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INTRODUÇÃO 

  

 Num mundo em constante e rápidas mudanças, e onde continua a haver altos 

índices de violência nas relações íntimas, pareceu-nos importante tentar perceber o efeito 

da capacidade de regulação emocional na violência no namoro. Sendo a família um dos 

meios mais precoces e, por isso, basilar no desenvolvimento psicológico e relacional, 

tentaremos, ao longo deste estudo, investigar também o efeito que tem, nesta 

problemática, ser o único filho ou provir de uma família com dois ou mais filhos. 

Parece que a regulação emocional se torna essencial para o indivíduo, pois é uma 

estratégia reguladora da consciência e compreensão das emoções, ou seja, na capacidade 

para aceitar e valorizar as reações emocionais, e quando há a tendência para evitar 

emoções negativas, pode até originar sintomas psicopatológicos (Coutinho, Ribeiro, 

Ferreirinha, & Dias, 2010). 

 O conceito de regulação emocional foi originariamente definido por Thompson 

(1994), no qual designa como processos de iniciação, manutenção e modelação da 

ocorrência, intensidade e duração dos estados sentimentais internos e dos processos 

fisiológicos relacionados com as emoções (Kokkonen & Pulkkinen, 1999). Ao definir 

regulação emocional torna-se essencial distinguir um processo de regulação emocional 

adaptativo e um processo de regulação emocional desadaptativo. Assim, a regulação 

emocional é vista como sendo os procedimentos através dos quais os indivíduos 

diariamente influenciam o tipo de emoções que possuem, quando as sente e pela forma 

como as demonstram (Coutinho et al., 2010). Enquanto a desregulação emocional é uma 

incapacidade de regular emoções e um estado de grande vulnerabilidade emocional 

(Bravo, 2012). 

Por conseguinte, cabe a cada pessoa adquirir a capacidade para regular as suas 

próprias emoções, uma vez que é benéfico para a promoção da sua saúde mental e para 

manter o seu equilíbrio. Neste sentido, a regulação emocional é capaz de assumir um 

papel mediador na construção das relações de namoro, uma vez que os jovens, quando 

estão num relacionamento íntimo, tendem a evoluir para relações de maior proximidade 

e intimidade o que faz com que exista a necessidade de haver uma maior ligação 

emocional entre ambos (Ávila, Cabral, & Matos, 2010; Machado, 2012).  

Atualmente a violência no namoro revela dimensões preocupantes e efeitos 

alarmantes, tanto a nível individual como social, uma vez que os jovens tendem a ter 
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dificuldades em compreender que a agressão no namoro é algo prejudicial no 

relacionamento, pois a maior parte das vezes as vítimas tendem a ver a violência, isto é, 

os comportamentos controladores e o ciúme como sinais de amor do outro para com elas 

(Caridade & Machado, 2013; Santos & Murta, 2016). Num estudo foi revelado que os 

irmãos vitimados por parte de outro irmão tendem a utilizar a violência com os 

companheiros afetivos (Relva, Fernandes, Alarcão, & Martins, 2014). Mas hoje em dia 

há cada vez menos irmãos, daí que nos interessou questionar se a solidão está relacionada, 

de alguma forma, com o ser ou não filho único e com a violência no namoro.  

O fim da adolescência e início da vida adulta é considerada uma fase problemática 

no que diz respeito a um controlo de emoções, visto que a probabilidade de desenvolver 

sintomas como a solidão é grande, porque é durante este período de tempo que os jovens 

se exploram a si próprios, e, por vezes, não têm desenvolvido relações que lhe permitam 

a segurança necessária, e, por isso, são considerados um dos grupos mais vulneráveis à 

vivência da solidão (Basto, Figueira, & Costa, 2001).  

Desta forma, a presente dissertação encontra-se dividida em duas investigações 

cuja temática se intitula “Regulação Emocional, Violência no Namoro e Solidão em 

Estudantes Universitários com e sem Irmãos”. Assim sendo, o primeiro artigo objetiva 

averiguar o efeito da regulação emocional na violência no namoro em jovens 

universitários com irmãos e sem irmãos, assim como determinar a prevalência de 

comportamentos de violência na relação de namoro, e, ainda, se há diferenças na 

regulação emocional em função da variável sociodemográfica sexo, e, por fim, o efeito 

preditor das dimensões da regulação emocional na violência no namoro. 

  Por sua vez, o segundo artigo, pretende explorar a relação das várias dimensões 

da regulação emocional na solidão, tal como explorar se há diferenças em função de 

variáveis sociodemográficas como o sexo e da variável viver fora da residência familiar 

e o efeito preditor das dimensões da regulação emocional na solidão.  
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Regulação Emocional: relação com a Violência no Namoro em Estudantes 

Universitários com e sem Irmãos 

Emotional Regulation: Relationship with Dating Violence in University Students with 

and without siblings 

Ana Bela Alves Florença, Inês Carvalho Relva & Otília Monteiro Fernandes 

 

Resumo  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o papel das dificuldades de regulação 

emocional na violência no namoro em estudantes universitários, bem como as diferenças 

existentes nos jovens com irmãos e filhos únicos. A amostra foi constituída por 418 jovens 

adultos, 341 (81.6%) com irmãos e 77 (18.4%) filhos únicos, dos quais 159 (38%) são do 

sexo masculino e (62%) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e 45 

anos de idade. Os dados foram recolhidos através de questionários de autorrelato. Os 

resultados sugerem que as dificuldades de regulação emocional se associam 

positivamente com a agressão psicológica, nos perpetuadores e nas vítimas, e 

negativamente com a negociação, tanto nos perpetuadores como nas vítimas. Não foram 

identificadas diferenças ao nível da regulação emocional na violência no namoro entre 

jovens adultos com irmãos e filhos únicos. Verificaram-se diferenças em função do sexo: 

o sexo masculino é o principal perpetrador da agressão psicológica e é, também, o que 

sofre mais agressão psicológica. Os resultados apontam para o efeito preditor da 

regulação emocional nas táticas de resolução de conflitos. Tendo em conta estes 

resultados parece importante desenvolver programas que ensinem os jovens (violentos ou 

não) a melhor regularem as suas emoções, de forma a utilizarem mais a negociação e 

outras táticas positivas de resolução de conflitos, em vez de recorrerem à agressividade 

para resolver os seus conflitos.  

 

 

 Palavras-chave: regulação emocional, violência no namoro, irmãos, filhos únicos 
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Abstract  

 

The present study had as objective to analyze the role of the difficulties of emotional 

regulation in dating violence in university students, as well as the differences existing in 

young people with siblings and only children. The sample consisted of 418 young adults, 

341 (81.6%) with siblings and 77 (18.4%) single children, of whom 159 (38%) were male 

and (62%) female, aged 18 and 45 years of age. Data were collected through self-report 

questionnaires. The results suggest that the difficulties of emotional regulation are 

positively associated with psychological aggression, in perpetuators and victims, and 

negatively with negotiation, both in perpetuators and in victims. No differences were 

identified in the emotional regulation of dating violence between young adults with 

siblings and single children. Differences have been found in relation to sex: male sex is 

the main perpetrator of psychological aggression and it is also the one that suffers the 

most psychological aggression. The results point to the predictive effect of emotional 

regulation in conflict resolution tactics. In view of these results, it seems important to 

develop programs that teach young people (violent or otherwise) how to best regulate 

their emotions, so that they use more negotiation and other positive conflict resolution 

tactics, rather than resorting to aggressiveness to solve their conflicts. 

 

 

 

Keywords: emotional regulation, dating violence, siblings, only children 
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Enquadramento Teórico 

 

Regulação emocional em filhos únicos e irmãos 

A vida quotidiana apresenta constantemente situações que obrigam o indivíduo a lidar 

com as suas emoções. Há eventos emocionalmente mais fortes do que outros. Desta 

forma, a autorregulação das emoções é a expressão usada para definir os processos 

envolvidos na forma de lidar com níveis elevados de emoções positivas e negativas 

(Cruvinel & Boruchovitch, 2010; Macedo & Sperb, 2013). 

A regulação emocional refere-se aos processos pelos quais os indivíduos influenciam 

as emoções que têm, quando as têm e como experienciam e expressam essas emoções. A 

consciência e a compreensão das emoções são vistas como importantes estratégias de 

regulação (Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha, & Dias, 2010). 

A literatura tem demonstrado que as estratégias de regulação das emoções melhoram 

ao longo do desenvolvimento e idade e podem ser diferentes, dependendo do contexto 

cultural em que o indivíduo vive. Porém, cada emoção requer o emprego de diferentes 

estratégias de regulação (Cruvinel & Boruchovitch, 2010). 

Um dos fatores protetores na regulação de emoções poderá ser as estratégias focadas 

no problema, isto é, estratégias ativas, ao contrário de estratégias de coping de evitamento, 

que propiciam maior sintomatologia emocional e comportamental, sendo um fator de 

risco (Conceição & Carvalho, 2013).  

Visto que o primeiro meio para a integração do indivíduo e para o seu 

desenvolvimento psicossocial é a família, esta é considerada a base para a descoberta do 

mundo exterior (Pinheiro, Fernandes, & Relva, 2017). Desta forma, é através das 

interações com os nossos familiares, nomeadamente, pais e irmãos, que a nossa 

personalidade é construída. E uma parte importante da família são os irmãos ou a ausência 

dos mesmos (Fernandes, Alarcão, & Raposo, 2007). 

De acordo com Fernandes (2000), importa referir que uma das relações familiares 

mais impactantes no ciclo vital do ser humano, é a relação fraterna, pois desempenha um 

papel fundamental na dinâmica familiar, e é com os irmãos que se estabelecem as nossas 

primeiras experiências com os pares, moldando assim a nossa forma de ser, pensar e agir. 

No entanto, as relações entre irmãos nem sempre são as melhores, por vezes podem ser 

muito ambivalentes, poderá haver solidariedade, companheirismo e ao mesmo tempo, 
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alguns sentimentos de disputa, como o ciúme, rivalidade, e até mesmo, violência (Relva, 

Fernandes, & Alarcão, 2012).  

Segundo Solmeyer, McHale e Crouter (2014), a fratria apresenta-se como um 

contexto do microssistema familiar essencial para o desenvolvimento individual dos 

jovens. A literatura tem salientado o forte impacto positivo da relação entre irmãos no 

desenvolvimento dos jovens, pois são uma fonte de apoio e desenvolvimento de 

competências de autorregulação e compreensão emocional (Stormshak, Bullock, & 

Falkenstein, 2009).  

Os filhos únicos por vezes são vistos de forma negativa, pois há quem os caracterize 

como os maiores egoístas e menos sociáveis, contudo, também podem ser os que revelam 

menores índices de medo, ansiedade e depressão em comparação com os indivíduos que 

têm irmãos. Normalmente, desejam ser como os outros, mas devido à sua inexperiência 

relacional com os pares, retraem-se dos contactos sociais, dado que, a ausência de irmãos 

dificulta adquirir certas competências (cooperação e competência) que as experiências 

relacionais permitem (Fernandes, 2000).  

De acordo com alguns estudos, Fernandes (2000) e Fernandes et al., (2007), os filhos 

únicos são menos amáveis do que os restantes indivíduos que têm uma fratria, desta forma 

surge a curiosidade e interesse de estudar a regulação emocional nestes indivíduos, 

compreender se existem diferenças significativas nos jovens adultos com irmãos e nos 

filhos únicos. 

 

O papel da regulação emocional na violência no namoro 

Todos os seres humanos adotam um comportamento natural e racional ao criarem 

laços de ligação entre pessoas, no qual o conflito faz parte (Guerreiro et al., 2015). Deste 

modo, muitas vezes a violência surge, aos olhos de quem a pratica, como uma estratégia 

de resolução desse mesmo conflito (Oliveira & Sani, 2005).  

A violência nos relacionamentos íntimos pode iniciar-se com maior evidência a partir 

da fase da adolescência até à idade adulta dos indivíduos (Lundgren & Amin, 2015). É 

durante esta fase que os jovens começam a perceber aquilo que querem das suas relações 

românticas, descobrindo até que ponto é ou não legítimo ocorrer violência nas suas 

relações (Halpern-Meekin, Manning, Giordano, & Longmore, 2013). De acordo com um 

estudo, esta violência é mais frequente entre estudantes universitários do que no resto da 

população (Karakurt, Keiley, & Posada, 2013). Deste modo, a violência no namoro 
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constitui um problema social importante nas relações românticas de adolescentes e jovens 

adultos (Duarte & Lima, 2006). 

A violência no namoro ou na intimidade é considerada um fenómeno transversal e 

cultural, que se tem assumido como problema grave em termos sociais e de saúde pública, 

pois afeta jovens de diversas faixas etárias (Neves, 2014). Este tipo de violência define-

se como todo o ato de violência, pontual ou contínua, cometida por um dos parceiros ou 

por ambos, numa relação de namoro, tendo por objetivo controlar, dominar e exercer 

maior poder sobre o outro (Duarte & Lima, 2006; Machado, Macieira, & Carreiras, 2010). 

Uma vez que a violência nos relacionamentos íntimos pode ocorrer através de agressões 

físicas, psicológicas ou sexuais entre parceiros, importa definir cada uma delas (Shorey, 

Stuart, & Cornelius, 2011). 

A agressão/violência física ou abuso físico ocorre quando um indivíduo causa 

deliberadamente ferimentos ou a morte de um outro, através de comportamentos como: 

empurrar, arranhar, puxar cabelos, pontapear, beliscar e agredir com objetos (Paiva & 

Figueiredo, 2003; Relva, Fernandes, Alarcão, & Martins, 2014).  

Já o abuso psicológico contrariamente, ao abuso físico, inclui comportamentos de 

negligência, atitudes e comentários depreciativos com a intenção de causar sofrimento 

psicológico na outra pessoa, para ridicularizar, aterrorizar e ameaçar o outro, ou até 

mesmo, explorar a sua propriedade pessoal (Relva et al., 2014). Este tipo de abuso, pode 

disputar nas vítimas consequências psicológicas como: ansiedade, baixa autoestima, 

sentimentos depressivos, o viver com medo, e um pânico geral na intimidade da pessoa 

(Barroso, 2008).  

De acordo com Mendes, Duarte, Araújo e Lopes (2013), a violência sexual designa-

se como qualquer ato sexual, com o intuito de obter um ato sexual forçado, uso de 

comentários sexuais indesejados por qualquer pessoa, independentemente da relação com 

a vítima, em qualquer ambiente. Neste tipo de violência destacam-se mensagens escritas 

ou telefónicas com o objetivo de assediar, exibição dos órgãos sexuais, de modo a outra 

pessoa sentir-se desconfortável e ofendido, obscenidades a fim de assediar, tentativa de 

conotação sexual, entre outros comportamentos.  

A perpetração da violência no namoro e a vitimização em jovens, disputam fatores de 

risco, nomeadamente, ser vítima direta de violência pelos pais, sofrer de abuso sexual, 

conviver com amigos que são violentos com os parceiros íntimos, ausência de 

autocontrolo emocional, reconhecer a violência como forma natural de resolução de 

conflitos, e ter défices nas habilidades sociais assertivas (Murta et al., 2013). As pressões, 
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as inseguranças, a falta de experiência, as perceções erradas acerca do ciúme e do 

controlo, o romantismo e a conformidade com os papéis tradicionais de género são 

considerados fatores que também exacerbam a violência no namoro (Paiva & Figueiredo, 

2004).  

