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Introdução 

 Durante a última década, tem-se assistido a um interesse progressivo da comunidade 

científica perante o tema do acolhimento residencial de crianças e adolescentes, por motivos 

como abandono, negligência na prestação dos cuidados e falta de condições socioeconómicas 

(Mota & Matos, 2015). No entanto, tem sido dada pouca atenção à dinâmica emocional do 

adolescente durante a transição para um contexto de acolhimento residencial (Teixeira, Silva, 

& Henriques, 2018). 

 Abordar o tema do acolhimento residencial em crianças e adolescentes constitui um 

desafio, não só pela complexidade inerente ao tema, mas também pela escassa referência à 

componente afetiva e emocional destes contextos na literatura científica. Este tema em 

concreto tem sido muito negligenciado em Portugal, especialmente no que concerne ao 

domínio afetivo e relacional do adolescente e criança (Mota & Matos, 2008). O acolhimento 

residencial é uma alternativa de proteção a crianças e adolescentes em situações de risco pelo 

que em algumas circunstâncias a instituição poderá ser a melhor opção no sentido de 

salvaguardar o bem-estar da criança e jovem (Siqueira, Betts, & Dell`Aglio, 2006). A 

transição de um adolescente para uma instituição de acolhimento, poderá ser vivida como 

uma perda ou rejeição do seio familiar, desencadeando sentimentos como o medo, a 

insegurança, tristeza e saudades da família (D´Aroz & Stoltz, 2012; Feijó & Oliveira, 2016). 

A instituição de acolhimento residencial  e as relações estabelecidas neste contexto, parecem 

desempenhar um papel importante no bem-estar do adolescente, contribuindo para o seu 

crescimento pessoal e social (Carvalho, Haack, Razera, & Falcke, 2017). Para os 

adolescentes com um passado pautado por carências afetivas em que se verifica uma 

transição para um contexto de acolhimento residencial, a responsividade dos cuidadores  

funciona como um fator de proteção (Mota & Matos, 2010).  
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 A presença de figuras significativas de afeto, como os cuidadores da instituição, pares 

e os irmãos, tem sido relacionado a um processo de desenvolvimento mais adaptativo, bem 

como a uma integração mais positiva ao novo contexto (Albuquerque, Almeida, Cunha, 

Madureira, & Andrade, 2015). Importa salientar que o processo de ajustamento e adaptação 

às diferentes situações de vida, está amplamente relacionado com as capacidades de 

regulação emocional do adolescente. O conceito de regulação emocional diz respeito aos 

processos pelos quais os indivíduos gerem as suas emoções e as exteriorizam no contexto 

envolvente (Gross, 1998). Assim, as instituições de acolhimento que conseguem proporcionar 

ao adolescente um ambiente afetivo e familiar, pode ser particularmente relevante para os 

adolescentes conseguirem gerir adequadamente os seus estados emocionais (Oriol, Sala-

Roca, & Filella, 2014).  

 A literatura científica evidencia que o acolhimento dos adolescentes, à luz da teoria da 

vinculação, tende a despoletar sentimentos de perda, medo e solidão, que por vezes podem 

causar um impacto emocional negativo e a falta de interesse pela vida (Mota & Oliveira, 

2017; Jones & Laliberte, 2013; Simsek, Erol, Oztop, & Munir, 2007). Porém, apesar desta 

transição gerar dificuldades na vivência dos jovens, não é um processo irreversível. Ou seja, 

os efeitos do acolhimento residencial podem ser atenuados, através da presença de relações 

afetivas de proximidade. A literatura aponta que o processo de acolhimento residencial 

normalmente surge como um facilitador do desenvolvimento humano, na medida que as 

relações significativas de afeto constituem uma parte integrante para o desenvolvimento 

adaptativo, bem como para a elaboração de planos e orientações futuras (Fante & Cassab, 

2007; Frankl, 2007; Salmela-Aro, 2009; Mota & Oliveira, 2017).  

 A presente dissertação, assente nos pressupostos da teoria da vinculação, versa a 

análise da vinculação e da dificuldade da regulação emocional com a adaptação ao ambiente 

institucional e as aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  
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 O presente trabalho encontra-se dividido em dois estudos empíricos diferentes, mas 

complementares. Ambos os estudos norteiam o estudo da vinculação e da dificuldade de 

regulação emocional, embora incluam outras variáveis e objetivos diferentes. Neste sentido, o 

primeiro estudo empírico, intitulado “Vinculação, regulação emocional e adaptação ao 

ambiente institucional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial”, objetiva, 

analisar as associações entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional, testando o 

efeito moderador da dificuldade da regulação emocional na associação anterior. O segundo 

estudo intitulado “Papel da vinculação nas aspirações de vida de adolescentes em 

acolhimento residencial: efeito mediador da regulação emocional”, pretende testar o papel 

da vinculação nas aspirações de vida, bem como testar o efeito mediador da dificuldade de 

regulação emocional na associação anterior. A realização deste estudo prende-se com o 

interesse pessoal relativamente à temática do acolhimento residencial e pelo estudo da 

dinâmica emocional e relacional do adolescente que vivencia uma transição para um contexto 

de acolhimento residencial.  

 Ambos os estudos empíricos assumem um cariz inovador, dada a escassez de 

investigações científicas, nacionais e internacionais, que reportem a importância da 

vinculação, para um ajustamento à instituição e a sua implicação nas aspirações de vida e 

regulação emocional em jovens no contexto de acolhimento residencial.  
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Resumo 

Destaca-se na literatura uma escassez de estudos que relacionem a vinculação, a dificuldade de 

regulação emocional e a adaptação ao ambiente institucional, nos adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial. Todavia a transição do adolescente para um contexto institucional, 

tem vindo a ser apontada com uma oportunidade de organização do património afetivo. O 

estabelecimento de relações de afeto poderá fazer a diferença na adaptação ao ambiente 

institucional, bem como na capacidade de regulação emocional nesta população. O objetivo do 

presente estudo prende-se com a análise do papel preditor da vinculação com as figuras 

significativas de afeto na adaptação ao ambiente institucional, testando o efeito moderador das 

dificuldades de regulação emocional na associação anterior. A amostra foi constituída por 296 

adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 15.30; DP = 1.76). Para 

a recolha dos dados recorreu-se ao Experiences in Close Relationships (ECR), Family 

Environmnet Scale (FES), Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) e a um 

questionário sociodemográfico. Os resultados sugerem que as dimensões da vinculação não 

predizem a adaptação ao ambiente institucional. Constatou-se ainda o efeito moderador da 

dificuldade de regulação emocional na associação anterior. Os resultados serão discutidos à luz 

da teoria da vinculação, assumindo a sua importância na adaptação ao ambiente institucional e 

as dificuldades de regulação emocional dos adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial.  

 

Palavras-Chave: Vinculação, regulação emocional, ambiente institucional, acolhimento 

residencial  
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Abstract  

 In the literature stands out a shortage of studies that relate the attachment, the difficulty of 

emotional regulation and the adjustment to the institutional environment, in adolescents in a 

context of residential care homes. However, the transition of adolescents to an institutional 

context has been pointed out as an opportunity for the organization of affective heritage. The 

establishment of affective relationships might make a difference in the adjustment to the 

institutional environment, as well as in the emotional regulation capacity in these population. 

The aim of the present study is to analyse the predictor role of the attachment with the 

significant figures of affection in the adjustment to the institutional environment, testing the 

moderating effect of the difficulties of emotional regulation in the previous association. This 

sample was composed by 296 adolescents with ages between 12 and 18 (M=15.30; DP=1.76). 

In order to collect the data, the Experiences in Close Relationships (ECR), Family Environment 

Scale (FES) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and a sociodemographic 

quiz. The results suggest that the dimensions of the attachment don’t predict the adjustment to 

the institutional environment. It was also observed the moderating effect of the regulatory 

difficulty in the previous association. The results will be discussed in the light of the attachment 

theory, assuming its importance in the adjustment to the institutional environment and the 

difficulties of emotional regulation in adolescents in a context of residential care.  

 

Keywords: Attachment, emotional regulation, institutional environment, residential care 
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Vinculação, Regulação emocional e Adaptação Ao Ambiente Institucional em 

Adolescentes em contexto de Acolhimento Residencial 

 A vinculação constitui a predisposição dos seres humanos para criarem laços afetivos, 

que tendem a prolongar-se ao longo do tempo (Bowlby, 1969). A vinculação vai sendo 

construída ao longo do desenvolvimento, no contexto das interações estabelecidas, onde a 

qualidade dos cuidados parentais (responsividade, segurança e proteção) é relevante para uma 

organização interna das crianças e adolescentes (Ainsworth, 1989). Bowlby (1990), definiu o 

cuidado como um amplo conjunto de comportamentos complementares ao comportamento de 

vinculação, que inclui inúmeras responsabilidades, tais como, a prestação de ajuda e auxílio, 

conforto e confiança, de forma a promover uma base segura e a autonomia da criança.  

 Os trabalhos de Ainsworth permitiram a demonstração empírica de alguns 

pressupostos teóricos de Bowlby. Segundo Ainsworth (1973) a figura de vinculação assume o 

papel de “base segura” quando se apresenta na relação com a criança, como estando 

disponível e responsiva face ao cuidado, sempre que necessário e quando solicitado. No 

entanto, quando existe uma carência de uma base segura, esta situação poderá potenciar um 

mecanismo de insegurança emocional que por sua vez irá estimular um desenvolvimento 

desadaptativo na criança (Bell, 1998; Grossmann & Grossmann, 1999). Ainsworth (1965) 

descreveu dois padrões de interação que a criança poderá desenvolver com as suas figuras 

cuidadoras: vinculação segura ou insegura. Um padrão de vinculação seguro revela um 

relacionamento caracterizado por maiores níveis de confiança, em que a criança recorrerá às 

figuras de vinculação como bases seguras. A vinculação segura assenta numa relação baseada 

na confiança, proximidade e segurança entre a criança e a figura de vinculação, que irá 

permitir a construção de representações positivas do seu Self e dos outros, bem como o 

desenvolvimento da sua individualidade (Bowlby, 1973; Bretherton & Munholland, 1999). 

Por esta razão, a criança segura, sempre que sente receio e para obter conforto, mobiliza 
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comportamentos de procura de proximidade e de manutenção do contacto relativamente à 

figura materna (Ainsworth, 1965). Em oposição, indivíduos que apresentam uma vinculação 

insegura pautada pela ansiedade de separação e inibição da exploração do mundo, 

caracterizam as relações com as figuras primordiais como marcadas pela desconfiança, 

carência afetiva e imprevisibilidade (Ainsworth, 1967). A perceção da criança da presença de 

uma vinculação insegura irá permitir o desenvolvimento de dificuldades de origem 

emocional, de regulação do afeto e de integração interpessoal (Ainsworth, 1967; Bowlby, 

1973).  

 Ao longo do desenvolvimento, a criança começa a desenvolver um conjunto de 

expectativas acerca do seu self, dos outros e do mundo, que Bowlby (1988) designou de 

“modelos internos dinâmicos”. A construção destes modelos internos dinâmicos tem início 

logo à nascença e vão evoluindo ao longo do percurso de vida do indivíduo (Bowlby, 1988). 

Neste sentido, as crianças podem desenvolver padrões de vinculação seguros ou inseguros 

consoante a qualidade da relação e perceção de confiança e responsividade dos cuidadores. 

Deste modo, a figura de vinculação torna-se relevante para o desenvolvimento da criança 

enquanto futuro adolescente e adulto (Ainsworth, 1967). Esta questão torna-se 

particularmente importante no contexto do acolhimento residencial, uma vez que as vivências 

pessoais, emocionais e sociais a que os adolescentes foram sendo expostos, podem gerar 

vulnerabilidades ao nível do desenvolvimento das suas relações de vinculação (Mota & 

Matos, 2010).  

 O processo de transição do adolescente para o acolhimento residencial, poderá 

relacionar-se com situações diversas, nomeadamente o abandono, negligência parental, maus-

tratos ou falta de condições socioeconómicas (Fernandes & Monteiro, 2016). Os adolescentes 

que se encontram em contexto de acolhimento residencial poderão ter vivenciado uma 

infância marcada por experiências de maus-tratos, revelando normalmente representações 
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relacionais muito pobres, que tiveram origem em padrões de vinculação muito inseguros  

(Cicchetti, Toth, & Lynch, 1995; Machado & Reverendo, 2012). Portanto, o acolhimento 

residencial surge, como uma medida de promoção e proteção com o objetivo de promover a 

educação, o desenvolvimento integral e bem-estar do adolescente, de forma a que este possa 

desenvolver padrões relacionais e comportamentais mais adaptativos (Teixeira, Silva, & 

Henriques, 2018). 

  Neste processo de transição, a rede de apoio social do adolescente acolhido, ao invés 

de ser a sua família nuclear ou de origem, passará a ser constituído por cuidadores 

nomeadamente, os funcionários institucionais, os professores e os restantes elementos com 

quem vivem na instituição (Siqueira, Betts, & Dell’Aglio, 2006; Wekerle, Waechter, Leung, 

& Leonard, 2007). 

  Importa destacar que o acolhimento residencial é percebido pelos adolescentes, na 

grande maioria das vezes, como um evento indesejável e em muitos casos desconhecendo a 

razão da retirada da família (D´Aroz & Stoltz, 2012). O processo de entrada numa instituição 

leva o adolescente a experienciar sentimentos como o medo, a insegurança, saudades da 

família e dos amigos e a angústia da espera por uma solução, que poderá condicionar o seu 

desenvolvimento emocional (Barth, 2005; Feijó & Oliveira, 2016; Mota & Matos, 2014). 

Embora a entrada na instituição geralmente esteja relacionada a sofrimento, o acolhimento 

residencial pode proporcionar um espaço seguro e de proteção, possibilitando o acolhimento 

e o desenvolvimento de relações satisfatórias (George & Solomon, 1999; Siqueira & 

Dell´Aglio, 2006, 2010).  

 No acolhimento residencial o adolescente poderá ser confrontado com a necessidade 

de se ajustar à instituição, para além de ter de negociar e cultivar novas relações com os 

adultos e com o seu grupo de pares (Piotrkowski & Baker, 2004; Teixeira et al., 2018). 



10 
 

Assim, a adaptação do adolescente às novas circunstâncias implica o estabelecimento de 

novas relações, que por sua vez, irão funcionar como facilitadores de integração e adaptação 

ao novo ambiente (Kennedy, 1994; Soares, 2009). De acordo com Blaustein e Kinniburgh 

(2017), a relação com os cuidadores e pares torna-se muito importante pela ajuda que 

disponibilizam, no que se refere à exploração do espaço, ao esclarecimento de dúvidas, a 

explicação quanto ao funcionamento e organização da instituição. Para os adolescentes que se 

encontram ao cuidado de um ambiente institucional, a proximidade com os cuidadores e com 

o seu grupo de pares permite que estes expressem as suas ideias e sentimentos, desenvolvam 

empatia e melhorem as suas habilidades socias, emocionais e comportamentais (Mota & 

Matos, 2010, 2014).  

  Desta forma, a qualidade da relação com os cuidadores da equipa da instituição e 

pares poderá fazer a diferença na adaptação e integração positiva ao ambiente institucional. 

Uma vez que, a presença de relações de proximidade com os cuidadores, capazes de 

promover segurança, mas também a implementação de regras e limites, poderá facilitar a 

estabilidade e o desenvolvimento de uma adaptação positiva ao novo contexto (Mota & 

Matos, 2014, 2015). Os adolescentes com um presente caracterizado pela transição para um 

contexto de acolhimento residencial, a responsividade do cuidador e a presença de relações 

de qualidade com os pares podem funcionar como um fator protetor, proporcionando uma 

melhor adaptação e capacidade de lidar com as adversidades (Costa & Mota, 2012; Fergus & 

Zimmerman, 2005; Howard & Johnson, 2004). Nesta medida, a transição dos adolescentes 

para o contexto de acolhimento residencial, poderá facilitar o estabelecimento de laços 

afetivos e a diminuição das vulnerabilidades face às situações de risco que vivenciaram no 

seio familiar (Magalhães, 2004). Num estudo realizado por Martellet e Siqueira (2014), com 

o objetivo de compreender o processo de desenvolvimento das relações de vinculação em 

adolescentes em contexto de acolhimento residencial, as autoras verificaram que os 
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educadores e a equipa técnica, atuam com uma fonte de apoio e permitem a construção de 

relações interpessoais mais saudáveis. A instituição de acolhimento residencial tende a 

oferecer ao adolescente um ambiente organizado, que permitirá a construção de novas 

relações afetivas, bem como um desenvolvimento afetivo e social mais adaptativo (Mota, 

Costa, & Matos, 2018; Ringle, Ingram, & Thompson, 2010).  

 Para além dos cuidadores, outras figuras significativas como professores,  

funcionários da escola ou irmãos também desempenham um papel revelante na adaptação dos 

jovens acolhidos (Albuquerque et al., 2015; Fernandes, 2002; Mota & Matos, 2010). A 

relação com os irmãos no contexto do cuidado residencial, é uma questão pouco estudada na 

literatura (Herrick & Piccus, 2005; Smith, 1998; Wojciak, McWey, & Helfrich, 2013). No 

entanto, a presença de irmãos na vida destes adolescentes potencializa a adaptação, 

principalmente quando se trata de cuidados residenciais por abandono ou negligência parental 

(Atkin & Tozer, 2014; Herrick & Piccus, 2005; Mota & Matos, 2015). No contexto do 

acolhimento residencial destaca-se a importância de manter o contacto emocional com os 

irmãos, no sentido de facilitar a adaptação dos jovens ao novo contexto (Gomes, 2010; 

Whiting & Lee, 2003).  

 A adaptação ao ambiente institucional para além do desenvolvimento das relações de 

vinculação, também está dependente das características pessoais de cada adolescente, como o 

sexo e a idade (Baker, Archer, & Curtis, 2005; Brady & Caraway, 2002; Patrício, Calheiros, 

& Martins, 2016). Os adolescentes ao cuidado de uma instituição apresentam diferentes 

características pessoais e individuais, e consequentemente irão desenvolver diferentes formas 

de ajustamento ao ambiente institucional (Armsden, Pecora, Payne, & Joyce, 2002; 

Magalhães & Calheiros, 2014).  
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 A adaptação dos adolescentes à instituição é raramente abordada na literatura, no 

entanto parece desempenhar um papel importante no bem-estar, reduzindo os efeitos adversos 

causados pela separação familiar (Bronfenbrenner, 1996; Kenny, 1994; Mota & Matos, 

2014). Espera-se que os relacionamentos com as figuras de vinculação possam estimular a 

integração dos adolescentes com a comunidade, ainda que estes relacionamentos não sejam 

substitutivos das relações com a família de origem (Carlson, 1998; Feijó & Oliveira, 2016; 

Miron, Sujan, & Middleton, 2013).  

 Neste seguimento, as relações de vinculação com os principias cuidadores, também 

assumem um papel relevante no desenvolvimento das capacidades de regulação emocional. 

Durante a adolescência, os relacionamentos com as figuras significativas assumem-se, como 

um ambiente familiar e social particularmente importante para as crianças conseguirem gerir 

adequadamente os seus estados emocionais, a sua autorregulação e adaptação às diversas 

situações de vida (Oriol, Sala-Roca, & Filella, 2014; Stegge & Terwogt, 2009). Assim, no 

que concerne às habilidades emocionais, pesquisas sugerem que a presença de uma rede de 

apoio social e um ambiente institucional saudável na vida destes adolescentes é um elemento-

chave na sua transição para a vida adulta (MacDermott, Gullone, Allen, King, & Tonge, 

2010; Oriol et al., 2014; Soldevila, Peregrino, Oriol, & Filella, 2012). 

 O ajustamento e adaptação às diferentes situações de vida, está amplamente 

relacionado com as capacidades de regulação emocional destes adolescentes (Kim & 

Cicchetti, 2010). A capacidade de regular as emoções na vida diária permite um 

funcionamento mais adaptativo, bem como um desenvolvimento psicológico mais saudável 

(Batki, 2017; Neves, Martins, Magalhães, & Mendes, 2016). De acordo com Gross (1998), a 

regulação emocional refere-se aos processos, através dos quais os indivíduos influenciam a 

expressão de emoções de forma obter estabilidade emocional perante uma situação adversa.  

A regulação emocional encontra-se intimamente associada ao desenvolvimento emocional da 
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criança e repercute-se ao nível da maturação socioemocional e nas competências de cariz 

emocional e social (Grolnick & Farkas, 2002; Robinson, Morris, Boris, Heller, & Smyke, 

2009; Shields, Ryan, & Cicchetti, 2001).  

 Segundo Schore (1994) o desenvolvimento de uma regulação emocional eficaz 

depende da existência de um ambiente social adequado e emocionalmente estável, isto 

significa que as competências de regulação emocional podem ser inibidas ou facilitadas tanto 

pelo contexto familiar, como pelo meio social. Adolescentes em acolhimento residencial 

revelam geralmente consideráveis lacunas na capacidade de regulação emocional, uma vez 

que a relação com os seus cuidadores primários poderá ser caracterizada por ausência de 

afetos e de episódios traumáticos (Pace, Di Folco, & Guerriero, 2017; Silberg, 2013). A 

literatura aponta que os adolescentes que vivenciaram eventos traumáticos ao longo do seu 

desenvolvimento tendem a apresentar dificuldades em lidar com estímulos stressantes e a 

regular as suas emoções (Lino & Nobre-Lima, 2017; Moré & Sperancetta, 2010; Silberg, 

2013).  

 De acordo com Schore (1994) são os fatores que conduzem à necessidade de 

acolhimento residencial que prejudicam o desenvolvimento das capacidades de regulação 

emocional. Adolescentes ao cuidado de uma instituição de acolhimento e que vivenciaram 

experiências negativas na sua infância, como situações de maus-tratos, instabilidade 

emocional e ausência de afetos, poderão apresentar dificuldades de regulação das suas 

emoções (Pace et al., 2017).  

 O desenvolvimento emocional destes jovens é pautado pela vivência com outras 

figuras significativas de afeto que podem dar respostas pessoais, afetivas e socias de 

qualidade, potenciando um desenvolvimento emocional saudável (Mota & Matos, 2010, 

2014). Assim, é consensual que para um adolescente, a presença de uma relação segura com 
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uma figura significativa, responsiva às suas necessidades, poderá ser potenciador de um 

processo de aprendizagem de regulação emocional mais positivo e adaptativo (Bradley, 

2003).  

 Um estudo realizado por Simsek, Erol, Öztop e Munir (2007), com 461 adolescentes 

em acolhimento residencial, com o objetivo de determinar a prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais, verificou que o envolvimento afetivo com as figuras 

cuidadoras, determinam uma perceção de maior suporte social, promovendo o 

desenvolvimento de fatores de proteção face aos problemas emocionais. Um outro estudo 

com objetivo de determinar a regulação emocional e a sintomatologia numa amostra de 1.065 

adolescentes, revelou que a capacidade de regulação emocional está amplamente relacionada 

com o desenvolvimento de competências sociais, como por exemplo, o estabelecimento de 

relações de qualidade com os pares e cuidadores (McLaughlin, Hatzenbuehler, Mennin, & 

Nolen-Hoeksema, 2011).  

 A regulação emocional na vida destes adolescentes evidencia-se como uma 

capacidade que permitirá a sua autorregulação e que consigam gerir adequadamente os seus 

estados emocionais (Cicchetti et al., 1995; Mikulincer & Shaver, 2007). As práticas que 

melhor promovem a regulação emocional nestes adolescentes são a presença de relações 

positivas com os cuidadores e pares, que por sua vez irão possibilitar um desenvolvimento 

mais adaptativo não só ao ambiente institucional, mas também às diversas situações de vida 

que o adolescente poderá vivenciar (Hrbáčková & Vávrová, 2015; Lino & Nobre-Lima, 

2017). 

 Neste sentido, a presença de figuras cuidadoras na vida destes adolescentes poderá ser 

revelante no processo de regulação emocional, na adaptação ao ambiente institucional e na 
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integração psicossocial, uma vez que promovem o desenvolvimento de competências sociais 

e pessoais nos jovens acolhidos (Mota & Matos, 2010). 

