 2>1 

2-Feminino 44.34±.28 43.79;44.81 

     Proximidade 1-

Masculino 

16.98±.45 16.09;17.87 2>1 

2-Feminino 22.44±.36 21.73;23.15 

     Importância 1-

Masculino 

14.09±.28 13.55;14.64 2>1 

2-Feminino 17.64±.22 17.21;18.07 

ESA 

    Lutas de jogo 1-

Masculino 

13.99±.37 13.26;14.72 1>2 

2-Feminino 13.09±.30 12.51;13.67 

    Agressão entre irmãos 

  

1-

Masculino 

10.11±.37 11.93;13.55 1>2 

2-Feminino 9.12±.29 11.96;13.09 

    Normalização  

  

1-

Masculino 

12.64±.36 9.39; 10.83 n.s. 

2-Feminino 12.53±.29 8.55;9.69 

    Dominância 

 

1-

Masculino 

13.50±.43 12.65;14.36 1>2 



48 
 

 

 

2-Feminino 11.67±.35 10.99;12.35 

Nota: LAPS= Lexington Pets Attachment Scale; ESA= Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos; M = 

Média; DP = Desvio-padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança a 95% 

Análise preditiva: papel preditor do relacionamento com os animais de estimação nas 

experiências de agressão entre irmãos  

Foi realizada uma regressão hierárquica múltipla com o objetivo de avaliar a capacidade 

preditiva do relacionamento com os animais de estimação nas experiências de agressão entre 

irmãos (Tabela 3). Para tal foi introduzido 1 bloco: o bloco 1 que correspondeu à variável 

(LAPS).  

Relativamente à escala Lutas de Jogo o bloco 1 explica 9.6 % da variância total 

(R
2
=.096), contribui individualmente com 0.9 % da variância para o modelo (R

2
change=.009) 

não apresentando um contributo significativo [F(17.821)=1.007; p=.390]. Analisando de 

forma individual o contributo de cada uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-

se que nenhuma apresenta contribuição significativa (p≤.05). No que diz respeito à 

Normalização o bloco 1 explica 4.7 % da variância total (R
2
=.047), contribui individualmente 

com 0.2% da variância para o modelo (R
2
change=.002) não apresentando um contributo 

significativo [F(3.958)=.236; p=.871]. Analisando de forma individual o contributo de cada 

uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-se que nenhuma apresenta contribuição 

significativa (p≤.05). Quanto à variável Agressão entre Irmãos, o bloco 1 explica 20.7% da 

variância total (R
2
=.207), contribui individualmente com 4.3 % da variância para o modelo 

(R
2
change=.043) apresentando um contributo significativo [F(81.949)=4.866; p=.003]. 

Analisando de forma individual verifica-se que uma das variáveis independentes apresenta 

uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz negativamente a Agressão entre Irmãos sendo 

ela o Vínculo (β= -.241). No que concerne à variável dominância o bloco 1 explica 19.3% da 

variância total (R
2
=.193), contribui individualmente com 3.7 % da variância para o modelo 

(R
2
change=.037) apresentando um contributo significativo [F(101.407)=4.196; p=.006]. 
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Analisando de forma individual verifica-se que uma das variáveis independentes apresenta 

uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz negativamente a Dominância sendo ela o 

Vínculo (β= -.207).  

Tabela 3 

Análise Preditiva: Papel preditor do Relacionamento com os Animais de Estimação nas 

Experiências de Agressão entre Irmãos  

Nota: B, SE e β para um nível de significância de p<.05; Bloco 1- LAPS= Lexington Pets Attachment Scale 

 

 R
2
 

 

R
2 

Change 

 

B 
S. 

Error 
β t p 

ESA_ Lutas de jogo  

Bloco 1- LAPS .096 .009      

Vínculo   -

.037 

.068 -.042 -.544 - 

Proximidade   -

.033 

.056 -.046 -.600 - 

Importância   -

.027 

.099 -.022 -.268 - 

ESA_ Normalização  

Bloco 1- LAPS .047 .002      

Vínculo   -

.049 

.067 -.057 -.739 - 

Proximidade   -

.005 

.054 -.009 -.118 - 

Importância   .034 .096 .030 .354 - 

ESA_ Agressão entre irmãos 

Bloco 1- LAPS .207 .043      

Vínculo   -

.214 

.067 -.241 -

3.208 

.001 

Proximidade   .084 .054 .116 1.548 - 

Importância    -

.024 

.096 -.021 -.250 - 

ESA_ Dominância 

Bloco 1- LAPS .193 .037      

Vínculo   -

.220 

.080 -.207 -

2.745 

.006 

Proximidade   .022 .065 .025 .331 - 

Importância    .001 .116 .001 .012 - 
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Discussão 

O presente estudo assumiu como principal objetivo verificar a importância do 

relacionamento entre os animais de estimação e a violência entre irmãos. De acordo com a 

literatura e com os resultados obtidos podemos constatar que os animais ganham sem dúvida 

cada vez mais espaço e relevância, nos dias de hoje, na sociedade.  