Outros fatores de risco associados a esta problemática podem dizer respeito a terem 

sido testemunhas de experiências anteriores de vitimização e/ou exposição à violência, 

bem como, serem vítimas, de maus tratos por parte dos cuidadores e assistir a atos de 

violência em casa (Santos & Murta, 2016). Entre esses fatores de risco surge a violência 

entre irmãos, visto que é considerada a violência mais comum no seio familiar, que pode 

originar sequelas emocionais e psicossociais duradouras (Relva, Fernandes & Mota, 

2013; Relva et al., 2014). Muitas vezes, este tipo de violência é difícil de reconhecer, 

sendo visto como um processo normal de rivalidade fraterna. É caracterizada pela 

expressão física, quando há ferimentos de um irmão para outro, como o dar bofetadas; 

bater e empurrar; pela expressão psicológica se ocorrer algum insulto ou provocação; ou 

mesmo pela expressão sexual quando há contacto sexual (Relva et al., 2014).  

Wolf e Foshee (2003) referem que os jovens que vivenciaram violência familiar são 

mais propensos a desenvolver sentimentos de raiva e por sua vez, tornam-se mais 

suscetíveis de praticar atos abusivos nas relações de namoro. O abuso íntimo tende a 

promover a culpabilização da vítima, a desresponsabilização do agressor e a minimização 

e banalização da violência (Caridade et al., 2012). A vinculação com os pais e as 

habilidades sociais são fatores protetores para a vitimação na violência no namoro (Maas, 

Fleming, Herrenkhol, & Catalano, 2010).  

As consequências nas vítimas de violência na intimidade são inúmeras e são tão 

maiores quanto mais longa for a duração da relação e/ou mais intensa for a violência 

perpetuada (Barroso, 2008).  

Um relacionamento violento pode expor os jovens a desencadear baixa autoestima, 

depressão, insucesso escolar, ansiedade, raiva, perturbações alimentares, consumo de 

substâncias e comportamentos de risco, ideação suicida e envolvimento em 

comportamentos sexuais de risco (Caridade et al., 2012). Assim, o impacto que a 

vitimação tem nas pessoas nunca é igual e depende de um conjunto de fatores que podem 

agravar ou atenuar os efeitos da violência (Guerreiro et al., 2015). 

Em Portugal, um estudo desenvolvido com estudantes do ensino superior constatou 

que uma percentagem considerável de jovens recorria a práticas abusivas no seio das 

relações de intimidade, sendo que 15.5% assumiam-se como vítimas e 21.7% como 
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perpetradores (Machado et al., 2010). Segundo os mesmos autores, os comportamentos 

praticados pelos estudantes eram: insultar, gritar, atirar objetos, difamar e dar bofetadas. 

Consoante investigações, a violência íntima entre parceiros jovens tem aumentado de 

forma preocupante (Caridade & Machado, 2006; Paiva & Figueiredo, 2004). 

De acordo com Paiva e Figueiredo (2004), os estudos desenvolvidos a nível nacional 

entre jovens demonstraram que umas percentagens significativas de estudantes adotam 

condutas violentas no contexto das suas relações amorosas. Um dos efeitos decorrentes 

da violência é o prejuízo na regulação emocional. Estudos admitem que a violência pode 

afetar negativamente a identificação, expressão e controlo das emoções, o que poderá 

dificultar as relações interpessoais e estar associadas a sintomas de depressão e ansiedade. 

Também para Zancan e Hanbigzang (2018), os indivíduos que reportaram uma 

história de abuso sexual, físico ou emocional apresentaram maiores níveis de 

desregulação emocional em comparação com os indivíduos sem histórico de abusos. 

Desta forma, a regulação emocional é um fator de proteção contra a revitimização em 

relacionamentos íntimos. Nos relacionamentos íntimos, a regulação emocional pode ser 

uma importante influência ao enfrentar conflitos. 

Assim, surge a necessidade de avaliar a regulação emocional e não só nos jovens, 

dado que a prevalência dos problemas emocionais e comportamentais dos jovens é 

elevada (Conceição & Carvalho, 2013). E é necessário que os jovens entendam que a 

violência é inaceitável, independentemente de quem é o agressor ou do tipo de violência 

usada (Caridade et al., 2012). Desta forma, o presente estudo visa: (a) averiguar as 

associações entre as dificuldades de regulação emocional e as táticas de resolução de 

conflitos entre namorados; (b) analisar de que forma as táticas de resolução de conflitos 

e as dificuldades de regulação emocional diferem entre irmãos e filhos únicos, e também 

em função do sexo; e (c) procurar predizer as dificuldades de regulação emocional tendo 

em conta o sexo e as táticas de resolução de conflitos.  

Metodologia 

Amostra 

O presente estudo contou com a participação de 418 estudantes universitários com 

idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos (M= 20.82; DP= 3.16), sendo que 159 

(38%) correspondem ao sexo masculino e 259 (62%) ao sexo feminino. A amostra foi 

recolhida aleatoriamente em turmas do primeiro e segundo ciclo do ensino universitário 

de diversos cursos: 399 (95.5%) alunos a frequentar uma licenciatura e 19 (4.5%) a 
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frequentar mestrado. No que diz respeito ao número de irmãos, 341 (81.6%) jovens 

universitários revelaram ter irmãos e 77 (18.4%) jovens, revelaram ser filhos únicos. No 

que concerne ao estado civil, 271 (64.8%) jovens encontram-se solteiros, 2 (0.5%) jovens 

em união de facto, 4 (1.0%) jovens casados, 11 (2.6%) divorciados e 130 (31.1%) jovens 

numa relação de namoro.  

 

Procedimentos 

Numa primeira fase, foi solicitada a autorização para a realização do presente estudo 

por parte da Comissão de Ética. Visto que foi aceite, iniciou-se a recolha dos dados de 

forma aleatória numa Universidade na zona norte de Portugal. Com a intenção de 

assegurar a recolha dos mesmos, procedeu-se ao envio de emails aos respetivos Diretores 

das escolas, onde foram solicitadas as autorizações previamente elaboradas para o efeito 

de recolha de amostra aos alunos de cada escola, no qual referia alguns esclarecimentos 

acerca da investigação, nomeadamente o seu objetivo e pertinência.  

De seguida, após aceitação, procedeu-se à aplicação dos questionários. Os dados 

foram recolhidos em turmas previamente designadas pelos professores de cada escola, 

em contexto de sala de aula, no qual com a presença do investigador, foram explicados 

os objetivos primordiais do presente estudo, assim como esclarecidas as questões do 

anonimato, confidencialidade, como também a voluntariedade de responder ao 

questionário.  

 

Instrumentos 

Questionário Sociodemográfico com o intuito de caracterizar a amostra em estudo 

(e.g., género, idade, número de irmãos).  

As Revised Conflict Tactics Scales - Escala de Táticas de Conflito Revisada (CTS2), 

desenvolvidas por Straus, Hamby, Boney-McCoy e Sugarman (1996) e adaptadas para a 

população portuguesa por Paiva e Figueiredo (2002). Permite avaliar a qualidade do 

relacionamento e identificar os casais que experienciam vários tipos de abuso como: o 

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

sexual e negociação (Paiva & Figueiredo, 2004). No entanto, as análises das 

propriedades psicométricas do mesmo instrumento na presente amostra conduziram a 

uma necessidade de retirar três dimensões: a coerção sexual, o abuso físico sem sequelas 

e o abuso físico com sequelas, uma vez que os valores dos alfas de Cronbach não eram 

satisfatórios e muito baixos. Face às alterações estabelecidas, foram analisadas quatro 
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dimensões deste instrumento. Nas escalas de perpetração, os valores de confiabilidade 

para a presente amostra foram de .94 para a escala de negociação e .76 para a escala de 

agressão psicológica. Nas escalas de vitimização, os valores de alfa foram de .94 para a 

escala de negociação e de .75 para a escala de agressão psicológica. As análises fatoriais 

confirmatórias demonstraram que a CTS2 apresenta índices de ajustamento adequados 

para os modelos (RMR= .23 / .18, CFI= .93 / .93, RMSEA= .09 / .09, GFI= .90 / .90, 

Ratio: 4.74 / 4.63, χ2 (72) = 341.00, p= .000 / χ2 (574) = 1557.59, p= .000), para a 

perpetração e vitimação, respetivamente.  

As Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Escala de Dificuldades na 

Regulação Emocional (EDRE) desenvolvida por Gratz e Roemer, em 2004 e traduzida 

e adaptada para a população portuguesa por Pinto Gouveia e Veloso (2007), pretende 

avaliar dificuldades de regulação emocional experienciadas por adultos. É constituída por 

36 itens e composta por 6 subescalas, sendo estas: 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. É um inventário de autorresposta 

que avalia as respostas do sujeito de acordo com uma escala tipo Likert de 5 pontos, cujos 

extremos são 1 (quase nunca) e 5 (quase sempre) (Coutinho et al., 2010; Veloso, Gouveia, 

& Dinis, 2011).  

No que respeita à análise de consistência interna de cada dimensão, as análises no 

presente estudo demonstraram os valores de alfa de Cronbach que se seguem: acesso 

limitado às estratégias de regulação emocional (estratégias) = .82; não aceitação das 

respostas emocionais (não aceitação) = .83; falta de consciência emocional (consciência) 

= .77; dificuldades no controlo de impulsos (impulsos) = .76; dificuldade em agir de 

acordo com os objetivos (objetivos) = .79 e por fim, falta de clareza emocional (clareza) 

= .72. As análises confirmatórias revelam valores de ajustamento adequados (RMR= .07, 

CFI= .84, RMSEA= .06, GFI= .82, Ratio: 2.71, χ2 (574) = 1557.59, p= .000 (Marôco, 

2007; Mulaik et al., 1989).  

 

Estratégias de análises de dados 

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for Social Science) – versão 25. Numa primeira fase, procedeu-se a 

uma limpeza da amostra, no sentido de identificar e excluir possíveis missings e outliers, 

que foram identificados através da distância de Mahalanobis. De forma, a averiguar os 
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pressupostos de normalidade dos dados da amostra, foi realizado o processo de inferência 

estatística da distribuição normal, sendo posteriormente analisados os valores de 

skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) das variáveis dependentes (regulação 

emocional e violência no namoro). Posteriormente, foram realizadas outras análises 

estatísticas, como o teste de Kolmogorov-Smirnov, Q-QPlots, Scatterplots e Boxplots, 

com o intuito de obter mais informação relativa à distribuição de dados (Marôco, 2007). 

Foram realizadas análises confirmatórias através do programa IBM SPSS Amos – versão 

24.  

Perante as análises realizadas, foi possível assegurar os critérios de normalidade da 

amostra do estudo recorrendo-se à utilização de testes paramétricos. Face aos objetivos 

estabelecidos, procedeu-se a análises estatísticas: análises correlacionais, médias e 

desvio-padrão das respetivas variáveis, 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 fim, foi realizada uma regressão múltipla 

hierárquica com o intuito de averiguar a predição do sexo e das táticas de resolução de 

conflito em função das dificuldades de regulação emocional. 

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 24.  

 

Resultados 

 

Associação entre as dimensões de dificuldades de regulação emocional e as 

táticas de resolução de conflitos entre namorados, médias e desvios-padrão (N=418) 

 

Com o objetivo de verificar associações entre a regulação emocional e os 

comportamentos de violência no namoro 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, permitem verificar associações 

entre as variáveis em estudo, como é possível verificar na Tabela 1.  
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Na falta de consciência emocional – Consciência, regista associações significativas 

negativas de magnitude baixa com a negociação para a escala de perpetração (r= -.120, 

p≤ .01) e também para a escala de vitimação (r= -.123, p≤ .01).  

Nas dificuldades no controlo de impulsos – impulsos, mostra associações 

significativas positivas de magnitude baixa com a agressão psicológica, tanto para a 

escala de perpetração (r= .138, p≤ .01) como para a escala de vitimação (r= .112, p≤ 

.01).  

 Por fim, as dificuldades em agir de acordo com os objetivos – Objetivos, indica 

uma associação significativa positiva de magnitude baixa com a agressão psicológica, 

na escala de perpetração (r= .100, p≤ .01).  

 

Tabela 1 

Associação entre as dimensões de dificuldades de regulação emocional e as táticas de 

resolução de conflitos, médias e desvios-padrão (N= 418) 

Nota: EDRE= Difficulties in Emotion Regulation Scale; CTS2= Revised Conflict Tactics Scales; M = 

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

 

 

 

 

Análise diferencial das táticas de resolução de conflitos e dificuldades de 

regulação emocional entre irmãos e filhos únicos 

            

 

 

          Variáveis                              1 
 
 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 M ± DP 

EDRE            

1. Estratégias -          
13.14± 

4.15 

2. Não Aceitação .536** -         
10.54 ± 

3.58 

3. Consciência .049 -.006 -        
12.73 ± 

3.76 

4. Impulsos .641** .460** .106* -       9.41 ± 3.01 

5. Objetivos .572** .427** -.020 .472** -      
10.59 ± 

3.34 

6. Clareza .369** .210** .532** .319** .279** -     8.85 ± 2.57 

CTS2            

7. Negociação - Perpetração -.077 -.004 -.120* .059 -.004 -.074 -    
12.12 ± 

11.89 

8. Negociação - Vitimação -.016 .000 -.123* .050 -.016 -.088 .992** -   
11.99 ± 

11.89 

9. Agressão Psicológica 

Perpetração 
.066 -.020 .050 .138** .100* .081 .367** .363** -  

1.05 ± 

.1.87 

10. Agressão Psicológica 

Vitimação 
.031 -.024 .059 .112* .079 .063 .350** .339** .901** - .98 ± 1.81 
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Com o intuito de averiguar as diferenças de táticas de resolução de conflitos e 

dificuldades de regulação emocional entre jovens adultos com irmãos e sem irmãos, foi 

realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA). 

No que concerne aos irmãos e filhos únicos foi possível constatar que não há 

diferenças significativas face às táticas de resolução de conflitos e às dificuldades de 

regulação emocional [F (.97) = .97; p= .465; 𝜂2=.023].  

 

Tabela 2 

Análise diferencial das dificuldades de regulação emocional e das táticas de resolução 

de conflitos entre irmãos e filhos únicos 

Nota: EDRE = Difficulties in Emotion Regulation Scale; CTS2 = Revised Conflict Tactics Scales; M = 
Média; DP = Desvio-padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança a 95% 

 

Análise diferencial das táticas de resolução de conflitos e dificuldades de 

regulação emocional em função do sexo dos jovens adultos ou universitários  

Com o intuito de averiguar as diferenças de táticas de resolução de conflitos e 

dificuldades de regulação emocional foi realizada uma análise multivariada em função do 

sexo, sendo que os resultados indicam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas [F (10,407) = 2.73; p= .003; 𝜂2=.006]. 

Foi ainda possível a existência de diferenças significativas face às dificuldades de 

regulação emocional na dimensão falta de consciência emocional – consciência [F (1, 

124.78) = 9.02; p= .003; 𝜂2=.021], à qual o valor da média do sexo masculino (M= 13.43; 

DP= .30) é significativamente diferente do sexo feminino (M= 12.30; DP= .23).  

                                                              Fratria e Filhos únicos M±DP IC95% Direção das diferenças 

EDRE 

Estratégias  0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

13.19±.47                

13.13±.23 

[12.26, 14,12] 

[12.69, 13.57] 

n. s.  

Não Aceitação 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

10.48±.41 

10.55±.19 

[9.68, 11.28] 

[10.17, 10.93] 

n. s.  

Consciência  0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

12.40±.43 

12.81±.20 

[11.56, 13.24] 

[12.41, 13.21] 

n. s. 

Impulsos  0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

9.59±.34 

9.37±.16 

[8.92, 10.27] 

[9.05, 9.69] 

n. s. 

Objetivos 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

10.98±.38 

10.50±.18 

[10.24, 11.73] 

[10.14, 10.85] 

n. s. 

Clareza 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

8.55±.29 

8.92±.14 

[7.98, 9.13] 

[8.64, 9.19] 

n. s.  

