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resumo 
 
 

              
            Desde sempre se configuraram como importantes na investigação do
desenvolvimento a construção do self e a influência da percepção das atitudes 
parentais ou outras figuras significativas nesta edificação. Este estudo tem
como principais objectivos verificar a importância da Auto-Valoração Global no 
desenvolvimento das auto-percepções de competência e avaliar a influência 
da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das auto-percepções 
de competência e da Auto-Valoração Global. 
            Participaram neste estudo 341 adolescentes de ambos os sexos, entre
os 12 e os 16 anos. Todos os sujeitos foram avaliados em grupos, com os 
instrumentos: “Como Sou Eu” de Susan Harter (1988), constituído pelas
seguintes subescalas: competência escolar, aceitação social, competência
atlética, aparência física, capacidade para uma profissão, apelação romântica,
conduta comportamental, amizade íntima e auto-valoração global; o ”YPI –
Youth Perception Inventory” de Shaefer (1965), adaptado para a população
portuguesa por Fleming (1988) composto por 4 dimensões: amor, autonomia,
hostilidade e controlo e um “Questionário Sócio Demográfico” elaborado para o 
efeito. 
            Os resultados evidenciam que os adolescentes da nossa amostra têm
uma Auto-Valoração Global acima da média e que esta subescala tem
correlações positivas e significativas com as restantes de auto-percepções de 
competência. Verificou-se ainda que o sexo masculino revela maiores valores
de Auto-Valoração quando comparados com o sexo feminino. A percepção das
atitudes parentais apresentou índices de intensidade moderada em todas as
dimensões, sendo a dimensão Autonomia a que obteve o índice mais elevado. 
Atendendo à correlação entre os dois instrumentos verifica-se que existem 
diferenças significativas quanto à Auto-Valoração Global e à Percepção das 
Atitudes Parentais, à excepção da subescala Amor.  
            São referidas algumas implicações, nomeadamente a importância das
percepções criadas sobre os pais e outras figuras significativas e as diferentes
experiênciações com que o self é confrontado e que interferem directamente
no seu desenvolvimento e na sua Auto-Valoração Global, promovendo um 
crescimento mais positivo, estruturado e significativo para o próprio
adolescente. 
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abstract 
 

            The construction of the self and the influence of the perception of the 
parental attitudes or other significant figures in this edification had always been
configured as important in the inquiry of the development. This study’s main
goals are to verify the importance of the Auto Global Evaluation in the 
development of the auto perceptions of competence and to evaluate the
influence of the perception of parental Attitudes in the development of the auto
perceptions of competence and the Auto Global Valuation. 
            As a model of the Auto Global Valuation a theoretical base was
developed that seats in the perspective of Susan Harter about the development
of the self. As for the Perception of the Parental Attitudes we explored the
model of Shaefer about the Perception of the Parental Attitudes. 
            341 adolescents of both sex between 12 and 16 years participated in
this study. All the subjects were evaluated in groups, in a collective form, with
the instruments “As I Am” (including 9 subscales), the YPI – Youth Perception 
Inventory” (involving 4 dimensions) and a “Social Demographic Questionnaire”
elaborated by us. 
             The results show that the adolescents from our sample have Global
Auto-Valuation above average and that this subscale has positive and
significant correlations with the remaining auto perceptions of competence. We
also verified that the male samples obtained higher levels of auto-valuation 
when compared with the female. The perception of the Parental Attitudes
showed figures of moderate intensity in all its dimensions, being the dimension 
of autonomy the one with the highest level. Regarding the correlation between
both instruments, we can find significant differences in terms of Auto Global
Valuation and the Perception of the Parental Attitudes, except for the subscale 
of Love.    
            Some implications are referred, namely the importance of the
perceptions created in the parents and other significant figures and the different
experiments the self is confronted with that interfere directly in their 
development and in their Global Auto-Valuation, promoting a more positive 
structured and significant growing to the adolescent himself. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 



 

INTRODUÇÃO GERAL  
 

 



 

“Todo o nosso corpo,  

desde a ponta de uma asa  

até à ponta de outra asa, 

não é mais do que o nosso próprio pensamento, 

 uma forma que podem ver.  

Quebrem as correntes do pensamento e 

 Conseguirão quebrar as correntes do corpo.”  

 

 

(Richard Bach, 1983) 

 

A construção do self individual não é realizada apenas no momento da concepção. 

“O mais remoto e indiferenciado sentimento de identidade nasce do encontro da pessoa 

materna com o bebé, um encontro que é de confiança e reconhecimento mútuos” (Erikson, 

1976: 105). Contudo, há um conjunto de pressupostos, interacções e condições que nos vão 

modelando, dando-nos forma, autenticidade e criando uma identidade pessoal que nos 

reconhece perante todos os outros self´s com quem nos cruzamos. Paralelamente gera-nos 

como uma das diferentes identidades que se interceptam no próprio mundo, daí a 

multiplicidade de identidades que se encontram nas diferentes culturas, bem como nas 

próprias sociedades, ao longo dos tempos. 

 A adolescência é uma das fases de desenvolvimento crucial para a nossa identidade, 

que tem sido investigada ao longo do tempo. Porém, o Mistério do Conhecimento exige 

acções constantemente direccionadas para uma população específica permanentemente em 

mudança no contexto temporal, político, económico-social e cultural em que nos 

encontramos (Silva, 1998). 

 Apesar de todos os estudos até ao momento realizados, mantém-se o problema do 

auto-conhecimento e da auto-valoração (Formosinho & Alves Pinto, 1995) nos 

adolescentes, bem como a importância da procura e definição de uma identidade pessoal 

com autenticidade, que prevaleça e previna a conduta de comportamentos de risco nesta 

etapa da vida (Harter, 1983). 

 Vivenciamos uma fase de mudanças céleres e muitas vezes inesperadas, emergindo 

o surgimento de diferentes contextos familiares onde pelas mudanças inerentes existem 

práticas parentais e valores muito diferenciados. Cercado por todas estas mudanças 

encontra-se o adolescente, ele próprio a vivenciar momentos de auto-modificações 

constantes (Pereira, 2006a). É nesta junção de contextos familiares, culturais e sociais 



 

diferentes que se encontra o adolescente procurando definir o seu self, a sua identidade 

pessoal. 

Até que ponto a percepção que cada um dos adolescentes tem das atitudes dos seus 

progenitores, poderá ser um indicador na construção do seu self ou da sua Auto-Valoração 

Global (AV Global1) é a nossa grande meta com este estudo. 

Várias investigações têm sido realizadas para avaliar diferentes dimensões da auto-

valoração, bem como diferentes variáveis que têm repercussões positivas na auto-estima, 

na auto-confiança e no ajustamento social, no sentido de uma maior adaptação aos 

diferentes contextos de vida (Falsom-Meek, 1991; Melnick & Mookerjee, 1991). 

Os principais objectivos desta investigação incidem em estudar a importância da 

AV Global no desenvolvimento das auto-percepções de competência e em verificar a 

influência da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das auto-percepções de 

competência e da AV Global. 

 Entre outras, procuramos respostas para questões como: até que ponto a Percepção 

das Atitudes Parentais (PAP2) tem uma relação com a Competência Académica, AV 

Global, Amizade Íntima? De que modo programas televisivos visionados frequentemente 

como, por exemplo, os Morangos com Açúcar são percepcionados como programas que 

interferem na forma de pensar e actuar dos jovens, intervindo deste modo ao nível da sua 

identidade? Possuir uma experiência de trabalho com ou sem remuneração tem 

implicações na PAP?  

 

Particularmente é nosso objectivo explorar as várias dimensões da AV Global em 

função das diferentes dimensões para a PAP, de acordo com o Modelo Estrutural 

Cognitivo de desenvolvimento do self (Harter, 1983, 1985a; Queirós, 2005) e a perspectiva 

de desenvolvimento das percepções das atitudes parentais pelo adolescente (Schaefer, 

1965). 

 

 Na primeira parte será efectuada uma revisão de literatura tendo em conta as duas 

dimensões do estudo.  

                                                 
1 Utilizaremos a forma AV Global sempre que nos referirmos a Auto-Valoração Global, conforme lista de 
abreviaturas. 
2 Utilizaremos as siglas PAP sempre que nos referirmos a Percepção das Atitudes Parentais, conforme lista 
de abreviaturas.  



 

No Capítulo 1, pretendemos descrever o modelo cognitivo-desenvolvimental do self 

de Susan Harter, que, entre outros, contribui para a compreensão e aprofundamento do self, 

identificando diferentes cracterísticas no mesmo, bem como perspectivas, marcos e 

formação da AV Global. Esperamos ainda especificar a AV Global como um dos 

diferentes elementos da construção do self no adolescente. 

No segundo capítulo, serão abordadas as perspectivas dos adolescentes acerca das 

atitudes parentais procurando enquadrá-las no actual contexto económico-social. Será 

referido a perspectiva de Schaefer acerca das percepções da PAP, identificando-se a 

importância da família no desenvolvimento do adolescente, a importância da vinculação e 

a interferência dos amigos ou outros elementos significativos na PAP. 

 

Na segunda parte serão descritas as diferentes etapas levadas a cabo para o presente 

estudo empírico. 

O terceiro capítulo, descreve os primeiros passos metodológicos: fundamentação da 

investigação, objectivos e hipóteses do estudo, variáveis dependentes e independentes, 

selecção e caracterização da amostra, dos instrumentos utilizados, descrevendo as suas 

adaptações e características psicométricas, bem como correlacionando estas características 

com as de outros estudos efectuados. Finalmente será exposta a forma de análise dos 

dados, bem como os procedimentos tidos em conta, terminando com uma breve síntese 

sobre o que foi abordado ao longo do capítulo. 

Os resultados serão descritos no capítulo quatro, sendo a discussão dos mesmos 

efectuada no capítulo cinco. O último capítulo (seis) será dedicado às conclusões gerais do 

estudo, analisando os resultados obtidos e procurando indicar implicações do mesmo e 

limitações sentidas no decorrer da investigação, bem como sugestões para futuras 

investigações, aprofundando áreas mais particularizadas e determinantes na prática e 

intervenção psicológicas futuras. 



 

CAPITULO 1 – A AUTO-VALORAÇÃO 

GLOBAL DO SELF 



 

1. Introdução  

“O ter consciência sobre as coisas não me 

obriga a ter teorias sobre as coisas. 

Só me obriga a ser consciente.” 

 
Alberto Caeiro 

 
 

 As diferentes abordagens da psicologia social permitem-nos hoje entender de que 

forma o indivíduo ou determinado grupo, sob influência do seu meio ou da sua cultura, 

incorpora formas de pensar, sentir e agir. A sua visão sobre o mundo e da relação com o 

mesmo potencia a estruturação da sua identidade, do seu self: 

 

 EriKson (1976: 21) salienta que: 
“A formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, 

um processo que ocorre em todos os níveis de funcionamento mental, pelo que o 

indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o 

julgam, em comparação com eles próprios e com a tipologia que é significativa para 

eles; enquanto que ele julga a maneira como eles o julgam à luz do modo como se 

percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tornaram 

importantes para ele.” 

  

Susan Harter (1985a, 1985b, 1986) identifica diferentes valências particulares que 

em conjunto determinam a percepção de auto-competência do self, identificando a 

construção da sua AV Global3. 

É precisamente a construção da identidade que se constitui como uma tarefa por 

excelência da adolescência. De facto, o adolescente confrontado com pressões e exigências 

de índole psicológica e social vê-se impelido a agir de forma diferenciada: 

                                                 
3 As expressões referentes ao âmbito de estudo do self são abundantes. Expressões como auto-conceito, auto-
estima, auto-valoração, auto-avaliações, auto-percepções e auto-representações, entre outras, são 
empregues com o objectivo de descrever aspectos mais particulares de um constructo geral como é o self. 
Visto que nos vamos circunscrever às ideologias de Harter, seguiremos a nomenclatura e definições 
propostas pela autora. Harter (1999:3) optou pelo constructo “auto-representações, nomeadamente nos 
atributos ou características do self que são usados para designar este processo geral”. As auto-avaliações 
globais têm sido referidas como auto-estima, auto-valoração ou auto-conceito geral. Uma vez que todas se 
dirigem para a avaliação global do próprio valor como pessoa, Harter (1999) utiliza os termos auto-estima e 
auto-valoração (AV) com significado próximo. Por sua vez, o termo auto-conceito é primeiramente 
reservado para os julgamentos ou atributos avaliativos dentro dos domínios discretos como a competência 
social, cognitiva, aparência física e outros. 



 

"…preocupa-se com a procura de uma definição de si próprio, o que é, o que quer ser e 

fazer, qual o seu papel e função no mundo, quais os seus projectos para o futuro, isto é, 

tenta dar um significado coerente à sua vida, integrando as suas experiências passadas e 

presentes, e procurando um sentido para o futuro" (Costa, 1991a). 
 

Cada um dos principais modelos teóricos procurou explicar o processo pelo qual os 

indivíduos respondem à questão "Quem sou eu?", com designações como eu ("self"), auto-

conceito ("self-concept"), identidade vocacional ("vocational identity"), auto-imagem 

("self-image") e generalização da auto-observação ("self-observation generalization") 

(Blustein, 1994). Tendo em conta os nossos objectivos neste estudo, optámos por nos 

delimitar à apresentação do modelo teórico de Susan Harter (1985a, 1986, 1987a, 1987b, 

1988, 1999, Ducharne, 2000). 