Objetivo Geral  

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

adaptação ao ambiente institucional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial. 

Pretende-se ainda testar o papel moderador da dificuldade de regulação emocional na 

associação anterior. 

Objetivos Específicos  

 O presente estudo tem como objetivos específicos analisar as associações entre as 

variáveis em estudo, nomeadamente, vinculação, dificuldade de regulação emocional e a 

adaptação ao ambiente institucional nos adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial.  

 Pretende-se, de igual modo, analisar as diferenças da vinculação, dificuldade de 

regulação emocional e adaptação ao ambiente institucional face às variáveis 

sociodemográficas da amostra, a saber: sexo, idade, ter irmãos e o tempo de acolhimento.  

 Tenciona-se ainda averiguar o papel preditor da vinculação das dimensões ansiedade e 

evitamento no processo de adaptação ao ambiente institucional em adolescentes em contexto 

de acolhimento residencial.  

 Pretende-se ainda, testar em que medida a dificuldade de regulação emocional pode 

exercer um efeito preditor na adaptação ao ambiente institucional.  

 Objetiva-se, testar o efeito moderador da dificuldade de regulação emocional na 

associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional.  

 Por último, objetiva-se analisar em que medida a variável sociodemográfica sexo pode 

exercer um efeito moderador na associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente 

institucional.  
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Hipóteses  

 Face aos objetivos propostos, aguarda-se que as dimensões da vinculação, da 

regulação emocional e a adaptação ao ambiente institucional se correlacionem 

significativamente. Prevê-se que as dimensões da vinculação, se correlacionem de forma 

significativa com todas as dimensões da dificuldade de regulação emocional.  

 Espera-se, que as dimensões da vinculação ansiedade e evitamento se correlacionem 

negativamente e significativamente com as dimensões da adaptação ao ambiente 

institucional, a saber, coesão e expressividade.  

 Aguarda-se de igual modo, que as dimensões da dificuldade de regulação emocional, 

a saber acesso limitado a estratégias e a falta de consciência emocional se correlacionem 

negativamente e de forma significativa com as dimensões da adaptação ao ambiente 

institucional.  

 Espera-se, ainda, que a vinculação, a dificuldade de regulação emocional e a 

adaptação ao ambiente institucional apresentem diferenças estatisticamente significativas, 

face ao sexo, idade, ter irmãos e o tempo de acolhimento.  

 Ao nível da variável sociodemográfica sexo, prevê-se que o sexo feminino denote 

uma maior ansiedade face à figura de vinculação, apresentando igualmente uma maior 

adaptação ao ambiente institucional comparativamente com o sexo masculino.  

 Relativamente ao tempo de acolhimento, espera-se que os adolescentes que vivem há 

mais tempo na instituição denotem maiores níveis de ansiedade face à figura de vinculação, 

uma melhor adaptação ao ambiente institucional e uma menor dificuldade de regulação 

emocional.  
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 Ao nível da variável sociodemográfica ter irmãos, espera-se que os adolescentes que 

não têm irmãos apresentem maiores níveis de ansiedade e evitamento face à figura de 

vinculação, comparativamente com as adolescentes que têm irmãos.  

 Espera-se que a dificuldade de regulação emocional exerça um efeito moderador na 

associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional em adolescentes em 

contexto de acolhimento residencial. Por último, aguarda-se que o sexo também exerça um 

efeito moderador na associação anterior. 

Método 

Participantes  

 No estudo participaram 296 adolescentes portugueses de ambos os sexos, 212 (71.6 

%) do sexo feminino e 84 (28.4%) do sexo masculino com idades compreendidas entre os 12 

e os 18 anos (M = 15.30; DP = 1.761). No que respeita à idade dos participantes, 137 

adolescentes (46.3%) compreendem idades entre os 12 e os 15 anos e 159 (53.7%) idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos de idade. Antes de ingressar na instituição , 99 

adolescentes viviam com membros da sua família tradicional (33.4%), 83 adolescentes 

viviam em famílias monoparentais, 56 adolescentes viviam com a família alargada (18.9%), 

13 viviam com membros da família reconstituída (4.1%), 4 adolescentes com os seus 

padrinhos (1.4%), 1 adolescente com tutores (0.3%), 2 em famílias de acolhimento (0.7%) e 

por último 11 adolescentes viviam noutra instituição (3.7%). Note-se que cerca de 281 

adolescentes ainda mantêm atualmente contacto com algum membro familiar (94.9%) e 15 

adolescentes referem não manter contacto com nenhum membro familiar (5.1%). 

 No que se refere à variável sociodemográfica ter irmãos, 16 adolescentes não têm 

irmãos (5.4%) e 279 adolescentes têm irmãos (94.3%), destes 233 adolescentes têm contacto 

com os seus irmãos (78.7%) e 44 adolescentes não têm contacto (14.9%). Relativamente, à 
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variável sociodemográfica se o adolescente já viveu noutra instituição, 203 responderam que 

não (68.6%) e 92 adolescentes confirmaram que já viveram noutra instituição (31.1%). Para a 

idade de entrada do adolescente na primeira instituição, foram criados três grupos: 25 

adolescentes entraram tinham entre 1 e 6 anos (8.4%), 82 adolescentes tinham entre 7 e 12 

anos (27.7%) e 123 adolescentes tinham entre 13 e 18 anos (41.6%). 

 Por fim, verificou-se a escolaridade dos adolescentes e foi agrupada em 5 grupos, 203 

adolescentes frequentam o ensino básico (68.6%), 67 adolescentes o ensino secundário 

(22,6%), 15 frequentam cursos vocacionais (5.1%), 2 adolescentes o 4º ano  (0,7%) e um 1 

adolescente frequenta o ensino superior (0,3%). 

Instrumentos  

 Na presente investigação foi utilizado um Questionário sociodemográfico, 

construído no sentido de obter informações alusivas a dados pessoais dos participantes como 

a idade, sexo, o tempo que o adolescente vivia na presente instituição, a idade de entrada na 

primeira instituição, a presença de irmãos e a situação escolar, especificamente escolaridade e 

número de retenções. Foram ainda solicitadas algumas informações relativas à instituição, 

como o tempo de acolhimento e a idade de entrada na primeira instituição. 

 Experiences in Close Relationships (ECR) originalmente elaborado por Fraley, 

Heffernan, Vicary e Brumbaugh (2011) e adaptado para a população portuguesa por Moreira 

et al. (2006). É um instrumento de autorrelato, constituído por 36 itens, com o objetivo de 

avaliar as dimensões da vinculação (ansiedade e evitamento) em relação a diferentes figuras 

significativas, ou seja, é constituído por 9 itens que são usados para todas as figuras alvo de 

avaliação (figura materna e paterna, parceiro (a) romântico e melhor amigo). Estes itens estão 

distribuídos numa escala de Likert que varia entre “Discordo Fortemente” (1) a “Concordo 

Fortemente” (7). No entanto, dependendo dos objetivos da investigação, pode avaliar-se 
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unicamente a vinculação numa das quatro relações próximas mencionadas anteriormente. A 

versão está dividida em duas dimensões, a Ansiedade (itens 7, 8 e 9) que avalia o medo da 

rejeição e abandono (e.g., Tenho medo que esta pessoa possa deixar-me); Evitamento (itens 

1,2,3,4,5 e 6), que avalia o desconforto com a intimidade e a procura da independência (e.g., 

Prefiro não mostrar a esta pessoa como me sinto lá no fundo).  

 Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, foram: Ansiedade = .83; Evitamento = .77. As análises 

fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento adequados, χi
 2 (24) = 79.352; p = 

.000, χi2/gl = 3.30 com GFI= .95; AGFI= .90; NFI= .94; CFI = .96; RMSEA = .09 e SRMR = 

.01.  

 Family Environmnet Scale (FES) é um instrumento originalmente elaborado por 

Moos e Moos (1986, cit. in Matos & Fontaine, 1992) cujo a versão completa é composta por 

um total de 90 itens, avaliados numa escala de Likert de seis pontos entre “Discordo 

Totalmente” (1) a “Concordo Totalmente” (6). Este instrumento avalia o papel do ambiente 

familiar no processo de adaptação, através de dez subescalas em três dimensões – Relação, 

Crescimento Pessoal e Manutenção do Sistema. No presente estudo serão utilizados 27 itens 

distribuídos pela subescala Relação: Coesão (itens 1,4,7,10,13,16,19,22 e 25) que avalia a 

ajuda e o apoio entre os membros da instituição (e.g., Na minha instituição ajudamo-nos uns 

aos outros); Expressividade (itens 2,5,8,11,14,17,20,23 e 26) que avalia a capacidade de 

expressão de sentimentos do adolescente no seio da instituição (e.g., Quase sempre na minha 

instituição não contamos o que sentimos uns aos outros) e a dimensão Conflito (itens 

3,6,9,12,15,18,21,24 e 27) que avalia os conflitos expressos abertamente (e.g., Na minha 

instituição zangamo-nos muitas vezes). 
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 Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, foram: Coesão = .83; Expressividade = .72; Conflito = .70. 

As análises fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento adequados, χi
 2 (223) = 

610.691; p = .000,  χi2/gl = 2.74 com GFI= .82; AGFI= .78; NFI= .77;  CFI = .84; RMSEA = 

.08 e SRMR = .09. Após as análises confirmatórias, procedeu-se à eliminação dos itens 2,4, 

13 e 17, por não ajustarem no modelo da amostra da presente investigação.  

 A Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) originalmente 

elaborada por Gratz e Roemer (2004) e adaptada para a população portuguesa por Coutinho 

et al. (2010). Esta escala objetiva avaliar as dificuldades de regulação emocional clinicamente 

significativas através de 36 itens divididos por 6 domínios: Estratégias, Não Aceitação, 

Consciência, Impulsos, Objetivos e Clareza. Todos os itens estão distribuídos numa escala de 

Likert de 5 pontos que varia entre (1) “Nunca” e (5) “Sempre”. No presente estudo serão 

utilizados 14 itens, sendo as dimensões em estudo: Estratégias ( itens 2,4,6,7,9,10,12 e 14) 

que avalia o acesso limitado às estratégias de Regulação Emocional (e.g., Quando não estou 

bem, as minhas emoções parecem avassaladoras) e a Consciência (itens 1, 3, 5, 8, 11 e 13) 

que avalia a falta de Consciência Emocional (e.g., Quando não estou bem, dedico algum 

tempo a entender aquilo que realmente estou a sentir).  

 Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, foram: Estratégias = .86; Consciência = .82. As análises 

fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento adequados, χi
 2 (62) = 190.262 ; p 

= .000, χi2/gl = 3.06 com GFI= .91; AGFI= .87; NFI= .88; CFI = .91; RMSEA = .08 e SRMR 

= .09. A análise das propriedades psicométricas do instrumento apontou para a necessidade 

da retirada do item 6, na medida em que o mesmo parece não se ajustar no modelo do 

instrumento para a presente amostra.  
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Procedimentos  

 Numa primeira fase da investigação e de modo a obter uma melhor compreensão e 

suporte teórico acerca da temática em estudo, foi realizada a recolha bibliográfica, através do 

recurso a base de dados, particularmente revistas, artigos científicos e jornais, com o enfoque 

direcionado para as variáveis em estudo.  

 Posteriormente, procedeu-se à seleção dos instrumentos de avaliação para administrar 

na presente investigação, foi requerido o consentimento aos autores originais dos 

instrumentos a utilizar. Após o parecer dos autores, procedeu-se à construção do protocolo de 

investigação, composto pelo questionário sociodemográfico e pelos questionários de 

autorrelato adaptados e/ou validados para a população portuguesa (Anexo-2). Após a 

elaboração do protocolo investigacional, este foi submetido ao conselho de Ética da UTAD, 

tendo a aprovação do mesmo. O mencionado protocolo também foi alvo de avaliação pela 

Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto (FPCEUP), pelo que o presente estudo se encontra inserido num projeto global, tendo 

também sido aprovado pela entidade referida.  

 Antes de iniciar o processo de recolha dos dados realizou-se a reflexão falada, com o 

intuito de verificar a organização e compreensão estrutural e semântica dos questionários de 

autorrelato, bem como o tempo necessário para o seu preenchimento.  

 Na sequência, procedeu-se, ao contacto direto e pessoal com as instituições de 

acolhimento residencial. Para o efeito, foram contactadas instituições de acolhimento das 

zonas Norte, Centro e Sul, no entanto só incluem a amostra as instituições que aceitaram 

participar na investigação.  

 Em cada instituição de acolhimento foi realizada uma reunião de esclarecimento com 

o Diretor(a), a quem foi requerida a autorização para a recolha de dados, bem como 

clarificados os objetivos e aplicações práticas da presente investigação. Depois de 
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formalizada a participação no estudo foram entregues aos adolescentes com idades 

compreendidas entre os 12 e 18 anos, o Consentimento Informado, com o objetivo de cumprir 

as exigências éticas, legais e deontológicas da participação em investigações. De salientar, 

que o consentimento informado, aborda os objetivos gerais do estudo e todos os pontos 

referentes à participação voluntária e à confidencialidade da informação (Anexo 3).  

 A recolha de dados realizou-se entre abril de 2018 e novembro de 2018, em 22 

instituições de acolhimento residencial do Norte e Centro de Portugal Continental. Antes do 

preenchimento dos questionários foram dadas as instruções dos instrumentos, referidos os 

objetivos do estudo e assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados. Importa ainda 

destacar a existência de três versões do protocolo, com a inversão dos instrumentos de 

autorrelato, de modo a evitar o enviesamento das respostas. No decorrer da administração dos 

questionários, a investigadora esteve sempre presente, no sentido de responder aos possíveis 

aparecimentos de dúvidas. Assim, o preenchimento dos questionários decorreu em contexto 

institucional, aquando do horário compatível com as atividades escolares e atividades 

extracurriculares dos adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

Estratégias de análise de dados 

 A presente investigação apresenta um cariz metodológico quantitativo e transversal, 

uma vez que o conjunto de medições foi realizado num único espaço de tempo. Numa fase 

inicial procedeu-se à codificação do protocolo sendo elaborada uma base de dados para 

posterior análise, com recurso ao programa estatístico SPSS – Statistical Package for Social 

Sciences –, na sua versão 25.0 para o sistema Windows.  

 Numa fase posterior procedeu-se à limpeza da amostra, excluindo-se questionários 

incompletos ou inadequadamente preenchidos. Seguidamente, foi assegurado um mínimo de 

10% de missings por instrumentos e realizadas análises de identificação de outliers de forma 



23 
 

a identificar elementos cujas respostas se poderiam distanciar da média, podendo a afetar a 

média e desvio padrão da amostra (Field, 2005). 

 Neste sentido, procedeu-se à identificação de outliers multivariados partindo da 

análise da distância de Mahalanobis, que permite usar a média e a variância para cada 

variável, de modo a identificar os participantes com valores críticos e que se encontram 

significativamente afastados da média geral da amostra (Field, 2005).  

 Posteriormente, as variáveis de cada instrumento foram categorizadas, tendo-se 

procedido à inversão dos respetivos itens, de acordo com os autores originais, a saber: 

Experiences in Close Relationships (ECR), Family Environmnet Scale (FES) e a Escala de 

Dificuldades de Regulação Emocional (DERS).  

 Foram ainda testados os pressupostos da normalidade, procedendo-se à análise da 

assimetria através dos coeficientes de assimetria (skeweness) e achatamento (kurtosis), 

assumiu-se o cumprimento da normalidade, uma vez que os valores compreendiam o 

intervalo -1 e 1. Foi analisada a informação estatística relativamente ao teste de Kolmogorov-

Smirnov, particularmente o valor de significância (p), os gráficos de Histogramas, os Q-

QPlots e os Boxplot (Marôco, 2007). 

 Após as análises anteriormente realizadas foram assegurados os pressupostos da 

normalidade, pelo que se procedeu à análise estatística com recurso a testes paramétricos. 

Foram ainda calculados os valores de Alpha de Cronbach para estimar a consistência interna 

dos instrumentos (Marôco, 2014). 

 De seguida, através do programa estatístico AMOS na versão 23.0 foram realizadas 

Análises Confirmatórias de 1ª ordem, de modo a testar a adequação dos instrumentos 

utilizados na presente investigação, por intermédio da análise dos índices de ajustamento do 

modelo.  
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 Numa fase posterior, procedeu-se à análise estatística dos dados, por meio de uma 

análise descritiva, envolvendo o cálculo de frequências, médias e desvios padrões das 

variáveis em estudo. Após as análises descritivas efetuaram-se as análises correlacionais 

interescalares através r de Person com o objetivo de medir o grau de correlação linear entre 

as variáveis quantitativas. Realizaram-se também as análises comparativas de médias (testes-

t) e a análise diferencial multivariada (MANOVA), recorrendo ao teste do qui-quadrado, de 

modo a avaliar as diferenças significativas entre as variáveis sociodemográficas e os 

instrumentos. Foram realizadas também regressões múltiplas hierárquicas de modo a verificar 

a predição da variável independente (vinculação) sobre a dependente (adaptação ao ambiente 

institucional), tornando-se pertinente a criação de variáveis dummy para as variáveis 

sociodemográficas sexo e idade.  

 Como resposta aos objetivos do estudo, efetuaram-se ainda moderações com recurso 

ao programa Macro Process de acordo com a metodologia de Andrew Hayes (Hayes, 2013). 

Para tal, foram centradas as variáveis preditoras – dimensões relativas à vinculação – a 

variável predita – dimensões relativas à adaptação ao ambiente institucional  – e a variável 

moderadora – dimensões relativas à dificuldade regulação emocional e a variável 

sociodemográfica sexo. De referir que todos os resultados foram analisados e interpretados a 

partir do valor de significância de p < .05. O modelo conceptual representativo da moderação 

anterior encontra-se representado na figura 1. 
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Figura 1. Modelo conceptual teórico representativo do efeito moderador da regulação 

emocional na associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional. 

 

Resultados 

 

Associação entre a vinculação, a dificuldade de regulação emocional e a adaptação ao 

ambiente institucional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial 

 Com o objetivo de analisar as associações entre a vinculação, a dificuldade de 

regulação emocional e adaptação ao ambiente institucional em adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial, foram realizadas análises correlacionais entre os vários instrumentos 

utilizados. A tabela 1 reporta os resultados das análises de correlações inter-escalas com as 

respetivas médias e desvios-padrão, que permitem constatar que existem correlações 

significativas entre as variáveis em estudo.  

 No que respeita às associações entre a vinculação e a dificuldade de regulação 

emocional, verifica-se uma associação positiva e significativa de magnitude baixa entre a 

dimensão ansiedade e o acesso limitado a estratégias de regulação emocional (r = .249, p 

< .01). Note-se que não se verificam correlações significativas entre a dimensão ansiedade e 

as restantes dimensões em estudo.   

 Pode ainda observar-se uma associação positiva e significativa de magnitude baixa 

entre a dimensão evitamento e a falta de consciência emocional (r = .186, p < .001). Note-

Regulação Emocional 

Vinculação Ambiente Institucional 
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se que não se verificam correlações significativas entre a dimensão evitamento e as restantes 

dimensões em estudo. Relativamente à associação entre a dificuldade de regulação 

emocional e a adaptação ao ambiente institucional, verifica-se uma correlação no sentido 

negativo, de baixa magnitude entre a falta consciência emocional e as dimensões coesão (r = 

-.209, p < .001) e expressividade (r =-.247, p<.001). Note-se que não se verificam 

correlações significativas entre a consciência emocional e as restantes dimensões em estudo. 

Tabela 1 

Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=296) 

* p< .05; ** p< .01. Os negritos representam correlações significativas. 

 

Variância da vinculação, dificuldade de regulação emocional e a adaptação ao ambiente 

institucional em função do sexo, idade, os irmãos e o tempo de acolhimento  

 De modo a serem analisadas as diferenças da vinculação, dificuldade de regulação 

emocional e a adaptação ao ambiente institucional em função das variáveis 

sociodemográficas da amostra foram efetuadas análises de variância multivariada 

(MANOVA), T-tests e Testes Qui-Quadrado entre as variáveis.  

 Face à variância da vinculação em função do sexo, os resultados apontam para a 

presença de diferenças estatisticamente significativas, relativamente ao evitamento em 

 1 2 3 4 5 6 7 

Vinculação         

1. Ansiedade -       

2. Evitamento .073 -      

Regulação Emocional         

3. Estratégias  .249** -.001 -     

4. Consciência  -.104 .186** -.298** -    

Adaptação ao Ambiente Institucional        

5. Coesão .052 .088 .020 -.209** -   

6. Expressividade  .071 .053 .040 - .247** .776** -  

7. Conflito .066 -.092 .105 .071 -.650** -.500** - 

M 4.33 2.48 3.20 2.28 3.51 3.50 3.81 

SD 2.06 1.23 .989 .850 1.18 .867 .890 
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função do sexo, t(294) = 3.038; p=.003, com IC95% [.167, .800]. A dimensão ansiedade não 

apresenta diferenças estatisticamente significativas face ao sexo t(294) = -1.703; p=.090, com 

IC95% [-.972, .070]. De modo geral, o sexo masculino (M±DP 2.82±.1.30) evidencia um 

maior evitamento face à figura de vinculação, comparativamente com o sexo feminino 

(M±DP 2.35±1.18).  

 Para a dificuldade de regulação emocional, as dimensões estratégias e consciência 

não apresentam diferenças estatisticamente significativas face ao sexo t(294) = .268; p=.789, 

com IC95% [-.217, .285] e t(294) = -1.019; p=1.309, com IC95% [-.327, .104].  

 No que concerne à adaptação ao ambiente institucional, os resultados apontam para 

a presença de diferenças estatisticamente significativas da dimensão coesão face ao sexo, 

t(294) = 2.332; p=.020, com IC95% [.055, .654]. Não se constatam diferenças estatisticamente 

significativas das dimensões expressividade e conflito face ao sexo t(294) = 1.753; p=.081, 

com IC95% [-.023, .414] e t(294) = -.784; p=.434, com IC95% [-.316, .136]. Os resultados 

indicam que o sexo masculino evidencia valores mais elevados na dimensão coesão (M±DP 

3.77±1.12), comparativamente com o sexo feminino (M±DP 3.41±1.20).  
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Tabela  2 

Análise diferencial da vinculação, dificuldade de regulação emocional e a adaptação ao 

ambiente institucional em função do sexo  

 

 

Sexo M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 
1- Masculino 

2- Feminino 

4.01±.2.04 

4.46±.2.05 

[-.097, .070] n.s. 

Evitamento 
1- Masculino 

2- Feminino 

2.82±.1.30 

2.34±.1.17 

[.167, .784] 
1>2 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  
1- Masculino 

2- Feminino 

3.23±.947 

3.19±1.008 

[-.217, .285] n.s. 

Consciência 
1- Masculino 

2- Feminino 

2.20±.788 

2.32±.873 

[-.327, .104] n.s. 

Adaptação ao 

Ambiente 

Institucional 

    

Coesão 
1- Masculino 

2- Feminino 

3.77±1.12 

3.41±1.20 

[.055, .654] 1>2 

Expressividade 

 

1- Masculino 

2- Feminino 

3.64±.881 

3.45±.857 

[-.023, .414] n.s. 

Conflito 

 

1- Masculino 

2- Feminino 

3.75±.820 

3.84±.917 

[-.316, .136] n.s. 

     

 

 Em relação à variável  idade foram criados dois grupos (dos 12 aos 15 anos e dos 16 

aos 18 anos). Os resultados das análises multivariadas sugerem que não existem diferenças 

estatisticamente significativas das dimensões da vinculação ansiedade e evitamento em 

função da idade, t(294) = -.665; p=.506, com IC95% [-.633, .313] e t(294) = 1.424; p=.156, com 

IC95% [-.078, .486], respetivamente.  