CTS2     

Negociação perpetração 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

14.67±1.35 

11.55±.64 

[12.02, 17.32] 

[10.29, 12.81] 

n. s. 

Negociação vitimização 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

14.65±1.35 

11.40±.64 

[12.00, 17.30] 

[10.14, 12.66] 

n. s. 

Agressão psicológica perpetração  0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

1.27±.21 

1.00±.10 

[.85, 1.69] 

[.80, 1.20] 

n. s. 

Agressão psicológica vitimação 0 – Sem irmãos 

1 – Com irmãos 

1.25±.21 

.92±.09 

[.84, 1.65] 

[.73, 1.12] 

n. s.  
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As análises multivariadas permitem verificar ainda a presença de diferenças 

estatisticamente significativas do sexo face às táticas de resolução de conflito, face à 

perpetração na dimensão agressão psicológica [F (1,17.39) = 5.03; p= .025; 𝜂2=.012], 

com IC 95% [1.02,1.60], sendo o sexo masculino (M= 1.31; DP= .15) o principal 

perpetrador comparativamente com o sexo feminino (M= .89; DP= .12). Na vitimação, a 

diferença estatisticamente significativa ocorreu apenas na dimensão agressão psicológica 

[F (1, 22.10) = 6.84; p= .009; 𝜂2=.016], com IC 95% [1.00,1.56], sendo o sexo masculino 

(M= 1.28; DP= .14) a evidenciar valores mais elevados em comparação com o sexo 

feminino (M= .80; DP= .11). 

Tabela 3 

Análise diferencial das táticas de resolução de conflitos e dificuldades de regulação 

emocional em função do sexo dos jovens universitários adultos 

Nota: EDRE = Difficulties in Emotion Regulation Scale; CTS2 = Revised Conflict Tactics Scales; M = 

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

 

Análises preditivas: Papel preditor do sexo e das táticas de resolução de conflitos 

nas dificuldades de regulação emocional  

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

capacidade preditiva do sexo e das táticas de resolução de conflitos nas dificuldades de 

regulação emocional (Tabela 4). Para tal foram introduzidos 3 blocos: o bloco 1 

correspondeu à variável dummy sexo (0- sexo masculino; 1- sexo feminino), o bloco 2 

correspondeu às táticas de resolução de conflitos perpetradas e o bloco 3 às táticas de 

resolução de conflito sofridas.   

                                                              Sexo M±DP IC95% Direção das diferenças 

EDRE 

Estratégias  1 – masculino 

2 – feminino 

12.71±.33                

13.41±.26 

[12.06, 13.35] 

[12.90, 13.91] 

n. s.  

Não Aceitação 1 – masculino 

2 – feminino 

10.27±.28 

10.71±.22 

[9.71, 10.83] 

[10.27, 11.14] 

n. s.  

Consciência  1 – masculino 

2 – feminino 

13.43±.30 

12.30±.23 

[12.85, 14.01] 

[11.85, 12.76] 

1 > 2 

Impulsos  1 – masculino 

2 – feminino 

9.32±.23 

9.47±.19 

[8.85, 9.79] 

[9.10, 9.84] 

n. s. 

Objetivos 1 – masculino 

2 – feminino 

10.64±.27 

10.55±.21 

[10.12, 11.17] 

[10.14, 10.96] 

n. s. 

Clareza 1 – masculino 

2 – feminino 

8.91±.20 

8.81±.16 

[8.51, 9.31] 

[8.50, 9.13] 

n. s.  

CTS2     

Negociação perpetração 1 – masculino 

2 – feminino 

11.30±.94 

12.62±.74 

[9.45, 13.16] 

[11.17, 14.07] 

n. s. 

Negociação vitimização 1 – masculino 

2 – feminino 

11.27±.94 

12.44±.74 

[9.41, 13.12] 

[11.00, 13.90] 

n. s. 

Agressão psicológica perpetração  1 – masculino 

2 – feminino 

1.31±.15 

.89±.12 

[1.02, 1.60] 

[.67, 1.12] 

1 > 2 

Agressão psicológica vitimação 1 – masculino 

2 – feminino 

1.28±.14 

.80±.11 

[1.00, 1.56] 

[.58, 1.02] 

1 > 2 
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A análise de regressão permitiu constatar que relativamente à escala acesso limitado 

às estratégias de regulação emocional, o bloco 1 explica 8.3% da variância total (𝑅2= 

.083), contribui individualmente com 0.7% da variância para o modelo (𝑅2change=.007) 

e não apresenta um contributo significativo [F(1,416)= 2.87; p= .091]. O bloco 2 não 

apresenta um contributo significativo [F(2, 414)= 1.60; p= .203], explica 12% do total de 

variância (𝑅2= .120), contribui individualmente com 1.4 % da variância para o modelo 

(𝑅2change=.014). O bloco 3 também não contribui significativamente [F(2, 412)= 2.01; 

p= .136], explica 15.5% do total de variância (𝑅2= .155) e contribui individualmente com 

2.4% da variância para o modelo (𝑅2change=.024). A partir da análise individual do 

contributo de cada uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-se que apenas 

uma das variáveis apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) enquanto preditora do 

acesso limitado às estratégias de regulação emocional: agressão psicológica perpetrada 

(β= .237), prediz positivamente. 

No que concerne à escala falta de consciência emocional, o bloco 1 explica 14.6% 

da variância total (𝑅2= .146), contribui individualmente com 2.1% da variância para o 

modelo (𝑅2change=.021) e apresenta um contributo significativo [F(1,416)= 9.02; p= 

.003]. O bloco 2 apresenta um contributo [F(2, 414)= 4.17; p= .016], explica 20.1% do 

total de variância (𝑅2= .201), contribui individualmente com 4.1 % da variância para o 

modelo (𝑅2change=.041). O bloco 3 não contribui significativamente [F(2, 412)= .48; 

p=.621], explica 20.7% do total de variância (𝑅2= .207) e contribui individualmente com 

4.3% da variância para o modelo (𝑅2change=.043). A partir da análise individual do 

contributo de cada uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-se que apenas o 

sexo apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) enquanto preditora das dificuldades 

de regulação emocional (β= -.128), o sexo feminino prediz negativamente. 

No que diz respeito à variável dificuldades no controlo de impulsos, o bloco 1 

explica 2.4 % da variância total (𝑅2= .024), contribui individualmente com 0.1% da 

variância para o modelo (𝑅2change=.001) e não apresenta um contributo significativo 

[F(1, 416)= .25; p= .619]. O bloco 2 apresenta um contributo significativo [F(2, 414)= 

4.22; p=.015], explica 14.3% do total de variância (𝑅2= .143), contribui individualmente 

com 2.1% da variância para o modelo (𝑅2change=.021). O bloco 3 sem contribuição 

significativa [F(2, 412)= 1.28; p=.278], explica 16.3% do total de variância (𝑅2= .163) e 

contribui individualmente com 2.7% da variância para o modelo (𝑅2change=.027). A 
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partir da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes dos 

blocos, não se verificou nenhuma contribuição significativa (p≤.05).  

Relativamente à dimensão dificuldades em agir de acordo com os objetivos, o bloco 

1 elucida 1.4% da variância total (𝑅2= .014), contribui individualmente com 0.0% da 

variância para o modelo (𝑅2change=.000) e não apresenta um contributo significativo 

[F(1, 416)= .08; p= .780].  O bloco 2 não apresenta um contributo significativo [F(2, 

414)= 2.43; p=.089], explica 10.9% do total de variância (𝑅2= .109), contribui 

individualmente com 1.2% da variância para o modelo (𝑅2change=.012). O bloco 3 

também sem contribuição significativa [F(2, 412)= 2.45; p=.088], explica 15.3% do total 

de variância (𝑅2= .153) e contribui individualmente com 1.2% da variância para o modelo 

(𝑅2change=.012). A partir da análise individual do contributo de cada uma das variáveis 

independentes dos blocos, verifica-se contribuições significativas (p≤.05)., 

nomeadamente a negociação-perpetração prediz positivamente as dificuldades em agir de 

acordo com os objetivos (β= .813) e a negociação-vitimação prediz negativamente as 

dificuldades em agir de acordo com os objetivos (β= -.863).  

Na escala falta de clareza emocional, o bloco 1 explica 1.8% da variância total total 

(𝑅2= .018), contribui individualmente com 1.9% da variância para o modelo 

(𝑅2change=.019) e não apresenta um contributo significativo [F(1, 416)= .13; p= .716]. 

O bloco 2 apresenta um contributo significativo [F(2, 414)= 3.94; p= .020], explica 13.8% 

do total de variância (𝑅2= .138), contribui individualmente com 1.9% da variância para 

o modelo (𝑅2change=.019). O bloco 3 revela uma contribuição significativa [F(2, 412)= 

3.27; p=.039], explica 18.5% do total de variância (𝑅2= .185) e contribui individualmente 

com 3.4% da variância para o modelo (𝑅2change=.034). A partir da análise individual do 

contributo de cada uma das variáveis independentes dos blocos, constatou-se que a 

negociação-perpetração apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) e prediz 

positivamente a falta de clareza emocional (β= .878), assim como a negociação-

vitimação, que prediz negativamente a falta de clareza emocional (β= -1.003). 

 

Tabela 4 

Análises preditivas: Papel preditor do sexo e das táticas de resolução de conflitos nas 

dificuldades de regulação emocional 

                                                                     R2 R2 Change B S. Error  β t  p  
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Nota: B, SE e β para um nível de significância de p<.05  

Bloco 1- Sexo; Bloco 2- Dimensões das táticas de resolução de conflitos perpetradas; Bloco 3 – Dimensões 

das táticas de resolução de conflitos vitimizadas.  

 

 

 

 

Estratégias         

Bloco 1 - Sexo (dummy) 
 

.083 
 

 

.007 .740 .422 .087 1.756 .080 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .120 .008      

Negociação   .207 .139 .593 1.484 .139 

Agressão Psicológica   .526 .253 .237 2.082 .038 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .155 .009      

Negociação   -.223 .139 -.639 -1.605 .109 

Agressão Psicológica   -.373 .261 -.163 -1.429 .154 

Não Aceitação        

Bloco 1 - Sexo (dummy) .060 .004 .440 .368 .060 1.197 .232 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .061 .000      

Negociação   -.091 .122 -.301 -.746 .456 

Agressão Psicológica   -.004 .221 -.002 -.016 .987 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .072 .001      

Negociação   .090 .121 .300 .747 .456 

Agressão Psicológica   -.022 .227 -.011 -.095 .924 

Consciência  
      

Bloco 1 - Sexo (dummy) .146 .021 -.988 .378 -.128 -2.611 .009 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .201 .019      

Negociação   .045 .125 .141 .357 .721 

Agressão Psicológica   .074 .227 .037 .327 .744 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .207 .002      

Negociação   -.092 .125 -.290 -.736 .462 

Agressão Psicológica   .122 .234 .059 .521 .602 

Impulsos  

      

Bloco 1 - Sexo (dummy) .024 .001 .205 .305 .033 .673 .501 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .143 .020      

Negociação   .153 .101 .607 1.521 .129 

Agressão Psicológica   .344 .183 .214 1.879 .061 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .163 .006      

Negociação   -.152 .101 -.603 -1.516 .130 

Agressão Psicológica   -.140 .189 -.085 -.744 .457 

Objetivos 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .014 .000 -.042 .339 -.006 .-124 .902 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .109 .012      

Negociação   .228 .112 .813 2.034 .043 

Agressão Psicológica   .346 .204 .194 1.698 .090 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .153 .012      

Negociação   -.242 .112 -.863 -2.166 .031 

Agressão Psicológica   -.162 .210 -.088 -.774 .440 

Clareza 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .018 .000 -.032 .260 -.006 -.121 .904 

Bloco 2 – CTS2 Perpetração .138 .019      

Negociação   .190 .086 .878 2.210 .028 

Agressão Psicológica   .270 .156 .196 1.731 .084 

Bloco 3 – CTS2 Vitimação .185 .015      

Negociação   -.217 .086 -1.003 -2.533 .012 

Agressão Psicológica   -.116 .161 -.082 -.725 .469 
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Discussão 

A regulação emocional requer uma conceptualização multidimensional, ou seja: a 

consciência e a compreensão das emoções; a aceitação das mesmas; a capacidade para, 

em momentos de emoção negativa, controlar comportamentos impulsivos e agir de 

acordo com os objetivos desejados e a capacidade para usar a regulação emocional 

adequadamente mediante a implementação de estratégias que modulem as respostas 

emocionais de um modo flexível, de forma a alcançar objetivos individuais ao mesmo 

tempo que se atende às exigências da situação (Coutinho et al., 2010). Na ausência de 

algumas destas aptidões, ou de todas, estaremos na presença de dificuldades de regulação 

emocional (Gratz & Roemer, 2004). Assim, o presente estudo teve como principal 

objetivo averiguar o papel da regulação emocional, tendo em conta as dimensões referidas 

anteriormente, nos relacionamentos amorosos em jovens universitários com irmãos e em 

filhos únicos. 

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

emocional e as táticas de resolução de conflitos numa relação de namoro, os 

resultados revelam que a falta de consciência emocional se associa negativamente com 

a negociação. Por sua vez, as dificuldades no controlo de impulsos, associa-se 

positivamente com a agressão psicológica e as dificuldades em agir de acordo com os 

objetivos, também se associa positivamente com a agressão psicológica.  

Tendo em conta os resultados obtidos, a dificuldade que os jovens adultos 

demonstram em identificar e considerar as emoções que experienciam é um fator que 

pode contribuir negativamente para o uso da negociação em lidar com conflitos dentro de 

relacionamentos amorosos. A inexistência da consciência emocional pode levar a um 

processo de negociação complicado. Contrariamente a esta conclusão, de acordo com 

Greenberg (2002), os jovens que evidenciam níveis mais elevados de consciência 

emocional, manifestam com maior facilidade os seus sentimentos e uma melhor 

adaptação ao processo de negociação. No que diz respeito à dificuldade no controlo de 

impulsos, o indivíduo ao demonstrar dificuldade em controlar as suas emoções poderá 

disputar comportamentos de risco, essencialmente agressivos. Outra dificuldade de 

regulação emocional associada à perpetração da agressão psicológica, baseia-se na 

dificuldade em agir de acordo com os objetivos, ou seja, o indivíduo ao recorrer a esta 

estratégia não é capaz de refletir noutras situações, nem realizar tarefas que o permitem 

descentrar a sua atenção da agressão (Coutinho et al., 2010; Gratz & Roemer, 2004; 

Veloso, Gouveia, & Dinis, 2011). Estes resultados vão ao encontro dos resultados de 
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outros estudos, nomeadamente no que diz respeito ao facto de a violência psicológica ser 

o tipo de violência exercida com maior prevalência (Duarte & Lima, 2006; Paiva & 

Figueiredo, 2004). Destacando o estudo realizado por Paiva e Figueiredo (2004), que foi 

realizado com 318 estudantes do ensino superior, com idades compreendidas entre os 19 

e os 39 anos de idade, dos quais, 46.2% correspondem ao sexo feminino e 53.8% ao sexo 

masculino. Os resultados deste revelaram que 50.8% dos estudantes foram vítimas de 

agressão psicológica.  

Sabemos, e a literatura diz-nos que há táticas mais adaptativas e adequadas para lidar 

com os conflitos existentes na interação entre parceiros de uma relação amorosa, 

nomeadamente a negociação (Straus, 1990). Outros referem que sendo o conflito 

existente nos relacionamentos, é também uma fonte de emoção e a estratégia de regulação 

emocional adotada pode ser um fator essencial nas táticas de resolução do conflito 

(Shorey et al., 2011). Desta forma, parece que a regulação emocional tem um forte 

impacto na agressão e em atitudes violentas, na medida em que uma utilização flexível e 

equilibrada das estratégias de regulação emocional previne a adoção de comportamentos 

agressivos (Roberton, Daffern, & Bucks, 2012).  