No que concerne às diferenças de sexo, e no que diz respeito ao relacionamento com os 

animais de estimação foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, sendo que 

os resultados obtidos sugerem que o sexo feminino tem um relacionamento mais próximo 

com os animais de estimação do que o sexo masculino. Estes resultados vão ao encontro de 

resultados idênticos a outros estudos que sugerem que o sexo feminino apresenta um grau 

mais elevado de familiaridade com os animais de estimação quando comparados com o sexo 

masculino (Cassels et al. 2017; Hirschenhauser et al. 2017; Martins et al. 2013).  

Quanto às diferenças de sexo a nível da violência fraterna, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, sendo que os resultados obtidos sugerem que o sexo 

masculino constitui-se com maior tendência de exercer violência entre irmãos, 

comparativamente com o sexo feminino. Resultados estes que vão ao encontro com os de 

outros estudos em que se verificam que o sexo masculino são os principais perpetradores de 

violência no contexto da fratria (Eriksen & Jensen, 2006; Relva, Fernandes, & Mota, 2012; 

Relva et al. 2014).  

No que respeita às associações entre o conflito entre irmãos e a relação com os 

animais de estimação, os resultados revelaram que existe uma associação negativa e de 

magnitude baixa entre a dimensão Agressão entre Irmãos e o Vínculo aos animais, assim 

como entre a Dominância, o Vínculo e a Importância. Assim poderá ser entendido, mediante 

os resultados obtidos no presente estudo, que quanto maior for o Vínculo e a Importância 

dada ao seu animal de estimação menores serão os conflitos entre irmãos, pois ao 
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satisfazermos as nossas necessidades de afeto com os animais de estimação recorremos 

menos aos irmãos e por isso menores serão os índices de conflito. Estes resultados vão ao 

encontro dos resultados de outro estudo em que Cassels et al. (2017) consideram que os 

jovens quando têm um relacionamento deficitário com os seus irmãos recorrem, como meio 

alternativo, para os seus animais de estimação à procura de amor, atenção e apoio, por isso 

obtém-se correlações negativas entre a qualidade destas duas relações. Porém, existem outros 

estudos que não verificaram associações significativas entre o relacionamento entre os 

animais de estimação e a relação com os irmãos, uma vez que os indivíduos referiram 

interagir mais com os seus irmãos do que com o seu animal de estimação (Hirschenhauser et 

al. 2017; Westgarth et al. 2010).  

Por último e relativamente às análises preditivas, o Vínculo ao animal prediz 

negativamente a Agressão e a Dominância em contexto fraterno, querendo isto dizer que 

quanto menor for o Vínculo com os animais de estimação maior será a violência entre irmãos, 

o que corrobora o estudo de Casells et al. (2017) pois estes verificaram que existe um maior 

Vínculo com os seus animais de estimação quando estão presentes conflitos ou faltas de afeto 

entre os irmãos. Da mesma forma, outros estudos referem que quando existem problemas 

dentro do núcleo familiar, seja um divórcio, sejam conflitos entre irmãos ou entre pais e 

filhos, há uma tendência nomeadamente dos mais jovens encontrarem maior segurança no 

contacto com os animais de estimação e por isso em momentos de conflito refugiam-se nestes 

(Endenburg & Lith, 2011; Vidovic, Stelie, & Bratko, 1999). Acrescenta ainda Beetz (2013) 

que um animal de estimação pode representar uma figura de vinculação segura igual à de um 

pai ou irmão.  



52 
 

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

O intuito principal do presente estudo consistiu em analisar a relação existente entre a 

importância do relacionamento com os animais de estimação e com a violência entre irmãos. 

Os resultados alcançados permitem concluir que fracos relacionamentos na fratria podem 

indicar uma das principais razões das pessoas se voltarem para o animal de estimação, uma 

vez que este é um recurso valioso na medida em que não são conflituosos, mas sim positivos. 