 No que concerne à variância da dificuldade de regulação emocional face à idade, 

não se verificam diferenças estatisticamente significativas nas dimensões estratégias e 

consciência, t(294) = -.941; p=.347, com IC95% [-.335, .118] e t(294) = -.136; p=.892, com IC 

95% [-.208, .181], respetivamente.  

 No que respeita à variável de adaptação ao ambiente institucional, verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas na dimensão coesão t(294) = 2.620; p=.009, com IC 
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95% [.089, .630] e na dimensão conflito t(294) = -2.477; p=.014, com IC95% [-.457, -.052]. Não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas na dimensão expressividade  t(294) = 

1.219; p=.224, com IC95% [-.075, .322]. Deste modo, verifica-se que o grupo dos jovens com 

idades entre os 12 e 15 anos apresentam valores mais elevados na dimensão coesão (M±DP 

3.71±1.20), comparativamente com o grupo dos jovens mais velhos (16 e 18 anos) (M±DP 

3.35±1.15). Observa-se ainda que o grupo dos jovens entre os 16 e 18 anos apresentam 

valores mais elevados de conflito (M±DP 3.93±.874) em comparação com os jovens mais 

novos (12 e 15 anos) (M±DP 3.68± 0.87).  

Tabela 3 

Análise diferencial da vinculação, dificuldade de regulação emocional e adaptação ao 

ambiente institucional em função da idade  

 
 

Idade 
M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

4.25±1.95 

4.41±.2.15 

[-.633, -313] n.s. 

Evitamento 
1- 12 aos 15  

2- 16 aos 18  

2.59±.1.28 

2.38±.1.18 

[-.078, .486] 
n.s. 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

3.15±.957 

3.25±1.01 

[-.335, .118] n.s. 

Consciência 
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

2.28±.918 

2.29±.788 

[-.208, .181] n.s. 

Adaptação ao 

Ambiente 

Institucional 

    

Coesão 
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

3.71±1.20 

3.35±1.15 

[.089, .630] 1>2 

Expressividade 

 

1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

3.57±.881 

3.44±.853 

[-.075, .322] n.s. 

Conflito 

 

1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

3.68±.892 

3.93±.874 

[-.457, -.052] 1<2 

     

  

 No que concerne à variável sociodemográfica ter irmãos, os resultados das análises 

multivariadas sugerem que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

vinculação face ao ter irmãos, nas dimensões ansiedade t(17.802) = .532; p=.601, com IC95% 

[-.683 – 1.14] e evitamento t(293) = 1.360; p=.175, com IC95% [-.192– 1.05].  
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 Relativamente, à dificuldade de regulação emocional em função da variável 

sociodemográfica ter irmãos, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão falta de consciência emocional t(293) = 2.467; p=.014, com IC95% [.108– .961]. 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no acesso limitado às 

estratégias de regulação emocional t(293) = -1.801; p=.073, com IC95% [-.956– .042]. De 

modo geral, os adolescentes que não têm irmãos apresentam valores mais elevados na falta de 

consciência emocional (M±DP 2.80±0.87), comparativamente com os adolescentes que têm 

irmãos (M±DP 2.26±0.84).  

 Os resultados indicaram também que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na adaptação ao ambiente institucional em função da variável ter irmãos, 

coesão t(293) = .525; p=.600, com IC95% [-.442– .764], expressividade t(293) = -.104; p=.917, 

com IC95% [-.463– .417] e conflito t(293) = -.320; p=.749, com IC95% [-.525– .378]. 

Tabela 4 

Análise diferencial da vinculação, da dificuldade de regulação emocional e adaptação ao 

ambiente institucional em função de ter irmãos  

 

 

Tens irmãos? M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 
1-Sim  

2-Não  

4.33±2.08 

4.56±1.67 

[-.683, 1.15] n.s. 

Evitamento 
1-Sim 

2-Não 

2.45±1.23 

2.89±1.35 

[-.193, 1.05] 
n.s. 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  
1-Sim 

2-Não   

3.23±.988 

2.78±.981 

[-.957, .042] n.s. 

Consciência 
1-Sim 

2-Não 

2.27±.866 

2.79±.842 

[.108, .961] 1>2 

Adaptação ao 

Ambiente 

Institucional 

    

Coesão 
1-Sim 

2-Não  

3.51±1.20 

3.67±1.10 

[-.443, .765] n.s. 

Expressividade 

 

1-Sim 

2-Não 

3.51±.878 

3.48±.716 

[-.464, .417] n.s. 

Conflito 

 

1-Sim 

2-Não 

3.82±.892 

3.75±.923 

[-.526, .378] n.s. 

     



31 
 

 

Face à variável sociodemográfica tempo de acolhimento do adolescente na instituição, 

realizou-se a sua categorização em 4 grupos (menos de 1mês, entre 1 mês e 5 anos, entre 5 

anos e 10 anos e por fim maior que de 10 anos).  

No que concerne à vinculação em função da variável sociodemográfica tempo de 

acolhimento, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas, na dimensão 

ansiedade F(3, 292) = 2.984, p = .032, η2 = .702. Não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas no evitamento F(3, 292) = .741, p = .528, η2 = .208. Os 

resultados indicam que os adolescentes que vivem há mais de 10 anos na instituição, revelam 

maiores níveis de ansiedade face à figura de vinculação (M±DP 5.12±2.33), 

comparativamente com os adolescentes que vivem há menos de 1 mês  (M±DP 3.67±1.99), 

entre 1 mês e 5 anos (M±DP 4.47±2.05) e os que vivem entre 5 e 10 anos na instituição 

(M±DP 3.63±1.94).  

 Pode observar-se que não existem diferenças estatisticamente significativas da 

dificuldade de regulação emocional face à variável sociodemográfica tempo de 

acolhimento, nas dimensões estratégias F(3, 292) = 1.820, p = .134, η2 = .484 e consciência 

F(3, 292) = 1.304, p = .273, η2 = .347.  

 Os resultados indicaram também que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na adaptação ao ambiente institucional em função do tempo de acolhimento 

do adolescente, nas dimensões coesão F(3, 292) = .516, p = .672, η2 = .155, expressividade 

F(3, 292) =.309, p = .819, η2 = .110 e conflito F(2, 292) = .793, p = .499, η2 = .220.  
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Tabela 5 

Análise diferencial entre a vinculação, dificuldade de regulação emocional e a adaptação ao 

ambiente institucional em função do tempo de acolhimento  

 

 

Tempo de acolhimento  M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos 

3.66±1.99 

4.46±.2.04 

3.62±1.93 

5.12±2.33 

[2.745, 4.588] 

[4.203, 4.733] 

[2.960, 4.299] 

[3.910, 6.332] 

 

4>1;4>2; 4>3 

Evitamento 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos  

2.31±.1.23 

2.53±.1.25 

2.31±1.20 

2.15±.929 

[1.758, 2.873] 

[2.375, 2.696] 

[1.910, 2.720] 

[1.419, 2.884] 

n.s. 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos 

3.24±1.17 

3.25±.960 

2.84±1.04 

3.32±.958 

[2.803, 3.693] 

[3.129, 3.384] 

[2.522, 3.168] 

[2.740, 3.909] 

 

n.s. 

Consciência 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos 

2.05±.689 

2.30±.866 

2.22±.744 

2.66±1.02 

[1.669, 2.436] 

[2.190, 2.410] 

[1.944, 2.501] 

[2.163, 3.170] 

 

n.s. 

Adaptação ao 

Ambiente 

Institucional 

    

Coesão 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos 

  

3.24±1.15 

3.54±1.20 

3.53±.920 

3.28±1.65 

[2.710, 3.787] 

[3.394, 3.703] 

[3.144, 3.927] 

[2.578, 3.994] 

[3.107, 3.893] 

 

n.s. 

Expressividade 

 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos  

3.50±.854 

3.50±.875 

3.57±.685 

3.28±1.27 

[3.394, 3.619] 

[3.287, 3.858] 

[2.768, 3.801] 

[3.358, 4.163] 

 

n.s. 

Conflito 

 

1- menos de 1 mês 

2- entre 1 mês a 5 anos  

3- entre 5 anos a 10 anos 

4- superior a 10 anos  

3.76±.839 

3.80±.902 

3.85±.743 

4.21±1.17 

[3.358, 4.163] 

[3.685, 3.916] 

[3.563, 4.147] 

[3.683, 4.741] 

 

n.s. 

     

 

Papel preditor da vinculação e dificuldade da regulação emocional na adaptação ao 

ambiente institucional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial 

Por forma a dar resposta aos objetivos inicialmente propostos, procedeu-se à realização 

de análises de regressão múltipla hierárquica, nas quais se utilizou como variável dependente 

a adaptação ao ambiente institucional, nas suas dimensões coesão, expressividade e conflito. 

As análises de regressão múltipla hierárquica, permite avaliar o relacionamento de uma 
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variável dependente com diversas variáveis independentes (Tabachnick & Fidell, 1996). As 

análises de regressão múltipla hierárquica foram realizadas mediante a introdução de 3 

blocos, especificamente sexo, idade, vinculação e dificuldade de regulação emocional. As 

variáveis sexo e idade foram, também, controladas e recodificadas em dummy, de forma a 

analisar qual dos sexos (0- masculino; 1- feminino) e idades (0- 12 aos 15 anos; 1- 16 aos 18 

anos) prediz melhor as variáveis dependentes em estudo.  

Na análise de regressão múltipla hierárquica para a variável dependente coesão da 

adaptação ao ambiente institucional, foram introduzidos 3 blocos: no bloco 1 o sexo 

(Dummy) e a idade (dummy) apresentaram um contributo significativo F(2, 293) = 5.409, p = 

.005, explica 3.6% da variância total (R2 = .036) e contribuem individualmente com 3.6% da 

variância para o modelo (R2change = .005).   

No bloco 2 foi inserida a vinculação esta não contribui significativamente para a 

variância do modelo F(2, 291) = 1.134, p = .323, e explica 4.3% da variância total (R2= .043) 

apresentando um contributo individual para a variância do modelo de 0.7% (R2change = 

.007).  

No bloco 3, a entrada da dificuldade de regulação emocional observa-se que contribui 

significativamente para o modelo F(2, 289) = 7.454, p = .001 e explica 9.0 % da variância total 

(R2 =.090), apresentando um contributo individual de 4.7% (R2change =.047).  

 Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes 

dos blocos, constata-se que duas variáveis apresentam uma contribuição significativa 

(p<0.05) enquanto preditoras da dimensão coesão da adaptação ao ambiente institucional, 

nomeadamente, a idade (dummy) (β= -1.26) e a falta de consciência de regulação emocional 

(β= -.233) (Tabela 6). 

No que diz respeito à variável expressividade foram introduzidos os mesmos 3 blocos. 

Verifica-se que no bloco 1 o sexo (dummy) e a idade (dummy) não apresentam um 
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contributo significativo para a variância do modelo F(2, 293) = 2.004, p=.137, explicam 1.3% 

da variância total (R2=.013) e apresentam um contributo individual de 1.3% (R2change = 

.013). 

 No bloco 2, observa-se que a vinculação não apresenta um contributo significativo 

F(2, 291) = 1.121, p=.327, com 2.1% da variância total (R2=.021), contribuindo 0.8% da 

variância individual para o modelo (R2change =.008).  

No bloco 3, observa-se que a dificuldade de regulação emocional apresenta um 

contributo significativo F(2, 289) = 9.766, p=.000, com 8.3% da variância total (R2=.083), 

contribuindo 6.2% da variância individual para o modelo (R2change =.062). 

Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes dos 

blocos, constata-se que apenas uma variável apresenta uma contribuição positiva  (p<0.05) 

enquanto preditora da dimensão expressividade na adaptação ao ambiente institucional, 

nomeadamente a dimensão falta de consciência emocional (β= -.267) (Tabela 6). 

Para a análise da variável conflito da adaptação ao ambiente institucional foram 

introduzidos novamente 3 blocos. Note-se que no bloco 1 o sexo (dummy) e a idade 

(dummy) apresentam um contributo significativo para o modelo F(2, 293) = 3.146, p=.044 e 

explica 2.1% da variância total (R2=.021), contribuindo 2.1% de forma individual para a 

variância do modelo (R2change =.021). 

No bloco 2, observa-se que a vinculação não apresenta um contributo significativo para 

a variância do modelo F(2, 291) = 1.554, p=.213, explica 3.1% da variância total (R2=.031), e 

apresenta um contributo individual de 1.0% (R2change =.010). 

No bloco 3, constata-se que a dificuldade de regulação emocional apresenta um 

contributo significativo para o modelo F(2, 289) = 3.468, p=.032 e explica 5.4% da variância 

total (R2=.054), apresentando um contributo individual de 2.3% (R2change =.023). 
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Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes dos 

blocos, constata-se que três variáveis apresentam uma contribuição significativa (p<0.05) 

enquanto preditoras da dimensão conflito na adaptação ao ambiente institucional, cuja sua 

apresentação será efetuada por ordem de importância: falta de consciência de regulação 

emocional (β= .134), acesso limitado a estratégias de regulação emocional (β =-.125) e por 

último a idade (dummy) (β =.124) (Tabela 6).  

Tabela 6 

Regressão múltipla hierárquica para as dimensões da adaptação ao ambiente institucional  

Coesão  R2 R2Change B SE Β T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .036 .036 -.236 .153 -.090 -1.540 .125 

                Idade (dummy) .036 .036 -.300 .136 -1.26 -2.210 .028 

Bloco 2 – Vinculação  .043 .007      

Ansiedade    .028 .034 .048 .824 .411 

Evitamento   .098 .057 .102 1.729 .085 

Bloco 3- Regulação Emocional .090 .047      

Estratégias    -.067 .073 -0.56 -.919 .359 

Consciência    -.326 .084 -.233 -3.857 .000 

Expressividade   R2 R2Change B SE Β T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .013       .013 -.136 .112 -.071 -1.210 .227 

                Idade (dummy) .013 .013 -.088 .099 -.051 -.887 .376 

Bloco 2 –  Vinculação  .021 .008      

Ansiedade   .025 .025 .060 1.017 .310 

Evitamento    .057 .041 .081 1.377 .169 

Bloco 3- Regulação Emocional .083 .062      

Estratégias    -.046 .053 -.053 -.869 .386 

Consciência    -.272 .062 -.267 -4.402 .000 

Conflito  R2 R2Change B SE Β T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .021 .021 -.007 .117 -.004 -.063 .950 

                Idade (dummy) .021 .021 .222 .104 .124 2.140 .033 

Bloco 2 – Vinculação .031 .010      

Ansiedade    .023 .026 .052 .874 .383 

Evitamento    -.080 .043 -.111 -1.854 .065 

Bloco 3- Regulação Emocional  .054 .023      

Estratégias    .113 .056 .125 2.031 .043 

Consciência    .141 .064 .134 2.181 .030 

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

Bloco1- Sexo (dummy) e Idade (dummy); Bloco 2- Dimensões da vinculação (ECR);Bloco 3- Dimensões da 

dificuldade de regulação emocional  (DERS). 
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Efeito moderador da dificuldade de regulação emocional na associação entre a vinculação 

e a adaptação ao ambiente institucional  

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

dificuldade da regulação emocional na associação entre a vinculação e a adaptação ao 

ambiente institucional. Neste sentido, procedeu-se a uma regressão linear simples cuja 

variável dependente se refere à adaptação ao ambiente institucional. De notar que foram 

previamente centradas, a variável independente – dimensões relativas à vinculação e a 

variável moderadora, dificuldade de regulação emocional.  

 Face ao exposto, para a testagem do papel moderador da dificuldade da regulação 

emocional e do sexo na associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional 

foi utilizado o programa Macro Process (Hayes, 2013).  

 Relativamente à testagem do acesso limitado às estratégias de regulação emocional, 

não se observaram interações significativas na associação entre a vinculação e adaptação ao 

ambiente institucional, ∆R2 = .003, p=.795; ∆F(1, 292) = .205, p =.651.  

 No que concerne à dimensão falta de consciência emocional, verificaram-se 

interações significativas entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional, ∆R2 = 

.016, p= .001, ∆F(1, 292) = 4.857, p = .028. Verifica-se assim moderação da falta de 

consciência emocional entre a dimensão da vinculação ansiedade e a dimensão coesão da 

adaptação ao ambiente institucional b = -.079, t(296) = -2,20, p =.028.  

 Os resultados sugerem que os adolescentes com elevados níveis de ansiedade face à 

figura de vinculação, mas que apresentam uma baixa falta de consciência emocional, 

apresentam maiores níveis de coesão face ao ambiente institucional. 
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Figura 2. Efeito moderador da dimensão da dificuldade da regulação emocional consciência  

na associação entre a dimensão da vinculação ansiedade e a adaptação ao ambiente institucional  

Efeito moderador do sexo na associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente 

institucional  

 Na sequência das análises realizadas, também se procedeu à determinação do papel 

moderador sexo na associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional.  

 No que concerne ao moderador sexo verificaram-se interações significativas na 

associação entre a vinculação e a adaptação ao ambiente institucional, ∆R2 = .026, p= .014, 

∆F(1, 292) = 7.997 , p = .005. Verifica-se assim uma moderação do sexo entre a dimensão da 

vinculação evitamento e a dimensão conflito da adaptação ao ambiente institucional  b = -

.254, t(296) = -2.83, p =.005. Os resultados sugerem que quando os níveis de evitamento são 

altos face à figura de vinculação o sexo masculino apresenta um aumento do conflito face ao 

ambiente institucional comparativamente com o sexo feminino. Contudo, quando o 

evitamento face à figura de vinculação é baixo, os adolescentes do sexo masculino parecem 
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Figura 3. Efeito moderador do sexo na associação entre a dimensão da vinculação evitamento 

e adaptação ao ambiente institucional 

Discussão 

 A presente investigação teve como principal objetivo analisar o papel da vinculação e 

da dificuldade de regulação emocional na adaptação ao ambiente institucional em 

adolescentes em contexto de acolhimento residencial. Os resultados alcançados indicam que a 

ansiedade face à figura de vinculação está positivamente associada a um acesso limitado de 

estratégias de regulação emocional e a presença de níveis de evitamento está de igual 

modo positivamente associado a uma falta de consciência emocional. Os resultados obtidos 

parecem apontar que o adolescente na presença de elevados níveis de ansiedade face à figura 

de vinculação apresenta um acesso limitado às estratégias de regulação emocional e por seu 

turno os jovens que revelam elevados níveis de evitamento apresentam uma elevada falta de 

consciência emocional. A literatura aponta que a presença de relações satisfatórias com a 
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figura de vinculação é particularmente importante para os adolescentes conseguirem gerir 

adequadamente os seus estados emocionais e a sua autorregulação emocional (Oriol et al., 

2014; Stegge & Terwogt, 2009). Neste sentido, é consensual que a presença de uma relação 

segura face à figura de vinculação, poderá ser potenciador de um processo de regulação 

emocional mais adaptativo e positivo (Bradley, 2003). Bowlby (1969, 1973, 1988) enfatiza, a 

importância de uma relação de vinculação segura para o desenvolvimento de estratégias de 

regulação emocional positivas.  

 McLaughlin e colaboradores (2011), também sugerem que a capacidade de regulação 

emocional está amplamente relacionada com o estabelecimento de relações de qualidade com 

as figuras de vinculação, como pares e/ou cuidadores. Adolescentes ao cuidado de uma 

instituição de acolhimento residencial e que estão ligados emocionalmente às suas figuras 

significativas de afeto, tendem a ser estimulados para o desenvolvimento de habilidades de 

regulação emocional (Mota & Matos, 2013). Nesta medida, a qualidade da relação com a 

figura significativa de afeto poderá potenciar um acesso mais saudável às estratégias de 

regulação emocional e consciência emocional nos adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial (Mota & Matos, 2010). Um estudo realizado por Mota e Matos (2010) com 109 

adolescentes em contexto de acolhimento residencial, com o objetivo de analisar a 

contribuição da qualidade das ligações estabelecidas na instituição de acolhimento, verificou 

que as relações de suporte entre os jovens e as figuras de vinculação atenuam de forma 

relevante as dificuldades de regulação emocional (Mota & Matos, 2010).  

 Por outro lado, uma vinculação insegura assente em elevados níveis de ansiedade  

face à figura de vinculação, contribuirá para que o adolescente revele dificuldades de 

interação, de regulação emocional e uma estrutura frágil do seu Self (Ainsworth, 1967, 1973, 

1989; Bretherton & Munholland, 1999; Bronfenbrenner, 1996). Os adolescentes em contexto 

de acolhimento residencial, cujo seu desenvolvimento foi marcado por experiências 
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emocionais inseguras, a literatura indica que poderá ocorrer uma maior desregulação 

emocional e uma inabilidade para se relacionar com os outros (Grolnick & Farkas, 2002; 

Robinson et al., 2009; Shields et al., 2001). No entanto, este processo pode ser reversível, 

através da presença de relações seguras com as figuras de vinculação, que poderão promover 

uma regulação emocional mais adaptativa (Lino & Nobre-Lima, 2017).  

 No que respeita à correlação entre as variáveis de dificuldade na regulação 

emocional e a adaptação ao ambiente institucional os resultados indicam associações 

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

dificuldades em regular as suas emoções parecem estar mais propensos a apresentar 

dificuldades de adaptação ao ambiente institucional. A criança através da sua experiência 

pessoal, constrói uma representação mental das suas emoções, e este processo é importante 

quando se trata da adaptação a diferentes contextos, como a instituição de acolhimento 

(Blaustein & Kinniburgh, 2017; Oriol et al., 2014; Soldevila et al., 2012).  

 A regulação emocional é um processo que permite que os adolescentes regulem as 

suas emoções e que consigam responder adequadamente às exigências do ambiente 

institucional (Batki, 2017; Neves et al., 2016). No entanto, a presença de dificuldades de 

regulação das emoções nos jovens em acolhimento residencial, parece dificultar o processo 

de ajustamento à instituição (Oriol et al., 2014). Os resultados obtidos na presente 

investigação parecem corroborar os revelados pelo estudo de Lino e Nobre Lima (2017), que 

evidenciaram que a presença de uma regulação emocional positiva na vida destes 

adolescentes irá possibilitar um desenvolvimento mais adaptativo ao ambiente institucional. 

 A associação entre a dificuldade de regulação emocional e a adaptação ao ambiente 

institucional poderá ser explicada que a presença de mecanismos positivos de regulação 

emocional na vida destes adolescentes evidencia-se como uma capacidade importante para o 
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desenvolvimento de comportamentos adaptativos no ambiente residencial (Cicchetti et al., 

1995; Schore, 1994). 

 No que respeita às dimensões da vinculação e a variância em função do sexo, 

verificou-se que a dimensão da vinculação evitamento, registou diferenças estatisticamente 

significativas, onde o sexo masculino evidencia maiores níveis de evitamento face à figura de 

vinculação comparativamente com o sexo feminino. Os dados obtidos parecem indicar uma 

maior desconfiança por parte do sexo masculino na relação com as suas figuras de 

vinculação. De acordo com a literatura, as raparigas apresentam níveis mais elevados de 

segurança e proximidade face às figuras de vinculação, enquanto que os rapazes poderão 

demonstrar-se mais desligados das suas relações (Bell, 1998; Teixeira et al., 2018). Estes 

dados parecem confirmar o estudo de Mikulincer e Shaver (2007), que evidenciaram que o 

sexo masculino comparativamente com o sexo feminino, normalmente apresenta algum 

desconforto com a proximidade e dependência do outro, optando por manter a distância 

emocional da figura de vinculação. Na generalidade, é possível constatar que as jovens em 

acolhimento residencial tendem a representar a relação com as figuras de vinculação de modo 

mais próximo emocionalmente, comparativamente com os jovens (Teixeira et al., 2018).  