A nossa opção pela adopção deste modelo tem por pressuposto a utilização do 

modelo racional teórico que esteve na base de um dos instrumentos de avaliação utilizados 

neste estudo e a preocupação pela integração do modelo numa perspectiva de 

desenvolvimento do ciclo vital. 

Na área da psicologia educacional confere-se de especial importância a avaliação e 

promoção da AV Global do adolescente (Harter, 1982), como ferramentas fundamentais 

para a intervenção com o adolescente, promovendo condutas sociais mais adaptadas, onde 

a gestão das emoções seja autenticada pelo próprio, honesta e vivencial.  

Ao longo deste capítulo serão abordadas a AV Global, a sua formação e 

perspectivas, a AV Global como elemento determinante da auto-valoração, a natureza 

desenvolvimental-normativa do self, as características do self na adolescência, sintetizando 

assim os aspectos mais relevantes expostos pela autora na construção e implementação do 

instrumento por nós utilizado.  

“Os adolescentes são pessoas com qualidades e características específicas, que têm 

um papel interventivo e responsável a desempenhar, tarefas a realizar e capacidades a 

desenvolver, num momento particular da vida” (Sprintahll e Collins, 1994: 193). 

2. Auto-Valoração Global segundo diferentes perspectivas 

São diversas as definições de auto-valoração que se encontram ao longo da 

literatura, vários são os modelos que procuram empenhar-se na definição do self. Em 



 

termos gerais, podemos indiciar a auto-valoração como a percepção que o sujeito tem de si 

próprio, tanto de carácter hierárquico como multidimensional (Shavelson, 1976 in Faria e 

Fontaine 1995). Harter (1985a) designa o conceito de si próprio como sendo 

simultaneamente um constructo multidimensional, ao aceitar como indicador deste os 

juízos de auto-avaliação em várias áreas da existência, e como constructo global, ao 

enfatizar a importância da AV Global, enquanto dimensão independente. 

A AV Global é um constructo dependente e interligado a vários outros, que apoiam 

a construção e definição do self individual. (Rosenberg, 1986) apresenta o self como 

resultado da experiência imediata, da existência do ser e do seu mundo, referente ao que é 

e não ao que há-de ser. Considera igualmente a AV Global como um objecto de percepção 

e reflexão, assim como um produto de auto-objectivação, requerendo ao indivíduo que se 

mantenha fora de si próprio e que reaja consigo mesmo como um objecto de observação 

particular.  

Vaz Serra (1986) afirma que AV é a percepção que um indivíduo tem de si próprio 

nas mais variadas facetas, sejam estas de origem social, emocional, cultural, académica ou 

física. É do mesmo modo, um fenómeno gradual, que resulta da interacção de diferentes 

variáveis, das quais se destaca o próprio indivíduo, o meio como ele avalia o seu 

desempenho em situações específicas e analisa o seu comportamento por comparação com 

o seu grupo de pares, pelos valores veiculados por grupos normativos, (Duarte, et al, 1997 

in Silva, 1998, Pereira, 2006b). Vaz Serra (1988), regista que a auto-valoração depende de 

quatro tipos de influência: a) a forma como os outros observam o próprio; b) a ideia que o 

sujeito tem do seu desempenho em situações específicas (podendo considerar-se 

competente ou não); c) o confronto da conduta do sujeito com o seu grupo de pares com 

quem se identifica, e d) a avaliação de comportamentos específicos em função de valores 

veiculados por grupos normativos. É importante salientar que a AV Global é um constructo 

psicológico determinante na compreensão e interpretação de outros constructos 

psicológicos, uma vez que interfere nas diferentes dimensões interaccionais do sujeito.  

Durante muitas décadas, a AV Global era entendida como um constructo 

unidimensional (Coopersmih, 1967; Piers, 1969), dominado apenas por um factor geral 

baseado em factores mais específicos, resultantes do somatório de diferentes dimensões ou 

facetas da AV Global, incapazes de se diferenciar adequadamente entre si, conforme a 

figura 1: 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Modelo Unidimensional da Estrutura da AV Global (adaptado de Marsh & Hattie, 1996, p. 40 in 
Silva, 1998) 

  Esta abordagem, simplista pela sua perspectiva unidimensional, foi posta em causa, 

visto não possibilitar o conhecimento e a interligação entre as diferentes dimensões da 

auto-valoração (Harter, 1983). As próprias autoras identificam na sua abordagem, que não 

se reconhece a individualidade de cada um, ou seja, não reconhecem que cada indivíduo 

tem sentimentos diferenciados sobre si próprio em diferentes facetas da sua vida e em 

momentos diferentes no seu desenvolvimento, contribuindo de forma diferenciada para a 

AV Global. 

 Mais tarde, Marsh & Hattie (1996 in Silva, 1998) atribuíram à AV Global uma 

visão multidimensional, com conceitos independentes correlacionados entre si (figura 2): 

 

Figura 2 - Modelo do Factor Multidimensional e Correlacionado da Estrutura da AV Global (adaptado de 
Marsh & Hattie, 1996, p. 40 in Silva, 1998) 

 

Neste novo modelo, existe uma aceitação de que cada sujeito pode ter avaliações 

pessoais, bastante distintas em diferentes aspectos e momentos da sua vida, como sejam as 

 
Auto-Valoração 

Global 

Auto-Valoração Global 



 

suas relações sociais, as competências académicas, o aspecto físico, as amizades íntimas, 

entre outros, proporcionando deste modo um avanço substancial da teoria da AV Global. 

Há definitivamente um consentimento alargado da sua multidimensionalidade (Byrne, 

1984; Harter, 1985a; Marsh, 1984). 

Deste modo, esta perspectiva multidimensional reconhece a existência de um 

constructo integral da AV Global, aceitando em simultâneo a sua multidimensionalidade e 

contribuindo para o estudo de padrões de mudança da auto-valoração, em domínios 

diferenciados, originando assim um conhecimento mais aprofundado do seu 

desenvolvimento (Silva, 1998).  

Daí a possibilidade de se utilizar subescalas de avaliação diferenciadas, com o 

objectivo de medir as diferentes dimensões da auto-competência, auferindo assim um perfil 

geral da AV Global de cada sujeito, bem como de outras auto-percepções (Harter, 1985b; 

Marsh, Barnes, Cairns & Tidman, 1984). Os resultados destes estudos, segundo as 

perspectivas multidimensionais permitem observar a existência de uma estrutura 

multifacetada do self desde a sua infância, a qual vai progressivamente sendo diferenciada 

com as experiências de vida e com a sua maturidade cognitiva (Harter, 1988a, Marsh & 

Shavelson, 1985). 

3. Natureza desenvolvimental – normativa do self 

O modelo proposto por Harter assenta nos pressupostos cognitivo-desenvolvimentais 

e construcionistas, postulando o self como uma imagem simultaneamente cognitiva e 

social. Segundo Queirós (2005: 61): 

 
“o self é uma construção cognitiva activa que provém da interacção entre as capacidades 

cognitivas em desenvolvimento e as experiências de socialização. A perspectiva 

construcionista não exclui, porém, as componentes biológicas e sociais do self; o seu peso é, 

no entanto relativo, na medida em que, de acordo com Harter (1983), constitui uma espécie de 

matéria-prima do self, amplamente mutável através da construção individual”. 

 

Nesta abordagem teremos em conta os aspectos funcionais do modelo, sendo 

contemplada a sua vertente desenvolvimental. 

Segundo o Modelo Estrutural-Cognitivo do self de Susan Harter, temos duas 

dimensões diferenciadas: 



 

“1 – Conteúdos: atributos físicos, (e.g. tamanho, idade, sexo, raça), descrições 

comportamentais (e.g. acções, competências, preferências), descrições emocionais (e.g. 

sentimentos, humor, afectos), descrições motivacionais (e.g. intenções percebidas e 

atribuições causais), e cognições (Harter, 1985a). Podem coexistir num mesmo momento 

diferentes descrições de conteúdo. Estes conteúdos foram utilizados para a construção das 

dimensões de competência. 

2 – Estrutura: refere-se ao modo como os diferentes conteúdos são processados a nível 

cognitivo: no estádio I, as descrições simples são expressas como caracterizações 

simples, relativas a aspectos específicos; no estádio II são integradas em traços; no 

estádio III, integram-se em abstracções simples; e finalmente, no estádio IV, constituem-

se abstracções de ordem superior” (Queirós, 2005: 67). 

 

Este modelo reajusta-se às diferenciadas características das várias fases do 

desenvolvimento. Atende a que a identificação do self ocorre ao longo do ciclo vital, em 

função das diferentes oportunidades de experienciação. Assim, o self  passa, em cada fase 

do desenvolvimento dois níveis diferentes: o da generalização das descrições próprias e o 

de especificações das autodescrições, podendo existir concomitantemente descrições 

opostas (Harter, 1983). 

A importância do desenvolvimento do self ao longo do ciclo vital permite-nos 

integrar diferentes posturas de intervenção com os adolescentes. Queirós (2005) colocou 

uma questão muito pertinente a este respeito: “Qual é o processo responsável por estas 

mudanças desenvolvimentais-normativas que resultam em semelhanças nas auto-

representações entre indivíduos num dado nível de desenvolvimento?” Centrando-nos nas 

alterações normativo-desenvolvimentais, fica mais clara a forma como o desenvolvimento 

influi das duas características gerais na estrutura do self: o nível da diferenciação, onde as 

competências cognitivas emergentes legitimam a criação de auto-avaliações pela sua parte, 

diferenciadas ao nível das experiências com que são confrontados; e o nível de integração, 

onde as competências cognitivas vão potenciar generalizações de ordem superior sobre o 

self na forma de traços. Na fase da adolescência são notórias e diariamente presentes as 

generalizações de sentimentos, impulsos divergentes, sendo possível integrá-los em 

categorias mais abrangentes. 

Neste período, onde já foi adquirida a linguagem, o I Self torna-se mais activo na 

construção da sua identidade, sentindo por vezes ambivalência nas suas escolhas e 



 

interferindo directamente no Me Self (abordaremos estas duas condições do I Self e My Self 

no ponto 5 deste capítulo). 

4. A Auto-estima como elemento da Auto-Valoração Global (AV Global) 

A auto-estima global refere-se ao grau em que o indivíduo, como pessoa, está feliz 

com a forma como conduz a sua vida e se sente satisfeito com aquilo que é. 

Alguns autores agruparam a auto-estima com outros domínios específicos, em 

contraste Harter (1985b), tal como Rosenberg´s (1979 in Harter, 1985: 219) indica que a 

AV Global é directa e independente de auto-avaliações noutros domínios. Deste modo, a 

autora integra duas perspectivas diferentes no seu modelo: A AV Global como dimensão 

única e a AV Global como uma dimensão de entre várias mais específicas sobre a auto-

avaliação. 

A adolescência é considerada como um período de desenvolvimento crítico: já não 

se é criança, mas ainda não se chegou a adulto. É durante este período que se adoptam 

padrões de comportamento que podem vir a delinear as perspectivas futuras e o percurso 

de vida. As mudanças sentidas pelos adolescentes (biológicas, físicas, cognitivas e 

psicológicas) levam-nos a auto-analisar-se, bem como a avaliar o estabelecimento de 

relações com a família, com os pares e com a comunidade em que estão integrados, 

construindo assim o seu self. Os problemas e desafios desta fase levam-nos a lidar com 

profundas experiências do ponto de vista humano. Harter et al (1996: 360) nas suas 

investigações concluíram que o adolescente assume múltiplos self´s consoante o contexto 

onde está inserido. Nesta fase do desenvolvimento existe uma proliferação dos diferentes 

papéis do self, nomeadamente o self aluno(a), o self filho(a), o self como irmão(ã), o self 

amigo(a), o self como um(a) aluno(a) numa turma, o self como namorado(a), entre muitos 

outros. Neste sentido a adopção de determinadas posturas, formas de estar e sentir 

diferentes podem muitas das vezes originar o self real em detrimento do falso self. Ou seja, 

os adolescentes assumem posturas de identidade diferenciadas em função dos contextos 

onde se encontram, entrando muitas vezes os atributos de uns self´s em contradição com 

outros atributos. Por exemplo, um adolescente pode ser muito extrovertido no grupo de 

amigos, porém com o seu namorado(a) pode sentir-se mais tímido, ou então, um 

adolescente pode possuir determinados valores morais, mas para se sentir aceite no grupo 

de amigos pode ir contra esses mesmos valores. Estes são dois exemplos, porém existiriam 



 

muitos mais, neste sentido os autores procuraram dirigir estas questões mais 

sistematicamente aos próprios adolescentes, solicitando-lhes que descrevessem estas duas 

diferentes dimensões: o self real e o falso self. As descrições feitas por adolescentes para o 

Self Real assentavam nas seguintes características: “o eu real no meu interior; os meus 

verdadeiros sentimentos; o que eu realmente penso e sinto; e comportar-me do modo que 

eu me quero comportar, e não do modo com os outros querem que eu seja. O Falso Self 

foi descrito como sendo engraçado, agir como um actor, expressar coisas em que não se 

acreditam ou que não se sentem, mudar-me para ser algo que alguém quer que eu seja” 

(op. cit) 

Esta dicotomia de sentimentos que o adolescente sente diariamente, requer do 

psicólogo atenção, compreensão e sobretudo um elevado nível de envolvimento (Hamburg 

& Takanishi, 1989 in Viana de Sousa, 2001: 53).  