Hirschenhauser et al. (2017) referem que o contacto com os animais de estimação traz 

benefícios para o desenvolvimento emocional, assim como para o bem-estar das pessoas. 

Desta forma, torna-se pertinente intervir com os animais de estimação junto das pessoas que 

sofrem de violência e devido a esta acarretam nefastas consequências, nomeadamente no foro 

emocional no sentido de que os animais de estimação possam ajudar a trabalhar o 

desenvolvimento emocional destas pessoas fragilizadas. Neste mesmo sentido, no estudo de 

Cassels et al. (2017) os indivíduos relataram ser mais provável recorrem aos seus animais de 

estimação do que às pessoas ao seu redor quando estavam a passar por momentos de angústia 

emocional.  

Atendendo ao exposto, e uma vez que os animais de estimação, nomeadamente os 

cães e os gatos, são vistos como companheiros e de fácil interação com as pessoas, salienta-se 

que em estudos futuros explorem a importância que estes animais tem em jovens sem irmãos, 

pois os animais poderão ser uma mais valia na medida em que os ajudarão a combater a 

solidão que por vezes é sentida nestes indivíduos. Por outro lado, Borgi e Cirulli (2015) 

dizem que a relação com os animais de estimação é estabelecida logo durante a infância, mas 

o interesse nos animais de estimação pode diminuir com o avançar da idade dos indivíduos. 

No entanto, Pachana et al. (2011) refere que os animais de estimação mantêm os mesmos 

benefícios durante a vida adulta dos humanos e que o elo de ligação que é criado entre o 

humano e o animal de estimação continua até à idade sénior. Por isso, importa perceber 
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futuramente se realmente com o avançar da idade as pessoas deixam de atribuir tanta 

importância aos animais de estimação, ou se a relação entre ambos mantém-se. 

Por último, mencionam-se dificuldades e limitações do presente estudo que devem ser 

tidas em consideração. Por um lado, espera-se que os resultados e as conclusões obtidas 

possam alertar para o facto de mais estudos serem desenvolvidos sobre esta temática, uma 

vez que existe pouca literatura acerca da mesma, o que dificultou a possibilidade de comparar 

o presente estudo com outros que tenham sido já desenvolvidos.  

Por outro lado, uma limitação presente prende-se com o tamanho da amostra, que se 

revelou diminuta para a obtenção de resultados estatisticamente mais robustos, apesar das 

importantes associações com significância estatística encontradas, não permite a 

generalização dos resultados.  
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Considerações Finais 

A elaboração do presente estudo possibilitou o aprofundamento de conhecimentos 

referentes à relação existente entre a violência entre irmãos, violência na intimidade, 

dificuldades na regulação emocional e a relação com os animais de estimação.  

Dada a escassez de literatura científica relativa a esta temática, este estudo é fulcral na 

medida em que vem contribuir para estudos futuros na comunidade científica portuguesa. No 

entanto, e face aos estudos já existentes sobre a violência entre irmãos pode-se dizer que é 

importante a existência de um bom sistema familiar organizado por condutas democráticas, 

uma vez  que será uma mais valia na promoção de relacionamentos positivos entre irmãos.  

Porém, quando existe relações extremamente negativas, as relações entre irmãos 

acarretam nefastas consequências para as vítimas, nomeadamente a nível físico e psicológico, 

os irmãos vitimizados apresentam dificuldades académicas, problemas no comportamento, 

problemas alimentares e vários problemas emocionais (como por exemplo auto estima 

fragilizada, depressão).  

Neste sentido, existem autores que defendem que quanto maior for a adaptabilidade e 

coesão familiar entre a família, menor será o risco de violência na intimidade, ou seja a 
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violência intrafamiliar poderá ser um fator de pré-disposição para o envolvimento em 

relações violentas (Caridade et al. 2012).  

Importa também referir que a importância atribuída ao papel da regulação emocional na 

violência das relações de intimidade ou na violência na fratria tem sido considerado escasso. 

Contudo, já existem alguns estudos e revelam que a quando uma qualidade deficitária nas 

estratégias de regulação emocional assim poderá aumentar o comportamento agressivo dos 

indivíduos (Duarte, 2015).  

Os resultados relativos à associação entre as dificuldades de regulação emocional, as 

experiências de agressão entre irmãos e as dimensões das táticas de conflito nas relações de 

intimidade sugerem que existe uma associação positiva, embora de magnitude baixa entre as 

experiências de agressão entre irmãos e as dificuldades na regulação emocional. O que 

poderá evidenciar que quanto maiores forem as dificuldades na regulação das emoções, 

maiores serão as probabilidades de existir conflito entre os indivíduos.  