No que concerne à diferença das táticas de resolução de conflitos no namoro e às 

dificuldades de regulação emocional entre irmãos e filhos únicos, ao contrário do que 

seria expectável, os resultados não evidenciaram diferenças significativas. Esta 

constatação poderá estar relacionada com a grande discrepância que ocorreu na amostra 

de indivíduos com irmãos e sem irmãos, sendo que o número de jovens adultos com 

irmãos foi claramente maior. Dissemos atrás que o desenvolvimento de cada ser humano 

se inicia em contexto familiar, tenha a configuração que tiver, e é na família que fazemos 

as primeiras aprendizagens. É na família que desenvolvemos a nossa personalidade, ou 

seja, parte de nós é construída a partir de aprendizagens realizadas no quadro familiar, 

essencialmente com os pais e com os irmãos (Fernandes, Alarcão, & Raposo, 2007). 

Assim, as características pessoais de cada jovem, tal como a sua personalidade, 

determinam e influenciam o uso de táticas de resolução de conflitos e os tipos de 

regulação emocional, por exemplo, um indivíduo que use uma comunicação assertiva 

perante um conflito, revela maior facilidade no uso de práticas de táticas de resolução de 

conflitos adequadas (Shortt, Stoolmiller, Smith-Shine, Eddy, & Sheeber, 2010).  

No nosso estudo, os jovens com irmãos e sem irmãos não revelaram diferenças 

significativas entre si. O que pode ter a ver com o facto de na nossa amostra, os jovens 

possuírem relações sociais sólidas, em contexto familiar, de amizade ou com o par 
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romântico, e, portanto, o fator de ter irmão ou ser único não revelou influenciar nos 

processos emocionais dos jovens nem na violência no namoro. Em conformidade com o 

estudo de Chen e Liu (2014), também não houve diferenças significativas entre os filhos 

únicos e os jovens com irmãos no que respeita a resultados psicossociais (sofrimento 

psicológico e/ou vulnerabilidade à influência negativa dos pares), comportamentais e 

emocionais. Foi verificado que os filhos únicos não diferem dos que têm irmãos no 

ajustamento emocional e não são mais beneficiados do que os jovens com irmãos 

independentemente do meio social em que cresceram.  

No que respeita às táticas de resolução de conflitos, não foi possível constatar 

diferenças nos jovens adultos com irmãos ou em filhos únicos, o que pode ser explicado 

pelo facto dos jovens que são capazes de modular emoções difíceis, independentemente 

de ter irmãos ou não terem, revelam melhores habilidades de autorregulação emocional, 

pelo que mostram melhorias na qualidade de relacionamento com os outros e a 

probabilidade de evitar comportamentos negativos e agressivos com os outros é reduzida 

(Kennedy & Kramer, 2008).  

Uma vez que o nosso estudo não revelou diferenças significativas, importa referir 

outros em que há factos contraditórios, em que defendem que a posição dos irmãos na 

dinâmica familiar e relações fraternais, por vezes, são ambivalentes e potencialmente 

conflituosas, pelo facto dos irmãos experienciarem as relações e testarem atitudes 

variadas, ou seja, cooperam, apoiam, negociam, competem e isolam. Trata-se de um vasto 

“leque” de emoções, que pode variar desde a simpatia até à agressão mais violenta, o que 

lhe pode causar ao jovem, alguma desregulação emocional (Fernandes, 2000). 

Relativamente aos filhos únicos, geralmente são considerados inexperientes 

emocionalmente, possuem menos amigos, são menos populares e sofrem de mais 

ansiedade social do que os jovens com irmãos e também não desenvolvem competências 

sociais, como a negociação, pelo facto dessas competências serem adquiridas através das 

relações com os irmãos (Fernandes, 2005). 

O facto desta análise sobre as táticas de resolução de conflitos não evidenciar valores 

significativos, pode ser explicado pelo facto destas questões estarem talvez mais 

dependentes de outros fatores familiares ou não. Como foi referido anteriormente, mais 

pelas características individuais próprias da personalidade de cada um de nós, e menos 

pelo facto de ter ou não irmãos.  

Relativamente à diferença das táticas de resolução de conflitos e dificuldades de 

regulação emocional em função do sexo, os resultados sugerem que no que respeita às 
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dificuldades de regulação emocional, o sexo masculino revela maior falta de consciência 

emocional do que o sexo feminino. Esta evidência é congruente com o estudo de Gratz e 

Roemer (2004), que afirma que os homens apresentam mais dificuldades ao nível da 

consciência das suas emoções. Este resultado pode ser justificado pela tendência das 

mulheres em experienciar e expressar as suas emoções e prestar atenção às emoções dos 

outros também (Ciarrochi, Hynes, & Crittenden, 2005; Fisher & Manstead, 2008). Já os 

homens tendem a suprimir e a evitar a expressão das emoções, impedindo assim, o uso 

frequente da consciência emocional (Nolen-Hoeksema, 2012). 

Face às táticas de resolução de conflitos, no que respeita à perpetração é possível 

constatar que o sexo masculino é o principal perpetrador de agressão psicológica no 

presente estudo. Estes resultados vão de encontro aos resultados de outros estudos que 

sugerem que na globalidade, são os jovens estudantes do género masculino que 

manifestam comportamentos de maior agressividade (Nelas, Chaves, Coutinho, Cruz, & 

Amaral, 2016). Já no estudo de Duarte e Lima (2006), as raparigas são as principais 

perpetradoras da agressão psicológica, o que no nosso estudo conclui-se o oposto. No que 

concerne à vitimação, verificaram-se diferenças significativas na agressão psicológica, 

sendo novamente o sexo masculino a evidenciar valores mais elevados em comparação 

com o sexo feminino, o que vai de encontro com o estudo de Oliveira e Sani (2005), que 

indica que o sexo masculino são os que mais agridem, como os que mais são vitimados. 

No entanto, importa salientar que a vitimação não é exclusiva de um género, pois, muitas 

vezes a resposta à agressão surge em autodefesa, isto é, com um propósito defensivo, 

portanto, é possível que quem agrida possa ser também vítima de violência. E em outros 

estudos foi revelado que o sexo feminino é tão ou mais violento quanto o sexo masculino 

(Archer, 2002; White & Koss, 1991). 

Por fim, verificou-se que o recurso à agressão psicológica enquanto tática de 

resolução de problemas prediz positivamente o acesso limitado às estratégias de 

regulação emocional, isto é, quanto menores forem as dificuldades na regulação 

emocional menores serão os índices de violência, nomeadamente agressão psicológica, 

estando o presente estudo em conformidade com o estudo de Zancan e Habigzang (2018). 

Desta forma, é possível concluir que a violência pode afetar negativamente a 

identificação, controlo e expressão das emoções, o que terá consequências nas posteriores 

relações interpessoais dos jovens (Zancan & Habigzang, 2018).  

 Por sua vez, o sexo feminino prediz negativamente a falta de consciência 

emocional, podendo isto ser explicado com o que já foi referido anteriormente uma vez 
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que o sexo masculino revela maior dificuldade em identificar e considerar as emoções 

que experiencia comparativamente ao sexo feminino (Gratz & Roemer, 2004).  

Em contrapartida, e contrário ao que outros estudos evidenciam, o presente estudo 

revelou que o recurso à negociação enquanto forma de resolver problemas parece 

predizer positivamente as dificuldades em agir de acordo com os objetivos e com a 

falta de clareza emocional. O que seria esperado era que quanto maior fosse a 

negociação menor seriam as dificuldades na regulação emocional. Assim como, Castro 

(2015) refere os indivíduos quando recorrem à negociação para resolver os seus conflitos, 

demonstram menor dificuldade nas dificuldades de regulação emocional. Já no que 

respeita, e de acordo com o que é espectável, a negociação-vitimação prediz 

negativamente as dificuldades em agir de acordo com os objetivos e com a falta de 

clareza emocional, isto é, quando os jovens revelam dificuldades de concentração, na 

realização de tarefas, têm dificuldade em pensar em outra coisa, sentem dificuldade em 

atribuir um significado aos seus sentimentos, não entendem com clareza o que sentem ou 

não têm ideia de como se sentem o que os pode tornar mais vulneráveis à vitimação por 

parte do par romântico, e não conseguirem utilizar a negociação nos seus conflitos 

(Castro, 2015; Coutinho et al., 2010). 

 

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

O objetivo principal do presente estudo consistiu em averiguar o papel da regulação 

emocional na violência no namoro em jovens universitários com irmãos e filhos únicos.  

Desta forma e atendendo ao exposto, espera-se que os resultados deste estudo, embora 

alguns não esperados, possam ajudar os investigadores a tentarem compreender melhor a 

relação entre as táticas de resolução de conflitos e a regulação emocional. 

No entanto, era esperado que a negociação-vitimação predizesse negativamente as 

dificuldades em agir de acordo com os objetivos e a falta de clareza emocional, e isso foi 

possível averiguar no nosso estudo, pelo que se prova que as táticas de resolução de 

conflito assertivas são as mais adequadas para resolver desacordos em relacionamentos. 

E qualquer programa de educação para a não violência no namoro deverá incluir a 

aprendizagem dessas técnicas de negociação. 

Contudo, apontam-se algumas limitações do estudo que devem ser tidas em 

consideração. De certa forma, destaca-se a escassa literatura existente que relacionem as 

variáveis em estudo, essencialmente estudos comparativos entre irmãos e filhos únicos. 

Destaca-se ainda, o facto dos instrumentos utilizados no estudo serem de autorrelato, o 
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que poderá ter impedido o estabelecimento de relações causa-efeito entre as variáveis em 

estudo e portanto, a forma de aceder à informação é através da descrição do próprio 

jovem, o que há a considerar a possibilidade de enviesamentos porque poderão não refletir 

obrigatoriamente os comportamentos adotados na realidade (desejabilidade social).  

Um outro aspeto que se torna pertinente referir diz respeito ao cariz íntimo, intrusivo 

e extenso das questões colocadas no instrumento CTS2, que poderá ter interferido 

significativamente nos resultados obtidos, como também, o facto de a recolha ter sido 

presencial o que poderá ter dificultado ainda mais o processo. Há a considerar ainda, o 

facto das questões relativas à CTS2, mencionar situações de um ano atrás ou mais, pelo 

que se torna complicado aferir com precisão a ocorrência do abuso na relação amorosa. 

Por último, importa mencionar que um fator que pode ter sido condicionante ao estudo, 

trata-se da amostra não ser uniforme relativamente ao número de irmãos e filhos únicos. 

Sendo a amostra significativamente mais pequena nos estudantes universitários filhos 

únicos.  

Em investigações futuras, seria relevante aumentar o tamanho da amostra no sentido 

em que o número de jovens adultos com irmãos e sem irmãos fosse mais proporcional 

pelo que resultaria em resultados mais representativos. Assim como, e tendo em conta os 

resultados obtidos no presente estudo, torna-se importante que mais estudos sejam 

desenvolvidos no sentido de compreender melhor as diferenças existentes nos jovens 

adultos com irmãos e sem irmãos ao nível da desregulação emocional e se isso é um forte 

preditor na violência no namoro. E estudos que avaliem o impacto da violência nos 

jovens, assim como investigar níveis de regulação emocional que pode contribuir para 

entender a dinâmica de relacionamentos violentos. Poderiam ser desenvolvidas mais 

pesquisas sobre a avaliação psicológica dos jovens em situação de violência, uma vez que 

se trata de uma questão social e de saúde pública, e poderá contribuir para a elaboração 

de planos preventivos e terapêuticos.  
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Solidão e Regulação Emocional numa Amostra de Estudantes Universitários 

Solitude and Emotional Regulation in a sample of University Students 

Ana Bela Alves Florença, Otília Monteiro Fernandes & Inês Carvalho Relva 

 

Resumo  

 

Quando as relações sociais, familiares e românticas dos jovens sofrem uma rutura parece 

influenciar negativamente a regulação emocional dos mesmos, despoletando ou não 

sentimentos de solidão. O presente estudo tem como intuito verificar a relação existente 

entre a solidão e as dificuldades de regulação emocional numa amostra de estudantes 

universitários. A amostra foi constituída por 569 jovens adultos, 224 (39.4%) do sexo 

masculino e 345 (60.6%) do sexo feminino com idades compreendidas entre os 18 e os 

45 anos de idade. No que diz respeito à sua residência atual, 340 (59.8%) dos jovens 

revelaram estar a residir fora da residência familiar e 229 (40.2%) reside atualmente na 

residência familiar. Recorreu-se às Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) e ao 

Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) para a 

recolha de dados. Os resultados sugerem que a solidão e as dificuldades de regulação 

emocional se associam positivamente. Não se verificaram diferenças significativas no 

sexo nem na questão “atualmente vives fora da residência familiar”. Os resultados 

alcançados evidenciam que as dificuldades de regulação emocional são boas preditoras 

da solidão social, familiar e romântica. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de 

se desenvolverem mais estudos com a faixa etária adulta, de forma a compreender melhor 

a perceção que os mesmos têm da solidão.  

 

 Palavras-chave: dificuldades de regulação emocional, solidão, jovens adultos 
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Abstract 

 

When the social, family and romantic relationships of young people suffer a breakdown 

seems to negatively influence their emotional regulation, disputing or not feelings of 

loneliness. The present study aims to verify the relationship between loneliness and the 

difficulties of emotional regulation in a sample of university students. The sample 

consisted of 569 young adults, 224 (39.4%) males and 345 (60.6%) females between the 

ages of 18 and 45 years. As far as their current residence is concerned, 340 (59.8%) of 

the youths were living outside the family residence and 229 (40.2%) currently reside in 

the family residence. We used the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and 

the Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) 

for data collection. The results suggest that loneliness and the difficulties of emotional 

regulation are positively associated. There were no significant differences in sex or in the 

question "you currently live outside the family home." The results show that the 

difficulties of emotional regulation are good predictors of social, family and romantic 

loneliness. The results suggest the need to develop more studies with the adult age, in 

order to better understand their perception of loneliness. 

 

 

Keywords: difficulties in emotional regulation, loneliness, young adults 
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Enquadramento Teórico 

 

A Influência dos Sentimentos de Solidão nos Jovens Universitários 

O ser humano é um ser sociável que procura relacionar-se, dependendo das próprias 

características e personalidade do indivíduo, havendo pessoas mais sociáveis do que 

outras. No entanto, em determinados momentos da vida, sentem a necessidade de estar 

sozinhas, isto é, a solidão pode ser assumida como uma necessidade desenvolvimental, 

necessária ao crescimento pessoal e à construção de uma identidade autónoma e à 

manutenção do equilíbrio psicológico, e por outro lado, como um vazio, falta de algo 

(Bastos, Figueira, & Costa, 2001; Salimi & Bozorgpour, 2012).  

A solidão é assumida como um estado emocional experienciado pelo ser humano que 

se distingue de outras emoções centrais, tais como: o amor, o ódio, a gratidão ou a inveja, 

tanto a nível de qualidade, como também nas suas implicações (Erlich, 1998).  

De acordo com Peplau e Perlman (1982), a solidão pode ser vista como uma 

experiência desagradável que tem como origem alguns défices nas relações sociais do 

indivíduo. Todavia, a solidão é difícil de definir, impossível de quantificar e muitas vezes 

torna-se doloroso para as pessoas que a sentem, divulgar o sentimento para os outros 

(Carvajal-Carrascal & Caro-Castillo, 2009). 

Cassidy e Berlin (1999) descrevem a solidão como um sentimento negativo originado 

por uma crença específica de querer ser desejado, mas os outros não se encontram 

disponíveis para realizar esse desejo.  