Apesar da ambiguidade de definições para o constructo de AV Global, a importância 

deste na predição da auto-estima e consequentemente da realização escolar dos 

adolescentes e no seu bem-estar global exige uma reflexão sobre a sua relevância e poder 

preditivo nos vários contextos da existência. 

A auto-estima está interligada aos aspectos avaliativos e emocionais da AV Global, 

associando-se à própria evolução do eu no sentido positivo ou negativo. 

Brown (1993) encontra uma forte relação entre a identidade e a auto-estima, sendo 

que, quanto mais os sujeitos valorizarem as suas capacidades, maior probabilidade têm de 

se superar a si mesmos, elevando deste modo a sua auto-estima, bem como 

consequentemente a sua AV Global. Por exemplo, a revisão de literatura, associa um baixo 

auto-conceito ao falhanço, a um baixo rendimento escolar e um alto auto-conceito a uma 

maior habilidade e adaptação escolar (Pereira, 1991b; Almeida, 2001).  

Na perspectiva de William James, a auto-estima pode ser representada por uma 

equação, onde a auto-estima = (sucessos/aspirações), contudo, é uma visão muito 

reducionista no sentido que interliga a auto-estima aos sucessos ou aspirações do sujeito, 

não tendo em conta a forma como ele se vê, como auto constrói a sua imagem e como os 

outros interferem neste processo. 

Cooley (1902) postulou que a origem do nosso sentido de self assenta nas 

percepções que outros significantes têm acerca de nós próprios. Neste sentido, Cooley 

propõe o self como uma construção social, baseada na nossa perspectiva acerca das 



 

opiniões dos outros, pelo que utiliza a expressão looking glass self, referindo-se aos outros 

significativos como espelho onde o indivíduo se olha com o objectivo de recolher as 

percepções que o exterior constrói acerca de si: “o que torna o self é o que imaginamos que 

os outros pensam, incluindo a nossa aparência, motivos, feitos, carácter, etc.” (Harter, 

1999: 17) 

Coopersmith (1967) contribuiu para a definição deste constructo ao propor que se 

baseia num processo de decisão no qual o sujeito avalia as suas realizações, capacidades e 

atributos, de acordo com os valores e com os seus padrões pessoais, expressando-se em 

atitudes de aprovação ou desaprovação em relação a si próprio. O mesmo autor reconheceu 

quatro componentes na auto-estima, a partir dos estudos empíricos que realizou, 

dependendo eles dos diferentes tipos de experiência que se podem utilizar para atingir o 

sucesso: 

1) poder: a habilidade de influenciar e controlar os outros; 

2) outros significativos: aceitação, atenção e afeição dos outros; 

3) virtude: princípios morais e éticos pelos quais se rege; 

4) competência: alta e bem sucedida realização na tentativa de reunir a procura e a 

obtenção de objectivos definidos e de atingir elevados níveis de inteligência 

(Buss, 1995). 

Wells e Marwell (1976), por sua vez, consideraram a existência de outros dois 

subgrupos na auto-estima: 

1) a auto-estima baseada no sentido de competência, poder ou eficácia, referindo-se 

à execução eficaz e aos processos de auto-atribuição e de comparação social; 

2) a auto-estima baseada num sentido de virtude ou valor moral, centralizando-se 

nas normas e valores respeitantes ao comportamento pessoal e interpessoal, 

assim como a comportamento de justiça, equidade e honra. 

Segundo Harter (1988), a AV Global diferencia-se no decurso do desenvolvimento, 

à medida que se exploram as capacidades e se adquire mais competência, tornando-se 

assim a auto-estima mais diferenciada também. 

 Podemos assim considerar a AV Global como o resultado dos julgamentos que o 

sujeito faz de si próprio, de onde decorrem atribuições positivas ou negativas, perante os 

aspectos considerados mais relevantes na sua identidade. A AV Global encontra-se, deste 



 

modo, associada aos fenómenos de compensação ou de descompensação emocional do 

indivíduo (Vaz Serra, 1986). 

Sintetizando, a auto-estima do sujeito é factor fundamental na sua AV Global, pois 

determina o modo como o próprio olha para si, se aceita e se esforça por corresponder aos 

sucessos/aspirações por si desejados. Moliere (citado de memória) referia que: “Não há 

nenhum amor eterno senão aquele que temos por nós próprios”, o que reforça a 

importância da Av Global no desenvolvimento de cada indivíduo, nomeadamente na 

formação contínua do seu self que ocorre ao longo do ciclo vital. A AV Global é um factor 

fundamental no crescimento do indivíduo, sendo uma das diferentes dimensões do self, que 

apesar de se centralizar no indivíduo está interligada a outros domínios de auto-

competência, bem como ao tipo de relações (estruturantes, seguras, à vontade, respeito, 

entre outras) que estabelece com as diferentes pessoas com que interage: pais, grupo de 

pares, professores, namorado(a), entre outros. 

5. Dimensões do Self 

O modelo de Susan Harter, em que o nosso estudo assenta, tem como princípio 

edificador os conceitos pioneiros de William James (1982) e de Charles Horten Cooley 

(1902)4, segundo os quais se conceptualizam os aspectos determinantes na avaliação do 

valor global como pessoa. 

James (1892 in Harter 1988) considera que a AV Global de um indivíduo está 

directamente interligada com a percepção que ele próprio tem das diferentes dimensões 

que medem este constructo, ou seja, se um adolescente percepcionar como importante a 

Competência Escolar, então para este indivíduo é fundamental obter valores elevados nessa 

dimensão, o que vai afectar directamente a sua AV Global, porém se outro sujeito não 

percepcionar como importante a mesma competência, revelando mais interesse pela 

Aceitação Social, o valor baixo na dimensão Competência Escolar não vai interferir na sua 

própria AV Global, já que esta competência para o referido sujeito não é percepcionada 

com o mesmo grau de importância. 

Cooley (1902) por sua vez considerava que mais relevante que o grau em que o 

sujeito dava importância às diferentes auto-competências, seria fundamental a perspectiva 

                                                 
4 Citados em Harter (1999) 



 

que os outros lhe transmitiam acerca da sua própria aptidão, sendo este feed-back o aspecto 

mais relevante e condicionador do desenvolvimento da sua AV Global. É no pressuposto 

da resposta do outro que o adolescente vai construindo o seu self  e consequentemente a 

sua AV Global. 

Harter (1999) refere que James (1892) nos seus estudos diferencia duas condições 

essenciais no self global: o I self (EU) – self como sujeito activo e apreciador e o Me self 

(MIM) – como objecto conhecido (Queirós, 2005). Esta diferenciação surge na perspectiva 

do self visto pelo próprio sujeito (I self), identificador, actor activo e interventivo na sua 

própria existência, e do sujeito com características pessoais que o caracterizam na 

sociedade que o rodeia (My Self). Esta segunda condição pressupõe um indivíduo passivo 

na sua existência, que não interfere nas suas características (e.g. idade, ano de escolaridade, 

sexo). Sintetizando, James apresenta o self global articulado entre dois aspectos que 

discriminam a mesma identidade, o I self e o My self. O primeiro identifica o eu como 

sujeito conhecedor e o segundo identifica o eu como objecto, agregado empírico de coisas 

objectivamente conhecidas, ou seja, uma discriminação entre a pura experiência do I self, e 

entre os conteúdos dessa experiência (My self). Contudo, ambos coexistem, sendo o self 

composto simultaneamente pelo I self e pelo My self. 

Harter associa esta distinção de I self e My self à distinção entre self existencial (o 

self como sujeito [identidade], separado dos outros no mundo, e self categorial, (o self 

como objecto [como definir-se a si próprio em relação ao mundo exterior, e.g. eu sou um 

rapaz]), que se identificam pelos pressupostos acima identificados (op. cit). 

Segundo Queirós (2005), na literatura tem emergido a questão acerca de qual dos 

dois se identifica em primeiro, o I self ou o Me self? A resposta não tem sido unânime, 

porém, segundo o modelo de Harter, em determinadas situações o I Self surgiria 

anteriormente ao My Self. Contudo em situações diferentes pode ocorrer o contrário, ou 

seja, a emergência de um ou de outro depende das diferentes situações com que o 

adolescente é confrontado. “O self enquanto agente é adquirido antes do outro enquanto 

agente, e o self enquanto objecto reconhecível é adquirido depois do outro enquanto 

objecto reconhecível” (Harter, 1983: 285). 

É inegável que as repercussões que o I self tem no My self são determinantes, pois 

como agente activo, produtor e criador de acções irá condicionar as acções consequentes 

do sujeito. Na linha deste pensamento, Collins e Read (1990) constataram que os sujeitos 



 

seguros apresentam níveis mais elevados de auto-valorização e nas situações sociais 

manifestam maior confiança em si próprios; além disso, as suas crenças acerca do mundo 

social são também mais positivas. 

Partindo desta divisão do self, foram identificadas por Hattie (1992 in Silva, 1998: 9) 

quatro componentes multidimensionais e seus efeitos na AV Global, de forma 

hierarquizada e tendo por pressuposto a sua origem social:  

 
“O Self Espiritual compreende os pensamentos individuais, as disposições, os julgamentos 

morais, considerados como os aspectos mais contínuos do “eu”. O Self Material simboliza 

todos os bens materiais que pensamos pertencerem-nos. O Self Social, possui tantos quantos 

os sujeitos, os grupos, os pares que conhecemos e que formam uma opinião e imagem acerca 

de nós na sua mente. O Self Corporal, na base da hierarquia, refere-se a todo o tipo de 

construções e elaborações que influenciam e alteram o corpo de forma a obter uma imagem 

mais favorável”. 

 

É importante realçar que os diferentes self´s não devem ser compreendidos enquanto 

componentes distintas e independentes, mas enquanto diferentes partes de uma dimensão 

global constituinte e expressiva do ser humano (Vaz Serra, 1995). 

Apesar da importância de James e Marsh, falta compreender até que ponto as 

relações, interacções e contextos sociais, interferem no desenvolvimento da auto-valoração 

do indivíduo, visto existirmos, enquanto identidades independentes, num conjunto 

interligado de relações onde estão presentes outras identidades independentes (Sousa, 

1995). 

Os autores que defendem as teorias da vinculação como catapulta de preparação para 

a vida adulta, e consequentemente de preparação para a AV Global identificam também a 

importância dos diferentes tipos de vinculação desenvolvidos ao longo do ciclo vital. É 

curioso que Harter (1999:17) reconhece o self, como “uma construção social forjada 

através das trocas linguísticas (interacções simbólicas) com os outros”. Nesta expressão, 

reforça-se a origem preponderantemente social do próprio self. O desenvolvimento da 

criança em tenra idade, processa-se pelo contacto que estabelece com outros mais 

significativos, iniciando-se na primeira infância pela imitação de comportamentos, e 

mantendo-se ao longo da adolescência pela modelagem de atitudes, valores, posturas. 

Contudo, conforme referido anteriormente, este processo não cessa na infância, nem sequer 



 

na adolescência, ocorrendo ao longo do ciclo vital: “O facto destes processos se darem em 

múltiplos contextos sociais com diferentes outros significativos aumenta a complexidade 

da construção do self que pode ser experienciado como coerente, integrado e autêntico” 

(Harter, 1999: 17). 

6. Características do self na adolescência 

 O self caracteriza-se pela identidade individual que cada um constrói sobre si ao 

longo do ciclo vital. Sendo a adolescência uma das fases fundamentais no processo de 

desenvolvimento humano, a construção do self nesta fase pauta-se por avanços e recuos, 

decisões e indecisões, definições e indefinições acerca da identidade que se constrói nesta 

fase de vida.  

Consideramos de especial importância realçar algumas das características 

fundamentais do desenvolvimento do self nesta fase, referindo-as nos ponto abaixo 

indicados: 

6.1. Imagem Pessoal vs Auto-Imagem 

A Auto-Imagem caracteriza-se por uma atitude referente ao “Eu”, resultante das 

próprias observações em que o indivíduo se constitui o objecto da própria percepção. Esta 

Auto-Imagem origina um conjunto de Auto-Imagens que se tornam determinantes nas 

relações que se estabelecem consigo próprio. 

A Imagem Pessoal reflecte-se nas representações que temos para os outros, ou seja, 

naquilo que consciente ou inconscientemente difundimos nas relações que estabelecemos 

no nosso dia-a-dia. 

Todos os factores que possam conduzir ao sucesso do adolescente estão interligados 

com a informação que tem ou que poderá vir a ter acerca do que é. O que o pode tornar 

único, com uma identidade bem definida e com capacidade de mudança, é ter a noção clara 

dos aspectos que o identificam enquanto ser exclusivo. 

Deste modo, a Imagem Pessoal constitui o elemento central e permanente de todas 

as formas de comunicação, instituindo-se no modo como os outros nos vêem, 

independentemente da nossa auto-imagem. A Imagem (e/ou imagens) que os outros podem 

ter de cada um será tanto mais forte, consistente e mesmo homogénea quanto maior for o 



 

seu grau de coerência, entre aquilo que se é e aquilo que se pretende transmitir aos outros 

(Castelo-Branco & Pereira, 2001). 