Por sua vez, constatou-se que a Normalização apresenta uma associação negativa com a 

Agressão entre Irmãos, podendo isto ser explicado devido ao facto de que quanto maior for a 

Negociação menores serão as probabilidades de agressão.  

No que respeita às diferenças de sexo a violência entre irmãos e as dificuldades na 

regulação emocional sugerem que o sexo masculino surge como o principal perpetrador da 

violência comparativamente com o sexo feminino e também é o sexo masculino que revela 

mais dificuldades na regulação das emoções. No entanto, e em relação a violência na 

intimidade, no presente estudo não se verificaram diferenças estatisticamente significativas.  

Como já foi referido anteriormente, o ambiente familiar é muito importante para as 

relações entre irmãos e mais tarde entre os seus pares de amigos e os seus pares íntimos, desta 

forma salienta-se também a importância da intervenção dos pais na educação dos seus filhos 

não ser diferenciada, pois o tratamento diferencial por parte dos pais pode influenciar de 
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forma negativa a relação entre irmãos. Foi constatado neste estudo que o tipo de violência 

fraterna que predomina é a Dominância, em que pontuaram de forma assertiva os seguintes 

itens “Denunciei o meu irmão/irmã aos meus pais para obter o que queria” e “ Os meus pais 

tomaram sempre o meu lado quando eu e o meu irmão/irmã discutíamos”, o que demonstra 

que poderá estar subjacente as práticas diferencias na educação dos filhos.  

Por outro lado, verificou-se que a agressão entre irmãos prediz negativamente com a 

negociação, o que poderá indicar que esta funciona como um fator protector, pois quanto 

maior for a negociação menor será a agressão. Um outro aspeto importante relativamente aos 

irmãos, é o seu número cada vez mais reduzido, isto é cada vez há mais filhos únicos e mais 

animais de estimação, nas casas das famílias portuguesas, por isso importou perceber se os 

que tem irmãos tem uma relação mais forte com os seus animais de estimação do que com os 

seus irmãos.  

Existem autores que defendem que os jovens que mantém uma relação difícil com os seus 

irmãos se aproximam mais dos seus animais de estimação (Cassels et al. 2017). Desta forma 

e no que concerne as diferenças entre sexos, o sexo feminino revelou um relacionamento 

mais próximo com os animais de estimação do que o sexo masculino.  

No que respeita às associações entre o conflito entre irmãos e a relação com os animais de 

estimação, os resultados do presente estudo revelaram que existe uma associação negativa 

entre a Agressão entre Irmãos e a relação com os animais de estimação, em especial o 

Vínculo e a Importância. O que poderá ser entendido, mediante estes resultados que quanto 

maior for o vínculo e a importância dada ao seu animal de estimação menores serão os 

conflitos entre irmãos, pois ao satisfazer as necessidades de afeto com os animais, recorrem 

menos aos irmãos.  

Do mesmo modo, foi revelado neste estudo que a Agressão entre Irmãos e a Dominância 

prediz negativamente com o Vínculo, o que poderá evidenciar que este funciona como fator 
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protector na violência entre irmãos, pois quanto maior for o Vínculo com o animal de 

estimação menor será Agressão entre Irmãos.  

Para concluir, tora-se importante intervir junto dos indivíduos que experienciam situações 

adversas na infância, tendo como elemento central as dificuldades ao nível da regulação 

emocional, visto que estas consistem num fator protector ou de risco nas relações fraternas e 

de intimidade.  

Os resultados alcançados permitem também concluir que fracos relacionamentos na 

fratria podem indicar uma das principais razões das pessoas se voltarem para o animal de 

estimação, uma vez que este é um recurso valioso na medida em que não são conflituosos, 

mas sim positivos.  

Importa ainda referir que será pertinente em estudos futuros perceber a relação entre o 

animal de estimação e os filhos únicos. Por último, mencionam-se algumas dificuldades e 

limitações do presente estudo que devem ser tidas em consideração, por um lado espera-se 

que os resultados e as conclusões obtidas possam alertar para o facto de mais estudos serem 

desenvolvidos sobre a temática escolhida, uma vez que existe pouca literatura acerca da 

mesma, o que dificulta a possibilidade de comparar os resultados obtidos com outros estudos 

já realizados.  