Em conformidade com Cacioppo e Hawkley (2009), o Modelo Evolutivo da Solidão 

defende que a solidão inclui um processo adaptativo, ou seja, são as emoções negativas 

que esta origina que nos motivam a reparar e fortalecer as relações sociais e a envolverem-

se com os outros, o que pode tornar a solidão em algo transitório. Desta forma, e tendo 

em conta este modelo, para vencer este sentimento, implica a compreensão dos 

sentimentos negativos por parte dos indivíduos, associados à solidão (Cacioppo et al., 

2006).  

Outro modelo associado a este sentimento, o Modelo desenvolvimental de 

Compreensão da Solidão, refere que a solidão assume um papel progressivo na vida do 

indivíduo, pois torna-se necessária ao crescimento pessoal, à construção da identidade e 

ainda, à própria manutenção do equilíbrio psicológico (Larson, 1990). No entanto, a 
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capacidade que o indivíduo possui para estar sozinho, relaciona-se com a maturidade 

emocional e informa-nos sobre o seu desenvolvimento.  

Segundo outros autores, é durante a adolescência que a solidão surge com maior 

frequência, portanto, há que dar importância às possíveis causas da solidão desde a 

infância, nomeadamente, os tipos de contactos, os tipos de relações, a proximidade com 

as outras pessoas, atividades sociais e relações valorizadas pelas crianças, porque são as 

experiências em cada estádio de desenvolvimento que poderão contribuir para a 

suscetibilidade à solidão na faixa etária adulta (Bastos & Costa, 2005; Parkhurst & 

Hopmeyer, 1999; Young, 1982).  

Independentemente das várias definições de solidão que podem ser encontradas na 

literatura, todas partilham três aspetos em comum. Todos os conceitos mencionam que a 

solidão resulta de carências nas relações sociais dos indivíduos, assim como, é vista como 

um fenómeno psicológico subjetivo, ou seja, não é um sinónimo de isolamento, e por fim, 

a solidão resulta de uma insatisfação ao nível da qualidade da relação e não propriamente, 

como uma ausência total de contacto social (Fernandes & Neto, 2009; Peplau & Perlman, 

1982).  

O sentimento de solidão demora a desenvolver-se, pelo facto dos indivíduos 

demonstrarem resistência e alguma dificuldade em relacionar-se com os outros, o que 

numa fase inicial poderá disputar sentimentos de solidão, e se essas dificuldades 

persistirem e nada for realizado para superá-las, esta poderá colocar em risco a saúde do 

mesmo (Perlman & Peplau, 1984). 

Em conformidade com Berguno, Leroux, McAinsh e Shaikh (2004), esta emoção não 

surge apenas por uma pessoa desejar companhia, pois é algo mais profundo do que a 

simples presença de pessoas. A solidão pode surgir por falta de objetivos de vida e 

sentimentos de tédio, e desta forma, o contacto social, pode ser um fator intensificador 

desta, porque esta carência realça a ausência de outras relações importantes.  

Importa salientar o conceito de solitude, no qual trata-se de uma capacidade 

desenvolvida ao longo da infância para se estar sozinho mesmo com a presença dos 

nossos cuidadores, o que permite ao ser humano ter a capacidade de se diferenciar, 

interiorizando em si o sentimento de segurança transmitido pelos seus vínculos. A 

solitude é fundamental no desenvolvimento emocional do indivíduo, o que permite um 

crescimento saudável (Bastos & Costa, 2005; Winnicott, 1958). Este tempo só é benéfico 

ao indivíduo na medida em que o orienta para um aumento da consciência, compreensão 

e conhecimento relativamente às suas emoções sobre os seus relacionamentos, as 
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experiências de solidão e formação da sua identidade. Enquanto a solitude tem por base 

a intenção objetiva de se estar sozinho, existindo uma quebra nas relações sociais e 

comunicação com os outros, a solidão caracteriza-se por ser subjetiva, ou seja, é sentida 

podendo o indivíduo estar só ou rodeado de pessoas (Larson, 1990).  

No que diz respeito à medição da solidão, existem dois tipos de conceptualização: a 

unidimensional e a multidimensional. A primeira, é percecionado pelos indivíduos da 

mesma forma, independentemente das causas que a originaram. E contrariamente a esta 

perspetiva, e como defende Weiss (1973), a solidão pode ser encarada como 

multidimensional, ou seja, varia nas suas causas, intensidade e situações e pode 

manifestar-se de diversas formas de solidão e estados afetivos (Bastos & Costa, 2005; 

Fernandes & Neto, 2009).  

Deste modo, a solidão divide-se em dois tipos: solidão social e a solidão emocional. 

A solidão social implica falhas na rede de relações sociais do indivíduo, no qual é 

desejado ter um lugar dentro de um grupo social, num grupo de pessoas com as quais se 

possam partilhar interesses e preocupações, procurando assim aumentar a sua rede social 

de apoio. Normalmente, este sentimento gera um sentimento de marginalização, de 

isolamento e aborrecimento, de não ser aceite pelos outros (Fernandes & Neto, 2009). A 

solidão emocional surge quando o indivíduo perceciona a ausência de relações de apego, 

no qual se possa sentir aceite, seguro, compreendido e protegido e que proporcionam uma 

base segura. A ausência deste tipo de relação está associada a sensações de vazio, em que 

se deseja alguém especial com quem partilhar a vida (Cassidy & Berlin, 1999; Fernandes 

& Neto, 2009).  

Em conformidade com Bastos e Costa (2005), importa referir os dois domínios 

diferentes da solidão emocional. A solidão emocional familiar resulta de uma 

falta/carência no modo de se relacionar com os pais ou outros elementos próximos da 

família, como por exemplo, irmãos, pelo facto de não satisfazerem as necessidades 

emocionais, e não lhes darem o devido afeto e segurança. Todavia, este sentimento 

também pode emergir de alterações ambientais, como o mudar de residência, entrada na 

faculdade, características pessoais, entre outros motivos. 

Bastos e Costa (2005), defendem ainda, que a solidão emocional romântica relaciona-

se com a incapacidade que os indivíduos possuem em estabelecer uma relação amorosa 

satisfatória, quer seja pelo facto de nunca ter estabelecido uma relação antes ou pela 
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relação atual não assumir o nível de intimidade e proximidade emocional desejado. Pode 

também ter origem devido a diferenças individuais ou distantes um do outro. 

Consoante a revisão de literatura (Bastos & Costa, 2005; Fernandes & Neto, 2009), é 

possível afirmar que os níveis de solidão se relacionam com o contexto em que o 

indivíduo se encontra e existem diversos fatores que contribuem para o aumento da 

vulnerabilidade dos indivíduos à solidão, aumentando desta forma, a probabilidade de 

uma pessoa se sentir só e de tornar mais difícil reestabelecer um relacionamento social 

satisfatório.   

Podem ser fatores preditores do sentimento de solidão alguns traços de personalidade, 

inclusive, neuroticismo, timidez, baixa autoestima, mudanças locais de residência, 

grandes mudanças ou eventos de vida stressantes, fracas competências sociais, uma sáude 

mais débil, ansiedade social, entre outros (Fiorillo & Sabatini, 2011). Como 

consequências, a solidão deixa marcas graves nas cognições, emoções, comportamentos 

e saúde dos indivíduos (Houghton et al., 2013). Estudos realizados com estudantes 

universitários, verificou que a solidão foi associada a sentimentos de ansiedade, tensão e 

aborrecimento, hostilidade em relação aos outros, vazio (Bastos, Figueira, & Costa, 2001; 

Neto & Barros, 2001). Fatores como estatuto socioeconómico elevado, ter boa saúde e 

frequentar grupos diversos, ter um relacionamento romântico, coabitar com parceiro, ter 

relações sociais de qualidade, além da família, e revelar um maior nível educacional, são 

protetores do sentimento de solidão (Hawkley, 2015). 

 Segundo Hawkley, Thisted e Cacioppo (2009), os indivíduos com níveis mais 

elevados de solidão dedicam menor esforço em manter e otimizar as emoções positivas. 

Outro estudo, revelou que fracas aptidões de regulação emocional predizem um aumento 

da solidão ao longo do tempo (Machado, 2007).  

O sentimento de solidão é visto como um grande obstáculo na transição da saída da 

residência familiar para a adaptação a um novo meio e ingresso na Universidade. É uma 

“queixa” dos estudantes que, muitas vezes, deixam para trás familiares e amigos – e estes 

quando se reencontram, nem sempre correspondem às novas necessidades ou 

expectativas dos que partiram (Machado, 2007).  

Num estudo foi revelado que as raparigas se adaptam melhor à entrada na 

universidade e saída de casa do que os rapazes, pelo facto de não darem apenas 

importância à proximidade emocional com ambos os pais, como também a partilha de 

crenças e atitudes que se relaciona com esta adaptação (Machado, 2007).  
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De acordo com McCarthy, Lambert e Moller (2006), os estudantes com 

representações seguras apresentam maiores expectativas e melhores desempenhos nas 

capacidades para gerir emoções negativas despoletadas em situações inerentes à vivência 

académica. No início da idade adulta é muito comum, construção de novas relações 

significativas pelo que não significa que a representação das relações com os pais deixe 

de ser significativa, pelo contrário, a relação com estes, funciona como um fator de 

proteção (ou de risco) na capacidade para enfrentar novas situações, como a entrada na 

universidade (Machado, 2007).  

Segundo Machado (2007), quando o ingresso na Universidade implica a saída do meio 

familiar, superam os obstáculos, os que internalizaram regras e valores e que dispõem de 

estratégias de auto-monitorização e autocontrolo.  

 

Desregulação Emocional | Dificuldades de Regulação Emocional 

A desregulação emocional surge associada a défices no processo de regulação 

emocional, caracterizando-se pela dificuldade em assimilar e gerir as experiências 

emocionais, tornando o indivíduo mais vulnerável ao desenvolvimento de algum tipo de 

psicopatologia. Normalmente esta desregulação ocorre quando o jovem perante 

determinada situação reage de forma descontextualizada e descontrolada (Schore, 2001). 

Este facto resulta como consequência de uma elevada fragilidade emocional quer 

também, de uma incapacidade para regular os seus sentimentos (Linehan, 1993). Quando 

um indivíduo sente dificuldade na capacidade de experimentar e diferenciar emoções e 

responde de forma impulsiva, pode ser tão mal adaptativo quanto as dificuldades na 

capacidade de atenuar e modular as emoções negativas (Gratz & Roemer, 2004).  

Geralmente, um jovem perante diversas situações da vida necessita de um conjunto 

de diversas estratégias regulatórias, como também a capacidade de as aplicar 

flexivelmente em variadas situações, de modo a se adaptar às exigências do ambiente e 

alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, a desregulação emocional deriva da 

incapacidade de tentativas de autorregulação, que, pela sua rigidez, levam a um mau 

ajustamento emocional em vez de um bom ajustamento. Os mecanismos de desregulação 

emocional interferem com o desenvolvimento saudável do indivíduo. Para poder lidar 

com as emoções negativas, o indivíduo acaba por encontrar estratégias de autorregulação 

que, contribuem para o aumento das suas dificuldades (Hilt, Hanson, & Pollack, 2011). 
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Para que exista uma boa regulação emocional é importante que o indivíduo seja 

flexível e capaz de conseguir ajustar as suas emoções às situações que enfrenta. É 

necessário que o indivíduo saiba moderar a intensidade da emoção para assim, poder 

diminuí-la ou aumentá-la, consoante a situação a que está exposto. Quando isto não 

acontece, estamos perante alguém que está desregulado emocionalmente (Denham, 

2007). Assim, a regulação emocional implica o monitoramento e a avaliação emocional 

como também a modificação das emoções negativas, destacando a consciencialização e 

compreensão das mesmas (Thompson & Clakins, 1996).  

Os fatores que poderão explicar a desregulação emocional são: a elevada intensidade 

emocional, bem como uma resposta negativa aos estados emocionais e o uso de 

estratégias desadaptativas de regulação das emoções (Mennin, 2004). Desta forma, a 

solidão tem aparecido associada a grandes desordens na regulação emocional, pelo que, 

pode causar consumo de álcool excessivo, ideação suicida e doença física, o que poderá 

ter outros transtornos mais graves na saúde mental do indivíduo, como depressão e 

ansiedade (Fernandes & Neto, 2009).   

De acordo com Gratz e Roemer (2004), as dificuldades de regulação emocional 

dividem-se em seis dimensões: 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 por último, a falta de clareza emocional. Estas 

dimensões agrupadas e na totalidade descrevem a existência de desregulação emocional.  

Consoante o estudo de Bastos e Costa (2005), os jovens constituem um dos grupos 

mais suscetíveis de vivenciar a solidão causado por dificuldades no controlo de emoções, 

daí ter-nos motivado a investigar a faixa etária de adultos emergentes, neste caso, 

universitários, uma vez que existe uma certa escassez ou quase inexistência de estudos 

sobre a solidão com jovens adultos, os estudos encontrados são maioritariamente com a 

faixa etária idosa.  

Assim, e face ao exposto, dada a escassez de estudos nesta área, definimos como 

objetivos: (a) explorar as associações entre as dificuldades de regulação emocional e os 

níveis de solidão: social, emocional familiar e emocional romântica; (b) analisar de que 

maneira os níveis de solidão diferem em função do sexo; (c) averiguar as dificuldades de 

regulação emocional e a solidão em função da variável viver fora da residência familiar; 

e (d) procurar predizer os níveis de solidão tendo em conta o sexo e as dificuldades de 

regulação emocional.  
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Metodologia 

Amostra 

O presente estudo contou com a participação de 569 estudantes universitários com 

idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos (M= 20.82; DP= 3.16), sendo que 224 

(39.4%) correspondem ao sexo masculino e 345 (60.6%) ao sexo feminino. A amostra foi 

recolhida aleatoriamente em turmas do primeiro e segundo ciclo do ensino universitário. 

No que diz respeito ao número de irmãos, 459 (80.7%) jovens universitários revelaram 

ter irmãos e 110 (19.3%) revelaram ser filhos únicos. No que concerne à sua residência 

habitual, 340 (59.8%) revelou estar a residir fora da zona de conforto e 229 (40.2%) 

residem atualmente em casa com os pais e demais famílias.  

 

Procedimentos  

Numa primeira fase, foi solicitada a autorização para a realização do presente estudo 

por parte da Comissão de Ética. Visto que foi aceite, iniciou-se a recolha dos dados de 

forma aleatória numa Universidade na zona norte de Portugal. Com a intenção de 

assegurar a recolha dos mesmos, procedeu-se ao envio de emails aos respetivos Diretores 

das escolas, onde foram solicitadas as autorizações previamente elaboradas para o efeito 

de recolha de amostra aos alunos de cada escola, no qual referia alguns esclarecimentos 

acerca da investigação, nomeadamente o seu objetivo e pertinência.  

De seguida, após aceitação, procedeu-se à aplicação dos questionários. Os dados 

foram recolhidos em turmas previamente designadas pelos professores de cada escola, 

em contexto de sala de aula, no qual com a presença do investigador, foram explicados 

os objetivos primordiais do presente estudo, assim como esclarecidas as questões do 

anonimato, confidencialidade, como também a voluntariedade de responder ao 

questionário.  

 

Instrumentos 

Questionário Sociodemográfico com o intuito de caracterizar a amostra em estudo 

(e.g., género, idade e número de irmãos).  