Considera-se que um sujeito forma a seu respeito não apenas uma, mas várias e 

diferentes auto-imagens, representando diferentes e distintos papéis, como filho, aluno, 

namorado, amigo, colega. A atribuição de valores distintos a cada uma e a organização das 

diversas auto-imagens conduzem a uma determinada estrutura da AV Global do indivíduo. 

É determinante não esquecer que deve haver verdade, sentido de responsabilidade e 

ética quando tratamos questões como a imagem pessoal. 

A busca de realização a todos os níveis é inerente à condição do ser humano. 

Porém, não baste desejar realização pessoal ou académica, para a ter é preciso saber como 

conseguir aquilo que se pretende (Pereira, et al, 2004). Através de uma intenção consciente 

e do uso de todas a ferramentas ligadas com o marketing pessoal, o caminho a percorrer 

pode tornar-se mais agradável, evitando muitos obstáculos à concretização dos objectivos 

traçados. 

 Claramente, a relação entre a AV Global, a Auto-Estima e a Auto-Imagem parece 

ser uma relação complexa que vai sofrendo reestruturações e alterações, complexificando-

se com a idade, dado que o nosso corpo, as nossas experiências e as aspirações estão 

sujeitos a um constante processo de auto-condicionamento, à medida que se evolui e 

cresce. 

6.2. Imagem corporal 

 A imagem corporal encontra-se interligada à forma como o sujeito percepciona e 

aceita o seu corpo tendo em conta aquilo que vê.  

 Na adolescência é determinante para a própria AV Global, a forma como o 

indivíduo avalia o seu próprio corpo, essencialmente no contexto actual, onde há a procura 

do domínio do corpo e a competitividade intensiva na procura de uma imagem corporal 

única, esteticamente perfeita. Algumas investigações, revelam mesmo que a imagem 

corporal está fortemente associada a inúmeras formas positivas de realização pessoal 

(Garganta & Maia, 1997; Harter, 1987b). 

 Tal como noutras dimensões da auto-percepção do adolescente, a contribuição do 

meu “eu” para a AV Global, é frequentemente observada na literatura, podendo inclusive 

determinar o sentido de pertença a determinado grupo de pares. 



 

 A percepção que cada indivíduo possui da sua imagem física pode ser utilizada 

como indicador importante para uma reavaliação das suas atitudes e dos seus 

comportamentos face à interacção do sujeito com o seu meio (Uitenbrow, 1993; Simões, 

Fonseca, Formosinho, Rebelo & Ferreira, 2000). 

 A imagem corporal parece possuir um potencial necessário, contribuindo de forma 

positiva para melhorar quer qualitativa, quer quantitativamente, a estrutura e magnitude de 

expressão da AV Global (Silva, 1998). 

6.3. O outro na caracterização do meu self 

Já como abordado anteriormente, a construção do self é multidimensional, 

dependendo de um conjunto de factores diferenciados, sendo um deles, a rede de suporte 

social que o adolescente cria com o seu grupo de pares e outros. 

Na perspectiva de intervenção no desenvolvimento psicológico, considera-se que as 

características de cada indivíduo, resultam de um processo de construção histórico-social. 

Deste modo, o seu desenvolvimento processa-se ao longo do ciclo vital, na relação que o 

sujeito psicológico estabelece com o mundo, produtora de significados idiossincráticos 

construídos pelo sujeito (Gonçalves e Coimbra, 1994). 

É determinante o estabelecimento de relações, umas mais próximas, outras com um 

carácter mais abrangente, na edificação da identidade do indivíduo. Muitas vezes, uma 

fraca rede de relação com o outro, pode implicar uma baixa na AV Global do indivíduo, 

pois é um dos parâmetros fundamentais que, segundo o modelo de Harter interliga e 

depende de outras dimensões importantes como por exemplo a aceitação social. 

Como seres sociais que somos, seria impensável vivermos isolados, sem estabelecer 

qualquer contacto com os outros, sem redes de suporte emocional, sem contactos físicos, 

visuais, verbais ou comportamentais. 

 Independentemente do tipo de relação estabelecida, é, para qualquer ser humano, 

imprescindível as oportunidades que tem para se relacionar com o(s) outro(s), instituindo 

normas e regras fundamentais ao seu próprio desenvolvimento. 

 Segundo os interaccionistas, as vinculações estabelecidas (serão abordadas mais 

pormenorizadamente no capítulo seguinte) determinam em grande parte, a rede de suporte 

social que se vai estabelecendo ao longo da vida. 



 

 “Aquilo que eu suponho ser o meu mundo interior mais íntimo revela-se como o 

que eu possuo de mais comum com os outros” (Laing, in Lima: 2003:.41). 

7. Síntese 

 Ao longo do ciclo vital, o self vai-se desenvolvendo, tendo em conta todas as 

vertentes da vida. Os interaccionistas colocaram a tónica na importância do meio e o que o 

indivíduo leva enquanto pessoa para a situação vivenciada. 

 Por sua vez, Harter (1985b), assentado nos pressupostos de James (I Self e My Self) 

e Cooley (looking glass self), identifica as mudanças no self, partindo do desenvolvimento 

cognitivo face às experiências de vida com que o adolescente é confrontado.  

 Neste capítulo, procurámos descrever a construção da identidade do adolescente, 

bem como a importância que tem para ele estabelecer interacções, e encontrar figuras 

significativas que irão de forma directa intervir no seu próprio desenvolvimento. Neste 

sentido, a AV Global, encontra-se totalmente dependente do próprio sujeito, mas também 

da natureza social do self e da rede de relações por ele criada (Queirós, 2005). 

 É importante salientar que, na natureza social do self existem outras características 

que também determinam a AV Global, essencialmente nesta fase de desenvolvimento 

onde: “a adolescência vai pôr tudo em causa” (Sampaio, 1995: 100). 

 A AV Global, desempenha um papel preponderante a nível individual, pois ajuda a 

compreender a consistência e a coerência do comportamento, a formação da identidade 

pessoal e a relação que o adolescente estabelece com o meio. 

 De todos os aspectos salientados ao longo deste capítulo, realçamos que a tomada 

de consciência acerca de si próprio nas diferentes áreas da vida está sujeita a influências de 

factores internos e externos sobre a percepção e avaliação de si próprio, numa perspectiva 

totalmente multidimensional. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 2 – A importância da Percepção das 

Atitudes Parentais na estruturação do Self 



 

1. Introdução         

     “Se a adolescência é um sonho social, 

vamos sonhar em conjunto. 

Acordados, vamos discutir o sonho.  

Então poderemos deitar-nos no nada,  

Porque certamente alguma  

coisa importante acontecerá” 

 
(Sampaio, 2001: 19) 

 

 “Sou capaz de aturar as crianças. Mas são os adultos que constituem o 

problema”5 (Sprinthall e Collins, 1994: 44). 

A frase acima referida expressa bem que adolescência é uma fase particular do 

desenvolvimento, onde os pais são percepcionados muitas vezes “como problemas”. 

A adolescência tem sido um período de desenvolvimento amplamente investigado, 

bem como a influência das atitudes parentais no seu desenvolvimento. No entanto, parece-

nos pertinente retomar esta temática nunca acabada, essencialmente com todas as 

mudanças ao nível familiar que ocorrem actualmente no contexto económico-social 

(Simões & Lima, 2004). 

 Apesar de este estudo não se centralizar em diferentes tipologias de famílias, 

procura dar uma contribuição para a investigação científica quanto à percepção que os 

adolescentes têm das atitudes dos seus pais e de que modo esta percepção influenciará a 

sua AV Global, numa perspectiva multidimensional. 

 Os pais como progenitores e cuidadores são fonte de abrigo e segurança, porém, 

são também, em outras situações, fonte de desacordos, visões diferenciadas, imposições 

não percebidas, controlo excessivo. Fleming (1988:1) refere que “o processo de transição 

da dependência para a autonomia transforma-se não só numa etapa longa do ciclo de vida 

como numa etapa de alta densidade sentimental”. 

 Consideramos que a veloz explosão tecnológica tem (particularmente na nossa 

amostra que é do tipo rural) originado um abismo entre pais e filhos, pois os procriadores 

não acompanham esta evolução, ficando muito desfasados quanto aos interesses e 

preferências dos seus descendentes6. Por outro lado, as exigências do mercado de trabalho 

                                                 
5 Expressão de uma adolescente através da qual os autores Sprinthall e Collins (1994: 44) procuram realçar a 
importância das pressões sociais a que os adolescentes estão sujeitos durante a maturidade física. 
6 Esta situação verifica-se essencialmente na nossa amostra, do tipo rural. 



 

marcam diferentes formas de estar em família, limitando o tempo que se usufrui em 

comum e, nesta época de crise, delimitando em muito a qualidade do tempo passado em 

conjunto.  

 Esta agregação de factores juntamente com a permeabilidade de relações sociais 

estabelecidas interfere de forma muito significativa na relação pais-filhos e na percepção 

que os últimos terão dos primeiros (op. cit.). 

A nossa opção pela adopção desta estrutura tem por pressuposto o modelo racional 

teórico que esteve na base de um dos instrumentos de avaliação utilizado neste estudo e a 

preocupação pela integração deste modelo numa perspectiva de desenvolvimento do ciclo 

vital, tendo em conta as figuras mais próximas do adolescente, incluindo os professores 

que se deparam também com alguns constrangimentos, afectando deste modo a 

experiênciação que irão promover no adolescente (Pereira, 1996). Hill & Holmbeck 

(1986:182 in Fleming, 1988: 180) ilustram a seguinte situação: “A principal questão 

desenvolvimental proposta por Blos e por outros autores nunca foi estudada, isto é, se sim 

ou não as transformações nos vínculos aos pais conduzem à mudança intra-individual na 

autonomia”. 

 Apesar de no nosso estudo não ser abordada a autonomia do adolescente, 

pretendemos verificar até que ponto a PAP tem um efeito (positivo ou negativo) na AV 

Global do adolescente, tendo em conta diferentes dimensões. 

Ao longo deste capítulo procuraremos abordar as perspectivas dos adolescentes 

acerca das Atitudes Parentais, a família e sua importância no desenvolvimento do 

adolescente, tendo em conta: a importância da vinculação, as fratrias, as fontes de 

segurança e estabilidade emocional e o suporte social. Será feita também referência às 

diferentes interacções familiares e à interferência dos amigos (grupo de pares) na relação 

parental. 

2. Perspectivas dos adolescentes acerca das Atitudes Parentais no actual contexto 

económico-social em que estamos inseridos 

Progressivamente, no decorrer dos séculos XIX e XX, os adolescentes tornaram-se 

objecto de uma atenção acentuada no seio da família e fora dela (Fleming, 1993). 

 Actualmente, o grande desafio coloca-se na reflexão sobre a forma como 

proporcionamos o ambiente necessário para o adolescente desenvolver a capacidade de 



 

interacção com o meio e as condições que este meio lhe oferece, tirando proveito das suas 

experiências, acrescendo a percepção que o jovem cria das capacidades de interacção e das 

condições com que é confrontado. 

 Consideramos pertinente, para a abordagem às perspectivas dos adolescentes, ter 

em conta os estímulos com que eles são confrontados, aqueles com que lidam e a exigência 

em “aprender a ser reconhecido pelos outros e a cumprir as melhores performances” 

(Dubar, 1997: 79). 

 Apesar de todas as oportunidades e benefícios com que é confrontado, o 

adolescente actual dirige a sua atenção muito cedo para o grupo de pares, sentindo-se 

desadequado/desadaptado face às sugestões de orientação que os seus pais indicam, 

consoante podemos verificar no texto seguinte: 

 
“É neste ambiente agitado de mudanças abruptas que nós somos severamente 

influenciados e, mesmo que inconscientemente, tornamo-nos ansiosos por acompanhar o 

progresso, não resistindo e consumindo com uma ambição desmedida, antes que tudo nos 

possa escapar. É por tal também, neste ambiente em que tudo é apressado, que os nossos 

adolescentes perante adultos tão desorientados irão provavelmente ter ausente no seu 

processo de desenvolvimento o mestre que os guie de uma forma contínua e progressiva, 

serena e coerente para que possam vir a ser capazes de tomar decisões, ser livres e 

caminhar com prazer na vida adulta” (Lima,  2003: 67). 

  

Na nossa base teórica, que assenta nos princípios de Schaefer (1965), aprimorados 

posteriormente por e Streit (1978), poderemos avaliar as percepções das atitudes parentais 

segundo duas vertentes: a de Afecto, que implica Amor vs Hostilidade, e a de Práticas 

Educativas, que compreende Controlo vs Autonomia. 

 Assentando nestas quatro dimensões procuraremos identificar de que modo o Amor 

vs Hostilidade e o Controlo vs Autonomia são fundamentais no desenvolvimento da AV 

Global do adolescente, bem como do seu bem-estar físico, psicológico e emocional. 

 Entendemos a percepção como um filtro que cada um de nós possui na sua visão, 

influenciado pelos diferentes estímulos, moldando-lhe os sentimentos, pensamentos, 

comportamentos e atitudes (Gonçalves, 1994). Este filtro é determinante, pois, sendo 

inconsciente, não é uma tomada de posição clara, é antes, um sentir (já influenciado pelo 

referido filtro) que condiciona ou não o estabelecimento/fortalecimento de relações. 