Por outro lado, prende-se com o tamanho da amostra que se revelou diminuta para a 

obtenção de resultados estatisticamente mais robustos, apesar das importantes associações 

com significância estatística encontradas, não permite por isso a generalização dos resultados 

obtidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de Investigação  

          1.1 Consentimento informado para os participantes  

          1.2 Questionário sociodemográfico  

          1.3 Extrato da Escala de Dificuldades na Regulação Emocional (DERS) 

          1.4 Extrato da Escala de Solidão Social e Emocional (SELSA-S) 

          1.5 Extrato da Lexington Pets Attachment Scale (LAPS) 

          1.6 Extrato da Escala de Experiências de Agressão entre Irmãos (ESA) 

          1.7 Extrato da Escala de Táticas de Conflito Revisada (CTS2) 

Anexo 2. Pedido 

 
           2.1 Pedido de autorização para as instituições de ensino  

 

Anexo 3. Análises Confirmatórias de 1ª Ordem  

 

          3.1 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Táticas de Conflito 

Revisada (CTS2) - Escala de perpetração 

         3.2 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Táticas de Conflito 

Revisada (CTS2) - Escala de vitimização  

        3.3 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Experiências de Agressão 

entre Irmãos (ESA)- Artigo 1 

        3.4 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Dificuldades na Regulação 

Emocional (DERS) 

        3.5 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Experiências de Agressão 

entre Irmãos (ESA)- Artigo 2 

        3.6 Análise fatorial Confirmatória de Lexington Petss Attachment Scale (LAPS) 
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Caro(a) Estudante,  

Vila Real, 2018 

Somos alunas do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e pretendemos realizar os nossos projetos de investigação, com vista à obtenção do 

grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A base de investigação destes projetos tem como finalidade estudar a violência no namoro, os 

conflitos entre irmãos, a solidão em indivíduos com e sem irmãos, o efeito da regulação 

emocional e dos animais de estimação.  

Esta instituição foi selecionada para fazer parte da amostra, por isso pedimos que cooperes no 

preenchimento dos questionários. Desde já garantimos a máxima confidencialidade dos 

dados.  

Pedimos-te que leias atentamente os questionários e respondas de forma sincera e com a 

maior exatidão possível, dando a tua opinião face às questões apresentadas. Recorda-te que o 

objetivo não é verificar se as respostas estão corretas ou erradas, apenas importa o que pensas 

ou sentes. 

Por favor responde a todos os itens dos questionários seguintes e sempre que te surgir alguma 

dúvida solicita ajuda das investigadoras. Devemos ainda referir que a participação é 

voluntária e agradecemos desde já a tua colaboração.  

Com os melhores cumprimentos, 

A equipa de investigação, 

___________________ 
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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Idade: _________ anos  

2. Sexo:  Feminino     Masculino  

3. Nível de Ensino que frequentas:  Licenciatura  MestradoDoutoramento  

4. Estado civil: Solteiro(a)   Em união de facto  Casado(a)  Divorciado(a) Numa relação de namoro   

Outro__________ 

5. Tens irmãos?   Sim      Não  

5.1. Se sim, quantos? _______  

5.2. Refere a idade e sexo do/s teu/s irmã/o/s (por exemplo: 18 F e 15 M, que quer dizer uma rapariga de 18 

anos e um rapaz de 15 anos)____________________________  

5.3. Com que frequência compartilhas segredos com o teu irmão? Nunca   Raramente  Às vezes      

Quase sempre    Sempre   

6. Como é composto o teu agregado familiar? _______________________________________ 

7. Atualmente vives fora da tua residência familiar?  Sim      Não 

7.1 Se sim, com quem vives? _____________________________________________________  

8.  Neste momento estás envolvido em algum relacionamento íntimo?   Sim      Não 

9. Tens animais de estimação?  Sim      Não   

9.1. Se sim, quantos? _________ 

9.2 Que animal/animais de estimação? Cão Gato Outro  _____________ 

9.3 Desde quando é que tens esse(s) animal(ais)? _________________________________________ 

9.4. Com que frequência  brincas e divertes-te com o teu animal (ou animais) de estimação? Nunca   

Raramente   Às vezes   Quase sempre    
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Por favor, indica com que frequência as seguintes afirmações se aplicam 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nunca 

Algumas 

vezes 

Metade das 

vezes 

A maioria das 

vezes 

Quase 

Sempre 

1.Percebo com clareza os meus 

sentimentos. 

     

2.Presto atenção a como me sinto.      