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Escala de Dificuldades na 

Regulação Emocional (EDRE) desenvolvida por Gratz e Roemer, em 2004 e traduzida 

e adaptada para a população portuguesa por Pinto Gouveia e Veloso (2007) e pretende 

avaliar dificuldades de regulação emocional experienciadas por adultos. É constituída por 
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36 itens e composta por 6 subescalas, sendo estas: 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. É um inventário de autorresposta 

que avalia as respostas do sujeito de acordo com uma escala tipo Likert de 5 pontos, cujos 

extremos são 1 (quase nunca) e 5 (quase sempre) (Coutinho et al., 2010; Veloso, Gouveia, 

& Dinis, 2011).  

No que respeita à análise de consistência interna de cada dimensão, as análises 

demonstraram os valores de alfa de Cronbach que se seguem: acesso limitado às 

estratégias de regulação emocional (estratégias) = .86; não aceitação das respostas 

emocionais (não aceitação) = .87; falta de consciência emocional (consciência) = .77; 

dificuldades no controlo de impulsos (impulsos) = .83; dificuldade em agir de acordo com 

os objetivos (objetivos) = .81 e por fim, falta de clareza emocional (clareza) = .73. As 

análises confirmatórias revelam valores de ajustamento adequados (RMR= .08, CFI= .86, 

RMSEA= .07, GFI= .82, Ratio: 3.56, χ2 (574) = 2045.194, p= .000 (Marôco, 2010; 

Mulaik et al., 1989).  

Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-

S): escala originalmente desenvolvida por Ditommaso, Brannen e Best (2004) traduzida 

e adaptada por Fernandes e Neto (2009), para a população portuguesa. É constituída por 

15 itens, os quais são divididos em 3 subescalas que avaliam, a solidão social, a solidão 

emocional familiar e a solidão emocional romântica. É constituída por uma escala do 

tipo Likert de 7 pontos, em que as respostas variam entre 1 “totalmente em desacordo” e 

7 “totalmente de acordo”, havendo uma opção de resposta neutra “indiferente” 

(Fernandes & Neto, 2009). Apresenta um alfa de Cronbach para a solidão emocional 

romântica de .78, para a solidão emocional familiar .81, e para a solidão social também 

.71. As análises confirmatórias revelam valores de ajustamento adequados (RMR= .19, 

CFI= .94, RMSEA= .06, GFI= .94, Ratio: 3.26, χ2 (82) = 267.394, p= .000). 

 

Estratégias de análises de dados 

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for Social Science) – versão 25. Numa primeira fase, procedeu-se a 

uma limpeza da amostra, no sentido de identificar e excluir possíveis missings e outliers, 

que foram identificados através da distância de Mahalanobis. De forma, a averiguar os 

pressupostos de normalidade dos dados da amostra, foi realizado o processo de inferência 
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estatística da distribuição normal, sendo posteriormente analisados os valores de 

skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento) das variáveis dependentes (regulação 

emocional e violência no namoro). Posteriormente, foram realizadas outras análises 

estatísticas, como o teste de Kolmogorov-Smirnov, Q-QPlots, Scatterplots e Boxplots, 

com o intuito de obter mais informação relativa à distribuição de dados (Marôco, 2007). 

Foram realizadas análises confirmatórias através do programa IBM SPSS Amos – versão 

24.  

Perante as análises realizadas, foi possível assegurar os critérios de normalidade da 

amostra do estudo recorrendo-se à utilização de testes paramétricos. Face aos objetivos 

estabelecidos, procedeu-se a análises estatísticas: análises correlacionais, médias e 

desvio-padrão das respetivas variáveis, 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 fim, foi realizada uma regressão múltipla 

hierárquica com o intuito de averiguar a predição do sexo e das táticas de resolução de 

conflito em função das dificuldades de regulação emocional. 

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 24.  

 

Resultados 

 

Associação entre as dimensões de dificuldades de regulação emocional e os níveis 

de solidão social, solidão emocional familiar e solidão emocional romântica, médias 

e desvios-padrões (N= 569).  

 

Com o objetivo de verificar as associações entre as dificuldades de regulação 

emocional e a solidão 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, permitem verificar associações entre as variáveis 

em estudo, como é possível verificar na (Tabela 1).  
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No que concerne às associações entre as dificuldades de regulação emocional e a 

solidão, os resultados sugerem a presença de associações significativas. 

No acesso limitado às estratégias de regulação emocional – Estratégias, regista 

associações significativas positivas de magnitude baixa com a solidão social (r= .213**, 

p≤ .01), com a solidão emocional familiar (r= .284**, p≤ .01) e com a solidão emocional 

romântica (r= .158**, p≤ .01). 

 Na dimensão não aceitação das respostas emocionais – Não Aceitação, 

menciona associações significativas positivas de magnitude baixa com a solidão social 

(r= .123**, p≤ .01) e com a solidão emocional familiar (r= .158**, p≤ .01). 

Na falta de consciência emocional – Consciência, indica associações significativas 

positivas de magnitude baixa com a solidão social (r= .223**, p≤ .01), com a solidão 

emocional familiar (r= .231**, p≤ .01) e com a solidão emocional romântica (r= .172**, 

p≤ .01). 

Nas dificuldades no controlo de impulsos – Impulsos, demonstra associações 

significativas positivas de magnitude baixa com a solidão social (r= .188**, p≤ .01) e com 

a solidão emocional familiar (r= .215**, p≤ .01). 

As dificuldades em agir de acordo com os objetivos – Objetivos, apresenta 

associações significativas positivas de magnitude baixa com a solidão social (r= .127**, 

p≤ .01), com a solidão emocional familiar (r= .162**, p≤ .01) e com a solidão emocional 

romântica (r= .119**, p≤ .01). 

E por último, na falta de clareza emocional – clareza, apresenta associações 

significativas positivas de magnitude baixa com a solidão social (r= .212**, p≤ .01), com 

a solidão emocional familiar (r= .290**, p≤ .01) e com a solidão emocional romântica 

(r= .235**, p≤ .01). 

Podemos verificar que no geral, as dificuldades de regulação emocional e a solidão 

associam-se, pelo que indicam uma correlação significativa positiva de magnitude 

moderada (r= .345**, p≤ .01). 

 

 

 

 

Tabela 1 

Associação entre as dimensões de dificuldades de regulação emocional e a Solidão, 

médias e desvios-padrão (N= 569) 
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Nota: EDRE= Difficulties in Emotion Regulation Scale; SELSA-S= Short Version of the Social and 

Emotional Loneliness Scale for Adults; M = Média; DP = Desvio-padrão; * p≤ .05; ** p≤ .01 

 

Análise dos níveis de solidão em função do sexo dos jovens adultos universitários  

 Com o intuito de averiguar diferenças dos níveis de solidão em jovens adultos 

universitários do sexo masculino e do sexo feminino foi realizado um t-test para o sexo. 

 No que concerne ao sexo, não se verificou a existência de diferenças significativas 

face aos níveis de solidão: social [t (567) -.07; p= .000], familiar [t (567)= .96; p= .336], 

e romântica [t (567)= 1.89; p= .060]. 

 

 

Tabela 2 

Análise diferencial dos níveis de solidão em função do sexo dos jovens adultos 

universitários  
 

 

Nota: SELSA-S= Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults; M = Média; DP 
= Desvio-padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança a 95%. 

 

 

 

 

 

Variáveis                  1 
 
 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M ± DP 

 EDRE             

1. Estratégias -           12.60± 

4.31 
2. Não Aceitação .600** -          11.01 ± 

3.93 
3. Consciência .162** .011 -         12.88 ± 

3.78 
4. Impulsos .704** .531** .115** -        10.24 ± 

3.90 
5. Objetivos .578** .492** -.038 .588** -       10.98 ± 

3.59 
6. Clareza .508** .293** .520** .435** .333** -      9.18 ± 

2.71 
SELSA-S             

7. Solidão Social .213** .123** .223** .188** .127** .212** -     10.63 ± 

4.34 
8. Solidão Emocional  

Familiar 

.284** .158** .231** .215** .162** .290** .500** -    8.02 ± 

4.55 
9. Solidão Emocional  

Romântica 
.158** .071 .172** .083** .119** .235** .140** .133** -   14.43 ± 

7.74 
10. EDRE_Total          - .345** 79.70 ± 

18.04 

11.SELSA-S_Total          .345** - 35.74 ± 

12.90 

                                                              Sexo M±DP IC95% Direção das diferenças 

SELSA-S     

Solidão Social 1 – masculino 

2 – feminino 

10.62±4.15 

10.64±4.47 

[-.76, .71] n. s. 

Solidão Emocional Familiar 1 – masculino 

2 – feminino 

6.53±3.43 

6.23±3.77 

[-.31, .91] n. s. 

Solidão Emocional Romântica 1 – masculino 

2 – feminino 

16.86±7.46 

15.58±8.21 

[-.05, 2.62] n. s. 
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Análise diferencial das dificuldades de regulação emocional e solidão em função da 

variável “atualmente vives fora da residência familiar” 

 

Com o intuito de averiguar as diferenças das dificuldades de regulação emocional e 

solidão entre jovens adultos universitários residentes na sua zona de conforto (residência 

familiar) e fora da zona de conforto, foi realizada uma análise de variância multivariada 

(MANOVA).  

No que concerne aos jovens adultos residentes na sua zona de conforto e aos 

jovens adultos residentes fora da zona de conforto, os resultados não indicam a 

presença de diferenças significativas face a nenhuma das dimensões relativas às 

dificuldades de regulação emocional e à solidão [F (1.12) = .98; p= .348; 𝜂2=.018]. 

 Relativamente às dificuldades de regulação emocional foi possível concluir que 

os jovens que residem na sua zona de conforto, apresentam uma maior média nas 

dimensões, no acesso limitado às estratégias de regulação emocional – estratégias 

(M= 12.77; DP= .23), na não aceitação das respostas emocionais – não aceitação (M= 

11.08; DP= .21), nas dificuldades no controlo de impulsos (M= 10.41; DP= .21), nas 

dificuldades em agir de acordo com os objetivos (M= 11.20; DP= .19) e na falta de 

clareza emocional (M= 9.31, DP= .15). Nos níveis de solidão, apresentaram maior média 

apenas na dimensão da solidão emocional familiar (M= 8.10, DP= .25).  

 Os jovens adultos que residem fora da sua zona de conforto, apresentam uma 

maior média nas restantes dimensões: falta de consciência emocional (M= 12.85, DP= 

.25)., solidão social (M= 11.01, DP= .29) e solidão emocional romântica (M= 14.44, 

DP= .51).  

 

 

 

 

Tabela 3 

Análise diferencial das dificuldades de regulação emocional e solidão em função da 

variável “atualmente vives fora da residência familiar” 
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 Nota: EDRE = Difficulties in Emotion Regulation Scale; SELSA-S= Short Version of the Social and 
Emotional Loneliness Scale for Adults; M = Média; DP = Desvio-padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança 

a 95%. 

 

Análises preditivas: Papel preditor do sexo e das dificuldades de regulação 

emocional na solidão 

 

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

capacidade preditiva do sexo e das dificuldades de regulação emocional na solidão 

(Tabela 4). Para tal foram introduzidos 2 blocos: o bloco 1 correspondeu à variável 

dummy sexo (0- sexo masculino; 1- sexo feminino) e o bloco 2 correspondeu às 

dificuldades de regulação emocional. 

A análise de regressão permitiu constatar que relativamente à dimensão solidão 

social, o bloco 1 explica 0.3% da variância total (𝑅2= .003), contribui individualmente 

com 0.0% da variância para o modelo (𝑅2change= .000), e não apresenta um contributo 

significativo [F(1,567)= .005; p= .945]. O bloco 2 apresenta um contributo significativo 

[F(6, 561)= 8.76; p= .000], explica 29.3% do total de variância (𝑅2= .293), contribui 

individualmente com 8.6 % da variância para o modelo (𝑅2change=.086). A partir da 

análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes dos blocos, 

verifica-se que apenas uma das variáveis apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) 

enquanto preditora da solidão social: a falta de consciência emocional (β= .192), que 

prediz positivamente. 

Quanto à dimensão solidão emocional familiar, o bloco 1 explica 5.4% da variância 

total (𝑅2= .054), contribui individualmente com 0.3% da variância para o modelo 

(𝑅2change=.003), e não apresenta um contributo significativo [F(1,567)= 1.67; p= .197]. 

                                                                     “vives fora 

                                                                    da residência familiar” 

 

M±DP IC95% Direção das diferenças 

 EDRE 

Estratégias 1 – sim 

2 – não 

12.77±.23 

12.34±.29 

[12.31, 13.23] 

[11.78, 12.90] 

n. s. 

Não Aceitação 1 – sim 

2 – não 

11.08±.21 

10.90±.26 

[10.66, 11.50] 

[10.39, 11.41] 

n. s. 

Consciência 1 – sim 

2 – não 

12.90±.21 

12.85±.25 

[12.50, 13.30] 

[12.36, 13.34] 

n. s. 

Impulsos 1 – sim 

2 – não 

10.41±.21 

9.99±.26 

[10.00, 10.83] 

[9.48, 10.49] 

n. s. 

Objetivos 1 – sim 

2 – não 

11.20±.19 

10.67±.24 

[10.82, 11.58] 

[10.20, 11.13] 

n. s. 

Clareza 1 – sim 

2 – não 

9.31±.15 

8.99±.18 

[9.03, 9.60] 

[8.63, 9.34] 

n. s. 

SELSA-S     

Solidão Social 1 – sim 

2 – não 

10.38±.24 

11.01±.29 

[9.92, 10.84] 

[10.45, 11.57] 

n. s. 

Solidão Emocional Familiar 1 – sim 

2 – não 

8.10±.25 

7.91±.30 

[7.61, 8.58] 

[7.31, 8.50] 

n. s. 

Solidão Emocional Romântica 1 – sim 

2 – não 

14.42±.42 

14.44±.51 

[13.60, 15.25] 

[13.44, 15.45] 

n. s. 
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O bloco 2 explica 35.4% do total de variância (𝑅2= .354), contribui individualmente com 

12.3 % da variância para o modelo (𝑅2change=.123) e apresenta um contributo 

significativo [F(6,561)= 13.12; p= .000]. A partir da análise individual do contributo de 

cada uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-se que várias dimensões 

apresentam uma contribuição significativa (p≤.05), nomeadamente: o acesso limitado às 

estratégias de regulação emocional, a falta de consciência emocional e a falta de clareza 

emocional predizem positivamente a solidão emocional familiar (β= .202); (β= .131); (β= 

.116).   

 No que concerne à dimensão solidão emocional romântica, o bloco 1 explica 

6.9% da variância total (𝑅2= .069), contribui individualmente com 0.5% da variância para 

o modelo (𝑅2change=.005), e não apresenta um contributo significativo [F(1,567)= 2.67; 

p= .103]. O bloco 2 apresenta um contributo significativo [F(6, 561)= 6.88; p= .000], 

explica 27.0% do total de variância (𝑅2= .270), contribui individualmente com 6.8 % da 

variância para o modelo (𝑅2change=.068). A partir da análise individual do contributo de 

cada uma das variáveis independentes dos blocos, verifica-se que há apenas uma variável 

que apresenta uma contribuição significativa (p≤.05) enquanto preditora da solidão 

emocional romântica: falta de clareza emocional (β= .170).  