  No seguimento da análise dos resultados, o estudo aponta para a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas na dificuldade de regulação emocional face ao 

sexo. A presente investigação evidencia que os adolescentes do sexo masculino e feminino 

possuem uma predisposição similar para as dificuldades de regulação emocional. Contudo, a 

interação entre estas duas variáveis no presente estudo não se mostra consensual com o que 

tem sido referido na literatura, em que a dificuldade de regulação emocional pode ser 

diferentemente valorizada consoante o sexo do adolescente. Num estudo realizado por 

Simsek e colaboradores (2007), com 461 adolescentes em acolhimento residencial, com o 

objetivo de determinar a prevalência de problemas emocionais, verificaram a existência de 
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diferenças entre o sexo em relação à capacidade de regulação emocional. Também o estudo 

de MacDermott e colaboradores (2010) sugere diferenças significativas da regulação 

emocional entre os sexos. Os estudos confirmaram a existência de diferenças entre o sexo, 

nomeadamente, as adolescentes parecem ser mais precisas na expressão emocional e mais 

capazes de regular as suas emoções (Machado & Reverendo, 2012). Desta feita, as raparigas 

em acolhimento residencial tendem a recorrer a estratégias mais adaptativas de regulação 

emocional do que os rapazes (Morris et al., 2007).   

 De ressaltar que a literatura sugere alguma controvérsia na medida em que autores 

como Hrbáčková e Vávrová, (2015), relataram não existir diferenças significativas na 

dificuldade de regulação das emoções entre o sexo masculino e feminino. Este último estudo 

apresentado, corrobora os resultados obtidos na presente investigação.  

 Ainda na discussão dos resultados, a análise comparativa da variável adaptação ao 

ambiente institucional face ao sexo demonstrou a presença de diferenças significativas. 

Neste sentido, o sexo masculino apresenta maiores índices de coesão face ao ambiente 

institucional em comparação com o sexo feminino. Os dados obtidos parecem traduzir uma 

maior capacidade de suporte e adaptação por parte dos rapazes no seio do ambiente 

institucional. A adaptação dos adolescentes para um novo ambiente familiar, é um processo 

difícil, porque viveram anteriormente situações traumáticas e atualmente deparam-se com um 

ambiente social e físico novo (Kennedy, 1994; Piotrkowski & Baker, 2004). A adaptação ao 

ambiente institucional está amplamente relacionada com as características pessoais de cada 

criança e/ou adolescente, como o sexo e a idade (Baker et al., 2005).  

 Num estudo realizado por Baker e colaboradores (2005), com uma amostra de 1.167 

adolescentes em acolhimento residencial, com o objetivo de explorar se os problemas  

comportamentais e de adaptação demonstrados durante o acolhimento variam em função do 
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sexo dos adolescentes, verificou que o sexo feminino apresenta mais dificuldades de 

adaptação ao ambiente institucional, comparativamente com o sexo masculino. Assim, o sexo 

feminino tende a apresentar comportamentos mais problemáticos no seio institucional, como 

conflitos entre os membros da instituição, o que dificulta a sua adaptação ao ambiente 

institucional (Baker et al., 2005; Fernandes & Monteiro, 2016).  

 Também Brady e Caraway (2002), referem que a adaptação ao ambiente institucional 

varia em função do sexo. As autoras verificaram que o sexo feminino tem uma maior 

probabilidade de exibir comportamentos desafiadores e problemáticos comparativamente 

com o sexo masculino, que tende a demonstrar níveis mais elevados de coesão (Brady & 

Caraway, 2002).  Estes resultados poderão significar que a adaptação ao ambiente 

institucional poderá ser gerida de uma forma diferente pelos adolescentes do sexo masculino 

e feminino. Os rapazes poderão ser mais toleráveis à socialização e à adaptação a um novo 

contexto, comparativamente com as raparigas que poderão sentir face ao novo contexto, a 

perda dos laços emocionais de forma mais significativa (D´Aroz & Stoltz, 2012).  

 No que concerne à variável adaptação ao ambiente institucional em função da 

idade observaram-se diferenças estatisticamente significativas. Neste sentido, os resultados 

indicam que os adolescentes com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos apresentam 

maiores níveis de conflito, comparativamente aos adolescentes com idades compreendidas 

entre os 12 e 15 anos. Deste modo, parece que os jovens mais velhos expressam com mais 

frequência os seus conflitos no ambiente institucional, quando comparados com os 

adolescentes mais novos. Os resultados obtidos parecem indicar que também o fator idade 

poderá ser relevante na adaptação do adolescente a um contexto de acolhimento residencial. 

Apesar da escassez de dados empíricos, que abordem especificamente a adaptação dos 

adolescentes ao ambiente institucional e a relação com a idade, alguns estudos (Baker et al., 
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2005; Magalhães & Calheiros, 2014; Patrício et al., 2016) apontam para a existência de uma 

relação entre estas duas variáveis.  

 Segundo Baker e colaboradores (2005), os adolescentes mais novos têm uma maior  

probabilidade de evidenciar comportamentos conflituosos durante a transição para um 

contexto de acolhimento residencial, comparativamente com os adolescentes mais velhos. 

Também um estudo realizado por Armsden e colaboradores (2002), com o objetivo de 

estudar as diferenças entre a idade e o sexo numa amostra de adolescentes em lares de 

acolhimento, evidenciaram que os jovens mais novos eram mais propensos a evidenciar 

comportamentos conflituosos e de delinquência no seio da instituição, em comparação com 

os jovens mais velhos.  

 No seguimento da análise dos resultados, constata-se a ausência de diferenças 

significativas da vinculação face ao ter irmãos na vida dos adolescentes ao cuidado de uma 

instituição de acolhimento residencial. Assim, apesar do presente estudo evidenciar que não 

existe uma relação entre a vinculação e se os adolescentes têm ou não irmãos, a literatura 

aponta o contrário (Fernandes, 2002; Mota & Matos, 2010, 2015).  

 A qualidade da vinculação aos irmãos tem vindo a ser pouco abordada no âmbito do 

acolhimento residencial. No entanto, a presença de irmãos segundo vários estudos poderá 

apoiar estes adolescentes em situações de dificuldade (Herrick & Piccus, 2005; Mota & 

Matos, 2015). Ainsworth (1989) sublinha a relevância das relações de vinculação criadas 

entre irmãos, que parece funcionar, em várias situações, como uma base segura,  

proporcionando um sentimento de suporte e a criação de laços afetivos intensos e 

permanentes. Herrick e Piccus (2005) enfatizaram no seu estudo que os vínculos afetivos 

entre irmãos poderá proporcionar estabilidade e apoio na superação das dificuldades durante 

a adaptação ao contexto de acolhimento residencial.  
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 Wekerle e colaboradores (2007) verificaram que o acolhimento residencial afeta a 

rede de apoio dos adolescentes, principalmente quando o apoio parental é inexistente. Assim 

a rede de apoio do adolescente está confinada a cuidadores ou membros da instituição. 

Apesar da presença desta rede de apoio, a vinculação aos irmãos assume-se como uma 

importante e principal fonte de estabilidade emocional (Bowlby, 1990; Grossmann & 

Grossmann, 1999). No contexto de acolhimento residencial, a presença de elos emocionais 

com os irmãos, é relevante perante uma situação de separação familiar (Gomes, 2010; 

Whiting & Lee, 2003). Outros estudos que investigaram a vinculação entre irmãos, indicaram 

que irmãos e irmãs podem funcionar como companheiros/ confidentes e poderão ser uma 

figura de vinculação de relevo na ausência das figuras parentais (Feijó & Oliveira, 2016; 

Martellet & Siqueira, 2014). Num estudo realizado por Mota e Matos (2015), com 387 

adolescentes em contexto de acolhimento residencial, com o objetivo de avaliar a qualidade 

da relação entre irmãos, verificou á luz da teoria da vinculação, que é de extrema importância 

a relação estabelecida com os irmãos para a redução de problemas emocionais e 

comportamentais. Um relacionamento seguro com os irmãos e as experiências e emoções 

compartilhadas geralmente desempenham um papel importante no curso da vida dos 

adolescentes (Mota & Matos, 2015).  

 Ainda relativamente à variável sociodemográfica ter irmãos, os resultados apontam 

para a existência de diferenças significativas ao nível da dificuldade de regulação emocional,  

onde os adolescentes que não têm irmãos apresentaram níveis mais elevados na falta de 

consciência emocional, comparativamente com os que têm irmãos. Para os adolescentes que 

são retirados dos seus lares para um contexto de acolhimento residencial, a ligação aos 

irmãos assume-se como uma fonte de estabilidade emocional, capaz de oferecer segurança 

perante as dificuldades (Wojciak et al., 2013). Também Smith (1998), com o seu estudo vem 

corroborar estes dados, uma vez que verificou que a presença de irmãos permite que os 



46 
 

adolescentes evidenciem menos dificuldades emocionais e comportamentais ao longo do seu 

percurso de vida.   

 A presença de um irmão num contexto de acolhimento residencial está associado a 

resultados positivos, nomeadamente na relação com os pares, na melhoria da realização 

escolar, bem como na diminuição das dificuldades de regulação emocional e problemas 

comportamentais (Albuquerque et al., 2015). O estudo realizado por Herrick e Piccus (2005), 

com o objetivo de investigar as ligações entre irmãos no contexto de acolhimento residencial, 

verificaram que os adolescentes com irmãos e que vivem na instituição têm demonstrado 

mais competências sociais e uma melhor regulação emocional, comparativamente com os 

adolescentes que não têm irmãos. Miron e colaboradores (2013), sugeriram que a presença de 

um irmão no momento da separação do contexto familiar, poderá ser vital para dar 

continuidade a um sentimento de segurança e estabilidade emocional, num contexto 

totalmente novo.  

 No que se refere às diferenças das dimensões da vinculação, em função do tempo de 

acolhimento residencial, o presente estudo denota a existência de diferenças significativas 

na dimensão ansiedade. Assim, os resultados apontam que os adolescentes que vivem há 

mais de 10 anos na instituição, parecem evidenciar níveis mais elevados de ansiedade face à 

figura de vinculação, comparativamente com os adolescentes que vivem há menos tempo na 

instituição. Estes resultados, destacam uma nova abordagem, uma vez que a análise do tempo 

de acolhimento residencial face à figura de vinculação, tem sido escassamente descrito na 

literatura.  

 A literatura sugere que o tempo de acolhimento residencial, é uma variável passível de 

exercer um efeito significativo na qualidade da adaptação dos jovens e na relação que 

estabelecem com as figuras significativas de afeto (Mota, Costa, & Matos, 2018; Mota & 
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Matos, 2014, 2016). Ringle e colaboradores (2010) sublinham que o tempo de permanência 

no ambiente institucional pode exercer um efeito protetor em algumas dimensões, como por 

exemplo, na qualidade da vinculação, educação e bem-estar emocional destes jovens (Ringle 

et al., 2010). 

 Segundo Baker e colaboradores (2005), os jovens acolhidos em idades precoces, e em 

simultâneo, permanecem há mais tempo na instituição tendem a estar mais próximos das 

figuras significativas de afeto, aumentando o sentimento de pertença e a partilha de 

experiências entre os membros. Siqueira e Dell`Aglio (2006, 2010) ressaltam nos seus 

estudos que a instituição de acolhimento é para as crianças e adolescentes a fonte de apoio 

social mais próxima e organizada, uma vez que os membros da instituição ocupam uma 

posição fundamental durante o tempo de permanência. 

 No entanto, com o tempo de permanência a aumentar, avizinha-se na vida do 

adolescente um novo processo, que é a separação e as ruturas emocionais com as figuras 

significativas de afeto. Ao longo da permanência no contexto de acolhimento residencial, os 

adolescentes estabelecem ligações de proximidade com as figuras significativas. Todavia, no 

momento da transição para o exterior, assiste-se a um processo de mudança, pautado por 

separações das figuras significativas com que estabeleceram ligações de afeto, o que poderá 

ser vivido por elevados níveis de ansiedade (Barth, 2005; Moré & Sperancetta, 2010).  

  Os resultados permitiram também verificar que a dimensão conflito da adaptação ao 

ambiente institucional é predita positivamente pela dificuldade de regulação emocional, 

mais concretamente, pela falta de consciência emocional e o acesso limitado a estratégias 

de regulação emocional. Nesta medida, parece que a dificuldade de regulação emocional em 

adolescentes em contexto de acolhimento residencial, poderá potenciar o aumento dos níveis 

de conflito no ambiente institucional.  



48 
 

 Ao longo deste estudo tem-se vindo a referir a importância da capacidade de 

regulação emocional, para um funcionamento adaptativo em todas as áreas da vida do 

adolescente, mas principalmente para uma adaptação positiva ao ambiente institucional. 

Vários estudos concluíram que as dificuldades de regulação emocional podem originar vários 

problemas, mas principalmente dificuldades comportamentais e emocionais (Fergus & 

Zimmerman, 2005; Howard & Johnson, 2004). O estudo de Batki (2017), com 90 

participantes com o objetivo de analisar a regulação emocional no contexto de acolhimento 

residencial, verificou que as dificuldades de regulação emocional nesta população podem 

apresentar-se através de comportamentos conflituosos.  

 Num estudo realizado por Mota e Matos (2010), com 109 adolescentes em contexto 

de acolhimento residencial verificou que os adolescentes que evidenciam um autocontrolo 

emocional baixo tornam-se mais vulneráveis para desajustamentos futuros, dificultando 

possivelmente o desenvolvimento relacional. A presença de dificuldades de regulação das 

emoções vai condicionar a adaptação do adolescente ao ambiente institucional, originando o 

aparecimento de comportamentos desajustados, problemáticos e conflituosos. Segundos os 

autores Kim e Cicchetti (2010), os adolescentes com dificuldades de regulação emocional 

têm uma maior probabilidade de demonstrar na adolescência comportamentos desadaptativos.   

 Perante o novo contexto, nomeadamente o acolhimento residencial o adolescente 

poderá evidenciar dificuldades de adaptação ao ambiente institucional e ao nível da sua 

capacidade de regulação emocional, devido aos episódios traumáticos e instabilidade 

emocional que experienciou (Pace et al., 2017; Silberg, 2013).  

 Os resultados obtidos na presente investigação sugerem que os adolescentes que 

apresentam dificuldades de regulação emocional, estas dificuldades poderão predizer 

comportamentos negativos no ambiente institucional, como por exemplo, comportamentos 
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agressivos e conflituosos entre os membros da instituição (Gross, 1998). Assim, respeitando 

os resultados dos estudos mencionados, estas informações vêm confirmar as conclusões da 

presente investigação. Mas, mais uma vez é notória a escassez de estudos que abordem as 

dificuldades de regulação emocional e a adaptação ao ambiente institucional numa área tão 

particular, como o acolhimento residencial.  

 Por último, a análise do papel moderador do sexo sugere a existência de moderação na 

associação entre a dimensão da vinculação evitamento e a dimensão da adaptação ao 

ambiente institucional conflito. Analisando estes resultados, parece que quando o evitamento 

face à figura de vinculação é alto, os adolescentes do sexo masculino parecem evidenciar um 

aumento do conflito no ambiente institucional, comparativamente com o sexo feminino.  

 Numa abordagem global da vinculação, os estudos sugerem uma associação forte 

entre a vinculação e o ajustamento do adolescente ao ambiente institucional (Blaustein & 

Kinniburgh, 2017; Mota & Matos, 2014, 2015). O surgimento de problemas na organização 

das relações de vinculação parece estar associado a problemas comportamentais no seio do 

ambiente institucional (George & Solomon, 1999). O adolescente que revela comportamentos 

de evitamento face à figura de vinculação, isto é, quando demonstra comportamentos que 

afasta ou ignora a figura significativa de afeto, tende a ser um adolescente com muitas 

dificuldades de adaptação e ajustamento (Soares, 2009). Um estudo realizado por Carlson 

(1998), verificou que adolescentes com relações de vinculação inseguras, apresentam um 

risco acrescido de apresentar dificuldades a nível comportamental no contexto de 

acolhimento residencial. Relativamente ao sexo, vários estudos enfatizam a existência de 

diferenças no que toca à vinculação e à adaptação ao ambiente institucional (Baker et al., 

2005; Brady & Caraway, 2002).  De facto, verifica-se numa maneira geral que o sexo 

feminino apresenta valores mais positivos nas suas relações de vinculação, comparativamente 

com o sexo masculino. As raparigas percecionam as suas relações com uma maior qualidade 
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afetiva, enquanto que os rapazes tendem apresentar elevados níveis de evitamento, optando 

por manter a distância emocional das suas relações de vinculação (Kenny, 1994).  

 Os adolescentes do sexo masculino que manifestam elevados níveis de evitamento 

face à figura significativa de afeto e que percecionam as suas relações de vinculação como 

inseguras, poderão apresentar uma maior dificuldade de adaptação ao ambiente institucional 

(Mota & Matos, 2008). O estudo de Siqueira e Dell`Aglio (2010), sublinha que a falta de 

estabilidade dos vínculos estabelecidos, poderá estar associado à manifestação de 

comportamentos desadaptativos.  

 Os comportamentos de evitamento por parte dos adolescentes do sexo masculino, por 

vezes encontra-se associado à procura de independência e autonomia, mas consequentemente 

revelam ser seres inseguros incapazes de superar as barreiras de forma adaptativa (Mota & 

Matos, 2008). Torna-se assim premente a necessidade de os jovens estabelecerem e sentirem 

laços afetivos com as figuras significativas, por forma a diminuir as vulnerabilidades e 

percecionarem o novo contexto como um lugar seguro (Magalhães, 2004).  

Implicações Práticas, limitações e pistas futuras  

 De modo a finalizar o presente estudo, é importante salientar que o mesmo pretendeu 

contribuir para a ampliação de novas abordagens práticas e conhecimentos teóricos ao nível 

da vinculação e o papel das dificuldades de regulação emocional na adaptação ao ambiente 

institucional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial. Primeiramente 

destaca-se o cariz único e inovador da presente investigação, dada a escassez de estudos 

nacionais e internacionais que abordem a associação entre as variáveis em estudo 

(vinculação, regulação emocional e a adaptação ao ambiente institucional), nos adolescentes 

em contexto de acolhimento residencial.  
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 Neste sentido, as implicações práticas inerentes à realização da presente investigação 

passam pelo contributo significativo e na compreensão exaustiva do papel da vinculação e da 

regulação emocional na adaptação do adolescente ao ambiente institucional. Além disso, 

torna-se primordial realçar o papel de uma vinculação segura no momento da adaptação do 

adolescente a um novo contexto, como o ambiente institucional. Apesar da vinculação segura 

estar positivamente associada a um processo mais adaptativo ao ambiente institucional, por 

sua vez as dificuldades de regulação emocional parecem estar associadas negativamente à 

vinculação. Importa salientar, que as dificuldades de regulação emocional evidenciadas por 

esta população parecem dificultar o processo de adaptação ao novo contexto.  

 Face ao exposto, espera-se que os resultados obtidos e as conclusões inferidas possam 

contribuir para uma maior consciencialização das figuras cuidadoras para a importância dos 

seus cuidados, incluírem padrões de qualidade, sem descuidar e desvalorizar as necessidades 

destes jovens. Todavia, aguarda-se que esta sensibilização não seja apenas limitada à 

população institucional, mas alargada também a toda comunidade, mas especialmente a 

profissionais de saúde. Com a realização desta investigação enfatiza-se a importância da 

especialização dos profissionais na instituição e o desenvolvimento de programas de 

intervenção multidisciplinares, no sentido de introduzir padrões de qualidade de serviço e um 

maior suporte emocional  a todos os cuidadores. Estes apoios passam pela sensibilização para 

a formação dos cuidadores, o aumento do número de cuidadores, a melhoria do contexto de 

acolhimento residencial no concerne às condições de receção dos jovens e também pelo 

esclarecimento de dúvidas acerca da melhor forma de prestação de cuidados.  

 Por fim, é de salientar a existência de algumas fragilidades no presente estudo, 

nomeadamente, o facto de esta investigação ser de cariz transversal, impossibilitando a 

comparação dos resultados ao longo do tempo. Acresce também, uma limitação do presente 

estudo que poderá estar relacionada com algumas características da amostra, nomeadamente, 
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o número reduzido de participantes e a existência de uma disparidade considerável entre o 

número de adolescentes do sexo feminino e masculino. Esta disparidade deve-se à reduzida  

disponibilidade das instituições de acolhimento em participar em estudos deste cariz. 

Destaca-se ainda a inexistência de questionários de autorrelato direcionados para esta 

população, como os adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

 Em termos de pistas futuras, seria interessante optar pela realização de estudos 

longitudinais nesta área por forma a compreender melhor o processo de adaptação do 

adolescente no momento de entrada para uma instituição de acolhimento. Por fim, seria 

relevante desenvolver em Portugal mais estudos capazes de estudar a vivência institucional, 

incluindo também os principais intervenientes implicados num processo de acolhimento 

residencial, como por exemplo, os cuidadores das instituições.  
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Resumo 

A literatura sugere que a qualidade das relações de vinculação estabelecidas no ambiente 

institucional poderá assumir-se como um fator de risco ou protetor na construção de aspirações 

de vida e na capacidade de regulação emocional em adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial. O presente estudo procura analisar o papel preditor da vinculação na importância 

nas aspirações de vida dos jovens em contexto de acolhimento residencial, bem como testar o 

efeito mediador da dificuldade de regulação emocional nesta associação. A amostra foi 

constituída por 296 adolescente com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 

15.30; DP = 1.76). Para a recolha dos dados recorreu-se ao Experiences in Close Relationships 

(ECR),  Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS), a Aspiration Índex (AI)  e a 

um questionário sociodemográfico. Os resultados sugerem que o evitamento face à figura de 

vinculação prediz negativamente a importância das aspirações de vida, onde a dificuldade da 

regulação emocional explica o relacionamento entre a vinculação e a importância das 

aspirações. Os resultados serão discutidos à luz da teoria da vinculação, onde uma vinculação 

insegura e a dificuldade de regulação emocional se destacam na formulação das aspirações de 

vida nos adolescentes em acolhimento residencial.  

Palavras- Chave: Vinculação, Regulação emocional, aspirações de vida, acolhimento 

residencial  
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Abstract 

The literature suggests that the quality of established attachment relationships in the 

institutional environment might present a risk factor or a protector in the building of life 

aspirations and in the emotional regulation capacity in adolescents on the context of residential 

care. The current study seeks to analyse the predictor role of the attachment in the importance 

of life aspirations in teenagers on the context of residential care, as well as to test the mediator 

effect of the difficulties of emotional regulation in this association. This sample was composed 

by 296 adolescents between the ages of 12 and 18 (M=15.30; DP=1.76). In order to collect the 

data, the Experiences in Close Relationships (ECR), Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) and Aspiration Index (AI) and a sociodemographic quiz. The results suggest that the 

avoidance in the face of the attachment figure negatively predicts the importance of life 

aspiration, where the difficulty of emotional regulation explains the link between the 

importance of life aspirations and the attachment. The results will be discussed in the light of 

the attachment theory, where an unsafe attachment and the difficulty of emotional regulation 

stands out in the formulation of life aspirations on the adolescents of residential care. 