Esperamos no nosso estudo concluir que pais percepcionados como amorosos e 



 

fomentadores de autonomia promoverão jovens seguros, com uma AV Global acima da 

média. 

 Ausubel et al (1954 in Fleming, 1988: 198) consideram pertinente pressupor que as 

percepções das crianças acerca das posturas parentais podem ser entendidas com maior 

credibilidade que as reais atitudes parentais. Tal facto reitera a importância da percepção 

no desenvolvimento do self. Pelos diferentes estudos identificados em Fleming, (1988), 

verifica-se que, de um modo global, existe uma convergência entre as PAP e as percepções 

dos pais. 

 

Figura 3: Modelo bidimensional proposto por Schaefer in Fleming, 1988: 202 

 

 Schaefer (1965 in Fleming, 1988: 201) desenvolveu um modelo com o objectivo 

de: “sumarizar um conjunto de estudos que sugerem que a maior parte dos conceitos 

desenvolvidos nas duas décadas passadas para descrever o tipo de pais podem ser 

reduzidos a uma combinação de dois conceitos dimensionais essenciais” (op cit). 

Este modelo bidimensional é consensual entre os diferentes autores pois identifica 

duas dimensões ortogonais: Autonomia vs Controlo e a de Amor vs Hostilidade. Nas duas 

dimensões encontram-se subdimensões nas quais as atitudes parentais se poderão integrar 
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(e.g. democracia, excesso de indulgência, exigência agressiva, desvinculação, entre outros 

referenciados na figura 3). 

 O nosso estudo de investigação incidiu sobre as dimensões ortogonais propostas 

por Schaefer. O autor considera que a dimensão Autonomia vs Controlo destina-se a pais 

percepcionados com práticas educativas de autoritarismo, indução e punição. De outro 

modo, a dimensão Amor vs Hostilidade caracteriza-se pela qualidade da relação afectiva 

que o adolescente tem com os pais, tendo por pressuposto concepções “que vão da 

aceitação, protecção, calor afectivo à frieza emocional, rejeição total ou parcial” 

(Flemming, 1988: 204). 

 Podemos destacar que a intensidade com que estas atitudes são percepcionadas pelo 

adolescente determina em muito a relação que tem com os outros e consigo mesmo, 

interferindo directamente na construção do seu self. Não podemos deixar de reflectir que as 

atitudes parentais também diferem tendo em conta o estado de desenvolvimento dos filhos, 

a idade, o contexto económico, as experiências pessoais, entre outros. Contudo, podemos 

sempre concluir que, apesar desta multiplicidade de variáveis que interferem na PAP, esta 

é determinante na construção da AV Global do adolescente e no seu desenvolvimento. 

3. A família e sua importância no desenvolvimento do adolescente 

 É no seio da família que a criança, o adolescente e o adulto se vão desenvolvendo 

ao longo do seu ciclo vital. Harter (1985a) identifica não só a importância do 

desenvolvimento cognitivo, mas também a do desenvolvimento afectivo-emocional que se 

vai estabelecendo com as diferentes redes de relações sociais, nomeadamente com a 

família mais próxima e a mais alargada, bem como os restantes entes significativos. 

 Esta relação que a criança estabelece desde que nasce com as figuras parentais tem 

o nome de Vinculação, que se pode definir como “uma ligação afectiva duradoura, 

caracterizada pela tendência a procurar e a manter uma proximidade relativamente a uma 

figura específica, especialmente perante situações de stress” (Moura, 2005: 5). Desta 

forma, a vinculação pode ser conceptualizada como um laço emocional, experienciado 

com outro, que é percepcionado como uma fonte de segurança e que providencia uma base 

segura a partir da qual o indivíduo explora o mundo (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

1978; Bowlby, 1969/91 1988). 



 

 É verdade que a vinculação é um laço emocional que difere de outros laços, visto 

que proporciona ao indivíduo diferentes tipos de experiências para exploração do mundo. 

Ao longo deste capítulo iremos desenvolver como um primeiro pilar a importância da 

vinculação no desenvolvimento do self do adolescente, bem como a importância das 

fratrias como um segundo pilar desta edificação da PAP. 

 Não podemos contudo esquecer os adolescentes que são privados deste grupo a que 

chamamos de família, essencialmente das figuras parentais, vivendo apenas com um dos 

progenitores, ou com outros significativos (familiares, famílias de acolhimento, instituições 

entre outros), por razões completamente distintas (falecimento, negligência, abuso, 

retirados da família, etc.), mas que olham para estas figuras parentais, tendo a sua 

percepção já influenciada pela diferença que lhes é imposta na nossa sociedade (e.g. “é a 

minha tia”; “vivo com a minha avó”; “estou numa família diferente”). Este conjunto de 

adolescentes faz também parte de um grupo pequeno da nossa amostra.  

 Reforçando esta pequena reflexão, Bowlby (1960,1961) chegou à conclusão que, a 

partir dos seis meses de idade, a criança tende a apresentar uma sequência de 

comportamentos típicos, como resposta à separação da mãe. Estes comportamentos estão 

agrupados em três fases sequenciais distintas: 1) protesto: pode iniciar imediatamente após 

a separação, ou ser mais tardia e manifestar-se durante alguns dias. Nesta fase os 

comportamentos da criança revelam grande preocupação com a perda da mãe, procurando 

a mesma e chegando por vezes a rejeitar figuras alternativas; 2) desespero: nesta fase, 

apesar de ainda se verificar preocupação pela ausência da mãe, o seu comportamento 

sugere o desânimo e uma postura passiva, não envolvida no meio que a rodeia; 3) 

desvinculação: parece existir um acordar, aceitando lentamente as figuras que dela se 

aproximam. Bowlby (1969/1991) refere ainda que nesta terceira fase “a sociabilidade é 

apenas aparente, pois o outro deixou de ser motivo de interesse para a criança”. Moura 

(2005) considera que a funcionalidade biológica da vinculação é colaborar no auxílio 

(físico e psicológico) e na sobrevivência do indivíduo tendo em vista a continuidade da 

espécie. 

 Se num primeiro momento o estudo da vinculação se centralizava na fase da 

infância, estudos posteriores acerca desta temática vieram investir no prolongamento da 

vinculação ao longo do ciclo de vida, sendo esta fruto das experiências relacionais mais 

precoces. 



 

 Harter (1997) concluiu num estudo realizado que o suporte parental na escuta das 

necessidades/opiniões do adolescente é altamente preditor da sua futura autonomia. 

 Collins & Read (1994 in Almeida, 2001) sugerem que diferentes indivíduos contêm 

modelos internos dinâmicos relativamente autónomos e independentes. Estes modelos vão 

desenvolvendo-se ao longo do desenvolvimento, em função essencialmente das 

experiências de vida com que são confrontados e dos pensamentos cognitivos sobre as 

mesmas. Ou seja, já numa fase adolescente, poder-se-á integrar diferentes funções sociais, 

detentoras de modelos internos dinâmicos consoante os distintos papéis que executam: e.g., 

filho(a), irmão/irmã, aluno(a), amigo(a), namorado(a), entre outros. São estes múltiplos 

papéis de vinculação incorporados que potenciam ao adolescente alguma flexibilidade 

necessária para actuar de forma adaptativa nas diferentes situações, tendendo também o 

cumprimento das necessidades de vinculação no contexto relacional em que se 

desenvolvem (Moura, 2005: 31). 

 Collins & Read in Almeida, 2001 indiciam que as representações de vinculação no 

adolescente articulam como uma rede interligada de forma hierarquizada, conforme 

podemos observar na figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4 – Rede hierárquica dos modelos representacionais da vinculação (Collins & Read, 1994: 58) 

No limiar desta hierarquia encontra-se o modelo pessoal mais geral do self e dos 

outros a si vinculados. Este modelo pessoal é fruto das relações/interacções estabelecidas 

com os pais e com o grupo de pares, sendo estes resultantes de relacionamentos mais 

particularizados e pormenorizados, ou seja, aqueles que são constituídos com os pais, os 
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amigos e o/a namorado/a. No limiar desta hierarquia encontramos relações mais 

individualizadas com figuras significativas ao nível do relacionamento interpessoal. Se 

repensarmos nesta proposta de rede hierárquica, é curioso identificar que os modelos do 

topo podem ser empregues num vasto número de relacionamentos, sendo no oposto menos 

fiáveis na orientação do comportamento do self, visto não existir uma familiarização com 

as especificidades das diferentes situações. Contrastando com estes patamares superiores, 

os inferiores detêm maior competência e oportunidade para lidarem com as referidas 

especificidades das diferentes situações, em virtude da proximidade relacional 

estabelecida. 

3.1. A importância da vinculação 

Os autores acima referenciados indicam que os modelos desenvolvidos durante a 

infância têm maior propensão para moldar os novos modelos relacionais consequentes, 

sendo que qualquer deles, desenvolvido durante a adolescência (e seguintes fases de 

desenvolvimento) é, em parte, resultado das experiências relacionais mais precoces. Assim, 

acreditamos que as descobertas de Bowlby são de uma importância tremenda no 

desenvolvimento do indivíduo: “Bowlby considera que o comportamento de vinculação se 

tornou um comportamento característico de muitas espécies durante a sua evolução, porque 

contribui para a sobrevivência do indivíduo” (Soares, 1992: 24). 

A adolescência é uma fase onde ocorrem constantes bio-fisico-psicológicas, 

nomeadamente ao nível da sexualidade (Pereira, et al 2002). As figuras de vinculação 

iniciam uma breve alteração quanto à orientação do comportamento do adolescente. O 

grupo de pares, o/a namorado/a ou outros adultos significativos vestem um papel que 

poderá assumir igual ou maior importância que as figuras parentais. Uma das razões para 

tal facto ocorrer sustenta-se também no tempo que é dedicado a estas novas figuras, na 

proximidade de interesses, na busca do desconhecido, mas também no respeito pelas 

figuras da autoridade que nem sempre implica um à-vontade na abordagem de certos 

assuntos (Bowlby, 1991; Pipp, at al, 1985: 100; Moura, 2005: 33), por sua vez, refere que: 

 
 “se, por exemplo, uma figura vinculativa responsiva e confiável se torna posteriormente 

pouco responsiva, ausente e não confiável, a confiança da criança nessa figura pode ser 

abalada, levando-a a reconstruir os seus modelos internos do self e do outro”. 



 

Existem contudo outros elementos, referenciados em Queirós & Barbosa (2004: 3), 

como sendo por exemplo os avós figuras significativas na construção do self e da própria 

PAP, pois são elementos fundamentais na interacção dos filhos com os seus pais. Tal como 

nós perspectivamos, as autoras acima referenciadas consideram que “a relevância da 

investigação e do conhecimento acerca das relações intergeracionais tem vindo a ser 

reconhecida por teóricos e responsáveis por práticas de acção social e política como 

essencial para a formulação de planos de intervenção dirigidos à melhoria das condições e 

oportunidades de vida familiares” (Queirós, 2005). 

Tendo em conta a figura 4 acima apresentada, Collins & Read (1994) sugerem que a 

vinculação marca definitivamente todo o desenvolvimento do indivíduo. Segundo estes 

autores, os modelos internos dinâmicos do próprio indivíduo e dos outros são activados 

quase de forma instintiva na memória do sujeito, sempre que ocorre algum acontecimento 

relevante. Esta acção quase automática permite dar significação às experiências obtidas, 

agindo de acordo com as necessidades pessoais. Segundo Moura (2005: 32), após serem 

activados estes acontecimentos, há um impacto directo no processamento cognitivo da 

informação recebida e na resposta mais afectiva a essa acção social, conforme podemos 

verificar na figura 5: 

Figura 5 – Funcionamento dos modelos internos dinâmicos (Collins & Read, 1994: 69) 
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inconscientemente, pela interpretação cognitiva que o sujeito faz da ocorrência e pelas 

respostas cognitivo-emocionais à mesma. 

 De tudo o exposto, constatámos que o processo de vinculação é muito importante, 

não só no desenvolvimento da criança e do adolescente, mas ao longo de todo o ciclo vital, 

influenciando muitas das vezes as posturas adoptadas em diferentes situações. Deste modo, 

a PAP é também inflacionada pelos estilos de vinculação e pelos tipos de resposta que o 

adolescente oferece em diferentes situações. 

4. Os amigos e a percepção das atitudes parentais 

 À medida que a criança vai crescendo e tornando-se adolescente procura uma maior 

autonomia da sua própria família (Fleming, 1988, Harter 1988). Como referido 

anteriormente, esta evolução implica uma diferenciação de pontos de vista, interesse, 

inclusive de identificação.  

 Vivencia-se nesta fase uma dualidade de sentimentos, onde, por um lado, a 

presença dos pais se torna imprescindível no apoio parental que continuam a necessitar, 

essencialmente no amparo à diversidade de emoções que vão sentindo, por outro lado, 

sentem ao mesmo tempo a vontade de libertação, de obtenção de autonomia. 

Harter, 1996, identifica nesta fase de desenvolvimento uma proliferação de 

diferentes papéis interrelacionados com o próprio self, tal como o self com os pais, o self 

com os amigos, o self como estudante e/ou o self como alguém em quem há um interesse 

mais romântico. Cada um destes self´s contém tipicamente atributos que parecem 

contradizer os atributos de outros self´s, pelo que o adolescente suporta uma divisão de 

sentimentos nesta oposição de papéis, investindo alguns espontaneamente naquele que está 

mais relacionado com o “my real self”.   