 

Tabela 4  

Análises preditivas: Papel preditor do sexo e das dificuldades de regulação emocional na 

solidão 

 

 

                                                                     R2 R2 Change B S Error  β t  p  

Solidão Social   
  

  
  

Bloco 1 - Sexo (dummy) 
 

.003 
 

 

.000 .189 .366 .021 .517 .605 

Bloco 2 – EDRE .293 .086      

Estratégias   .107 .067 .107 1.611 .108 

Não aceitação   .003 .058 .003 .054 .957 

Consciência   .220 .057 .192 3.851 .000 

Impulsos   .072 .068 .065 1.067 .286 

Objetivos   .032 .065 .027 .491 .623 

Clareza   .032 .089 .020 .356 .722 

Solidão Emocional Familiar  

      

Bloco 1 - Sexo (dummy) 
 

.054 
 

 

.003 -.474 .376 -.051 -1.262 .208 

Bloco 2 – EDRE .354 .123      

Estratégias   .213 .068 .202 3.117 .002 
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Nota: B, SE e β para um nível de significância de p<.05  

Bloco 1- Sexo; Bloco 2- Dimensões das dificuldades de regulação emocional  
 

 

Discussão 

  

O presente estudo assumiu como principal objetivo explorar os níveis de solidão dos 

jovens adultos universitários e a relação existente entre a solidão e as dificuldades de 

regulação emocional.  

No que diz respeito às associações entre as dimensões de dificuldades de regulação 

emocional e à solidão, verificou-se relações positivas significativas entre as variáveis em 

estudo, tal como no estudo de Nikmanesh, Kazemi e Khosravi (2015). Os resultados 

obtidos sugerem que o acesso limitado às estratégias de regulação emocional se associa 

positivamente com a solidão social, solidão emocional familiar e solidão emocional 

romântica. No momento em que os jovens se sentem em baixo, pensando que vão se 

sentir assim por muito tempo, que vão acabar por ficar deprimidos, que demorarão muito 

tempo a sentirem-se melhor, sentem que as emoções são avassaladoras e que são fracos, 

revelam repercussões nos relacionamentos sejam eles com o seu grupo de pares, com a 

família ou com o parceiro (Coutinho et al., 2010; Fernandes & Neto, 2009). Por sua vez, 

a não aceitação das respostas emocionais apenas menciona associações positivas com 

a solidão social e com a solidão emocional familiar, o que significa que cada vez que 

os jovens se sentem desmotivados, desanimados com eles próprios, sentem-se culpados 

das emoções que sentem, sentem vergonha deles mesmos, provocam sentimentos de 

afastamento nas suas relações sociais e, neste caso, familiares também (Fernandes & 

Neto, 2009; Gratz & Roemer, 2004). No entanto, esta subescala das dificuldades de 

Não aceitação   -.005 .059 -.004 -.085 .932 

Consciência   .157 .059 .131 2.683 .008 

Impulsos   .033 .069 .002 .039 .969 

Objetivos   .015 .067 .012 .228 .820 

Clareza   .195 .092 .116 2.122 .034 

Solidão Emocional Romântica  

  
  

  

Bloco 1 - Sexo (dummy) 
 

.069 
 

 

.005 -.103 .658 -.065 -1.566 .118 

Bloco 2 – EDRE .270 .068      

Estratégias   .204 .120 .114 1.705 .089 

Não aceitação   -.049 .104 -.025 -.469 .640 

Consciência   .148 .103 .072 1.442 .150 

Impulsos   -.221 .122 -.111 -1.814 .070 

Objetivos   .166 .118 .077 1.408 .160 

Clareza   .486 .161 .170 3.021 .003 
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regulação emocional, apenas avalia um aspeto da não aceitação das respostas emocionais 

(reações emocionais secundárias às emoções negativas de um jovem), pois devia incluir 

itens que avaliassem outros aspetos da não aceitação das respostas emocionais (Gratz & 

Roemer, 2004). 

A dimensão falta de consciência emocional associa-se positivamente com a solidão 

social, solidão emocional familiar e solidão emocional romântica, porque os jovens ao 

não estarem atentos nem prestarem atenção aos seus sentimentos, bem como quando estão 

tristes, não se conseguem aperceber das suas emoções, não dedicam tempo a perceber o 

que sentem nem acreditam que os seus sentimentos são importantes e válidos. Os jovens 

ao evidenciarem estas características, disputam o sentimento de vazio perante os 

familiares, amigos e namorado (Coutinho et al., 2010; Fernandes & Neto, 2009; Veloso, 

Gouveia, & Dinis, 2011).    

Já as dificuldades no controlo de impulsos, revela associações positivas apenas na 

dimensão social e familiar da solidão. Esta evidência indica que um controlo inadequado 

dos impulsos e eventos de vida stressantes na vida do jovem adulto, possibilitam o 

aumento de consequências negativas associadas a esses comportamentos, levando a um 

retraimento nas relações sociais e familiares dos jovens (Bridge, Goldstein, & Brent, 

2006; Dalton, Cate-Carter, & Mundo, 2005).  

Por fim, as dificuldades em agir de acordo com os objetivos e a falta de clareza 

emocional se associam positivamente com os três níveis de solidão: social, emocional 

familiar e emocional romântica. O que está de acordo com o estudo de Coutinho et al. 

(2010), que menciona que os jovens quando estão tristes, sentem dificuldade em 

concentrarem-se em outras coisas, em realizar tarefas, em pensar em outras coisas, 

sentem-se confusos com o que sentem, não têm ideia de como se sentem nem percebem 

com clareza o que sentem e desta forma, não conseguem comunicar assertivamente com 

os outros, afastando-se das pessoas com quem mantinham uma relação próxima 

(Fernandes & Neto, 2009; Gratz & Roemer, 2004). Em conformidade com as correlações 

realizadas no presente estudo, é possível concluir que indivíduos com sentimentos de 

solidão sentem mais dificuldade em regular as suas emoções nas suas interações sociais, 

familiares e românticas, pelo que este sentimento se associa fortemente com mais 

incerteza, dúvida e confusão emocional (Hawkley, Burleson, Bernston, & Cacioppo, 

2003).  

Na análise da correlação com os dois instrumentos na globalidade, verificou-se que 

os resultados obtidos indicam uma correlação significativa positiva entre as dificuldades 
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de regulação emocional e a solidão, pelo que indica que com o aumento das dificuldades 

na regulação emocional, também há um aumento nos níveis de solidão (Shekhar & 

Pangotra, 2017). Facto este, que pode ir de encontro com um estudo no qual refere que 

quanto melhor um indivíduo conseguir controlar/regular as suas emoções, menor será o 

sentimento de solidão e quando os indivíduos não são capazes de perceber e utilizar 

corretamente as emoções, estão mais vulneráveis ao sentimento de solidão (Cacioppo & 

Hawkley, 2009; Wols, Scholte, & Qualter, 2015). Isto pode justificar-se com o facto dos 

indivíduos se tornarem mais atentos a possíveis ameaças nos seus contactos sociais e desta 

forma, não prestam tanta atenção à sua autorregulação emocional (Cacioppo & Hawley, 

2009). Contrariamente ao verificado no nosso estudo, Yang (2009), concluiu que a 

solidão global está correlacionada com a solidão social e emocional familiar, com exceção 

da solidão emocional romântica que não se correlacionou significativamente com 

nenhuma outra variável.  Uma possível explicação poderá ficar a deve-se ao facto de que 

quando somos crianças não damos tanta importância a relações de namoro, e criamos 

ligações de maior afeto e proximidade com os pais/irmãos e com os amigos, e desta forma, 

relações que tenham sido mais pobres durante a infância com o grupo de pares e família, 

poderá manifestar-se mais tarde na fase adulta, disputando sentimentos de solidão 

(Ponzetti & James, 1997).   

De acordo com o estudo de Wols, Scholte e Qualter (2015), a solidão e a regulação 

emocional associam-se fortemente, pelo que as emoções negativas fazem aumentar a 

solidão, pois muitas vezes não damos importância, por exemplo, à tristeza, pessimismo, 

irritabilidade e isso poderão ser emoções provocadas pela solidão. No entanto, uma boa 

regulação emocional é um fator protetor contra a solidão. Cacioppo e Hawkley (2009), 

afirmam que sentimentos de solidão também afetam negativamente e prejudicam a 

capacidade que os indivíduos têm para regular as suas emoções, o que pode ser causado 

devido a este sentimento, aumentar a nossa atenção para certas fontes de informação em 

detrimento de outras importantes e assim, a regulação emocional pode ser comprometida 

por sentimentos elevados de solidão.  

Relativamente à diferença dos níveis de solidão em jovens adultos universitários 

do sexo masculino e do sexo feminino, os resultados obtidos no presente estudo indicam 

que não há diferenças significativas. No entanto, estudos anteriores sobre diferenças de 

género na solidão parecem ter encontrado resultados contraditórios (Borys & Perlman, 

1985).  Assim, o estudo de DiTommaso, Turbide, Pulin e Robinson (2007), vai de 
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encontro com os resultados do nosso estudo, uma vez que não encontraram diferenças em 

relação ao sexo nas diferentes dimensões da solidão. Isto pode dever-se ao facto do sexo 

feminino e sexo masculino sofrerem a solidão de forma diferente e essas experiências de 

solidão poderem derivar da definição da sociedade, tendo em conta as características 

atribuídas a cada sexo (Pinheiro & Tamayo, 1985).  Os mesmos autores defendem que 

não se pode afirmar que um sexo sofra mais de solidão do que o outro. Outra justificação 

possível é devido às conotações sociais negativas sobre os jovens que se sentem solitários, 

o que os pode inibir de admitir que estão sozinhos, e de acordo com a literatura, isto pode 

ser mais visível nos rapazes (Borys & Perlman, 1985; Yang, 2009). 

Enquanto vários estudos não encontraram diferenças significativas entre sexos, outros 

demonstraram que o sexo masculino era mais solitário do que o sexo feminino. Pelo que 

pode ser explicado pelo facto dos rapazes sentirem-se sozinhos com maior frequência do 

que as raparigas por não estarem tão bem socializados e não saberem encarar a solidão da 

melhor forma, o que os afasta ainda mais do contacto social. Outro facto, deve-se à 

aprendizagem social, o que pode fazer com que a maioria dos rapazes dê mais importância 

à independência, em vez de procurar ajuda de outras pessoas, pelo que mais facilmente 

se isolam. Embora, os rapazes estejam mais propensos a se sentirem solitários como a 

literatura nos indica, não estão dispostos a admitir a sua solidão devido a possíveis 

avaliações negativas por parte do meio social (Yang, 2009), como já dissemos acima. 

Borys e Perlman (1985), revelam que as conclusões referidas anteriormente sustentam a 

visão de que as raparigas estão mais predispostas a reconhecer a sua solidão do que os 

rapazes, porque as consequências negativas de admitir a solidão para as raparigas são 

menores do que para os rapazes, ou seja, o sexo feminino dá mais importância às relações 

interpessoais do que o sexo masculino. E os rapazes, revelam alguma resistência em 

admitir a solidão por medo de possíveis repercussões sociais, pois são retratados como 

menos interpessoais e menos expressivos emocionalmente (Borys & Perlman, 1985; 

Wiseman, Guttfreund, & Lurie, 1995).  

O estudo de Yang (2009) evidenciou que a solidão é um sentimento comum e que 

25.9% dos jovens universitários do sexo masculino demonstravam sentimentos graves de 

solidão, e 16.7% do sexo feminino também. O que pode ser justificado por fatores 

antecedentes da solidão, nomeadamente, características pessoais, ambientes culturais e 

situacionais, mudanças nas relações sociais reais de um jovem e mudanças nas 

necessidades sociais de um jovem (Yang, 2009).   
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De acordo com Dykstra e Gierveld (2004) e Adamczyk (2016), o sexo masculino 

revela maior solidão social, e outros estudos indicam que a solidão emocional romântica 

é superior nas mulheres, sem revelar diferenças nas restantes dimensões, o que pode ser 

justificado por evidências referidas anteriormente (DiTommaso, Brannen-McNulty, 

Ross, & Burges, 2003). Outros estudos, demonstram que o sexo feminino é o que 

apresenta maiores níveis de solidão (Fujimori, Hayashi, Fugiwara, & Matsusaka, 2017).  

Esta incongruência verificada nos diversos estudos poderá ser afetada pelas diferentes 

culturas onde os estudos foram realizados, uma vez que as diferentes culturas e crenças 

influenciam o sentimento e o vivenciar da solidão (Qualter et al., 2015). Desta forma, é 

possível afirmar que as diferenças de género na solidão podem ser explicadas em termos 

de fatores genéticos, hormonais, fisiológicos, estereótipos e expectativas culturais (Borys 

& Perlman, 1985). 

 Em relação às diferenças das dificuldades de regulação emocional e solidão em 

função da variável “atualmente vives fora da residência famíliar?”, também não se 

verificou diferenças significativas no presente estudo, tanto nos jovens que residem na 

sua residência familiar como também nos jovens que atualmente não residem na sua zona 

de conforto. Ao contrário dos resultados do nosso estudo, outra investigação afirma que 

os jovens que saem da sua residência familiar/zona de conforto relatam que um 

sentimento de desamparo e solidão surge devido ao distanciamento do núcleo familiar 

(Mantellatto, 2016). Este distanciamento e mudança de vida que pode acontecer por 

diversos motivos, coloca-os numa condição de desterritorialização, no qual deverão ir à 

procura de novos pontos de confiança por si mesmos, e conquistas de novas relações, pelo 

que várias vezes emerge o sentimento de solidão, o qual é bastante estigmatizado pelos 

jovens universitários. A maior parte das vezes, quando os jovens integram o ensino 

superior, é a primeira vez que passam pela separação parental e familiar, sentindo a 

necessidade de criar novas amizades, conhecer pessoas novas, e desta forma entendem 

que a solidão deve ser um sentimento a ser evitado (Ferraz & Pereira, 2002). Outros, 

preferem isolar-se, dando continuidade ao desenvolvimento da solidão (Coplan, Bowker, 

& Cooper, 2003). Wiseman, Guttfreund e Lurie (1995), defendem que em casos mais 

extremos de solidão nos jovens adultos, estes optam por abandonar o percurso académico, 

evidenciam ideação suicida e refugiam-se no álcool e drogas. 

Por fim, verificou-se que a falta de consciência emocional prediz positivamente a 

solidão social. Este resultado revela que quando o jovem sente dificuldade em 

compreender algumas das emoções que sente, sente confusão emocional, o que o conduz 
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a uma indefinição comportamental em que sente dúvidas em como agir, e pensar perante 

determinadas situações da sua vida.  Assim, o seu equilíbrio emocional fica afetado 

negativamente, demonstrando alguma resistência no estabelecimento de relações 

consistentes com os seus pares, faltando um perfil de concordância com aspetos de 

interação grupal, de envolvimento com os pares, o que disputará como consequência 

solidão social (Gratz & Roemer, 2004; Fernandes & Neto, 2009).  

O acesso limitado às estratégias de regulação emocional, a falta de consciência 

emocional e a falta de clareza emocional predizem positivamente a solidão emocional 

familiar. Este sentimento de solidão pode resultar das dificuldades de regulação 

emocional mencionadas anteriormente causadas pela perceção de um défice no 

relacionamento entre os jovens adultos e os seus pais, consequência de outras 

circunstâncias como a mudança de residência, tempo dedicado ao trabalho, entrada na 

universidade e de características pessoais ou alterações ambientais que impedem de 

satisfazer as necessidades de proximidade emocional, afeto ou segurança com a família 

(Bastos & Costa, 2005). Segundo Bastos, Figueira e Costa (2001), quando o jovem não é 

capaz de estabelecer relações de intimidade com outros, as suas relações tenderão a ser 

estereotipadas com um profundo sentimento de isolamento com os seus principais 

vínculos (pais e família). 