Keywords: Attachment, emotional regulation, life aspirations, residential care   
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Papel da Vinculação nas Aspirações de Vida de Adolescentes em Acolhimento 

Residencial: Efeito Mediador da Regulação Emocional 

 Os estudos iniciais de Bowlby (1940, 1944), deram origem às primeiras formulações e 

aos pressupostos formais da Teoria da Vinculação (Dalbem & Dell´ Aglio, 2005). A teoria da 

vinculação formulada por Bowlby evidencia a importância da ligação emocional que se 

desenvolve entre o bebé  e o “cuidador”, para orientar o desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

social da criança (Bowlby 1990). Bowlby (1969) considerou a vinculação como uma ligação 

contínua e íntima, apresentada pela criança em relação à figura materna ou ao cuidador. O 

estabelecimento destas ligações e a presença de laços afetivos estáveis com a figura 

cuidadora, especialmente com as figurais parentais, promovem um estado de confiança e 

segurança na criança, favorecendo a criação de modelos internos dinâmicos positivos, que 

são a representação de si, dos outros e do mundo (Bowlby, 1969). Deste modo, a teoria da 

vinculação confere um papel de relevo à capacidade de as figuras parentais fornecerem uma 

base segura, favorecendo o desenvolvimento físico e emocional da criança e mais tarde do 

jovem (Bowlby, 1969). Uma vinculação segura com as figuras primordiais, pautada pela 

sensibilidade das figuras parentais para dar resposta às necessidades de proximidade e de 

segurança da criança e pela disponibilidade física e emocional das mesmas, propicia 

sentimentos de valorização e aceitação. A perceção da criança da presença de uma base 

segura irá permitir a construção de representações positivas de si, dos outros, do mundo e 

uma melhor integração no meio (Bowlby,1988). Pelo contrário, quando estas condições não 

são satisfeitas, a criança poderá desenvolver uma vinculação insegura, caracterizando as 

relações com as figuras parentais como marcadas pela desconfiança e imprevisibilidade, 

estando mais propensas ao desenvolvimento de uma estruturação do self e perceção do 

mundo negativa (Bowlby, 1969).  
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 Assim, os comportamentos parentais parecem desempenhar um papel significativo no 

desenvolvimento de uma atitude de confiança na criança (Ainsworth 1973, 1985). Ou seja, as 

crianças que crescem num mundo familiar estável e previsível apresentam uma maior 

probabilidade de desenvolver uma vinculação segura. Por sua vez, quanto mais descontínuo e 

imprevisível é o ambiente familiar e as relações estabelecidas com outros contextos 

significativos, maior a probabilidade de a criança desenvolver uma vinculação insegura 

(Ainsworth, 1969). O desenvolvimento de modelos internos negativos é descrito como 

gerador de uma vinculação ansiosa, evidenciado na criança comportamentos evitantes ou 

resistentes face à figura de vinculação (Holmes, 1993). Ainsworth (1973) refere no seu 

estudo que as crianças perante a ausência materna poderão desenvolver diferentes padrões de 

vinculação com limitações sob o ponto de vista da qualidade relacional.  

 O conceito de vinculação assume uma importância crescente em adolescentes que se 

encontram num contexto de acolhimento residencial, em que a transição destes para um novo 

contexto, pode constituir, em muitos casos, situações de risco e vulnerabilidade (Mota, Costa, 

& Matos, 2015; Gorrese & Ruggieri, 2012). A transição para a instituição, é um processo 

acompanhado por sentimentos de perda, abandono e solidão, na medida que implica o 

confronto com a realidade da negligência parental (Lemos, 2017; Lino & Nobre-Lima, 2009; 

Shaw, 2014). As crianças e adolescentes que se encontram numa instituição de acolhimento, 

as pessoas com as quais convivem diariamente passam a integrar as suas redes de apoio, 

potenciando assim um desenvolvimento mais adaptativo e o estabelecimento de ligações 

afetivas seguras (Mota & Matos, 2008; Siqueira, Betts, & Dell´Aglio, 2006; Yunes, Miranda, 

& Cuello, 2004).  

 As relações estabelecidas no ambiente institucional, podem ajudar o adolescente a 

alcançar a satisfação em muitas áreas, como melhorias ao nível socio-emocional, cognitivo e 

desenvolvimento de identidade (Howard & Johnson, 2004; Laible, 2007; Mota & Matos, 
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2008). As relações criadas com os cuidadores da instituição e pares desempenham um papel 

central na vida destes adolescentes, já que estas pessoas podem dar respostas pessoais, 

afetivas e socias potenciando o seu desenvolvimento adaptativo (Cassidy, 1994; Kobak et al., 

1993). Assim, cabe ao cuidador proporcionar condições que promovam a possibilidade de 

superação das vivências traumáticas, através do estabelecimento de novos vínculos afetivos 

(Calcing & Benetti, 2014; Gonçalves, Moura, Dell'Aglio, & Castellá, 2013).  

 Os estudos de Bowlby (1981, 1984), que investigaram as causas e consequências do 

acolhimento residencial, verificaram que os motivos do acolhimento podem ser atenuados 

através de uma prestação de cuidados maternais semelhantes ao que a criança ou jovem 

deveria ter recebido da sua figura materna.  

 Um estudo realizado por Lemos (2017), com 31 crianças e 5 adolescentes com o 

objetivo de avaliar os vínculos afetivos no contexto de acolhimento residencial, verificou que  

as relações estabelecidas no ambiente institucional parecem desempenhar um papel de relevo, 

para a construção de modelos internos mais adaptativos. A presença de figuras significativas 

de afeto parece ser capaz de satisfazer as necessidades do adolescente, proporcionando o 

desenvolvimento de mecanismos de regulação emocional e um sentimento de competência 

pessoal na criança, reforçando uma representação positiva de si própria e dos outros 

(Benavente, Justo, & Veríssimo, 2009; Mota & Matos, 2008; O’Connor et al., 2000; Sroufe, 

2005). No caso dos jovens em acolhimento residencial, essa realidade pode tomar uma 

importância crescente, dado que as figuras significativas de afeto se tornam figuras ativas no 

processo de regulação emocional, promovendo as competências emocionais dos jovens (Mota 

& Matos, 2008). De acordo com Thompson (1994), a regulação emocional envolve processos 

intrínsecos e extrínsecos responsáveis pela monitorização, avaliação e modificação das 

reações emocionais, especialmente a sua intensidade e temporalidade, de forma a realizar os 

objetivos pessoais. Gratz e Roemer (2004), propuseram uma definição multidimensional, 
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segundo a qual a regulação emocional, envolve a consciência, a compreensão e a aceitação 

das emoções e o uso de estratégias de regulação emocional de modo a atingir os objetivos 

pessoais.  

 Os adolescentes em contexto de acolhimento residencial revelam consideráveis 

lacunas ao nível das suas capacidades de regulação emocional (Baker, Archer, & Curtis, 

2005; Pinhel, Torres, & Maia, 2009). O desenvolvimento das capacidades de regulação 

emocional ocorre dentro do contexto relacional, com início nas relações de vinculação com 

os principais cuidadores (Hughes, Blom, Rohner, & Britner, 2005). Para além das relações de 

vinculação desempenharem um papel importante no desenvolvimento da regulação 

emocional, também as características pessoais do adolescente, como o sexo, idade e a idade 

do primeiro acolhimento parecem contribuir para as diferenças na capacidade de regular as 

emoções (Cavalcante & Magalhães, 2017; Seginer, 2009; Zeira & Dekel, 2005). O conceito 

de regulação emocional torna-se particularmente relevante quando estamos perante 

adolescentes que estão ao cuidado de uma instituição de acolhimento, uma vez que estes 

poderão ter vivenciando episódios de maus-tratos, ausência de afetos e instabilidade 

emocional (Pietromonaco & Barrett, 2000; Robinson et al., 2009). As experiências negativas 

da infância poderão originar o desenvolvimento de uma vinculação insegura face aos 

principais cuidadores, o que ocasionará uma maior reatividade emocional, falta de 

emotividade e dificuldade para expressarem as suas emoções (Morris, Silk, Steinberg, Myers, 

& Robison, 2007; Oriol, Sala-Roca, & Filella, 2014).  

 Neste sentido, quando os adolescentes crescem e se desenvolvem em contextos que 

constituem uma ameaça à sua saúde psicológica, o facto de estarem a vivenciar episódios 

traumáticos, poderão vir a desenvolver distúrbios emocionais e problemas de conduta 

(Cecconelo & Koller, 2000; Denham, 1998). Assim, a possibilidade destes adolescentes 

poderem desenvolver ligações afetivas seguras com os cuidadores e pares da instituição 
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torna-se relevante para o processo de regulação emocional e integração psicossocial (Davis, 

2003; Mota & Matos, 2010).  

 O estudo realizado por Dell´Aglio e Dalbem (2008), com o objetivo de compreender o 

papel das relações primárias de vinculação em adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial, verificou que as relações com os membros da instituição podem favorecer a 

construção de relações afetivas. Constatou também que a disponibilidade dos cuidadores da 

instituição, constitui uma importante fonte de organização interna dos afetos e, que por sua 

vez estes relacionamentos poderão potenciar o desenvolvimento adequado dos jovens, bem 

como a regulação emocional e a integração social (Massey, Gebhardt, & Garnefski, 2008; 

Salmela-Aro, 2009). 

 Num outro estudo realizado por Cecconelo e Koller (2000), com 100 crianças, com o 

objetivo de avaliar a competência social e a empatia em situação de risco, verificaram que 

quando ocorre o estabelecimento de uma relação significativa de afeto, as crianças que 

tinham vivenciado situações de stress e risco, revelavam uma elevada melhoria ao nível das 

competências sociais, emocionais e de resiliência.  

 Por sua vez, a presença de relações afetivas pode ser relevante na natureza de 

trajetórias de vida, bem como no alcance de metas traçadas sejam elas a nível económico ou 

social (Mota & Matos, 2010). A ausência de pessoas significativas na vida destes 

adolescentes, pode contribuir para uma reduzida estimulação no que concerne à construção 

de aspirações de vida (Cuevas, Wolff, & Baglivio, 2017; Gross, 1998). O conceito de 

aspiração de vida é definido pela expressão idealizada dos objetivos e o estabelecimento de 

metas para o futuro e inclui dois grandes tipos: as aspirações intrínsecas que são suscetíveis 

de satisfazer necessidades psicológicas como a afiliação, crescimento pessoal, sentimento de 

comunidade e de saúde (Kasser & Ryan, 1996; Kasser et al., 2014). Por sua vez, as 
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aspirações extrínsecas estão focadas numa avaliação positiva por parte dos outros e na 

aquisição de recompensas, tais como o sucesso financeiro, a fama, a riqueza e a imagem/ 

aparência física (Kasser & Ryan, 1996; Kasser et al., 2014).Os adolescentes tendem a 

delinear as suas aspirações de vida de acordo com as suas características pessoais, as 

experiências vivenciadas anteriormente e as oportunidades ou dificuldades sentidas no 

ambiente em que se encontram (Lucas, Diener, & Suh, 1996; Nurmi, Salmela-Aro, & 

Aunola, 2009). O facto de terem vivenciado experiências de risco e de vulnerabilidade na sua 

infância, permite que revelem muitas dificuldades em estabelecer metas e assumir o 

compromisso de as alcançar, revelando aspirações de vida reduzidas, estando próximos de 

uma perda de interesse pela vida e um vazio existencial (Cuevas et al., 2017; Diener, 2000). 

Porém, apesar de todo este processo gerar dificuldades nas vivências dos jovens, não 

significa que seja irreversível, uma vez que alguns autores apontam que o processo de 

acolhimento residencial funciona como um facilitador do desenvolvimento humano (Derks, 

Lee, & Krabbendam, 2014; Rose & Rudolph, 2006; Sigal, Perry, Rossignol, & Ouimet, 

2003). 

 Perante esta realidade, a reorganização das relações afetivas poderá apoiar os jovens a 

ultrapassarem as experiências do passado de maior fragilidade (Mota & Matos, 2008, 2014, 

2015; Tomé, Camacho, Matos, & Diniz, 2011). O suporte social constitui-se como uma parte 

integrante do contexto por excelência para o desenvolvimento dos planos, objetivos e 

orientações futuras nos adolescentes (Mota & Oliveira, 2017; Silva, Melo, & Mota, 2016). A 

perceção dos jovens de que as figuras significativas de afeto estão disponíveis para 

estabelecer uma relação é de extrema importância no alcance das metas sejam elas a nível 

económico, académico, social ou emocional (Conceição & Carvalho, 2014; Costa & Mota, 

2012; Nurmi, 1991).  
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 Ahrens e colaboradores (2011), realizaram um estudo com 23 adolescentes, que 

visava ampliar a compreensão de como as relações no ambiente institucional funcionam para 

os adolescentes que se encontram ao abrigo de uma instituição de acolhimento. A partir deste 

estudo descobriram que a presença de uma figura significativa na vida destes adolescentes 

parecia estar relacionada a uma melhoria na satisfação com a vida, melhor bem-estar, melhor 

saúde física, bem como uma reformulação mais positiva dos próprios objetivos de vida. 

 Face ao exposto, os projetos de vida do adolescente, particularmente aquilo que 

ambiciona para si no tempo futuro, poderá ser afetado pelos seus subsistemas relacionais, 

particularmente pela relação emocional estabelecida com as figuras parentais 

(Bronfenbrenner, 1979). O restabelecimento das relações de vinculação poderá ser relevante 

para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, facilitando também a exploração do 

mundo exterior e a construção dos objetivos de vida (Mota & Oliveira, 2017). Para além das 

relações de vinculação, também outros fatores têm sido apontados como relevantes no que 

concerne ao estabelecimento de metas para o futuro em adolescentes num contexto de 

acolhimento residencial, nomeadamente a capacidade de regulação emocional (Gullone, 

Hughes, King, & Tonge, 2010; Silva et al., 2016).  

 Embora escassas, evidências empíricas têm vindo a denotar a relevância da regulação 

das emoções no estabelecimento de objetivos de vida em adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial (Freire & Tavares, 2011; Gross & John, 2003; Schutte, Manes, & 

Malouff, 2009). A literatura tem demonstrado consenso de que a regulação emocional 

envolve processos intrínsecos e extrínsecos responsáveis por regular as emoções em direção à 

realização de metas (Gullone et al., 2010; Oliveira, 2004).  

  Num estudo realizado por Neves, Martins, Magalhães, Fernandes e Mendes (2016), 

com 47 jovens institucionalizados e não institucionalizados com o objetivo de analisar a 
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regulação emocional e a satisfação com a vida, em função das variáveis sexo, 

institucionalização e idade, verificaram que a regulação emocional tem efeitos no 

ajustamento e bem-estar dos indivíduos, e que por sua vez facilita a construção de metas, nas 

diversas fases da vida. 

 No entanto, falta nestes adolescentes um reportório de estratégias regulatórias, como o 

controlo emocional ou a compreensão das emoções, bem como a capacidade de as aplicar 

flexivelmente em diferentes situações, de modo a se poderem adaptar às exigências do 

ambiente e alcançar as suas metas de vida (Galinha, 2010; Hilt, Hanson, & Pollack, 2011). 

Assim, a presença de figuras afetivas na vida destes adolescentes, capazes de lhes oferecerem 

orientação, aconselhamento, mas também apoio ao nível das capacidades de regulação 

emocional, trabalhando com eles formas adaptativas de lidarem com as suas emoções, poderá 

ajudar ao nível das suas aspirações de vida e bem-estar emocional (Ahrens et al., 2011; 

Courtney et al., 2007). A disponibilidade dos cuidadores em trabalharem com os jovens 

pequenas aptidões, como a regulação da intensidade, duração e adequação dos estados 

emocionais positivos e negativos, contribuirá para um desenvolvimento mais positivo em 

múltiplos domínios, incluindo as aspirações de vida (Beal & Crockett, 2010; Halle, 2003; 

Lueptow, 1984). 

 Deste modo, quando estão reunidas as condições necessárias do jovem se sentir 

cuidado e protegido, mas também bem regulado emocionalmente, este terá capacidade de 

responder às exigências ostentadas ao longo da vida, recorrendo a um vasto leque de 

respostas emocionais, que são socialmente aceites e adaptativas (Kim & Cicchetti, 2010; 

Milan & Pinderhughes, 2000). Através deste processo ocorrerá na vida destes adolescentes 

uma mudança na forma de encarar a vida, deixando de lutar pela sobrevivência para passar a 

ter aspirações de vida com metas afetivas sem limite (Sulminani- Aidan & Benbenishty, 

2011).  
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Objetivo Geral  

 O presente estudo tem como objetivo geral analisar o papel da vinculação nas 

aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial. Pretende-se 

ainda testar o papel mediador da dificuldade da regulação emocional na associação anterior. 

Objetivos Específicos  

 Como objetivos específicos pretende-se analisar, a associação entre as variáveis em 

estudo, a saber, vinculação, importância das aspirações de vida e a dificuldade de regulação 

emocional em adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

 Pretende-se, igualmente, testar as diferenças significativas da vinculação, importância 

das aspirações de vida e regulação emocional em função dos dados sociodemográficos, 

nomeadamente, o sexo, idade e a idade de entrada na primeira instituição de acolhimento.  

 Tenciona-se ainda averiguar o papel preditor da vinculação das dimensões ansiedade e 

evitamento nas aspirações de vida intrínsecas e extrínsecas nos adolescentes em contexto de 

acolhimento institucional.   

 Por fim, objetiva-se analisar o efeito preditor da vinculação na importância das 

aspirações de vidas em adolescentes em contexto de acolhimento residencial, assim como o 

efeito mediador da regulação emocional na associação anterior.  

Hipóteses  

 Face aos objetivos propostos, aguarda-se que a dimensão da vinculação ansiedade, se 

correlacione no sentido positivo com o acesso limitado a estratégias de regulação emocional. 

Por outro lado, espera-se que a dimensão evitamento se correlacione positivamente com a 

falta de consciência emocional.  

 No que diz respeito à importância das aspirações de vida, é esperado que haja uma 

corelação negativa e significativa com as dimensões da vinculação ansiedade e evitamento. 
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Espera-se também que as aspirações de vida se correlacionem negativamente e 

significativamente com o acesso limitado às estratégias de regulação emocional. Prevê-se que 

a importância das aspirações de vida se correlacione negativamente com a falta de 

consciência emocional.  

  Aguarda-se que as variáveis da vinculação, dificuldade de regulação emocional e a 

importância das aspirações de vida apresentem diferenças significativas em função do sexo, 

idade e a idade de entrada na primeira instituição de acolhimento. Relativamente às 

diferenças da vinculação face ao sexo, espera-se que o sexo masculino denote um maior 

evitamento face à figura de vinculação, comparativamente com o sexo feminino. No que 

concerne às diferenças significativas da dificuldade de regulação emocional face à idade do 

adolescente, é de esperar que os jovens mais novos apresentem mais dificuldades de 

regulação emocional, comparativamente com os jovens mais velhos. Relativamente às 

diferenças da importância das aspirações de vida em função da idade de entrada na primeira 

instituição, espera-se que os adolescentes que entraram com uma idade precoce na instituição 

atribuam uma maior importância às aspirações de vida, em comparação com os adolescentes 

que entraram com uma idade mais avançada.  

 Além disso, espera-se que o grupo dos adolescentes que entrou pela primeira vez 

numa instituição com idades compreendidas entre 1 e 6 anos apresente face à figura de 

vinculação maiores níveis de ansiedade em comparação com o grupo dos adolescentes que 

entrou pela primeira vez numa instituição com uma idade superior a 6 anos.  

 Por último, espera-se que a dificuldade de regulação emocional exerça um papel 

mediador negativo na associação entre a vinculação e a importância das aspirações de vida 

em adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  
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Método 

Participantes 

 Integram o presente estudo 296 jovens em contexto de acolhimento residencial de 

ambos os sexos, 212 (71.6 %) do sexo feminino e 84 (28.4%) do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 15.30; DP = 1.761). Mais especificamente, 137 

adolescentes (46.3%) compreendem idades entre os 12 e 15 anos e 159 (53.7%) entre os 16 e 

os 18 anos de idade. Relativamente à escolaridade dos adolescentes encontra-se entre o 4º ano 

e o ensino superior (M = 10.58; DP = 2.99). De salientar que a escolaridade dos adolescentes 

foi agrupada em 5 grupos, 203 frequentam o ensino básico (68.6%), 67 adolescentes o ensino 

secundário (22.6%), 15 cursos vocacionais (5.1%), 2 adolescentes o 4º ano (0.7%) e por 

último 1 adolescente frequenta o ensino superior (0.3%). 

 Antes de ingressar na instituição, 99 adolescentes viviam com membros da sua família 

tradicional (33.4%), 83 adolescentes viviam em famílias monoparentais (30.9%), 56 

adolescentes viviam com membros da família alargada (18.9%), 13 viviam com membros da 

família reconstituída (4.1%), 4 adolescentes com os seus padrinhos (1.4%), 1 adolescente 

com tutores (0.3%), 2 em famílias de acolhimento (0.7%) e por último 11 adolescentes 

viviam noutra instituição (3.7%). Note-se que cerca de 281 adolescentes mantêm atualmente 

contacto com algum membro familiar  (94.9%) e 15 adolescentes referem não manter 

contacto com nenhum membro familiar (5.1%).  

 Este estudo compreende 16 adolescentes que não têm irmãos e (5.4%) e 279 

adolescentes com irmãos (94.3%) destes, 233 adolescentes têm contacto com os seus irmãos 

(78.7%) e 44 adolescentes não têm contacto (14.9%). No que concerne à variável 

sociodemográfica com que idade entrou o adolescente pela primeira vez numa instituição de 

acolhimento, a mesma foi dividida em três grupos, dos 1 aos 6 anos, dos 7 aos 12 anos e por 

fim dos 13 aos 18 anos de idade. Mais especificamente, 25 (8.4%) adolescentes entraram pela 
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primeira vez numa instituição tinham entre 1 a 6 anos, 82 (27.7%) adolescentes tinham entre 

7 a 12 anos e por último 123 (41.6%) tinham entre 13 a 18 anos de idade. Finalmente, 

verifica-se que 203 (68.6%) adolescentes nunca viveram noutra instituição e 92 (31.1%) 

adolescentes confirmaram que já viveram noutra instituição de acolhimento. 

Instrumentos  

 O presente estudo engloba a construção de um Questionário Sociodemográfico que 

tem como objetivo recolher informações acerca dos adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial.  

 Particularmente, o Questionário Sociodemográfico pretende extrair informações do 

âmbito individual, como o sexo, idade, escolaridade, informações relativas ao seio familiar do 

participante (existência ou não irmãos, o tipo de contacto com o pai e mãe e o contacto com 

outros membros familiares) e informações sobre a identificação da instituição (o tempo que 

vive na instituição, a idade de entrada na presente instituição, a idade que ingressou pela 

primeira vez numa instituição e se já viveu noutra instituição) (Anexo-2). 

 Experiences in Close Relationships (ECR) originalmente elaborado por Fraley, 

Heffernan, Vicary e Brumbaugh (2011) e adaptado para a população portuguesa por Moreira 

et al. (2006). É um instrumento de autorrelato, constituído por 36 itens, com o intuito de 

avaliar as dimensões da vinculação (ansiedade e evitamento) em relação a diferentes figuras 

significativas (figura materna e paterna, parceiro (a) romântico e melhor amigo). A versão 

reduzida deste instrumento abrange 9 itens distribuídos por duas dimensões: Ansiedade (itens 

7, 8 e 9) e Evitamento (itens 1,2,3,4,5 e 6). As opões de resposta para cada item variam de 

acordo com uma Escala de Likert de 7 pontos entre “Discordo Fortemente ” (1) a “Concordo 

Fortemente” (7).  
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 O estudo de validação do instrumento para a população portuguesa apresentou valores 

de alpha de Cronbach elevados para todas as dimensões, Ansiedade α = .91 e Evitamento α = 

.88 (Moreira et al., 2006). 

 No que concerne à análise da consistência interna por dimensão, na presente amostra, 

verificam-se valores de .83 na ansiedade e .77 no evitamento. Na análise fatorial 

confirmatória do instrumento verificou-se que os índices de ajustamento estão adequados ao 

modelo χi2 (24) = 79.352, χi2/gl = 3.30; p = .000; GFI= .95; AGFI= .90; NFI= .94; CFI = 

.96; RMSEA = .09 e SRMR = .01 (Anexo-1).  

 Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) foi adaptada para a 

população portuguesa por Coutinho et al. (2010). Este instrumento objetiva avaliar 

dificuldades de regulação emocional clinicamente significativas através de 36 itens divididos 

por 6 domínios: Estratégias, Não Aceitação, Consciência, Impulsos, Objetivos e Clareza. 

Todos os itens estão distribuídos numa escala de Likert com cinco alternativas de resposta 

que variam entre (1) “Nunca” e (5) “Sempre”. No presente estudo serão utilizados 14 itens, 

sendo as dimensões em estudo: Estratégias (itens 2,4,6,7,9,10,12 e 14) e a Consciência (itens 

1, 3, 5, 8, 11 e 13). 

 Os itens 1, 3, 5, 8, 11 e 13 encontram-se apresentados de forma invertida. Para a 

presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos valores da 

consistência interna, foram, Estratégias = .86 e Consciência = .82. 