  A literatura acerca desta fase do desenvolvimento refere que a aprovação do grupo 

de pares é percebida pelo adolescente como um poderoso preditor da sua AV Global. 

Porém, a importância da aprovação dos pais mantém-se, apesar de se ir esvanecendo com o 

desenvolvimento (Harter, 1990a). 

  Mead (1934 in Harter et al, 1996) considera que o apoio do grupo de pares nas 

vertentes mais sociais, nomeadamente na aprovação por parte dos colegas de turma, é mais 

preditivo do desenvolvimento porque se torna um reflexo das atitudes generalizadas neste 

espaço. Ora, neste espaço escola, onde se desenvolvem relações diárias e constantes, a 



 

aceitação por parte dos amigos é percepcionada como fundamental para a integração, 

mesmo que diferencie das atitudes parentais delineadas.  

Harter (1990, 1998), num estudo realizado, verificou que o contexto específico de 

suporte emocional, na forma de validação para aquilo que o adolescente é, está altamente 

correlacionado com a sua AV Global no respectivo contexto, daí a importância dos amigos 

no seu desenvolvimento pessoal e na PAP. 

Neves (1995), no desenvolvimento do seu trabalho de investigação, verificou que 

ainda há muito trabalho a ser desenvolvido e explorado nestas áreas. O autor (op cit.: 91-

92) considera que: 

 
“embora pouco se conheça ainda sobre a interacção do sistema parental e do sistema de 

pares, é interessante verificar que a pesquisa actual das relações do adolescente tem 

enfatizado uma abordagem integrada dos dois sistemas de relações”. 

5. Síntese 

As diferentes interacções que se desenvolvem quer no seio familiar, quer nas outras 

relações significativas são factores que exercem uma enorme influência no 

desenvolvimento do self da criança e do adolescente, condicionando o desenrolar do 

mesmo. 

Da revisão de literatura efectuada e de alguns conceitos que foram referidos neste 

estudo, podemos constatar que as PAP são influenciadas por outros elementos 

significativos, nomeadamente as relações de amizade que o adolescente estabelece com o 

grupo de pares, mas também as ligações com outros elementos significativos como os 

avós, professor(es), namorado (a) e/ou primos (as). 

 Apesar das atitudes parentais serem um tema amplamente estudado, consideramos 

não ser de mais a investigação nesta área, essencialmente em tempos de grande mutação 

económica, politica, social, cultural e tecnológica, onde as tipologias de família são mais 

diferenciadas do que em anos transactos e onde as próprias práticas educativas sofreram 

alterações profundas. Basta reflectir que os pais de hoje são os filhos de outrora que 

obtiveram determinados estilos educativos e desenvolveram a sua própria AV Global, 

definindo e redefinindo, face às experiências com que se confrontaram, o seu self. 



 

PARTE 2 – ESTUDO EMPÍRICO 



 

Capítulo 3 – Metodologia 



 

1. Introdução 

 Método é o “caminho par 

a se chegar a um 

 determinado fim.” 

 (Gil, 1995: 27). 

 

A investigação científica consiste exactamente no estabelecimento de relações entre 

a teoria e a prática, de modo a que uma esteja sempre interligada à outra. É na busca 

constante do saber que se constrói o método científico, no questionamento sobre factos, 

acontecimentos, e, no caso da psicologia, é em posturas, atitudes, entre outros, que se 

busca um conhecimento mais consistente, válido e essencialmente científico.  

 A edificação do pilar da ciência inicia com interrogações que buscam respostas 

credíveis e termina nas conclusões obtidas. Porém, esta construção necessita de uma 

orientação, de um método: “É o caminho para se chegar a um determinado fim” (Gil, 1995: 

27). 

 Neste estudo, adoptámos a seguinte metodologia: questões iniciais; fundamentação 

da investigação (os seus objectivos, hipóteses e variáveis); caracterização e selecção da 

amostra; caracterização dos instrumentos utilizados, a sua adaptação à população 

portuguesa e as qualidades psicométricas dos instrumentos por nós readaptados (fidelidade, 

sensibilidade e validade interna) e, finalmente, descrição dos procedimentos e recolha de 

dados e sua análise, finalizando com uma breve síntese. Seguimos também as normas da 

APA (2001), ao longo de todo o trabalho. 

2. Fundamentação da investigação  

O nosso estudo é de natureza experimental, transversal e correlacional, de tipo 

misto (quantitativo e qualitativo).  

O principal objectivo desta investigação incide no estudo da interacção de 

diferentes variáveis que determinam o AV Global do adolescente com as variáveis que 

determinam a PAP, ou seja, procuramos verificar até que ponto a AV Global é determinada 

pela Percepção dos adolescentes sobre as atitudes dos seus pais. 

Procuramos ter algum cuidado com a forma como as perguntas foram apresentadas, 

para não haver enviesamento na informação recolhida (Schwarz, 1999).  



 

No contexto em que a nossa amostra está inserida urge a necessidade de promover 

melhores atitudes parentais, valorizar mais a escola e alimentar nos adolescentes a 

construção de desafios para além daqueles que a sua realidade mais próxima lhes 

proporciona. 

3. Objectivos  

No contexto escolar, é determinante verificar até que ponto a Percepção das 

Atitudes Parentais interferem no desenvolvimento global dos adolescentes, tendo em conta 

essencialmente a sua Auto-Valoração Global. 

Para a intervenção dos Psicólogos Escolares é indispensável promover o sucesso 

escolar dos seus alunos, evitando ou reduzindo o abandono escolar, pelo que o estudo das 

percepções de auto-competência e da Auto-Valoração Global, bem como da percepção das 

atitudes parentais promoverá intervenções mais direccionadas para a vertente individual, 

mas também para a parental (Pereira, 2003).  

Neste sentido, optamos por identificar dois grandes tipos de objectivos: 

1 – Averiguar a importância da AV Global no desenvolvimento das auto-

percepções de competência; 

2 – Avaliar a influência da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das 

auto-percepções de competência e da AV Global; 

A nossa opção por este estudo tem por base a importância de se melhorar as 

práticas parentais na amostra referida, intervindo também na do adolescente, o que é 

reforçado por alguns estudos que procuram avaliar a interferência do self na AV Global 

dos jovens (Faria e Fontaine, 1995). Deste modo, desejamos promover práticas parentais 

mais adequadas fomentadoras de um melhor desenvolvimento físico e psicológico do 

próprio adolescente, incentivando-o para o sucesso escolar e para uma auto-aceitação, bem 

como motivando para criarem e construírem expectativas de futuro mais consistentes e 

desafiantes, ou seja, pretendemos obter resultados ao nível da Auto-Valoração Global do 

adolescente e a interligação que esta dimensão tem com as quatro referentes à percepção 

das atitudes parentais (Amor, Hostilidade, Controlo e Autonomia).  

 



 

4. Hipóteses 

 Para Quivy e Campenhoudt (1996: 137), “uma hipótese é uma preposição que 

prevê uma relação entre dois termos, que, segundo os casos, podem ser conceitos ou 

fenómenos. Uma hipótese é, portanto, uma proposição provisória que deve ser verificada”. 

 Neste sentido a definição das nossas hipóteses procura responder aos objectivos 

delineados e orientar a recolha, análise e interpretação de dados. De acordo com o nosso 

estudo e os nossos objectivos, delineámos as seguintes hipóteses: 

4.1. A importância da Auto-Valoração Global no desenvolvimento das auto-

percepções de competência 

H1 – A Auto-Valoração Global dos adolescentes da nossa amostra apresenta 

maioritariamente valores abaixo da média. 

H2 - Existe um correlação positiva e significativa entre as subescalas de auto-

competência e a Auto-Valoração Global. 

H3- Existem diferenças significativas entre a Auto-Valoração Global em função 

das variáveis independentes (idade, sexo, ano de escolaridade, número de retenções 

e número de irmãos). 

H4– Os adolescentes têm a percepção que alguns programas televisivos mudam a 

forma como os jovens pensam, apresentando valores abaixo da média na subescala 

Aparência Física. 

 H5 - Os adolescentes que sentem que os programas televisivos mudam a forma 

como os jovens pensam, apresentam valores de Auto-Valoração Global acima da 

média. 

4.2. A influência da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das 

auto-percepções de competência e da Auto-Valoração Global 

H6 – A intensidade da percepção das atitudes parentais nas quatro dimensões é 

moderada. 

H7– Existe uma correlação positiva e significativa entre as subescalas Amor e 

Autonomia. 



 

H8– Existe uma correlação positiva e significativa entre as subescalas Controlo e 

Hostilidade.  

H9 – Existe uma correlação positiva e significativa entre as subescalas de auto-

competência (incluindo a Auto-Valoração Global) e as subescalas das Percepções 

das Atitudes Parentais. 

H10– Existem diferenças significativas entre a percepção que os adolescentes têm 

acerca das atitudes dos seus pais, em função da Auto-Valoração Global. 

H11– Existem diferenças significativas entre as percepções dos adolescentes acerca 

das atitudes parentais em função das variáveis independentes (idade, sexo, ano de 

escolaridade, número de retenções, número de irmãos e experiência de trabalho 

com ou sem remuneração). 

5. Variáveis 

 A identificação das variáveis é um dos pontos fundamentais para a 

operacionalização dos estudos científicos. É a sua definição que nos permite identificar 

aspectos observáveis e mensuráveis de um acontecimento, devendo ainda apresentar 

alterações face ao mesmo ou a fenómenos diferentes (Pinto, 1990). 

“A variável dependente é aquela cujos valores são em princípio o resultado das 

variações nos valores de uma ou mais variáveis independentes e respectivas condições” 

(Pinto, 1990: 173). 

A variável independente é aquela que interfere/influencia os resultados. Este tipo de 

variáveis procura identificar as causas que levam ao aparecimento dos acontecimentos. 

Com base nestes pressupostos, para este estudo foram definidas as seguintes 

variáveis: 

 

a) Variáveis Dependentes: 

Correspondem às auto-percepções dos adolescentes na linha do modelo de self de 

Harter, nomeadamente: 

- competência escolar; 

  - aceitação social; 

  - competência atlética; 

  - aparência física; 



 

  - capacidade para uma profissão; 

  - apelação romântica  

  - conduta comportamental; 

  - amizade íntima; 

-  auto-valoração global; 

 

Relativamente às percepções dos adolescentes sobre as atitudes parentais, 

identificamos: 

- amor; 

- hostilidade; 

- autonomia; 

- controlo; 

 

b) Variáveis Independentes: 

Foram exploradas as variáveis que consideramos pertinentes para o nosso estudo, 

tendo em conta a PAP e a AV Global do adolescente, por conseguinte identificámos as 

seguintes: 

 - idade; 

- sexo; 

- ano de escolaridade; 

- número de retenções; 

- número de irmãos; 

- ver frequentemente programas televisivos, nomeadamente os Morangos 

com Açúcar; 

- ter a percepção que alguns programas televisivos interferem na forma 

como os jovens pensam; 

- se sim, identificar o porquê da mudança da forma de pensar dos jovens; 

- pessoas a quem contam os problemas mais íntimos; 

- existência de experiência de trabalho com ou sem remuneração; 

- até quando pretendem estudar; 

- se pretenderem deixar a escola e preferir trabalhar, identificar essa razão; 

- idade, profissão e estado civil dos pais. 



 

6. Amostra 

6.1. Selecção 

O presente estudo foi realizado num Agrupamento Vertical, mais especificamente 

numa Escola Básica Integrada do concelho de Santo Tirso, distrito do Porto. 

Inicialmente contactamos o Presidente do Conselho Executivo com o objectivo de 

solicitar a sua autorização para a administração dos questionários na escola (anexo 1). 

Posteriormente a proposta foi levada a Conselho Pedagógico, o qual aprovou o pedido 

efectuado. 

Seguidamente contactou-se a Presidente da Associação de Pais da Escola, com o 

objectivo de solicitar autorização para aplicar os questionários aos adolescentes dos 7º, 8º e 

9º anos da escola (anexo 2). A Presidente da Associação de Pais anuiu com a avaliação a 

efectuar, tendo em conta os resultados obtidos e as propostas de intervenção na própria 

escola. 

Na sequência deste procedimento sorteamos diferentes turmas dos três anos de 

escolaridade, às quais a investigadora se dirigiu, apresentando-se, explicando os objectivos 

do estudo, questionando se havia alguém que se recusasse a realizar o estudo e, 

posteriormente, lendo as instruções dos instrumentos e garantindo o anonimato e 

confidencialidade das respostas. Iniciada a resposta individual ao questionário pelos 

adolescentes, foi dado um apoio particular a quem o solicitava, com o objectivo de 

clarificar as questões. 

6.2. Caracterização 

O Agrupamento Vertical de S. Martinho tem a sua sede na Escola Básica Integrada de 

S. Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, com aproximadamente 

2000 alunos. Este agrupamento integra essencialmente cinco freguesias diferentes (S. 

Mamede de Negrelos, S. Salvador, S. Martinho do Campo, Roriz e Vilarinho), nas quais os 

alunos da nossa amostra se integram. A EBI, escola sede, tem alunos desde o pré-escolar 

até ao 9º ano de escolaridade.  