No que concerne à falta de clareza emocional, esta prediz positivamente a solidão 

emocional romântica, o que pode ser comprovado com a ideia transmitida no estudo de 

Bastos e Costa (2005), que num estudo com estudantes universitários concluíram que o 

facto dos jovens se sentirem confusos relativamente ao que sentem são mais suscetíveis 

aos sentimentos de insegurança e dúvidas no que diz respeito ao papel que o outro 

representa enquanto companheiro e ao facto da relação não corresponder às necessidades 

de conforto e apoio, e, portanto, de se sentirem sós mesmo estando perante uma relação 

amorosa. É possível afirmar de acordo com a literatura, que indivíduos que não se 

encontrem num relacionamento romântico são aqueles que apresentam níveis mais baixos 

de solidão (Bastos & Costa, 2005). Deste modo, a solidão emocional romântica associa-

se à falta de relações satisfatórias afetivas, que por vezes pode surgir de uma forma 

discreta numa relação aparentemente estável (Bastos et al., 2001). No estudo de Uruk e 

Demir (2003), a família e as relações de pares eram preditores significativos na solidão, 

principalmente na solidão social que demonstrava ter o maior poder preditivo da solidão. 

 Assim, podemos concluir com o nosso estudo que as dificuldades de regulação 

emocional parecem ser boas preditoras dos três níveis do sentimento de solidão. E com a 
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revisão de literatura é possível entender que as dificuldades de regulação emocional e a 

sensação de solidão nos jovens adultos levam a alterações comportamentais, como 

aumento do stresse e ansiedade perante períodos de mudança ou circunstâncias 

stressantes, e os jovens com alguma frequência recorrem ao consumo de drogas, por 

exemplo, por não saberem lidar com a situação, a fim de pensarem que assim controlam 

e reduzem essas emoções negativas (Nikmanesh et al., 2015). O que está em 

conformidade com o que foi dito ao longo do enquadramento teórico, que a solidão é 

considerada um fator de risco, a uma variedade de problemas, representando algumas 

vezes, um perigo potencial para a saúde humana (Lauder, Mummery, & Sharkey, 2006).  

 

Implicações práticas limitações e propostas para estudos futuros 

O objetivo principal do presente estudo consistiu em avaliar a relação entre as 

dificuldades de regulação emocional e a solidão em três níveis: solidão social, solidão 

emocional familiar e solidão emocional romântica, como também, verificar a existência 

de diferenças significativas relativamente ao sexo dos jovens adultos e da vivência na 

residência familiar ou fora da residência familiar, e ainda, compreender, o efeito preditor 

do sexo e das dificuldades de regulação emocional na solidão.  

Os resultados alcançados permitem concluir que o acesso limitado às estratégias de 

regulação emocional, a falta de consciência emocional e a falta de clareza emocional 

predizem positivamente a solidão emocional familiar e a falta de clareza emocional prediz 

positivamente a solidão emocional romântica, o que significa que as dificuldades de 

regulação emocional são fortes preditoras na solidão emocional familiar e solidão 

emocional romântica. As dificuldades de regulação emocional não evidenciaram predizer 

a solidão social. Desta forma e atendendo ao exposto, espera-se que os resultados e 

conclusões deste estudo, ajudem a implementar programas direcionados para os jovens 

que os incentivem e permitam a expressão da solidão, e a procurar ajuda para a 

ultrapassar, como também darem mais importância aos seus sentimentos. 

Algumas limitações do nosso estudo prendem-se com o facto de existir uma escassez 

de estudos sobre a solidão nesta faixa etária, o que não nos permite uma boa comparação 

com o nosso estudo. O instrumento utilizado da solidão também não permitiu analisar 

com precisão as causas e origem deste sentimento.  

Ambos os instrumentos utilizados tanto para avaliar as dificuldades de regulação 

emocional como os níveis de solidão foram de autorrelato, o que pode ser encarado como 
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uma limitação na investigação, uma vez que existe uma tendência dos jovens em 

responder com a imagem socialmente desejada e não o que realmente pensam. Incluindo 

a este facto, todos os questionários foram aplicados em contexto de sala de aula, o que 

não é de todo um ambiente neutro, pode ter impedido respostas mais sinceras e refletidas 

pelos jovens universitários.  

Para estudos futuros propõem-se a continuidade de estudos referentes à solidão, que 

incidam essencialmente na faixa etária adulta, pois na sua maioria os estudos que dizem 

respeito a esta variável incidem na faixa etária idosa. Esses estudos devem recorrer a mais 

do que um instrumento de avaliação da solidão para uma melhor compreensão das 

relações sociais, familiares e românticas dos indivíduos para conclusões mais 

abrangentes. Os questionários deverão ser aplicados num ambiente mais calmo e sem 

tantas distrações à volta, por exemplo, dividir as turmas em duas partes e aplicar uma de 

cada vez.  

Poderá ser uma boa sugestão de estudos futuros, a utilização de caráter qualitativo 

sobre esta temática, com recurso ao uso de entrevistas, de forma a facilitar a situação do 

jovem e também maior facilidade na interpretação dos resultados, baseados em 

acontecimentos reais. As entrevistas poderiam ser realizadas ao próprio jovem, 

explorando com maior profundidade os contextos mais influentes do mesmo, 

nomeadamente, com os pais, grupo de pares e parceiro romântico, caso tenha. A utilização 

de uma metodologia mista poderia possibilitar mais estratégias de apoio relativamente à 

solidão juvenil e adulta. Sugerem-se também, estudos futuros que procurem examinar a 

solidão em jovens adultos que não frequentem o ensino superior de modo a compreender 

a solidão em outros contextos. Mais pesquisas são necessárias para esclarecer os fatores 

que contribuem para o padrão diferencial do género na solidão. E uma vez que, a solidão 

tem sido associada a várias emoções e comportamentos negativos, como a depressão, 

ideação suicida, ansiedade e abuso de álcool, é de grande valor investigar os fatores 

preditores da solidão, como por exemplo, a autoestima, e encontrar maneiras eficazes de 

reduzir esses sentimentos solitários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração da presente investigação possibilitou a aquisição de novos 

conhecimentos referentes à relação existente entre as dificuldades de regulação emocional 

e a violência no namoro em jovens com irmãos e filhos únicos e no desenvolvimento de 

sentimentos de solidão.  

Os estudos existentes sobre a temática referida anteriormente fornecem-nos 

evidências empíricas que nos dizem que padrões comportamentais negativos evidentes 

na infância e adolescência continuam na idade adulta com grandes dificuldades e 

consequências.  

A regulação emocional é influenciada pelo desenvolvimento dos processos 

atencionais, compreensão emocional e crescimento da personalidade. As diferenças 

individuais na regulação emocional podem surgir de influências diversas em diferentes 

estádios de crescimento. 

Os resultados alcançados relativos à associação entre as dificuldades de regulação 

emocional e as táticas de resolução de conflitos sugerem que os jovens que demonstram 

maior dificuldade no controlo das suas emoções revelam mais facilidade em optar por 

comportamentos de risco, principalmente agressivos. A falta de consciência emocional 

associa-se negativamente com a negociação, pelo que a inexistência da consciência 

emocional pode causar um processo de negociação complicado perante um conflito. Por 

sua vez, as dificuldades no controlo de impulsos, associa-se positivamente com a agressão 

psicológica, assim como as dificuldades em agir de acordo com os objetivos. Quando os 

jovens não agem de acordo com os seus objetivos, não são capazes de refletir em outras 

situações nem conseguem realizar tarefas que o façam esquecer a agressão. 
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Os jovens irmãos e filhos únicos ao contrário do que seria esperado, não evidenciaram 

diferenças significativas, mas tendo em conta que ocorreu uma discrepância muito 

significativa na nossa amostra de jovens universitários, que maioritariamente tinha 

irmãos, não nos é possível concluir que os filhos únicos não diferem dos jovens com 

irmãos no que diz respeito ao ajustamento emocional.  

O sexo masculino evidenciou maior falta de consciência emocional do que o sexo 

feminino, uma vez que os rapazes tendem com maior frequência em evitar expressar as 

suas emoções, enquanto que as raparigas expressam com maior facilidade. Foi o sexo 

masculino que surgiu como o principal perpetrador de agressão psicológica, no entanto 

também foi possível concluir neste estudo que são os mais vitimados. Verificou-se com 

este estudo que quanto maiores são as dificuldades de regulação emocional maior será a 

recorrência à violência como estratégia de resolução de conflitos nos relacionamentos. 

Os resultados indicam ainda que os jovens do sexo masculino e os do sexo feminino 

não se diferenciam em qualquer nível da solidão (social, familiar ou romântico), no 

entanto, de acordo com a revisão de literatura, os resultados sobre o género na solidão são 

ainda muito contraditórios. 

Neste sentido, e de acordo com as análises efetuadas, foi possível concluir que as 

dificuldades de regulação emocional predizem no desenvolvimento de sentimentos de 

solidão com os pares, com os familiares e com o parceiro romântico. A individualização 

relaciona-se tanto com a solidão quanto da liberdade, e apesar da condição de se estar só 

ser uma evidência multifacetada, ainda é dominante a interpretação estigmatizada, 

associando-a ao isolamento (Mantellatto, 2016). Esta ideia vai ao encontro de que o fator 

mais forte de prognóstico da solidão é a qualidade das relações, no sentido de que quanto 

mais significativas são, menos solitário o indivíduo é (Pinheiro & Tamayo, 1985).  

A solidão pode ser vista como um desenvolvimento contínuo, que se diferencia no 

modo como é vivida ao longo das várias fases de vida do indivíduo, variando nas suas 

causas e expressões. Deste modo, os processos desenvolvimentais que ocorrem ao longo 

da infância e adolescência tornam os indivíduos mais suscetíveis a experienciarem 

sentimentos de solidão (Parkhust & Hopmeyer, 1999). 

A principal conclusão a que este estudo permite chegar, é a relação encontrada entre 

as dificuldades de regulação emocional e as táticas de resolução de conflitos, como 

também as relações encontradas entre as dificuldades de regulação emocional e a 

experiência na solidão nas relações que o jovem estabelece com o seu grupo de pares, 
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pais e parceiro romântico, visível nas correlações encontradas entre os instrumentos 

utilizados.  

Os jovens regulados emocionalmente possuem a capacidade de responder às 

exigências encontradas ao longo da vida, recorrendo a respostas emocionais de forma 

flexível e aceites socialmente. Do mesmo modo, as dificuldades de regulação emocional 

identificadas no presente estudo podem auxiliar na compreensão de padrões da dinâmica 

da violência.  No entanto, essas dificuldades em expressar e controlar assertivamente as 

emoções podem potencializar conflitos e incentivar ao uso de estratégias agressivas para 

a resolução de conflitos.  

No que diz respeito a relacionamentos amorosos, a regulação emocional pode ser uma 

influência importante para enfrentar conflitos. Desta forma, a violência nos 

relacionamentos pode associar-se a estratégias disfuncionais de regulação emocional. 

Apesar das limitações encontradas ao longo do estudo, este estudo pretendeu 

contribuir para o aumento e aprofundamento do conhecimento acerca da relação entre as 

dificuldades de regulação emocional e táticas de resolução de conflitos e compreender o 

modo como os jovens experienciam a solidão e como essa experiência afeta o modo dos 

jovens se relacionarem e comunicarem com as outras pessoas.  

Neste sentido, é possível afirmar que a intervenção na problemática da solidão na 

população juvenil, deverá corresponder à promoção da segurança interior do jovem, 

através da manutenção das suas relações mais significativas, de modo a proporcionar ao 

mesmo, maior autoconfiança e redução de emoções negativas, assim como a recorrência 

a boas táticas de resolução de conflitos, como a negociação, com o intuito de evitar 

possíveis conflitos nos seus tipos de relações (sociais, familiares, e românticas). 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Protocolo de Investigação 

1.1 Consentimento informado para os jovens adultos universitários 

1.2 Questionário Sociodemográfico 

1.3 Excerto do instrumento Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)  

1.4 Excerto do instrumento Short Version of the Social and Emotional Loneliness 

Scale for Adults (SELSA-S) 

1.5 Excerto do instrumento The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) 

ANEXO 2: Pedidos 

2.1 Pedido de autorização para as instituições 

ANEXO 3: Análises confirmatórias de 1ª ordem  

3.1 Análise confirmatória de 1ª ordem do Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) 

– Escala de perpetração 

3.2 Análise confirmatória de 1ª ordem do Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) 

– Escala de vitimação 

3.3. Análise confirmatória de 1ª ordem do Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS) 

3.4. Análise confirmatória de 1ª ordem do Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS) 

3.5 Análise confirmatória de 1ª ordem do Short Version of the Social and 

Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) 
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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, 

___________________ 

(Ana Bela Florença) 

__________________ 

(Telma Macedo) 

 



65 
 

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    

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
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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 exatamente 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. 

     

14.Quando estou chateado, fico fora de 

controlo. 

     

15.Quando estou chateado, penso que me vou 

sentir assim por muito tempo. 

     

16.Quando estou chateado, penso que vou 

acabar por me sentir muito deprimido. 

     

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 

     

21.Quando estou chateado, sinto-me 

envergonhado de mim próprio por me sentir 

assim. 

     

22.Quando estou chateado, sei que vou 

conseguir encontrar uma maneira de me 

sentir melhor. 

     

23.Quando estou chateado, sinto que sou 

fraco. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente 

em 

desacordo 

Muito 

desacordo 

Pouco 

desacordo 
Indiferente 

Pouco de 

acordo 

Muito de 

acordo 
Totalmente 

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. 

       

ESCALA DE SOLIDÃO SOCIAL E EMOCIONAL 

(SELSA-S; Ditommaso, Brannen e Best, 2004; adaptado por Fernandes e Neto, 2009) 
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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.  

        

9. Torci o braço ou puxei o cabelo do/da meu/minha 

companheiro/a.  

        

10. O/A meu/minha companheiro/a torceu-me o braço 

ou puxou-me o cabelo.  

        

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.  

        

16. O/A meu/minha companheiro/a fez-me ter relações 

sexuais sem preservativo.  

        

17. Empurrei ou apertei o/a meu/minha companheiro/a.          

18. O/A meu/minha companheiro/a empurrou-me ou 

apertou-me.  

        

19. Usei a força (ex. batendo, detendo ou usando uma 

arma) para fazer com que o/a meu companheiro/a 

tivesse sexo oral ou anal comigo.  

        

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 de Ciências Humanas e Sociais  

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Vila Real, XXX de 2018 

 

Assunto: Pedido de administração de questionários de recolha de dados para projeto de 

investigação  

Exmo. Senhor Presidente da ECHS, Professor Doutor XXX, 

No seguimento da elaboração de um projeto de investigação a decorrer no âmbito 

do 2º ciclo em Psicologia Clínica, na qualidade de aluna, XXX, 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 verificar xxx em jovens 

universitários. 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 

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: XXX  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

mailto:olgas.pereira.op@gmail.com
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ANEXO 3 
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3.1 Análise confirmatória de 1ª ordem das Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) – 

Escala de perpetração (RMR= .23; CFI= .93; RMSEA= .09; GFI= .90; Ratio: 4.74; χ2 

(72) = 341.00, p= .000).  
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3.2 Análise confirmatória de 1ª ordem das Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) – 

Escala de vitimação (RMR= .18, CFI= .93, RMSEA=.09, GFI=.90, Ratio: 4.63, χ2 (574) 

= 1557.59, p= .000), 
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3.3 Análise confirmatória de 1ª ordem da Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) -  Escala de Regulação Emocional (EDRE) (RMR= .07, CFI= .84, RMSEA= .06, 

GFI= .82, Ratio: 2.71, χ2 (574) = 1557.59, p= .000 
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3.4 Análise confirmatória de 1ª ordem da Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) -  Escala de Regulação Emocional (EDRE) (RMR= .08, CFI= .86, RMSEA= .07, 

GFI= .82, Ratio: 3.56, χ2 (574) = 2045.194, p= .000 
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3.5 Análise confirmatória de 1ª ordem da Short Version of the Social and Emotional 

Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) (RMR= .19, CFI= .94, RMSEA= .06, GFI= .94, 

Ratio: 3.26, χ2 (82) = 267.394, p= .000). 


	Introdução01