3.Vivo as minhas emoções como 

avassaladoras e fora de controlo. 

     

4.Não tenho nenhuma ideia de como 

me sinto. 

     

5.Dificuldade em atribuir um 

sentido aos meus sentimentos. 

     

6.Estou atento aos meus 

sentimentos. 

     

7.Sei exactamente como me estou a 

sentir. 

     

8.Interesso-me por aquilo que estou 

a sentir. 

     

9.Estou confuso sobre como me 

sinto. 

     

10.Estou chateado, apercebo-me das 

minhas emoções. 

     

11.Quando estou chateado, fico 

zangado comigo próprio por me 

sentir assim. 

     

12.Quando estou chateado, fico 

embaraçado por me sentir assim. 

     

13.Quando estou chateado, tenho 

dificuldade em realizar tarefas. 

     

17.Quando estou chateado, acredito 

que os meus sentimentos são válidos 

e importantes. 

     

18.Quando estou chateado, tenho 

dificuldade em concentrar-me 

noutras coisas. 

     

19.Quando estou chateado, sinto-me 

fora de controlo. 

     

20.Quando estou chateado, continuo 

a conseguir fazer as coisas 

     

ESCALA DE DIFICULDADES NA REGULAÇÃO EMOCIONAL - EXTRATO 

(DERS; Gratz e Roemer, 2004; adaptado por Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha, e Dias, 2010) 
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De seguida, encontrarás algumas frases sobre solidão social e emocional nas quais terás de marcar com um X a 

opção que mais se aproxima da tua opinião. É importante que respondas a tudo! Como é um questionário de 

opinião, não existem respostas certas, nem respostas erradas. 

 Totalmen

te em 

desacordo 

Muito 

desacordo 

Pouco 

desacordo 
Indiferente 

Pouco de 

acordo 

Muito 

de 

acordo 

Totalment

e de 

acordo 

1. Sinto-me só 

quando estou 

com a minha 

família. 

       

2. Sinto que faço 

parte de um 

grupo de 

amigos. 

       

3. Tenho um/a 

parceiro/a com 

quem partilho os 

meus 

pensamentos e 

sentimentos 

mais íntimos. 

       

4. Não há 

ninguém na 

minha família de 

quem eu possa 

depender para 

me apoiar e 

encorajar, mas 

gostaria de ter. 

       

5.Os meus 

amigos 

compreendem os 

meus motivos e 

razões. 

       

6.Tenho um/a 

parceiro/a 

romântico/a ou 

matrimonial que 

me dá apoio e 

encorajamento 

que necessito. 

       

7. Eu não tenho 

amigos que 

partilhem os 

meus pontos de 

vista, mas 

gostaria de ter. 

       

8. Sinto-me 

próximo da 

minha família. 

       

9.Sou capaz de 

depender da 

ajuda dos meus 

amigos. 

       

ESCALA DE SOLIDÃO SOCIAL E EMOCIONAL 

 (SELSA-S; Ditommaso, Brannen e Best, 2004; adaptado por Fernandes e Neto, 2009) 
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Por favor, diga se concorda ou discorda com estas afirmações acerca do seu animal de estimação. 

 
Discordo 

Plenamente 

Discordo em 

parte 

Não sei ou 

recuso 

responder 

Concordo em 

parte 

Concordo 

plenamente 

1.O meu animal de 

estimação significa mais 

para mim do que 

qualquer um dos meus 

amigos. 

     

2.Muitas vezes eu 

confidencio com o meu 

animal de estimação. 

     

3.Eu acredito que os 

animais de estimação 

deveriam ter os mesmos 

direitos e privilégios 

que os membros da 

família. 

     

4.Eu acredito que o 

meu animal de 

estimação é o meu 

melhor amigo. 

     

8.Eu penso que o meu 

animal de estimação é 

apenas um animal de 

estimação. 

     

9.Eu adoro o meu 

animal de estimação 

porque ele nunca me 

julga. 

     

10.O meu animal sabe 

quando me sinto mal. 

     

11.Eu falo muitas vezes 

com outras pessoas 

acerca do meu animal 

de estimação. 

     

12.O meu animal de 

estimação compreende-

me. 

     

13.Eu acredito que 

gostar dos meus 

animais de estimação 

ajuda a manter-me 

saudável. 

     

14.Os animais de 

estimação merecem 

tanto respeito como os 

humanos. 

     

15.Eu e o meu animal 

de estimação temos 

uma relação muito 

próxima. 

     

16.Eu faria quase tudo 

para cuidar do meu 

animal de estimação. 