Optámos por realizar este estudo entre turmas dos 7º, 8º e 9º anos, tendo em conta a 

indicação da autora para aplicação do instrumento. 



 

Segundo o Projecto Educativo do Agrupamento (Conselho Pedagógico, 2004:14-

16), as freguesias que o compõem: 

 
 “pertencem ao extremo norte do concelho de Santo Tirso e situam-se no limite do distrito do 

Porto, confrontando mesmo com o distrito de Braga. O meio local assenta economicamente 

na indústria têxtil e de confecção, outrora situada nas margens do rio Vizela e de ribeiros, 

onde convivia com serrações e moagens, aproveitando a força motriz da água. Hoje, graças à 

electrificação, encontra-se dispersa por toda a região. Não se poderá, contudo, ignorar uma 

percentagem da população que ainda se dedica à agricultura, nomeadamente à produção de 

vinho, havendo ainda uma outra parte que continua a dedicar-se ao comércio e à construção 

civil… A prática pedagógica dos professores e a observação directa dos educandos em 

contexto escolar, dentro da sala de aula, mas também nos corredores e durante as actividades 

extracurriculares, revelam a dificuldade de uma parte significativa dos alunos em se adaptar 

às regras de funcionamento e de relacionamento que uma escola exige…Esta dificuldade 

deriva da falta de acompanhamento, durante longos períodos de tempo, por parte dos pais ou 

encarregados de educação, bem como de quaisquer outros adultos.” (Conselho Pedagógico, 

2004: 10). 
 

A população da amostra vive actualmente uma crise económica muito grave, em 

função da conjuntura da área têxtil na economia portuguesa. Os pais e encarregados de 

educação são na sua maioria pouco escolarizados, pois a indústria têxtil absorveu-os muito 

cedo, e não valorizam o contexto educativo e a importância da escola no desenvolvimento 

dos adolescentes. 

Nesta zona existem ainda alguns problemas de alcoolismo e violência doméstica, 

essencialmente devidos às práticas e tradições dos antepassados. Actualmente sentimos 

famílias em verdadeira crise devido a ambos os membros do casal estarem desempregados, 

ou apenas um membro, e precisando de apoio a todos os níveis (económico, social, 

cultural, psicológico). “Outra causa possível para este comportamento relaciona-se com a 

estruturação/desestruturação do ambiente familiar. É já notório o efeito do desagregamento 

de algumas famílias no comportamento das crianças. Este facto tem muitas vezes origem 

na difícil situação económica que se vive na região do Vale do Ave, onde os salários 

relativos à indústria têxtil são tradicionalmente baixos, agravado, nos últimos tempos, pela 

crescente taxa de desemprego que a indústria tem gerado…a falta de perspectivas de um 

futuro risonho ou fora da indústria têxtil mal remunerada e onde o desemprego aumenta 



 

ano após ano conduz a uma falta de interesse pelos estudos que se revela na rejeição de 

determinadas áreas disciplinares de estudo” (op. cit.). 

Polite e Hungler (1995: 144) consideram que uma amostra consiste em “um 

subconjunto de entidades que compõem a população”, ou seja, a amostra é um subconjunto 

representativo e característico de uma determinada população. 

 

Procurando caracterizar a amostra do nosso estudo, foi considerado um total de 350 

alunos, tendo-se obtido 341 questionários com resultados válidos.  
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Gráfico 1 – Caracterização da amostra em função da Idade 

 

Em relação à variável idade, representada no gráfico 1, verifica-se que 21% (72) 

da população em estudo tem 12 anos, sendo que o grupo etário com idades entre os 13 e 

os 15 anos tem uma presença de 73% (247) na amostra, sendo a maior percentagem 

proveniente dos 14 anos com 33% (109). Por último, com apenas 6% (22) aparecem os 

jovens com 16 anos. 
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Gráfico 2 - Caracterização da amostra em função do Sexo 

 

Conforme se pode verificar no gráfico 2, no universo em causa, 178 (52%) são 

raparigas e 163 rapazes (48%).  
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Gráfico 3 - Caracterização da amostra em função da Escolaridade 

 

No que diz respeito à variável ano de escolaridade, a amostra encontra-se quase 

uniformemente distribuída, sendo que 125 (34%) dos alunos encontram-se no 7º ano de 

escolaridade, 100 (29%) no 8º ano e os restantes, 127 (37%), no 9º ano de escolaridade. 

 

 

 



 

7. Caracterização dos Instrumentos de Avaliação 

Independentemente do tipo de investigação delineado neste contexto, a avaliação 

psicológica como instrumentos de medida é fundamental para o investigador. Uma 

aprendizagem contínua sobre a utilização da avaliação psicológica nos diferentes contextos 

e sobre os instrumentos existentes para diferentes populações e objectivos impõe-se como 

determinante para intervenções posteriores. À medida que a evolução se foi desenvolvendo 

foi no sentido de uma intervenção mais compreensiva, houve uma expansão do número e 

complexidade dos testes disponíveis, pelo que os instrumentos antigos carecem de uma 

revisão constante, para se proceder a uma alteração das suas características técnicas e dos 

seus procedimentos de aplicação. Tais alterações desafiam o investigador a actualizar-se e 

a introduzir estes desenvolvimentos efectivamente na sua prática (Kapes et. al., 1994). 

 

O papel do investigador implica uma sensibilidade para vários aspectos, 

nomeadamente para a diversidade cultural de quem responde aos testes, os múltiplos 

objectivos a que estes se destinam, a adequação das necessidades de avaliação dos 

indivíduos relativamente ao instrumento apropriado, a utilização dos meios tecnológicos, 

suas interpretações e fundamentalmente a ética necessária para os utilizar (Kapes et. al., 

1994). 

Ao seleccionar um instrumento, há que comparar os objectivos a que nos propomos 

com aqueles que são definidos pelo próprio instrumento. Como ponto de partida para 

decidir que instrumento de avaliação utilizar, é necessário determinar especificamente que 

informação é desejável recolher, como se recolhe essa informação e como a mesma poderá 

ser útil. Há que obter dados partindo de diferentes fontes, incluir na informação 

conhecimentos sobre os objectivos específicos da avaliação, definir a população alvo que 

estará envolvida na escolha do instrumento, ter conhecimento sobre as características 

práticas e técnicas deste e, por fim, seleccioná-lo. Na selecção, um dos aspectos a ter em 

conta do ponto de vista metodológico é optar por um instrumento para o qual se dispõe de 

qualificação para a aplicação. Contudo, mais importantes são as características 

metrológicas do mesmo, como a fidelidade, sensibilidade, validade, adequação das normas 

e do instrumento face a diferentes grupos de indivíduos e o tipo de resultados que são 

passíveis de se obter (Kapes et. al., 1994). A opção por um teste psicológico neste estudo 



 

teve em consideração o contexto em que me encontro inserida, o objectivo do mesmo e os 

níveis de ensino a abranger. 

 

Neste estudo optámos por seleccionar três instrumentos com características 

diferentes: um Questionário Sóciodemográfico (anexo 3), a escala “Como Sou Eu” (anexo 

4) que avalia a AV Global do adolescente; o YPI (anexo 5) que pretende avaliar a 

percepção dos jovens sobre as atitudes parentais. Pretende-se com estes dados enriquecer a 

caracterização da amostra, complementando a análise quantitativa através da análise das 

características dos adolescentes-estudantes, e contribuir para a validação estudo. Procede-

se de seguida à descrição das principais características dos três instrumentos. 

7.1. Questionário Sócio-Demográfico 

7.1.1. Descrição do Instrumento 

  A par do “Como Sou Eu” e do “YPI”, onde os resultados são quantitativos, tornou-

se também importante do ponto de vista metodológico a utilização de dados qualitativos no 

estudo da Auto-Valoração Global. Este questionário pretende obter mais adequadamente a 

riqueza e complexidade da interacção do indivíduo com os factores situacionais em que se 

encontra. Trata-se de obter diferentes formas de conhecer e classificar a experiência 

humana no domínio das suas carreiras (Herr & Cramer, 1996). É um questionário adaptado 

à população a que se destina e procurou-se incluir uma questão acerca de programas 

televisivos, nomeadamente do programa “Morangos com Açúcar”, procurando avaliar de 

que modo este programa interfere no construção da própria identidade dos adolescentes. 

O último questionário abrange outros dados não contemplados nos dois 

instrumentos previamente utilizados. Tem como título apenas "Questionário Sócio-

Demográfico", onde é solicitado aos adolescentes que respondam sinceramente, 

reafirmando-se a confidencialidade das respostas. A sequência das questões abrange os 

seguintes tópicos e são operacionalizadas do seguinte modo: 

 - a idade: pergunta aberta, definida em anos;  

- o sexo: pergunta fechada dicotómica, com duas hipóteses de resposta: feminino e 

masculino; 



 

 - o ano de escolaridade em que se encontra: pergunta aberta, definida em ano em 

que se encontra; 

 - número de reprovações: pergunta aberta, definida em número de retenções; 

 - número de irmãos: pergunta aberta, definida em número de irmãos sem incluir o 

próprio; 

 - ver frequentemente programas televisivos: pergunta fechada dicotómica, com 

duas hipóteses de resposta: Sim, Não; 

 - sentir que os programas televisivos mudam a forma como os jovens pensam: 

pergunta fechada dicotómica, com duas hipóteses de resposta: Sim, Não; 

 - se sim, identificar o porquê da mudança: pergunta aberta, deixando espaço para o 

adolescente escrever o que considerar melhor; 

 - pessoas a quem contam os problemas mais íntimos: pergunta fechada, com oito 

opções de resposta: pai, mãe, irmãos, amigos, psicóloga, professor(a), Internet, outros 

(neste último identificar que outros); 

 - experiência de trabalho com ou sem remuneração: pergunta fechada dicotómica, 

com duas hipóteses de resposta: Sim, Não; 

 - até quando pretendem estudar: pergunta fechada com seis opções de resposta: 

deixar a escola mal possa, 9º ano, 12º ano, Curso Profissional, Licenciatura, Mestrado; 

 - se pretenderem deixar a escola e preferir trabalhar, identificar a razão: pergunta 

fechada com quatro opções de resposta: quero ganhar dinheiro, quero ajudar a minha 

família, os meus pais querem que eu trabalhe, não sinto capacidades para continuar a 

estudar; 

 - idade, profissão e estado civil dos pais: perguntas abertas onde identificam a idade 

em anos, a profissão e o estado civil.7 

Este tipo de informação foi utilizado para a caracterização da amostra do estudo 

que se apresentou anteriormente. 

 

 

                                                 
7 Na questão relativa à profissão do pai e da mãe, as mesmas foram cotadas segundo a Classificação Nacional das 

Profissões 
 



 

7.2. “Como sou eu” 

7.2.1. Descrição da Versão Original 

 O “Como Sou Eu” constitui uma adaptação para a população portuguesa da Escala 

de Auto-Conceito para Adolescentes de Susan Harter (Self-Perception Profile for 

Adolescents – SPPA, 1988). Esta escala consistiu numa adaptação da Escala de Auto-

Conceito para Crianças e Pré-Adolescentes – SPPC, 1985b). A Escala para Crianças e Pré-

Adolescentes avalia “a forma como os sujeitos percepcionam a sua competência em 

diferentes domínios, bem como a percepção global da sua estima e valor pessoal.” 

(Queirós, 2005). Esta escala, tal como a SPPC, é construída com o objectivo de identificar 

os diferentes domínios da auto-percepção tal como é construída pelos adolescentes. 

Acrescenta à escala anterior três domínios, nomeadamente Competência para a Profissão, 

Amizade Intima e Apelação Romântica. O domínio Competência para a Profissão, foi 

acrescentado na versão original, dado que nesta faixa etária, muitos adolescentes iniciam 

actividades em part-time. O seu sentido crítico de auto-avaliação relativamente ao trabalho 

é um domínio importante a ter em conta no avaliação das suas auto-competências. A 

Amizade Íntima foi adicionada, visto que desde o início da adolescência se começam a 

reconhecer habilidades para estabelecer e manter amizades. A Apelação Romântica 

salienta-se no estabelecimento de algumas relações mais íntimas, iniciando-se na pré-

adolescência um interesse mais romântico por outros membros do seu grupo de pares. A 

autora considera que esta escala é adaptada a alunos entre o 9º ano e o 12º ano, contudo 

poderá ser aplicada a adolescentes dos 13 aos 15 anos, desde que estes se encontrem numa 

fase em que tenham contacto com profissões e desenvolvam relações mais íntimas (Harter, 

1988b: 20).  

Na nossa amostra, tal como descrito anteriormente, os adolescentes iniciam 

actividades profissionais muito cedo, por existir muita pobreza, com o objectivo de ajudar 

os pais, estreando-se em actividades profissionais, mesmo que esporadicamente, desde 

tenra idade. Relativamente às relações mais íntimas, actualmente a realidade portuguesa e 

mundial indica que estes comportamentos se iniciam de forma geral cada vez mais cedo 

(Antunes, 1994). 



 

 Segundo a autora (Harter, 1988b), procurou-se que este instrumento se mantivesse 

o mais fiel possível aos seis domínios da SPPC, contudo, algumas palavras/expressões 

foram alteradas com o objectivo de se adequarem a adolescentes. 