 A análise confirmatória apresentou valores ajustados para o modelo χi
 2 (62) = 

190.262, χi2/gl = 3.06; p = .000; GFI= .91; AGFI= .87; NFI= .88; CFI = .91; RMSEA = .08 e 

SRMR = .09 (Anexo-1). A análise das propriedades psicométricas do instrumento apontou 

para a necessidade da retirada do item 6, na medida em que o mesmo parece não se ajustar no 

modelo do instrumento para a presente amostra.  
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 A Aspiration Índex (AI) foi elaborada originalmente por Kasser et al. (2014) e 

adaptado para a população portuguesa por Costa, Mota e Matos (artigo em submissão). Esta 

escala foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as aspirações extrínsecas e intrínsecas, 

através de 57 itens divididos por 11 dimensões diferentes, nomeadamente: Sucesso 

Financeiro, Imagem, Popularidade, Autoaceitação, Afiliação, Sentimento de Comunidade, 

Saúde Física, Espiritualidade, Conformidade, Hedonismo e Segurança. Todos os itens estão 

distribuídos numa escala de Likert que varia entre “Nada Importante” (1) a “Extremamente 

Importante” (9), sendo (3) “Um Pouco Importante” (5) “Moderadamente Importante” e (7) 

“Muito Importante”.  

 No presente estudo serão utilizados 27 itens, sendo as dimensões em estudo: 

Aspirações Intrínsecas: Autoaceitação (itens 1, 3,9, 13,18,23 e 24), que avalia a importância 

de aceitar a própria forma de ser (e.g., Eu sentir-me-ei bem quanto às minhas capacidades); 

Saúde (itens 11,15,20 e 27) que avalia objetivos do sentimento de estar saudável e livre de 

doenças (e.g., Vou sentir-me bem com as minhas capacidades físicas) e a Afiliação (itens 

4,8,12,22 e 25) que avalia a importância da união e ligação aos outros (e.g., Eu sentirei que 

existem pessoas que realmente me amam). Aspirações Extrínsecas: Imagem (itens 2,6,14,19 e 

28) que avalia a importância de ter uma aparência atrativa em termos corporais, vestuário 

(e.g., A minha aparência será atraente para os outros); Sucesso Financeiro (itens 5,16,21 e 

26) que avalia os objetivos de ser rico e bem-sucedido materialmente (e.g., Eu terei muitos 

bens materiais caros) e a Popularidade (itens 7 e 10) que avalia a importância de ser famoso, 

conhecido e admirado (e.g., Eu serei admirado por muitas pessoas).  

Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, da importância, foram: Autoaceitação = .86; Saúde = .78; 

Afiliação = .79; Imagem = .79; Sucesso Financeiro = .73; Popularidade = .73. A totalidade do 
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instrumento, para a importância das aspirações de vida, em termos de valores de alpha de 

Cronbach  foi de .93.  

Note-se que, apesar do instrumento facultar duas propostas de medição das aspirações 

de vida, a saber: importância atribuída e probabilidade de ocorrência futura das aspirações de 

vida, apenas foi usada a importância no estudo. As análises fatoriais confirmatórias, para a 

importância, apresentam índices de ajustamento adequados χi
 2(306) = 713.890, χi2/gl = 

2.33; p = .000, GFI= .91; AGFI= .87; NFI= .83; CFI = .89; RMSEA = .07 e SRMR = .06.  

Procedimento  

 Numa primeira fase foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de obter 

conhecimento científico acerca da temática a ser investigada. Durante a pesquisa, procedeu-

se à seleção dos instrumentos mais adequados para as variáveis em estudo. Após a escolha 

dos instrumentos de autorrelato, foi solicitada a devida autorização aos autores dos mesmos.  

 Em seguida, procedeu-se à realização do protocolo, sendo que este documento foi 

submetido ao conselho de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O 

protocolo também foi alvo de avaliação pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), onde se encontra inserido num 

projeto global, tendo a aprovação da entidade referida.   

 Antes de iniciar o processo de recolha dos dados realizou-se a reflexão falada, com o 

intuito de verificar a organização e compreensão estrutural e semântica dos questionários de 

autorrelato, bem como o tempo necessário para o seu preenchimento.  

 No momento da aprovação do conselho de ética, procedeu-se posteriormente ao 

pedido das autorizações necessárias às instituições de acolhimento residencial. Soma-se ainda 

a realização de um consentimento informado direcionado aos adolescentes onde constavam 

as informações relativas à participação voluntária e à confidencialidade e anonimato dos 

dados (Anexo 2). A recolha dos dados realizou-se entre abril de 2018 e novembro de 2018, 
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em 22 instituições de acolhimento residencial de Norte e Centro de Portugal Continental. A 

investigadora esteve sempre presente nas instituições, no momento do preenchimento dos 

questionários. Importa ainda destacar a existência de três versões do protocolo, com a 

inversão dos instrumentos de autorrelato, de modo a evitar o enviesamento das respostas. 

 Por fim, cabe ressaltar que nas várias etapas de desenvolvimento da investigação 

foram respeitados os valores éticos e deontológicos do exercício da psicologia, 

nomeadamente no que se refere às questões de privacidade, confidencialidade e anonimato de 

todas as informações recolhidas. 

Estratégias de análise de dados  

 A presente investigação assume um cariz metodológico quantitativo e transversal, 

uma vez que o conjunto de medições foi realizado num único tempo. Numa primeira fase 

procedeu-se à codificação do protocolo e à elaboração de uma base de dados através do 

programa estatístico SPSS – Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 25.0 para 

o sistema Windows. De seguida, procedeu-se à limpeza da amostra, através da identificação e 

exclusão de eventuais missings e outliers. Foi assegurado um mínimo de 10% de missings por 

instrumento e realizadas análises de outliers de forma a identificar os participantes cujas 

respostas se poderiam distanciar da média, podendo interferir na média e desvio-padrão da 

amostra.  

 Neste sentido, procedeu-se à identificação de outliers multivariados a partir da análise 

da distância de Mahalanobis, que permite através da média de grupos e variância para cada 

variável, detetar elementos que apresentam valores atípicos (Field, 2005).  

 As variáveis de cada instrumento foram categorizadas, tendo-se também procedido à 

inversão de alguns itens, de acordo com os autores originais, nomeadamente, o Experiences 

in Close Relationships (ECR) e a Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS).  
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  Em seguida, foram observados os valores de assimetria (skeweness) e achatamento 

(kurtosis), para verificar se estavam assumidos os pressupostos de normalidade. Realizou-se 

também o teste de Kolmogorov-Smirnov, os gráficos de Histogramas, os Q-QPlots e os 

Boxplot que divulgam informação acerca da distribuição normal (Marôco, 2007). Foram 

ainda testados os valores Alpha de Cronbach com o intuito de aferir a consistência interna e 

confiabilidade dos instrumentos em estudo.  

  Posteriormente, realizaram-se análises confirmatórias de 1ª ordem dos questionários 

através do programa estatístico AMOS, na versão 23.0 de modo a confirmar a adequação dos 

instrumentos administrados no presente estudo. Após a análise confirmatória, realizaram-se 

as análises descritivas (frequências, médias e desvios padrões).  

  Numa fase seguinte, foram realizadas análises correlacionais mediante o r de Person, 

com o objetivo de determinar o nível de associação entre as variáveis. Além disso, 

realizaram-se as análises de comparações de médias (Testes-t) e as análises diferenciais 

Multivariada (MANOVA). 

  Por último, como resposta aos objetivos propostos do estudo, foram realizadas 

medições com recurso ao método de Bootstraping, através do programa AMOS (versão 23.0), 

com o objetivo de aferir o efeito indireto da variável independente (vinculação) sobre a 

variável dependente (aspirações de vida) através da variável mediadora (regulação 

emocional). O modelo conceptual representativo da mediação anterior encontra-se 

representado na figura 1. 
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Figura 1.Modelo conceptual teórico representativo do efeito mediador da regulação emocional 

na associação entre a vinculação e a importância das aspirações de vida.  

Resultados 

Associação entre a vinculação, a dificuldade de regulação emocional e a importância das 

aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial  

 Com o objetivo de analisar as associações entre a vinculação, as aspirações de vida e a 

dificuldade de regulação emocional, foram realizadas análises correlacionais entre os vários 

instrumentos utilizados. A tabela reporta os resultados das análises de correlações inter-

escalas com as respetivas médias e desvios-padrão, que permitem constatar que existem 

correlações significativas entre as variáveis em estudo. 

 Verifica-se uma associação positiva e significativa de magnitude baixa entre a 

ansiedade e o acesso limitado a estratégias de regulação emocional (r = .249, p < .05). 

Note-se que não se verificaram correlações significativas entre a dimensão ansiedade e as 

restantes dimensões em estudo.   

 Pode ainda observar-se uma associação negativa e significativa de magnitude baixa 

entre o evitamento e a importância das aspirações de vida nas dimensões autoaceitação (r 

= -.336, p < .05), saúde (r = -.223, p < .05) e afiliação (r = -.288, p < .05). Verifica-se 

também uma associação positiva e significativa de magnitude baixa entre o evitamento e a 

Vinculação Aspirações de Vida 

Regulação Emocional 
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falta de consciência emocional (r = .186, p < .05). Note-se que não se verificam correlações 

significativas entre a dimensão evitamento e as restantes dimensões em estudo.   

 Por sua vez, pode verificar-se que existe uma associação positiva, significativa de 

magnitude baixa entre a dimensão da regulação emocional acesso limitado às estratégias e a 

importância das aspirações de vida na dimensão imagem (r = .132, p < .01), 

 Pode ainda observar-se uma associação negativa, significativa de magnitude baixa  

entre a dimensão falta de consciência emocional e a importância das aspirações de vida 

nas dimensões autoaceitação (r = -.315, p < .05), saúde (r = -.347, p < .05), afiliação (r = -

.254, p < .05), imagem (r = -.369, p <.05), sucesso financeiro (r = -.344, p < .05) e 

popularidade  (r = -.337, p < .05). 
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Tabela 1 

Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=296) 

* p< .05; ** p< .01. Os negritos representam correlações significativas. 

 

Variáveis 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

10 

Vinculação           

1. Ansiedade  -          

2. Evitamento  .073 -         

Aspirações de vida – Importância            

3. Autoaceitação  -.041 -.336** -        

4. Saúde  -.033 -.223** .721** -       

5. Afiliação .060 -.288** .802** .669** -      

6. Imagem  .081 -.065 -.460** .542** .477** -     

7. Sucesso Financeiro  -.023 -.064 .557** .622** .527** .730** -    

8. Popularidade  .065 -.015 .380** .427** .351** .673** .616** -   

Regulação Emocional             

9. Estratégias  .249** -.001 .008 -.014 .015 .132* .046 .103 -  

10. Consciência -.104 .186** -.315** -.347** -.254** -.369** -.344** -.337** -.298** - 

M 4.33 2.48 6.97 6.86 7.08 5.50 5.77 5.37 3.20 2.28 

SD 2.06 1.23 1.62 1.79 1.67 2.00 1.84 2.40 .989 .850 
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Variância da vinculação, da dificuldade de regulação emocional e a importância das 

aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial, em função do 

sexo, idade e a idade de entrada na primeira instituição  

  Partindo do objetivo de analisar as diferenças entre as variáveis em estudo e as 

variáveis sociodemográficas da amostra, foram realizadas análises de variância multivariada 

(MANOVA) e análises de comparação de médias T-tests e Testes Qui-Quadrado, tendo sido 

selecionadas as variáveis sociodemográficas sexo, idade e por último a idade de entrada dos 

adolescentes na primeira instituição de acolhimento. Quanto à idade, foram criados 2 grupos: 

grupo 1 (dos 12 aos 15 anos) e grupo 2 (dos 16 aos 18 anos). Quanto à variável 

sociodemográfica, idade de entrada na primeira instituição, foram criados 3 grupos: grupo 1 

(1 ano aos 6 anos), grupo 2 (7 anos os 12 anos) e grupo 3 (dos 13 anos aos 18 anos).  

  No que diz respeito, à variável da vinculação face ao sexo, os resultados obtidos 

apontam para a existência de diferenças estatisticamente significativas na dimensão 

evitamento t(294) = 3.038; p=.003, com IC95% [.167, .800], em função do sexo dos 

adolescentes. Deste modo, verifica-se que os adolescentes do sexo masculino (M±DP 2.82± 

1.30) denotam maiores níveis de evitamento face à figura de vinculação comparativamente 

com o sexo feminino ( M±DP 4.46± 2.05). Por sua vez, a dimensão da vinculação ansiedade 

t(294) = -1.703; p=.090, com IC95% [-.972, .070] não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas em função do sexo.  

  Relativamente à variável dificuldade de regulação emocional face ao sexo, as 

variáveis acesso limitado às estratégias e a falta de consciência emocional, não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas t(294) = .268; p=.789, com IC 95% [-

.217, .285] e t(294) = -1.019; p=.309, com IC95% [-.327, .104] em função do sexo do 

adolescente.  
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  Por fim, no que concerne à importância das aspirações de vida em função do sexo, 

verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas nas dimensões das 

aspirações de vida  imagem t(191.659) = 4.103; p=.000, com IC95% [.487, 1.39], sucesso 

financeiro t(294) = 3.551; p=.000, com IC95% [.368, 1.28] e popularidade t(177.705) = 4.514; 

p=.000, com IC95% [.715, 1.82]. Não se constatam diferenças estatisticamente significativas 

nas dimensões autoaceitação t(294) = .107; p=.915, com IC95% [-.390, .435], saúde t(294) = 

1.273; p=.204, com IC95% [-.161, .750] e afiliação t(294) = .246; p=.806, com IC95% [-.372, 

.478]. De um modo geral, o sexo masculino parece atribuir uma maior importância às 

aspirações de vida de imagem (M±DP 6.17±1.63), sucesso financeiro (M±DP 6.36±1.76) e 

popularidade ( M±DP 6.28±2.07), comparativamente com o sexo feminino (imagem (M±DP 

5.23±2.08), sucesso financeiro (M±DP 5.54±1.82) e popularidade (M±DP 5.01±2.44)).  

  Os resultados relativos à variável sociodemográfica sexo, encontram-se 

sistematizados na tabela 2. 
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Tabela 2 

Análise diferencial da vinculação, dificuldade regulação emocional e aspirações de vida em 

função do sexo  

 

 

Sexo M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 
1- Masculino 

2- Feminino 

4.01±.2.04 

4.46±.2.05 

[-.097, .070] n.s. 

Evitamento 
1- Masculino 

2- Feminino 

2.82±.1.30 

2.34±.1.17 

[.167, .784] 
1>2 

Regulação Emocional     

Estratégias  
1- Masculino 

2- Feminino 

3.23±.947 

3.19±1.008 

[-.217, .285] n.s. 

Consciência 
1- Masculino 

2- Feminino 

2.20±.788 

2.32±.873 

[-.327, .104] n.s. 

Aspirações de vida     

Autoaceitação  
1- Masculino 

2- Feminino 

6.98±1.58 

6.96±1.64 

[-.390, .435] n.s. 

Saúde  
1- Masculino 

2- Feminino 

7.07±1.74 

6.77±1.81 

[-.161, .750] n.s. 

Afiliação  
1- Masculino 

2- Feminino 

7.12±1.51 

7.07±1.73 

[-.372, .478] n.s. 

Imagem  
1- Masculino 

2- Feminino 

6.17±1.63 

5.23±2.07 

[.487, 1.39] 1>2 

Sucesso Financeiro  
1- Masculino 

2- Feminino 

6.36±1.76 

5.54±1.82 

[.368, 1.28] 1>2 

Popularidade 
1- Masculino 

2- Feminino 

6.28±2.07 

5.01±2.43 

[.715, 1.82] 1>2 

     

 

 Face à variável sociodemográfica idade dos adolescentes, os resultados das análises 

multivariadas apontam para a ausência de diferenças estatisticamente significativas nas 

dimensões da vinculação, ansiedade t(294) = -.665; p=.506, com IC95% [-.633, .313] e 

evitamento t(294) = 1.424; p=.156, com IC95% [-.078, .486].  

 No que concerne à variável dificuldade de regulação emocional, os resultados da 

investigação indicam a ausência de diferenças estatisticamente significativas nas dimensões 

estratégias t(294) = -.941; p=.347, com IC95% [-.335, .118] e consciência t(294) = -.136; 

p=.892, com IC 95% [-.208, .181] em função da idade dos adolescentes.  

 Face à variável importância das aspirações de vida em função da idade, não se 

verificaram diferenças significativas nas respetivas dimensões autoaceitação t(294) = -.780; 
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p=.436, com IC95% [-.520, .225], saúde t(294) = .145; p=.885, com IC95% [-.382, .443], 

afiliação t(294) = -.972; p=.332, com IC 95% [-.573, .194], imagem t(294) = 1.299; p=.195, com 

IC95% [-.156, .762], sucesso financeiro t(294) = 1.032; p=.303, com IC95% [-.200, .643] e 

popularidade t(294) = 1.364; p=.174, com IC95% [-.169, .933].  

Tabela 3 

Análise diferencial da vinculação, dificuldade de regulação emocional e aspirações de vida 

em função da idade   

 

 

Idade M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

4.25±1.95 

4.41±.2.15 

[-.633, -313] n.s. 

Evitamento 
1- 12 aos 15  

2- 16 aos 18  

2.59±.1.28 

2.38±.1.18 

[-.078, .486] 
n.s. 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  

1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

 

3.15±.957 

3.25±1.01 

 

[-.335, .118] n.s. 

Consciência 

1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

 

2.28±.918 

2.29±.788 

[-.208, .181] n.s. 

Aspirações de vida- 

Importância 

    

Autoaceitação  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

6.89±1.67 

7.04±1.57 

[-.520, .225] n.s. 

Saúde  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

6.87±1.86 

6.84±1.74 

[-.382, .443] n.s. 

Afiliação  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

6.98±1.64 

7.17±1.69 

[-.573, .194] n.s. 

Imagem  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

5.66±2.07 

5.36±1.93 

[-.156, .762] n.s. 

Sucesso Financeiro  
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

5.89±1.84 

5.67±1.83 

[-.200, .643] n.s. 

Popularidade 
1- 12 aos 15 

2- 16 aos 18  

5.58±2.45 

5.19±2.35 

[-.169, .933] n.s. 
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  Por forma a analisar as diferenças estatisticamente significativas face à variável 

sociodemográfica idade de entrada do adolescente na primeira instituição, realizou-se a 

categorização em 3 grupos: grupo 1 (1 aos 6 anos), grupo 2 (7 anos aos 12 anos) e grupo 3 

(13 anos aos 18 anos).  

  Assim, os resultados das análises sugerem que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na vinculação em função da idade de entrada na primeira instituição, nas 

dimensões ansiedade F(2,227) = .2.515, p = .083, η2 = .501 e evitamento F(2, 227) = 1.475, p = 

.231, η2 = .313.  

 Pode ainda verificar-se que não existem diferenças estatisticamente significativas na 

dificuldade regulação emocional face à idade de entrada na primeira instituição, nas 

dimensões estratégias F(2,227) = 2.804, p = .063, η2 = .548 e consciência F(2,227) = .410, p = 

.664, η2 = .116.  

 No que concerne à importância das aspirações de vida em função da idade de 

entrada na primeira instituição não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas, em todas as dimensões, autoaceitação F(2, 227) = .431, p =.650, η2 =.120, saúde 

F(2, 227) = .315, p =.730, η2 =.100, afiliação F(2, 227) = .098, p =.907, η2 =.065, imagem F(2, 227) 

= .026, p =.974, η2 =.054, sucesso financeiro F(2, 227) = .012, p =.988, η2 =.052 e 

popularidade F(2, 227) = .288, p =.750, η2 =.095.  

 A tabela 4 ilustra os resultados de forma sistematizada. 
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Tabela 4 

Análise diferencial da vinculação, dificuldade regulação emocional e aspirações de vida em 

função da idade de entrada na primeira instituição  

 

 

Idade de entrada na 

primeira instituição   

M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

Vinculação     

Ansiedade 

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

3.96±2.35 

3.91±1.89 

4.54±2.15 

[3.136, 4.784] 

[3.460, 4.370] 

[4.173, 4.916] 

 

n.s. 

Evitamento 

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos  

2.18±.1.22 

2.59±1.39 

2.35±1.11 

[1.702, 2.671] 

[2.330, 2.865] 

[2.136, 2.574] 

n.s. 

Regulação 

Emocional 

    

Estratégias  

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

3.37±.899 

3.06±1.08 

3.38±.917 

[2.991, 3.763] 

[2.855, 3.281] 

[3.215, 3.563] 

 

n.s. 

Consciência 

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

2.26±.952 

2.17±.841 

2.28±.822 

[1.927, 2.593] 

[1.995, 2.363] 

[2.137, 2.437] 

 

n.s. 

Aspirações de 

vida- 

Importância 

    

Autoaceitação  

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

6.93±1.74 

6.94±1.64 

7.14±1.57 

[6.299, 7.575] 

[6.597, 7.302] 

[6.858, 7.433] 

 

n.s. 

Saúde  

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

7.11±1.92 

7.04±1.73 

6.88±1.77 

[6.410, 7.810] 

[6.662, 7.435] 

[6.564, 7.196] 

 

n.s. 

Afiliação  

 1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

7.12±2.00 

7.15±1.61 

7.24±1.61 

[6.466, 7.774] 

[6.793, 7.515] 

[6.946, 7.535] 

 

n.s. 

Imagem  

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

5.58±2.10 

5.60±1.84 

5.66±2.02 

[4.807, 6.361] 

[5.181, 6.039] 

[5.312, 6.012] 

 

n.s. 

Sucesso 

Financeiro  

1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos  

5.90±1.96 

5.93±1.83 

5.90±1.82 

[5.173, 6.627] 

[5.537, 6.341] 

[5.573, 6.228] 

 

n.s. 

Popularidade 

 1- 1 aos 6 anos  

2- 7 aos 12 anos  

3- 13 aos 18 anos 

5.18±2.20 

5.60±2.41 

5.54±2.55 

[4.207, 6.153] 

[5.067, 6.141] 

[5.102, 5.979] 

 

n.s. 
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Efeito mediador da dificuldade de regulação emocional na associação entre a vinculação 

e a importância das aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial  

 Com o objetivo de testar o efeito preditivo da vinculação na importância das 

aspirações de vida dos adolescentes, bem como o efeito mediador que a dificuldade de 

regulação emocional exerce na associação anterior, realizou-se um modelo de equações 

estruturais.  

 Foi testado o papel mediador da dificuldade de regulação emocional, através de duas 

dimensões, a saber: o acesso limitado a estratégias de regulação emocional e a falta de 

consciência emocional. A variável dependente da importância das aspirações de vida centrou-

se em duas dimensões: as aspirações intrínsecas (assente nas variáveis de autoaceitação, 

saúde e afiliação) e as aspirações extrínsecas (assente nas variáveis imagem, sucesso 

financeiro e popularidade).  

 No modelo referente à vinculação e à importância das aspirações de vida constata-se 

um efeito de predição. Verifica-se que o evitamento (β = -.250) prediz negativamente as 

aspirações de vida intrínsecas.  

 Neste seguimento, após a introdução da variável mediadora dificuldade de regulação 

emocional (estratégias e consciência) e com recurso ao procedimento de bootstrapping, 

verifica-se que a ligação inicial entre a dimensão da vinculação evitamento e as aspirações de 

vida intrínsecas perde magnitude (βinicial = -.290; βfinal = -.250). Assim, observa-se uma 

mediação parcial negativa β = -.061, IC 90% [-.026, -.105], onde a dimensão da regulação 

emocional falta de consciência emocional assume uma mediação parcial com efeito 

negativo na associação entre a dimensão de vinculação evitamento e as aspirações de vida 

intrínsecas (Figura 2).  
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 Quando a variável mediadora é introduzida na equação final, verifica-se ainda a 

presença de uma mediação total negativa, da falta de consciência emocional (β=-.073; IC 

90% [-.032, -.122]) na associação entre a dimensão da vinculação evitamento (β = .190) e as 

aspirações de vida extrínsecas (β = .394) (Figura 2).  