     

LEXINGTON PETS ATTACHMENT SCALE - EXTRATO 

 (LAPS; Johnson et al., 1992; adaptado por Miranda, Sousa, e Roriz, 2011) 
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As afirmações enumeradas abaixo descrevem experiências da agressão de irmãos. Isto é, agressão entre irmãos e/ou irmãs. 

Por favor, indique abaixo se estes se ajustam à relação que tinha com o seu irmão (ou irmã) numa escala de 1 (DE 

MODO NENHUM) a 5 (MUITO). 

Se cresceu com mais de um irmão, por favor responda tendo em conta apenas um dos seus irmãos/irmãs. Sinta-se livre para 

considerar qualquer tipo de irmão/irmã (biológico ou meio-irmão, irmão adotado, por afinidade ou parentesco, por 

acolhimento). Agradecemos que neste e nos questionários seguintes responda SEMPRE tendo em conta esse irmão/irmã. 

Escreva aqui qual a idade e sexo desse irmão/irmã: __________________. 

 1 2 3 4 5 

1.Envolvi-me numa luta 

física (de brincadeira) 

com o meu irmão/irmã. 

     

2.Os meus pais lutaram 

com o seu próprio 

irmão/irmã quando 

foram crianças. 

     

3.A luta de brincadeira 

é diferente de uma 

verdadeira luta. 

     

4.É normal lutar com o 

meu irmão/irmã. 

     

5.Eu usava o choro 

como forma de 

chantagem até que o 

meu irmão/irmã falasse. 

     

6.Gostei de brincar às 

lutas físicas com o meu 

irmão/irmã. 

     

7.Envolvi-me numa luta 

verbal de brincadeira 

com o meu irmão/irmã. 

     

8.Lutei com o meu 

irmão/irmã para 

conseguir o que queria. 

     

9.À medida que fomos 

crescendo eu comecei a 

maioria das lutas com o 

meu irmão/irmã. 

     

10.Eu fiz tudo o que 

pude para que o meu 

irmão/irmã ficasse 

metido em problemas. 

     

11.Consegui o que quis 

quando lutei com o meu 

irmão/irmã. 

     

12.Eu gostei de discutir 

com meu irmão/irmã. 

     

13.Os meus pais nem 

sempre sabiam que 

lutava com o meu 

irmão/irmã. 

     

ESCALA DE EXPERIÊNCIAS DE AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS - EXTRATO 

(ESA - Experiences of Sibling Aggression Scale; Harrison, Graham-Kevan, Klan, e Lowe, 2017; Traduzido e 

adaptado por Relva, Fernandes, e Martins,  2018) 
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Não importa quão bem um casal se dá, há alturas em que discordam um do outro, ficam irritados com o companheiro, 

querem coisas diferentes um do outro, têm desentendimentos porque estão de mau humor, cansados ou por outra razão. Os 

casais também têm diferentes formas de tentar resolver as suas diferenças. Segue-se uma lista de coisas que podem acontecer 

quando existem diferenças. Por favor, selecione o número correspondente às vezes que fez estas coisas no último ano e 

quantas vezes o seu companheiro/a as fez no último ano. 

Quantas vezes isto aconteceu? 1(isto nunca me aconteceu); 2 (uma vez no último ano); 3 (duas vezes no último ano); 4 

(entre 3 e 5 vezes no último ano); 5 (entre 6 e 10 vezes no último ano); 6 (entre 11 e 20 vezes no último ano); 7 (mais 

de 20 vezes no último ano) e 8 (não aconteceu no último ano, mas aconteceu antes). 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Mostrei ao/à meu/minha companheiro/a que 

me preocupava com ele/a, mesmo que 

discordássemos.  

        

2. O/A meu/minha companheiro/a mostrou que 

se preocupava comigo, mesmo que 

discordássemos.  

        

3. Numa discussão, expliquei ao/à meu/minha 

companheiro/a o meu ponto de vista.  

        

4. Numa discussão, o/a meu/minha 

companheiro/a explicou-me o seu ponto de vista.  

        

5. Insultei ou roguei pragas ao/à meu/minha 

companheiro/a.  

        

6. O/A meu/minha companheiro/a insultou-me 

ou rogou-me pragas.  

        

7. Atirei contra o/a meu/minha companheiro/a 

alguma coisa que o/a poderia magoar.  

        

8. O/A meu/minha companheiro/a atirou contra 

mim alguma coisa que me poderia magoar.  

        

11. Tive uma entorse, contusão, ferida ou um 

pequeno corte por causa de uma luta com o/a 

meu/minha companheiro/a.  

        

12. O/A meu/minha companheiro/a teve um 

entorse, contusão, ferida ou um pequeno corte 

por causa de uma luta comigo.  

        

13. Mostrei respeito pelos sentimentos do/da 

meu/minha companheiro/a relativamente a um 

assunto.  

        

14. O/A meu/minha companheiro/a mostrou 

respeito pelos meus sentimentos relativamente a 

um assunto.  

 

        

15. Fiz o/a meu/minha companheiro/a ter 

relações sexuais sem preservativo.  

        

Extrato da Escala de Táticas de Conflito Revisada  

(CTS2-Revised Conflit Tactics Scales; Straus, Hamby, Boney-McCoy e Sugarman, 1996; Traduzido e adaptado 

por Paiva e Figueiredo, 2002) 
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ANEXO 2 
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Exmo. Senhor Presidente da Escola XXXXX  

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Vila Real, XX de Abril de 2018 

 

 

Assunto: Pedido de administração de questionários de recolha de dados para projeto de 

investigação  

 

Exmo. Senhor Presidente XXXXXXX,  

No seguimento da elaboração de um projeto de investigação a decorrer no âmbito do 

2º ciclo em Psicologia Clínica, na qualidade das alunas, Ana Bela Florença e Telma Macedo, 

sob orientação das Professoras Doutoras Otília Monteiro Fernandes e Inês Relva, do 

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

vimos colocar à consideração de V. Exa. a possibilidade de serem administrados 

questionários de recolha de dados aos alunos da V. Escola. 

O referido projeto tem como principal objetivo compreender qual a relação da 

regulação emocional e da violência no namoro no desenvolvimento de sentimentos de solidão 

em jovens universitários com e sem irmãos, assim como explorar a relação da regulação 

emocional com a violência entre irmãos e estudar a relação destas duas variáveis com os 

animais de estimação, bem como analisar de que forma a violência nos irmãos é um preditor 

da violência no namoro. Esta investigação já foi analisada pela Comissão de Ética da UTAD, 

recebendo um parecer positivo, o qual se encontra anexado a este pedido.  

Todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, não sendo assim 

necessário proceder à identificação dos participantes. A recolha e o tratamento dos dados 

ficarão a cargo das alunas Ana Bela Florença e Telma Macedo, que efetuará todos os 



74 
 

procedimentos, bem como os contactos necessários com a instituição, para que se proceda a 

uma boa administração dos mesmos.   

Esperando de V. Exa. a melhor compreensão e colaboração, ficamos a aguardar 

autorização e disponibilizando-nos, naturalmente, para qualquer esclarecimento através do e-

mail: anabelita1099@hotmail.com; telmamacedo19@hotmail.com; irelva@utad.pt; 

tila@utad.pt. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:telmamacedo19@hotmail.com
mailto:irelva@utad.pt
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ANEXO 3 
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3.1 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Táticas de Conflito 

Revisada (CTS2)- Escala de Perpetração: (χ
2
 (13)=15.570; p=.273; Ratio=1.198; CFI=.99; 

RMR=.046; GFI= .99; e RMSEA=.025). 
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 3.2 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Táticas de Conflito 

Revisada (CTS2)- Escala de Vitimização: (χ
2
(13)=14.368; p=.348; Ratio=1.105; CFI=.99; 

RMR=.025; GFI= .99; e RMSEA=.019). 
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 3.3 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Experiências de 

Agressão entre irmãos (ESA)- artigo 1: (χ
2
(18)=70.140; p=.000; Ratio= 3.897; CFI=.96; 

RMR=.04; GFI= .95; e RMSEA=.09).  
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 3.4 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Dificuldades na 

Regulação Emocional (DERS) : (χ
2
(36)=101.334; p=.000; Ratio=2.815; CFI=.95; 

RMR=.161; GFI= .95; e RMSEA=.07). 
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3.5 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Escala de Experiências de Agressão 

entre Irmãos (ESA) –artigo 2: (χ
2
(26)=64.251; p=.000; Ratio=2.471; CFI=.97; RMR=.13; 

GFI= .96; e RMSEA=.07). 
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3.6 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Lexington Pets Attachment Scale (LAPS): 

(χ2(223)=434.491; p=.000; Ratio=1.948; CFI=.94; RMR=.051; GFI= .90 e RMSEA=.05). 

 