 Por fim, após a introdução da variável mediadora, também foi possível constatar a 

existência de uma mediação total negativa do acesso limitado às estratégias de regulação 

emocional (β=-.023; IC 90% [-.003, -.048]) na associação entre a dimensão da vinculação 

ansiedade (β = .249)  e as aspirações de vida intrínsecas (β = -.091) (Figura 2).  

 O modelo do presente estudo apresenta os índices de ajustamento adequados: (χi2 (7) 

= 29.500, p =.000, χi2/gl = 4.21; CFI =.92, GFI =.97, RMR =.08, AGFI=.91, NFI=.90, 

IFI=.93, RMSEA =.10) (Figura 2).
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Figura 2.  Modelo representativo do efeito mediador da regulação emocional na associação  

entre as dimensões da vinculação e da importância das aspirações de vida 

 

 Efeito de Predição 

Efeito de Mediação 

Parcial  

Efeito de Mediação 

Total  

EFEITO DE MEDIAÇÃO (PARCIAL): 

Evitamento – Consciência – Aspirações de Vida Intrínsecas:  

β = -.061, IC 90% [-.026, -.105];  

 

EFEITO DE MEDIAÇÃO (TOTAL): 

Evitamento – Consciência – Aspirações de Vida Extrínsecas: 

β=-.073; IC 90% [-.032, -.122]; 

Ansiedade – Estratégias – Aspirações de Vida Intrínsecas: β=  -

.023; IC 90% [-.003, -.048]; 

(χi2 (7) = 29.500, p =.000, χi2/gl = 4.21; CFI =.92, GFI =.97, 

RMR =.08, AGFI=.91, NFI=.90, IFI=.93, RMSEA =.10)  
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Discussão 

 O presente estudo assumiu como principal objetivo testar o papel da vinculação na 

importância das aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial, 

averiguando o efeito mediador da dificuldade de regulação emocional na associação anterior.  

 Os resultados apresentados apontam para a existência de associações significativas 

entre a dimensão da vinculação ansiedade e o acesso limitado a estratégias de regulação 

emocional. Note-se que no presente estudo também se verifica uma associação significativa e 

positiva entre a dimensão evitamento e a falta de consciência emocional. Neste sentido, 

verifica-se que as relações de vinculação assentes em elevados níveis de ansiedade e 

evitamento parecem constituir-se como um fator risco no desenvolvimento de dificuldades de 

regulação emocional nos adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

   De acordo com a teoria da vinculação preconizada por Bowlby (1969, 1990) a 

qualidade da relação afetiva estabelecida entre a criança e as figuras parentais, cuidadores ou 

outros significativos, constitui-se como um fator importante na trajetória desenvolvimental do 

ser humano. Durante a fase da adolescência a presença de relações de vinculação seguras 

desempenha um papel importante no desenvolvimento social e emocional do adolescente 

(Bowlby 1981, 1984; Gorrese & Ruggieri, 2012). As relações estabelecidas com as figuras 

significativas de afeto assumem uma importância crescente para o desenvolvimento de 

habilidades emocionais em adolescentes em acolhimento residencial (Holmes, 1993; Lino & 

Nobre-Lima, 2009; Shaw, 2014). 

 Num estudo realizado por Laible (2007) com 117 adolescentes com o objetivo de 

avaliar as relações de vinculação e as competências emocionais, verificou que uma 

vinculação segura estava amplamente associada a uma melhor competência emocional. 

 Assim, os adolescentes com relações de vinculação seguras, apresentam uma 

capacidade de regulação emocional mais estável, comparativamente com os adolescentes que 
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percecionam as suas relações como inseguras (Cecconelo & Koller, 2000; Dell´Aglio & 

Dalbem, 2008). A presença de relações de qualidade com as figuras significativas parece 

criar oportunidades de proximidade emocional e o desenvolvimento de ferramentas 

necessárias para o adolescente lidar com os afetos negativos (Cassidy, 1994; Kobak et al., 

1993; Lemos, 2017). Por sua vez, a presença de relações de vinculação inseguras, é comum 

encontrar um funcionamento problemático associado a várias áreas de funcionamento, como 

uma imagem negativa de si, relações problemáticas no seio do ambiente institucional e por 

sua vez a apresentação de dificuldades de regulação emocional (Sroufe, 2005; Siqueira et al., 

2006; Yunes et al., 2004).  

 A literatura sugere que os adolescentes com relações seguras de vinculação, têm uma 

maior capacidade de regular emocionalmente as suas emoções e afetos comparativamente 

com os adolescentes que percecionam as suas relações de vinculação como inseguras 

(Hughes et al., 2005; Massey et al., 2008; Mota & Matos, 2010, 2015; Salmela-Aro, 2009).  

 A presente investigação revela também que a dimensão da vinculação evitamento 

está associada negativamente à importância das aspirações de vida de autoaceitação, saúde 

e afiliação. Os resultados indicam que a presença de relações de vinculação assentes em 

elevados níveis de evitamento, parece contribuir para a redução da importância das 

aspirações de vida nos adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

 A qualidade das relações que as crianças e os jovens desenvolvem no seu seio 

familiar, assume-se como uma fonte de segurança e crescimento pessoal. Contudo, esta 

realidade nem sempre se constata nos adolescentes portugueses, que vivem uma vinculação 

insegura, devido à ausência de cuidadores afetivos. Nesta medida, perante estas adversidades 

os adolescentes poderão criar ligações com outros membros da instituição que são 

importantes na sua vida (Ahrens et al., 2011; Mota & Matos, 2008).  
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É através destas relações que despoletam sentimentos de segurança e confiança que permitem 

uma maior predisposição para os adolescentes se descobrirem a si mesmos e estabelecerem 

relações com outros. Assim, é na relação obtida com as figuras significativas de afeto, que os 

adolescentes iniciam o processo de elaborar as suas escolhas ou objetivos face ao seu futuro 

(Ainsworth, 1969; Bowlby, 1988). As relações estabelecidas com as figuras significativas de 

afeto podem ajudar o adolescente em contexto de acolhimento residencial a alcançar a 

satisfação em muitas dimensões, nomeadamente a nível socio-emocional e o 

desenvolvimento da identidade (Howard & Johnson, 2004; Mota & Matos, 2008).  Por sua 

vez, a existência de relações de vinculação inseguras ou a ausência de pessoas significativas 

que sirvam de modelos para estes adolescentes, origina uma reduzida estimulação no que 

concerne à construção de objetivos de vida (Massey et al., 2008; Salmela-Aro, 2009). Um 

estudo realizado por Ahrens e colaboradores (2011), com uma amostra de 23 jovens adultos, 

verificou que a presença de um adulto atencioso na vida destes adolescentes, permite o bem-

estar, melhor saúde e uma maior satisfação com a vida. Um estudo de Mota e Oliveira 

(2017), com 350 adolescentes portugueses com o objetivo de analisar o desenvolvimento dos 

objetivos de vida de jovens de diferentes configurações familiares, verificaram que os jovens 

com uma maior perceção do apoio de figuras significativas de afeto, denotaram uma visão 

positiva de si e uma maior motivação e expectativa nas suas capacidades para alcançar os 

objetivos de vida.  

 No que diz respeito, à associação entre as dimensões da dificuldade de regulação 

emocional e a importância das aspirações de vida, constata-se uma associação negativa entre 

a falta de consciência emocional e a importância das aspirações de vida nas dimensões 

saúde, afiliação, imagem, sucesso financeiro, popularidade e autoaceitação. Perante as 

associações observadas parece que os adolescentes que apresentam dificuldades de regulação 

emocional, como a ausência da capacidade de compreender as suas emoções, atribuem uma 
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menor importância às aspirações de vida de saúde, afiliação, imagem, sucesso financeiro, 

popularidade e autoaceitação, podendo estar mais propensos à ausência destes objetivos na 

sua vida. Existe um consenso na literatura científica que o processo de regulação emocional 

envolve processos intrínsecos e extrínsecos responsáveis por regular as emoções em direção à 

realização de metas ou aspirações de vida (Gullone et al., 2010; Silva et al., 2016; Thompson, 

1994).  A aptidão na regulação e adequação dos estados emocionais tem sido considerada 

como relevante no desenvolvimento das aspirações de vida em adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial (Freire & Tavares, 2011; Halle, 2003). 

 No entanto, os jovens em contexto de acolhimento residencial revelam resultados 

desfavoráveis em termos da capacidade de regular as suas emoções, o que dificulta a 

obtenção de resultados positivos nas aspirações de vida, como por exemplo, o sucesso 

financeiro, a saúde e em termos educacionais (Ahrens et al., 2011; Courtney et al., 2007). O 

adolescente atribuirá uma maior importância às suas aspirações de vida quando regula as suas 

emoções de um modo eficaz e adaptativo (Galinha, 2010; Hilt et al., 2011). Contrariamente, 

quando o adolescente revela muitas dificuldades em regular as suas emoções, poderá atribuir 

pouca importância às suas aspirações de vida e consequentemente revelar insatisfação perante 

a vida (Diener, 2000; Nurmi et al., 2009). O adolescente avalia a sua vida consoante a sua 

vivência real, considerando aspetos agradáveis e desagradáveis, desta forma o julgamento 

global que faz das suas aspirações de vida, poderá estar associado às suas competências 

emocionais (Gross & John, 2003; Lucas et al., 1996; Schutte et al., 2009).  

 Um estudo realizado por Gross e John (2003), com o objetivo de analisar as 

implicações das estratégias de regulação das emoções para o bem-estar, com uma amostra 

total de 1.483 adolescentes, verificou que a utilização de estratégias de regulação emocional 

adaptativas por parte desta população, distinguem-se a longo prazo no impacto que têm ao 

nível das aspirações de vida.    
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 No seguimento da análise dos resultados, constata-se a presença de associações 

significativas entre a dimensão da vinculação evitamento em função da variável 

sociodemográfica sexo. A presente investigação sugere que o sexo masculino revela elevados 

níveis de evitamento face à figura de vinculação, comparativamente com o sexo feminino. Os 

dados obtidos parecem indicar um maior desconforto com a intimidade e proximidade do 

sexo masculino na relação com as suas figuras de vinculação. Os vários estudos de Ainsworth 

(1973, 1985), verificaram que o efeito do sexo é rotulado como pouco relevante para a 

vinculação. No entanto, com a evolução da investigação na área da vinculação, estudos 

posteriores revelaram a presença de associações entre a vinculação e a variável 

sociodemográfica sexo.  

 Numa revisão da literatura acerca das diferenças entre o sexo e as relações de  

vinculação, verificou-se que o sexo feminino tende a envolver-se mais nas relações, 

demonstrando uma maior preocupação face aos seus relacionamentos. A preocupação 

relativamente às relações com as figuras significativas de afeto, gera maiores níveis de 

ansiedade e medo de abandono face à figura de vinculação (Derks et al., 2014; Rose & 

Rudolph, 2006). Por sua vez, o sexo masculino tende a apresentar elevados níveis de 

evitamento face à figura de vinculação, porque normalmente procura uma identidade 

independente, para manter a sua liberdade pessoal e individual (Benavente et al., 2009).  

  No que diz respeito à variância da dificuldade de regulação emocional em função do 

sexo dos adolescentes não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Os dados 

obtidos parecem indicar que, apesar de os participantes relatarem dificuldades em regularem 

as suas emoções, os adolescentes do sexo masculino não tendem a revelar alterações da 

regulação das emoções quando comparados com o sexo feminino. No entanto, a literatura 

tem sido consistente a relatar a existência de diferenças na capacidade de regulação 

emocional, em função do sexo (Baker et al., 2005; Morris et al., 2007; Pinhel et al., 2009).  
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 Um estudo realizado por Morris e colaboradores (2007), com o objetivo de analisar as 

associações entre o contexto familiar e a regulação emocional em crianças e adolescentes, 

verificaram que habitualmente o sexo feminino regula melhor as suas emoções 

comparativamente com o sexo masculino. Um estudo de Baker et al. (2005), com o objetivo 

de avaliar os problemas comportamentais durante a transição para um acolhimento 

residencial, verificaram a existência de diferenças significativas entre o sexo. Os autores 

indicaram que os jovens do sexo masculino revelam mais dificuldades de regulação 

emocional, em relação aos jovens do sexo feminino (Baker et al., 2005).  

 No que respeita à variância das dimensões da importância das aspirações de vida 

em função da variável sociodemográfica sexo, constata-se que o sexo masculino atribui uma 

maior importância às aspirações de vida de popularidade, imagem e sucesso financeiro 

comparativamente com o sexo feminino. A literatura sugere que os jovens tendem a delinear 

as suas aspirações de vida consoante as suas características pessoais, as experiências 

vivenciadas no passado e o acesso a oportunidades que têm no ambiente em que se 

encontram (Gonçalves et al., 2013; Massey et al., 2008; Nurmi, 1991; Nurmi et al., 2009). A 

revisão da literatura de Massey et al. (2008) referente aos objetivos de vida, destaca 

claramente esta ideia, referindo que o processo de formação de objetivos de vida está 

fortemente associado a uma variedade de fatores pessoais, sociais e ambientais.  

 Nurmi (1991), realizou uma ampla revisão da literatura e verificou que o modo como 

os adolescentes idealizam as suas aspirações e interesses de vida está relacionado com o 

desenvolvimento da adolescência. As principais conclusões retiradas revelam que os 

adolescentes em acolhimento residencial tendem a apresentar aspirações de vida relacionadas 

com o trabalho, a educação, a afiliação, o lazer e o sucesso financeiro (Nurmi, 1991).  

 Num estudo realizado por Sulminani- Aidan e Benbenishty (2011), com o objetivo de 

analisar as expectativas futuras em adolescentes em contexto de acolhimento residencial, 
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verificaram diferenças ténues na importância das aspirações de vida entre os sexos dos 

adolescentes. Segundo Seginer (2009), os adolescentes do sexo feminino apresentam uma 

maior importância para as aspirações de vida orientadas para o sentimento de afiliação. As 

jovens parecem atribuir importância a valores filiados à imagem feminina, como o 

relacionamento interpessoal, a atenção, a partilha e o cuidado com o outro (Conceição & 

Carvalho, 2014; Nurmi, 1991). Por sua vez, o sexo masculino atribui uma maior importância 

a características frequentemente associadas à imagem masculina, sendo exemplos o poder, a 

riqueza, a imagem, a fama e o reconhecimento por parte de outros. A valorização dos rapazes 

nas aspirações extrínsecas é passível de sugerir um maior interesse por objetivos palpáveis, e 

menos associados a atos que promovam a sua autorrealização (Lueptow, 1984; Zeira & 

Dekel, 2005).  

 Em relação à variância das dimensões da dificuldade de regulação emocional em 

função da idade dos adolescentes, o presente estudo aponta para a ausência de diferenças 

significativas. Os resultados parecem indicar que os adolescentes com idades compreendidas 

entre os 16 e 18 anos não tendem a revelar alterações na regulação dos seus estados 

emocionais, em comparação com os adolescentes com idades entre os 12 e 15 anos. A 

regulação emocional é descrita como um processo que se desenvolve por volta dos oito a 

doze anos de idade (Gross & John, 2003). Nesta fase de desenvolvimento, coincidente com o 

final da infância e início da adolescência, poderão surgir diferentes alterações e exigências 

características da idade, e consequentemente dificuldades na regulação emocional (Gratz & 

Roemer, 2004). Posteriormente, os adolescentes começam a assumir um papel cada vez mais 

ativo, tornando-se mais aptos na regulação das suas emoções (Cecconelo & Koller, 2000; 

Denham, 1998).   

 A literatura aponta que os adolescentes mais velhos tendem a revelar uma regulação 

emocional mais adaptativa, comparativamente com os grupos etários mais novos, que tendem 
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a demonstrar elevados níveis de dificuldade de regulação emocional (Cuevas et al., 2017; 

Davis, 2003; Gross, 1998).  

 No que respeita à variância das dimensões das aspirações de vida em função da 

variável sociodemográfica idade, constata-se a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas. Os resultados sugerem que os adolescentes de ambas as faixas etárias atribuem 

uma importância idêntica ao leque global das aspirações de vida avaliadas. A fase da 

adolescência constitui um marco do desenvolvimento, em que o adolescente constrói uma 

identidade pessoal e começa a definir um projeto de vida tendo em consideração as 

aspirações de vida de maior importância para si (Oliveira, 2004). 

 Os estudos sobre as aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento 

residencial são escassos (Kasser & Ryan, 1996; Kasser et al., 2014). No entanto, a literatura 

refere que as aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial 

variam de acordo com as variáveis sociodemográficas, como o sexo, a idade e a cultura 

(Nurmi, 1991). Beal e Crockett (2010) corroboram esta perspetiva através de um estudo que 

desenvolveram com 317 adolescentes com o objetivo de analisar as orientações para o futuro. 

Os autores verificaram que numa fase inicial da adolescência, as aspirações de vida são vagas 

e construídas com base em normas sociais e expectativas familiares. Porém, à medida que a 

idade avança, o adolescente evidencia uma maior capacidade de discriminação do que deseja,  

originando um refinamento das suas aspirações e expectativas (Beal & Crockett, 2010). Os 

resultados obtidos não vão ao encontro da literatura, uma vez que as pesquisas sugerem que a 

perspetiva do tempo futuro, particularmente no que concerne ao estabelecimento de metas de 

vida está associado a diversas variáveis sociodemográficas, nomeadamente a idade 

cronológica (Neves et al., 2016).   

 Relativamente, às dimensões da vinculação, em função da idade do primeiro 

acolhimento, observa-se que não existem diferenças estatisticamente significativas. A 
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presente investigação indica que os adolescentes que entraram pela primeira vez numa 

instituição de acolhimento com uma idade cronológica entre 1 e 18 anos possuem uma 

perceção semelhante face à qualidade das suas relações de vinculação. A literatura, evidencia 

que a idade com que o adolescente foi encaminhado para um contexto de acolhimento 

residencial tem sido uma variável importante sobre os efeitos do acolhimento nas relações de 

vinculação (Bowlby, 1940, 1944; Dalbem & Dell´ Aglio, 2005). O acolhimento precoce ou 

na primeira infância deve ser analisado a partir dos limites e as possibilidades para a 

construção de novos vínculos afetivos e a formação de relações de vinculação (Cavalcante & 

Magalhães, 2017). Num estudo realizado por Sigal et al. (2003) com o objetivo de analisar os 

efeitos do acolhimento residencial em adultos acolhidos em idade precoce, verificaram que 

quanto menor é a idade da criança, maior é a probabilidade de no futuro apresentar 

dificuldades de desenvolvimento e um elevado défice nas suas relações de vinculação. O 

estudo de O’Connor e colaboradores (2000), verificou que as crianças expostas a privações 

parentais no início da vida tendem a apresentar dificuldades mais elevadas nas relações de 

vinculação, comparativamente com as crianças que foram acolhidas numa idade cronológica 

mais avançada.  

 As pesquisas longitudinais que acompanharam estas crianças ao longo da colocação 

na instituição, indicaram que uma idade precoce e um tempo de permanência longo origina 

na criança dificuldades nas relações de vinculação e no desenvolvimento cognitivo e 

emocional (Cavalcante & Magalhães, 2017). Neste sentido, as separações familiares em 

idades precoces e que se prolonguem no tempo, poderão originar na criança dificuldades de 

origem emocional,  impedindo o estabelecimento de relações afetivas saudáveis com outras 

crianças e adultos (Bowlby, 1969, 1990; Calcing & Benetti, 2014). Os adolescentes 

precocemente acolhidos, com uma trajetória marcada pela alternância de figuras de afeto, 
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constituem um grupo de risco para o desenvolvimento de padrões de vinculação inseguros 

(Gullone et al., 2010; Pinhel et al., 2009).  

 No seguimento da análise dos resultados, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a dificuldade de regulação emocional e a variável 

sociodemográfica idade de entrada na primeira instituição. Os resultados parecem apontar 

que as dificuldades de regulação das emoções são semelhantes entre os adolescentes que 

entraram pela primeira vez numa instituição de acolhimento com uma idade cronológica 

compreendida entre 1 e 18 anos.  

 A gravidade das dificuldades de regulação emocional em adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial não decorre unicamente da situação de acolhimento, mas também 

com a presença de outros fatores, como a idade de acolhimento (Pietromonaco & Barrett, 

2000). 

  A mudança de cuidadores numa fase precoce de vida, tem vindo a ser correlacionado 

com dificuldades de origem emocional, nomeadamente na capacidade de regulação 

emocional (Milan & Pinderhughes, 2000; Oriol et al., 2014). Assim e contrariamente ao que 

tem sido avançado em outros estudos, o acolhimento residencial pode em muitos aspetos, ser 

protetor de um desenvolvimento emocional ajustado e adaptativo (Robinson et al., 2009). De 

um modo geral, salienta-se a importância desde uma idade precoce fomentar junto das 

crianças a construção de relações de vinculação seguras com outras figuras significativas, 

uma vez que estas relações oferecem uma oportunidade para um desenvolvimento emocional 

adequado (Pietromonaco & Barrett, 2000).  

 No seguimento das análises dos resultados, verifica-se que a importância das 

aspirações de vida intrínsecas é predita negativamente pela dimensão evitamento da 

vinculação. Neste sentido, verifica-se que a presença de relações de vinculação assentes em 

elevados níveis de evitamento, prediz e diminui a atribuição à importância das aspirações de 
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vida intrínsecas. Os adolescentes em acolhimento residencial que mantêm laços afetivos de 

qualidade, associados a vinculações seguras, desenvolvem mais facilmente modelos internos 

positivos, que conduzem à construção de aspirações ou objetivos para a sua vida 

(Bronfenbrenner, 1979; Costa & Mota, 2012).  

 A literatura tem vindo a apontar que as relações estabelecidas com as figuras 

significativas no acolhimento residencial, são relevantes para a definição de objetivos de 

vida, planos e orientações futuras (Cuevas et al., 2017; Mota & Matos, 2010; Tomé et al.,  

2011). Em contrapartida, o processo de acolhimento residencial tende a despoletar 

sentimentos de perda e dificuldades no estabelecimento de relações significativas de afeto, 

traduzindo-se num menor estabelecimento de objetivos futuros (Mota & Oliveira, 2017).   

 Por fim, atendendo ao último objetivo do presente estudo, através da análise do papel 

mediador da dificuldade de regulação emocional, foi possível concluir que a falta de 

consciência emocional assume uma mediação parcial negativa na associação entre o 

evitamento e as aspirações de vida intrínsecas. Além disso, observa-se que a dimensão 

falta de consciência emocional exerce um efeito de mediação total entre a dimensão da 

vinculação evitamento e as aspirações de vida extrínsecas. Deste modo, de acordo com os 

resultados, é possível perceber que a existência de uma relação afetiva de escassa qualidade 

pautada por elevados níveis de evitamento, exerce um efeito preditor negativo nas aspirações 

de vida intrínsecas e extrínsecas, aquando da presença da falta de consciência emocional. Os 

resultados indicam que o estabelecimento de relações de qualidade com as figuras 

significativas de afeto nos primeiros anos de vida é um fator fundamental para o 

desenvolvimento físico e emocional do adolescente (Ainsworth 1969; Bowlby, 1990).  Deste 

modo, jovens com uma vinculação segura constroem representações positivas de si, partindo 

da confiança e segurança que as figuras de afeto lhes proporcionam (Bowlby, 1988). As 

relações de vinculação, assumem uma importância crescente nos adolescentes em contexto de 



 

108 

 

acolhimento residencial, permitindo o estabelecimento de ligações afetivas seguras, tornando-

os mais capazes de enfrentar o futuro (D´Aroz & Stoltz, 2012; Mota, Costa, & Matos, 2015). 

 A literatura evidencia que o estabelecimento de relações de vinculação no 

acolhimento residencial, facilita um desenvolvimento emocional mais ajustado e parece estar 

relacionado com uma melhoria na satisfação com a vida (Mota & Matos, 2008, 2010, 2014). 

As pesquisas apontam que são escassos os estudos que abordem a relevância da vinculação e 

da dificuldade de regulação emocional no estabelecimento de metas ou aspirações para o 

futuro em adolescentes em contexto de acolhimento residencial. Todavia, as abordagens ao 

tema têm apontado que a presença de ligações de afeto, permite que o adolescente tenha 

acesso a mecanismos de regulação emocional mais adaptativos e por sua vez facilita o acesso 

a resultados positivos, nomeadamente nos objetivos de vida (Mota & Oliveira, 2017; Silva et 

al., 2016). Neste sentido, parece que os jovens tendem a delinear os seus objetivos de vida de 

acordo com os seus mecanismos de regulação emocional e pelas oportunidades e limitações 

percecionadas no ambiente em que se encontram (Nurmi et al., 2009). As relações mantidas 

no acolhimento residencial com as figuras de proximidade, promovem nos adolescentes uma 

avaliação positiva das suas emoções e a idealização das aspirações para o seu futuro (Kim & 

Cicchetti, 2010; Mota & Matos, 2015). Deste modo, os adolescentes que apresentam as suas 

relações afetivas assentes em elevados níveis de evitamento, demonstram uma maior falta de 

consciência emocional e consequentemente uma menor valorização pessoal das suas 

aspirações de vida (D´Aroz & Stoltz, 2012).  

 Neste sentido, os resultados mencionados parecem refletir a relevância das relações de 

vinculação seguras face ao desenvolvimento de uma regulação emocional mais adaptativa, o 

que possibilita ao adolescente a oportunidade de atribuir uma maior importância às suas 

aspirações de vida.  



 

109 

 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

 Tendo em consideração os resultados obtidos no presente trabalho, é importante 

referir as implicações práticas, as limitações encontradas e por fim aludir as pistas futuras. A 

relevância da presente investigação parece assentar num cariz inovador, dada a carência de 

estudos nacionais e internacionais que abordem a associação das variáveis em estudo, 

especialmente no que concerne à relação da dificuldade de regulação emocional e as 

aspirações de vida em adolescentes em contexto de acolhimento residencial.  

 O presente estudo contribuiu para a compreensão da pertinência das relações de 

vinculação na importância das aspirações de vida, destacando ainda o papel mediador da 

dificuldade de regulação emocional na associação anterior. Os resultados evidenciam que 

uma vinculação assente em elevados níveis de ansiedade está relacionada com uma maior 

dificuldade de regulação emocional. Por sua vez, as relações de vinculação assentes em 

elevados níveis de evitamento correlacionam-se de forma negativa com a importância das 

aspirações de vida. Em contrapartida, a falta de consciência emocional está associada 

negativamente à importância das aspirações de vida. O estudo eleva a importância da 

qualidade das relações de vinculação na definição das aspirações de vida, assim como, 

enfatiza o papel da dificuldade de regulação emocional na associação anterior. Face ao 

exposto, aguarda-se que os resultados obtidos e as conclusões retiradas possam contribuir 

para uma maior consciencialização do papel das relações de vinculação na capacidade de 

regulação emocional e na importância das aspirações de vida em adolescentes em contexto de 

acolhimento residencial. 

 É de salientar ao longo da investigação, a presença de algumas limitações, 

nomeadamente o facto do estudo assumir um caráter transversal, impedindo a realização da  

análise de causa-efeito entre as variáveis em estudo. O recurso a instrumentos de autorrelato 

passíveis de enviesamentos pelo risco de reposta sem reflexão pessoal. Além do referido, 
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acresce a discrepância do número de adolescentes do sexo masculino e feminino que 

constituem a amostra. Como outra limitação, alude-se ao facto do instrumento Aspirations 

Index, não ser representativo de todas as aspirações de vida que o adolescente poderá 

ambicionar para o seu futuro.  

 Em termos de pistas futuras, seria importante analisar outras variáveis relacionais, 

como a qualidade da vinculação ao irmão ou par amoroso na definição das aspirações de vida 

em adolescentes em contexto de acolhimento residencial. Seria também importante 

desenvolver mais estudos de caráter longitudinal, com o objetivo de perceber se as aspirações 

de vida variam em função das várias fases de desenvolvimento da criança. Além disso, seria 

interessante desenvolver estudos capazes de abranger outras áreas geográficas de Portugal, de 

forma a tornar a amostra representativa da população em geral. Por fim, tornar-se-ia 

importante desenvolver programas ou projetos de intervenção direcionados a adolescentes em 

contexto de acolhimento residencial, no sentido de desenvolver nas instituições um 

atendimento de qualidade e excelência.  
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Considerações Finais 

 A concretização do presente trabalho, teve como objetivo analisar o papel da 

vinculação e da dificuldade de regulação emocional na adaptação ao ambiente institucional e 

na importância das aspirações de vida nos adolescentes em contexto do acolhimento 

residencial. A presente investigação contribuiu para uma maior compreensão do processo 

desenvolvimental e relacional dos adolescentes ao cuidado de uma instituição de acolhimento 

residencial.  

 Assim, tendo por base os resultados que emergem de dois estudos empíricos, serão 

abordadas algumas considerações, reportando os resultados alcançados, as limitações 

encontradas ao longo do processo de investigação e por fim enumeradas algumas pistas para 

futuras investigações.  

 O acolhimento residencial de crianças e adolescentes constitui uma transição 

ocasionada, pelas dificuldades dos principais cuidadores garantirem as condições afetivas e 

socias necessárias para um desenvolvimento normal e saudável. Neste sentido, a presença 

destas dificuldades termina com a intervenção das redes formais, através da colocação dos 

menores em instituições de acolhimento. O acolhimento residencial tem como principal 

objetivo promover o desenvolvimento e o interesse superior da criança. A entrada numa 

instituição, implica que a criança traga consigo uma bagagem de relações de vinculação 

inseguras, que vai dificultar as relações com o exterior e a reorganização dos laços afetivos 

com figuras alternativas. Desta forma, as figuras significativas de afeto assumem um papel 

relevante neste contexto, uma vez que podem promover o processo de adaptação dos jovens e 

facilitar a criação de metas para o futuro.  

 Os resultados do presente trabalho parecem confirmar em parte as hipóteses 

previamente formuladas, indicando que as relações com as figuras significativas de afeto 
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assentes em elevados níveis de ansiedade e evitamento, promovem o desenvolvimento de 

dificuldades na regulação das emoções nos adolescentes e dificultam o processo de adaptação 

ao ambiente institucional. Os resultados sugerem que um padrão de vinculação inseguro 

promove o desenvolvimento de diversos problemas, inclusive a incapacidade de o 

adolescente lidar de um modo eficaz com as suas emoções, bem como a sua adaptação ao 

novo contexto. Os resultados demonstram a presença de uma associação negativa entre as 

dificuldades de regulação emocional e a adaptação ao ambiente institucional nas dimensões 

coesão e expressividade. Foi ainda possível averiguar o papel mediador da falta de 

consciência emocional na associação entre o evitamento e a importância das aspirações de 

vida. Deste modo, parece evidente que uma vinculação assente em elevados níveis de 

evitamento face à figura significativa de afeto, aumenta a falta de consciência emocional nos 

adolescentes e por sua vez estas dificuldades reduzem a idealização das aspirações de vida.  

 Relativamente às diferenças do sexo, averiguou-se que o sexo masculino denota 

maiores níveis de evitamento face à figura significativa de afeto em comparação com o sexo 

feminino. Os resultados sugerem que os rapazes tendem a manter a distância face à figura de 

vinculação, porque normalmente procuram uma identidade independente, para manter a sua 

liberdade pessoal e individual. Por seu turno, o sexo feminino tende a reportar níveis mais 

elevados de falta de consciência emocional em comparação com o sexo masculino. No que 

concerne à adaptação ao ambiente institucional, os dados parecem indicar que os rapazes 

tendem a revelar maiores níveis de coesão e expressividade no seio do ambiente institucional. 

Por fim, respeitante à importância das aspirações de vida os resultados parecem evidenciar 

que os rapazes atribuem uma maior importância às aspirações de vida de imagem, sucesso 

financeiro e popularidade, comparativamente com as raparigas. 

 Desta feita, os estudos empíricos aqui apresentados pretendem alertar para a 

importância da criação de contextos relacionais e vínculos afetivos de qualidade com as 
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figuras significativas de afeto e o impacto que estes têm no processo de regulação emocional, 

particularmente na adaptação ao ambiente institucional e na definição de aspirações de vida.  

 Os estudos empíricos atribuem relevância aos laços afetivos para a reorganização 

interna da esfera emocional do adolescente, bem como na facilitação da adaptação ao 

contexto de acolhimento residencial. Assim, ambas as investigações reforçam a análise dos 

processos relacionais e afetivos em adolescentes, destacando a importância das relações de 

vinculação para a satisfação nas aspirações de vida.  

 Neste seguimento, como limitações destaca-se o cariz transversal da investigação e o 

facto da amostragem não poder ser representativa dos adolescentes portugueses em contexto 

de acolhimento residencial. Podemos destacar também como limitação, os instrumentos 

utilizados serem de autorrelato e suscetíveis de conduzirem a enviesamentos.  

  Para investigações futuras seria oportuno o desenvolvimento de mais estudos com 

outras varáveis, como os irmãos ou par amoroso na definição das aspirações de vida e na 

capacidade de regulação emocional. Seria interessante a elaboração de estudos de caráter 

longitudinal, que tentassem clarificar em vários momentos a importância das aspirações de 

vida dentro de cada período desenvolvimental da criança e/ou adolescente. Adicionalmente, 

também seria relevante alargar a amostra para outras áreas do país e ainda beneficiar a 

inclusão de outra população, como os cuidadores da instituição.  

 Atendendo aos resultados alcançados no presente estudo, torna-se indispensável o 

desenvolvimento de programas estruturados que fomentem a intervenção precoce nesta 

população e apoiem os cuidadores para uma prática de qualidade junto dos adolescentes em 

contexto de acolhimento residencial.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  
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Figura 1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Experiences in Close Relationships 

(ECR) 

 

χi
 2 (24) = 79.352; p = .000, com RMR=.05; GFI= .95; AGFI= .90; NFI= .94; IFI= .96; CFI = 

.96; RMSEA = .09 e SRMR = .01 
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Figura 1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Dificuldades de 

Regulação Emocional (DERS) 

 

χi
 2 (62) = 190.262 ; p = .000, com RMR=.02; GFI= .91; AGFI= .87; NFI= .88; IFI= .91; CFI 

= .91; RMSEA = .08 e SRMR = .09 
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Figura 1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Family Environmnet Scale (FES) 

 

χi
 2 (223) = 610.691; p = .000, com RMR=.02; GFI= .82; AGFI= .78; NFI= .77; IFI= .84; CFI 

= .84; RMSEA = .08 e SRMR = .09 
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Figura 1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Aspiration Índex (AI)   

 

χi
 2(306) = 713.890; p = .000, com NFI= .83; IFI= .89; CFI = .89; RMSEA = .07 e  SRMR = 

.06 
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2.1. Questionário Sociodemográfico  

 

 

                                                                                                                            Código:                                                                              

 

 

Idade: anos 

Sexo: Masculino   Feminino  

 

 

 

Com quem vivias antes de ingressar na instituição? 

 

Costumas ter contacto com pessoas da tua família?       Não    
                      Sim  Com quem?                  

 

Tens contacto com o teu pai?   Não          

                                                  Sim   Telefónico      Pessoal  

                                                               Com que frequência?  

 

Gostarias de ter mais contacto com o teu pai?  Sim    Não  

 

Tens contacto com a tua mãe?   Não           

                                                    Sim   Telefónico      Pessoal  

                                                                Com que frequência?  

 

Gostarias de ter mais contacto com a tua mãe?  Sim    Não  

 

Tens irmãos? Não  

                      Sim           Quantos? 

Costumas ter contacto com os irmãos?   Não  

                                                                 Sim  Com que frequência? 

Com qual(quais) elemento(s) da família gostavas de ter mais contacto? 

 

 

 

Instituição em que vives:  

Há quanto tempo vives nesta instituição: 

Com que idade entraste nesta instituição? ___________________________ 

Já viveste em outra instituição? Não  

                                                   Sim  Com que idade entraste na primeira instituição: 

                                                               Qual? 

Costumas dormir fora da instituição aos fins de semana e/ou períodos de férias? Não  

                                                                                                                                 Sim  Onde? 

 

Ano que frequentas:  

Alguma vez ficaste retido(a)? Não  

                                                Sim  Quantas vezes?                         Com que idade?        anos

Dados Pessoais 

Identificação Familiar 

Identificação da Instituição 

Situação Escolar 

Código: (iniciais do nome + data de nascimento ddmmaaaa):    

Exemplo: Joana Clara Santos Silva, nascida 02/10/1986 

Código: JCSS02101986           



 

137 

 

2.2. Experiences in Close Relationships (ECR) 

(Fraley, Heffernan, Vicary, & Brumbaugh, 2011; Adaptação de Moreira et al., 2006) 

 

Neste questionário, pedimos-te que penses na relação que tens com o(a) teu(tua) melhor amigo(a) e 

assinales as tuas respostas de acordo com as sete alternativas:  

 

Sexo do melhor amigo(a): Feminino         Masculino 

Há quanto tempo o(a) conheces:______________________ 

De que contexto o(a) conheces:  

Escola        Instituição        Família        Outro lugar        Qual:________________________ 

 

Discordo 

Fortemente 

1 

Discordo 

 

2 

Discordo 

Moderadamente 

3 

Não Concordo 

Nem Discordo 

4 

Concordo 

Moderadamente 

5 

Concordo 

 

6 

Concordo 

Fortemente 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ajuda-me poder contar com esta pessoa em situações de necessidade 1 2 3 4 5 6 7 

2 Costumo discutir os meus problemas e preocupações com esta pessoa 1 2 3 4 5 6 7 

3 Eu discuto assuntos e converso sobre as coisas com esta pessoa 1 2 3 4 5 6 7 

4 Para mim é fácil confiar nesta pessoa 1 2 3 4 5 6 7 

5 Não me sinto confortável para desabafar ou abrir-me com esta pessoa 1 2 3 4 5 6 7 

6 Prefiro não mostrar a esta pessoa como me sinto lá no fundo  1 2 3 4 5 6 7 

7 Preocupo-me frequentemente que esta pessoa não goste realmente de mim 1 2 3 4 5 6 7 

8 Tenho medo que esta pessoa possa deixar-me 1 2 3 4 5 6 7 

9 Preocupo-me que esta pessoa não goste tanto de mim quanto eu gosto dela 1 2 3 4 5 6 7 
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2.3. Family Environmnet Scale (FES)  

(Moos & Moos, 1986; Adaptação de Matos & Fontaine, 1992) 
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2.4. Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) 

(Gratz & Roemer, 2004; Adaptação de Coutinho et al., 2010) 

Por último, neste questionário vais encontrar um conjunto de afirmações sobre a forma como lidas 

com as tuas emoções. Para cada item, por favor responde utilizando a seguinte escala: 

 

 

Nunca 

 

Poucas vezes Às vezes Muitas vezes Sempre 

1 2 3 4 5 

 

 

1. 
Presto atenção a como me sinto. 

 

 

① ② ③ ④ ⑤       

2. 
Quando não estou bem, penso que vou sentir-me assim por muito tempo. ① ② ③ ④ ⑤       

3. 
Estou atento aos meus sentimentos. ① ② ③ ④ ⑤       

4. 
Quando não estou bem, penso que vou acabar por me sentir muito deprimido/a. ① ② ③ ④ ⑤       

5. 
Interesso-me por aquilo que estou a sentir. ① ② ③ ④ ⑤      

6. 
Quando não estou bem, sei que vou conseguir encontrar uma maneira de me sentir 

melhor. 

① ② ③ ④ ⑤       

7. 
Quando não estou bem, sinto que sou fraco/a. ① ② ③ ④ ⑤       

8. Quando estou em baixo, apercebo-me das minhas emoções. ① ② ③ ④ ⑤       

9. Quando não estou bem, acho que não há nada que eu possa fazer para me sentir melhor. 
① ② ③ ④ ⑤       

10. 
Quando não estou bem, acho que a única coisa que eu posso fazer é afundar-me nesse 

estado. 

① ② ③ ④ ⑤       

11. 
Quando estou em baixo, acredito que os meus sentimentos são válidos e importantes. 

 

① ② ③ ④ ⑤       

12. 
Quando não estou bem, demoro muito tempo até me sentir melhor. 

 

 

① ② ③ ④ ⑤       

13. 
Quando não estou bem, dedico algum tempo a entender aquilo que realmente estou a 

sentir. 

① ② ③ ④ ⑤       

14. 
Quando não estou bem, as minhas emoções parecem avassaladoras. ① ② ③ ④ ⑤      
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2.5. Aspiration Índex (AI)  

(Kasser et al., 2014; Adaptação de Costa, Mota, & Matos, artigo em submissão) 

 

1 – nada importante 

3 – um pouco importante 

5 – moderadamente importante 

7 – muito importante 

9 – extremamente importante 

 

1 – muito baixa 

3 – baixa 

5 – moderada 

7 – alta 

9 – muito alta 

    

 

Em que medida este 

objetivo é importante 

para ti? 

 

Qual a probabilidade de 

atingires este objetivo 

no futuro? 

                    

1. Serei uma pessoa eficiente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. A minha aparência será atraente para os outros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Eu quero escolher o que fazer em vez de ser levado pela vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. As pessoas serão afetuosas comigo e eu com elas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Eu terei muitos bens materiais caros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Este conjunto de questões referem-se a metas que poderás ambicionar para o teu futuro. Neste 

questionário, irás encontrar um conjunto de objetivos, apresentados separadamente, e ser-te-ão colocadas 

duas questões sobre cada um desses objetivos: 

1) Quão importante cada uma dessas metas é para ti. Marca uma pontuação entre 1 e 9, sendo que 1 

corresponde a nada importante e 9 a extremamente importante.  

2) Quais são as probabilidades de alcançares essa meta. Marca indicando se achas que no futuro terás 

probabilidades muito baixas (1) ou muito altas (9) de alcançar as tuas metas.  

 

Tenta usar a escala inteira quando responderes aos itens. Desta forma, algumas das tuas respostas 

provavelmente serão nos valores mais baixos, outras nos valores intermédios e outras nos valores mais altos 

da escala. 
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6. Eu irei conseguir a aparência que desejo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Eu serei admirado por muitas pessoas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Eu sentirei que existem pessoas que realmente me amam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Sentir-me-ei livre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. O meu nome será conhecido por muitas pessoas diferentes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Eu vou estar em boa forma física. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Alguém na minha vida me aceitará como sou, 

independentemente de qualquer coisa. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Eu vou lidar eficazmente com os problemas que surgirem na 

minha vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. As pessoas irão comentar frequentemente que tenho uma 

aparência atraente. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Vou sentir-me bem com as minhas capacidades físicas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Eu serei bem-sucedido(a) financeiramente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. A maioria das pessoas que me conhece, gostará de mim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Eu sentir-me-ei bem quanto às minhas capacidades. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Eu vou conseguir esconder os sinais do envelhecimento com 

sucesso. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Eu estarei relativamente livre de doenças. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Eu terei dinheiro suficiente para comprar tudo o que eu quiser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Eu demonstrarei o meu amor a pessoas especiais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. Eu irei superar os desafios que a vida me apresentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Eu terei consciência das razões de fazer as coisas que faço. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Eu terei um relacionamento sério e íntimo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. Eu terei um emprego onde me paguem bem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Eu serei fisicamente saudável. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. Eu irei acompanhar as tendências de moda, roupa e cabelo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO 3 
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3.1.  Carta Dirigida aos Diretores da Instituições  

Porto, 12 de setembro de 2018 

Exmo/a. Sr/a. Diretor/a 

No âmbito do projeto de doutoramento em Psicologia de Mónica Costa (bolseira de 

doutoramento FCT – SFRH/BD/101391/2014), está em curso um estudo cujo objetivo é conhecer a 

importância da qualidade dos laços afetivos para o processo de adaptação psicossocial dos jovens em 

acolhimento residencial, atendendo às perspetivas dos jovens e dos cuidadores. Vimos, assim, colocar 

à consideração de V.ª Ex.cia a possibilidade de serem administrados alguns questionários de recolha de 

dados na vossa instituição aos adolescentes e a alguns cuidadores. A recolha de dados realizar-se-á em 

três momentos com um intervalo de tempo de 6 meses entre cada uma das administrações. 

Cabe ressaltar que serão salvaguardados os melhores interesses dos jovens e dos cuidadores. 

Todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, sendo que em momento algum a identidade 

dos participantes será revelada em qualquer relatório ou publicação. Para além disso, a participação dos 

próprios neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita 

em qualquer prejuízo para os mesmos. O estudo foi submetido à Comissão de Ética da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, que emitiu um parecer favorável à sua 

realização, uma vez que que este respeita todos os princípios éticos e normas deontológicas da 

investigação científica. 

Ao participar neste trabalho, a instituição que V.ª Excia dirige estará a dar um contributo muito 

importante para o desenvolvimento da investigação na área do acolhimento residencial, que desde já 

agradecemos. Os resultados finais dos trabalhos serão divulgados num seminário publico a realizar no 

final do projeto, sendo as instituições convidadas a participar na discussão dos resultados. 

Esperando de V.ª Excia a melhor compreensão e colaboração, ficamos a aguardar autorização, 

dispondo-nos naturalmente para qualquer esclarecimento adicional.         

                                                                   

                                   Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

(Prof. Doutora Catarina Pinheiro Mota e Professora Doutora 

Paula Mena Matos)  

responsáveis pela orientação do estudo  
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3.2.Consentimento Informado  

Consentimento informado 

Jovens < 16 anos 

 

Caro jovem a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, está a 

realizar um estudo cujo objetivo é conhecer a importância da qualidade dos laços afetivos dos jovens, 

através da sua perspetiva e da do cuidador. Esta instituição foi selecionada para fazer parte da amostra 

do presente estudo, e deste modo vimos solicitar a tua colaboração no preenchimento de diversos 

questionários. O diretor da tua instituição permitiu a tua participação. Os jovens que irão participar 

neste estudo têm entre 12 a 18 anos de idade. A tua participação neste estudo é voluntária, podendo 

desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para ti. Ao participar 

neste trabalho, estás a colaborar para o desenvolvimento da investigação na área da institucionalização, 

não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou indireto pela tua colaboração. Toda a 

informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e a tua identidade nunca será revelada em 

qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não relacionada diretamente com este estudo, a 

menos que tu o autorizes por escrito. Caso surja alguma dúvida, podes solicitar esclarecimentos junto 

da investigadora. 

A preencher pelo jovem: 

Eu ___________________________________ aceito participar no estudo cujo objetivo é conhecer a 

importância da qualidade dos laços afetivos dos jovens, através da sua perspetiva e da do cuidador. 

Foram-me explicados e compreendo os objetivos principais deste estudo. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, 

sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para mim. 

Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a minha 

identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não 

relacionada diretamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito. 

As investigadoras pediram autorização aos meus responsáveis. 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Data: ___/___/___ 
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Consentimento informado 

Jovens > 16 anos 

 

Eu, ____________________________________________ aceito participar de livre vontade no estudo 

da autoria de Mónica Costa (aluna da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 

do Porto), orientado pela Professora Doutora Catarina Pinheiro Mota (Professora Auxiliar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e co-orientado pela Professora Doutora Paula Mena 

Matos (Professora Auxiliar na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto), no âmbito da dissertação de doutoramento em Psicologia.  

Foram-me explicados e compreendo os objetivos principais deste estudo. Entendi e aceito responder 

aos questionários, que aborda as dimensões relacionais dos adolescentes que vivem em instituições, em 

três momentos com um intervalo de tempo de 6 meses.  

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, 

sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para mim.  

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação na área da 

institucionalização, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou indireto pela minha 

colaboração.  

Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a minha 

identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não 

relacionada diretamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito.  

Nome________________________________________________________________  

Data ___/___/___ 

 

 

 

 

 