 O perfil de Auto-Percepção engloba nove subescalas, sendo oito correspondentes a 

diferentes domínios e uma relativamente à AV Global Global, num total de 45 itens. As 

nove subescalas, compostas por cinco itens, encontram-se abaixo descritas, indicando 

sucintamente os seus objectivos de avaliação: 

 - Subescala Competência Escolar avalia a percepção dos adolescentes sobre a sua 

competência ou habilidade para o desempenho escolar (e.g. item 1 – alguns jovens acham 

que são tão espertos como outros da sua idade); 

 - Subescala Aceitação Social pretende verificar o grau em que o adolescente é 

aceite pelos seus colegas (e.g. item 2 – alguns jovens têm dificuldade em fazer amigos); 

  - Subescala Competência Atlética procura identificar a percepção dos 

adolescentes sobre a sua habilidade e competência para desportos (e.g. item 3 – alguns 

jovens são bastante bons em todo o tipo de desportos); 

 - Subescala Aparência Física pretende aferir de que forma os adolescentes estão 

satisfeitos com a sua aparência, o modo como gostam do seu corpo e o seu sentimento de 

pessoas bem parecidas (e.g. item 4 – alguns jovens não estão satisfeitos com a sua 

aparência); 

 - Subescala Capacidade para a Profissão avalia até que ponto os adolescentes 

sentem que possuem capacidades para trabalhar, se estão preparados para o trabalho em 

part-time e/ou se sentem que realizam bem o trabalho em que estão (e.g. item 5 - alguns 

jovens acham que estão bem preparados para se saírem bem num trabalho em part-time); 

 - Subescala Apelação Romântica pretende verificar as percepções dos 

adolescentes sobre se são atractivos para aqueles em quem estão interessados, se namoram 

com as pessoas que realmente gostariam e se sentem que estão interessados e divertidos 

num namoro (e.g. item 6 - alguns jovens acham que, se estão interessados em alguém, essa 

pessoa também irá gostar deles); 

 - Subescala Conduta Comportamental avalia o grau em que o adolescente gosta 

do modo como se comporta, faz as coisas bem, age da forma suposta e evita meter-se em 

problemas (e.g. item 7 - alguns jovens geralmente fazem aquilo que devem); 



 

 - Subescala Amizade Íntima pretende verificar a habilidade para realizar amizades 

próximas com quem possam partilhar pensamentos pessoais e secretos (e.g. item 8 – 

alguns jovens são capazes de fazer amigos íntimos); 

 - Subescala Auto-Valoração Global - os seus itens procuram avaliar até que ponto 

os adolescentes gostam de si próprios como pessoas, o modo como estão contentes sobre a 

forma como guiam a sua vida e a sua felicidade geral sobre o modo como são. Constitui-se 

como um instrumento de julgamento global sobre si próprio, mais do que de competências 

para domínios específicos ou adequados (e.g. item 9 – alguns jovens muitas vezes ficam 

desapontados consigo próprios).8  

 Após se ter lido a informação prévia que consta no topo do instrumento, na 

aplicação do mesmo é fundamental averiguar que o sujeito compreendeu o formato do 

questionário. Assim, há que esclarecer que, para cada item, em cada subescala, encontram-

se duas afirmações, sendo que o adolescente terá de se posicionar apenas numa delas, ou 

seja, escolher aquela com que mais se identifica (e.g. item 20 - Alguns jovens são pouco 

simpáticos MAS Outros jovens são bastante simpáticos). Posteriormente terá de efectuar 

uma segunda decisão, na qual expressa o grau de identificação com a primeira opção (“Sou 

mesmo assim” ou “Sou mais ou menos assim”). A administração do instrumento pode ser 

individual ou colectiva.  

 Segundo Queirós (2005: 98), este formato tem como função minimizar o efeito de 

desejabilidade social, uma vez que parte do pressuposto de que metade da amostra se 

percepciona de um modo e a outra metade se percepciona de forma diferente. 

 Os itens das diferentes subescalas são apresentados alternadamente, de acordo com 

a seguinte ordem: Competência Escolar, Aceitação Social, Competência Atlética, 

Aparência Física, Capacidade para a Profissão, Apelação Romântica, Conduta 

Comportamental, Amizade Íntima e AV Global. Em cada subescala os itens são 

apresentados intercaladamente, no sentido de que as primeiras afirmações indicam grau de 

competência e a seguinte indica um baixo grau de competência (itens em sentido inverso). 

A cotação varia entre um e quatro, sendo que quatro representam a auto-percepção mais 

positiva e um representa a auto-percepção mais negativa, excluindo as afirmações em 

ordem inversa que são cotadas ao contrário. 
                                                 
8 A distinção entre auto-avaliações, que representam características globais do sujeito (e.g. alguns jovens gostam do tipo 
de pessoa que são), e as que reflectem o seu sentido de adequabilidade em vários domínios de competências (e.g. social – 
faço amigos com facilidade), permite estabelecer um perfil de autopercepções e analisar se as percepções num dado 
domínio específico são mais preditivas da Auto-Valoração Global do sujeito”. (Queirós, 2005 in Harter 1985a). 



 

 A autora do SPPA (Harter, 1988b) descreve as qualidades psicométricas do 

instrumento, baseando-se em quatro amostras diferentes9. Todas as amostras foram 

colhidas no estado do Colorado (E.U.A.), em localidades próximas entre si e diferem entre 

os anos de escolaridade, desde o 8º ao 11º ano. São constituídas por aproximadamente 90% 

de caucasianos e variam entre localidades próximas desde a classe média baixa à classe 

média alta. 

 Os valores de consistência interna segundo o Alpha de Cronbach (Cronbach, 1990) 

revelaram níveis de fidelidade fiáveis para a maioria das subescalas das diferentes 

amostras: para a Competência Escolar variam entre .77 e .91; para a Aceitação Social 

variam entre .77 e .90; para a Competência Atlética entre .86 e .92; para a Aparência Física 

entre .84 e .89; para a Capacidade para a Profissão entre .5510 e .93; para a Apelação 

Romântica entre .75 e .85; para a Conduta Comportamental entre .585 e .78; na Amizade 

Íntima variam entre .79 e .85; na  AV Global os valores variam, entre .80 e .89. 

 A análise da validade interna do instrumento identifica oito domínios específicos, 

que definem diferentes escalas e factores distintos. Num primeiro momento, tinham-se 

identificado apenas oito factores, porém, investigações mais recentes, realizadas pela 

própria autora (Harter, 1986), concluíram que a AV Global é qualitativamente diferente 

das auto-descrições nos domínios anteriores. É verdade que a AV Global encontra-se 

interligada aos outros factores, sendo por eles influenciada pela(s) competência(s) que os 

sujeitos percepcionam neles próprios. Contudo, como a percepção da importância em cada 

domínio é sentida particularmente indivíduo a indivíduo, a sua  AV Global torna-se 

diferente, emergindo como um outro factor distinto dos anteriores. 

7.2.1.1. Interrelação entre as diferentes subescalas 

Quanto à inter-relação entre os domínios específicos das subescalas, verifica-se que 

a Competência Escolar está moderadamente relacionada com a Conduta Comportamental, 

indicando que os adolescentes que se sentem bons no trabalho escolar revelam um bom 

comportamento. Reciprocamente, aqueles que sentem que não possuem um desempenho 

                                                 
9 Amostra A: 56 sujeitos (8º ano), 38 sujeitos (9º ano), 48 sujeitos (10º ano) e 35 sujeitos (11º ano). 
    Amostra B: 109 sujeitos (8º ano). 
    Amostra C: 62 sujeitos (10º ano) e 180 sujeitos (11º ano). 
    Amostra D: 123 sujeitos (9º ano). 
10 Estas subescalas foram subsequentemente revistas 
 



 

desejado na escola também revelam comportamentos desadequados (Pereira & Silva, 

2002).  

Por outro lado, verifica-se uma moderada relação entre as subescalas Aceitação 

Social, Apelação Romântica e Aparência Física, verifica-se uma moderada relação entre 

elas. Apesar de ser difícil inferir qualquer causalidade, tudo parece indicar que a atracção 

física pode levar a uma maior aceitação social ou popularidade entre os pares. 

Segundo Harter (1988), a correlação entre domínios específicos e a AV Global é 

curiosa. Entre todas as amostras a Aparência Física é a subescala mais consistente e mais 

correlacionada com a AV Global. De onde se pode inferir que o ser atractivo/a é 

particularmente importante na percepção de cada um.  

A Competência Escolar, Aceitação Social, Amizade Íntima, Apelação Romântica e 

Conduta Comportamental indicam moderadas relações com a AV Global, enquanto a 

Competência Atlética e Competência para uma Profissão estão menos relacionadas com a 

AV Global. 

7.2.2. Adaptação 

O instrumento “Como Sou eu” foi aplicado em contexto escolar, no Agrupamento 

Vertical de S. Martinho – Santo Tirso, a turmas de 7º, 8º e 9º anos, juntamente com os 

restantes, segundo a seguinte ordem: primeiro o “Como Sou Eu”, segundo o “YPI” e em 

terceiro o “Questionário Sócio-Demográfico”.  

Num primeiro momento fez-se um pré-teste, com o método de reflexão falada 

(anexo 6), onde solicitámos a 10 alunos dos três níveis de escolaridade e de ambos os 

sexos que analisassem os questionários, para percebemos como foi por eles percepcionado 

face ao formato e aparência visual, compreensão das instruções, compreensão dos 

diferentes itens, duração do preenchimento do instrumento e receptividade e adesão aos 

conteúdos. As diferentes percepções não implicaram grandes alterações, tendo sido apenas 

propostas algumas alterações sintácticas que fossem mais explícitas para a compreensão do 

objectivo da pergunta, nomeadamente: 

 

 
 



 

17 – Alguns jovens têm um (ou mais) amigo(s) íntimo(s) 
com quem podem partilhar segredos.  
(Alguns jovens têm um amigo íntimo com quem partilhar 
segredos) 

MAS 

Outros jovens não têm um (ou mais) amigo(s) 
íntimo(s) com quem podem partilhar segredos.  
(Outros jovens não têm um amigo íntimo com 
quem possam partilhar segredos) 

32 – Quando trabalharem, alguns jovens acham que 
poderão sempre melhorar no seu emprego. 
(Alguns jovens acham que poderiam ser melhores no seu 
emprego). 

  
 

MAS 

Quando trabalharem, outros jovens acham que já 
serão realmente bons no seu emprego. 
(Outros jovens acham que serão realmente bons no 
seu emprego). 

33 – Alguns jovens acham que são divertidos e 
interessantes quando saírem com o/a namorado/a. 
(Alguns jovens acham que são divertidos e interessantes 
quando saem com o/a namorado/a). 

  
 

MAS 

Outros jovens duvidam se serão divertidos e 
interessantes quando saírem com o/a namorado/a. 
(Outros jovens duvidam se serão divertidos e 
interessantes quando saem com o/a namorado/a). 

37 – Alguns jovens acham que são inteligentes.
(Alguns jovens acham que são bastante inteligentes). 

 
MAS 

Outros jovens duvidam se serão inteligentes. 
(Outros jovens duvidam se serão inteligentes). 

 

Na administração reforçou-se a confidencialidade e anonimato, explicando-se que 

não existem respostas certas nem erradas, pois cada um sente de forma diferente o mundo 

que o rodeia. Ao explicar-se o formato do questionário é fundamental esclarecer que em 

cada item, em cada subescala encontram-se duas afirmações, contudo, o adolescente terá 

de se posicionar apenas numa delas, ou seja, posicionar-se aquela com que mais se 

identifica. 

7.2.3. Características Psicométricas 

A avaliação das qualidades psicométricas deve ser feita em função dos resultados 

obtidos com a administração do instrumento e não tendo em conta o instrumento em si, 

dado que podem existir especificidades inerentes à amostra ou à situação da própria 

administração (Almeida & Freire, 2000: 36). 

Assim, realizaram-se várias análises estatísticas para verificar as qualidades 

psicométricas do instrumento de medida utilizado, quer no seu conjunto, quer nas 

subescalas que o compõem. O estudo psicométrico consistiu no cálculo do índice de 

consistência interna, mais especificamente do coeficiente alfa de Cronbach para medir a 

fidelidade, no cálculo da sensibilidade, e da validade dos resultados com recurso a uma 

análise factorial em componentes principais (com rotação varimax). 

 

                                                 
11 As perguntas entre parêntesis são as que se encontram na versão original. 

Quadro 1 - Questões reformuladas no teste “Como Sou Eu”, após realização do pré-teste.11 



 

7.2.3.1. Fidelidade 

Lima Santos (1993: 92), definiu fidelidade como: 

 
"a primeira qualidade que qualquer instrumento deve possuir. Diz respeito à capacidade para 

reproduzir as observações/medidas. Os instrumentos devem ser fiéis, de modo a que o 

resultado obtido não varie em função da pessoa que utiliza o instrumento de medida. Uma 

medida é fiel quando é exacta, mede bem e não depende de quem mede". 

 

Para Almeida & Freire (2000: 45), a estabilidade dos resultados será tanto maior 

quanto mais elevado for o coeficiente de consistência interna. O estudo da precisão da 

medida consistiu então no cálculo do índice de consistência interna, mais especificamente 

do coeficiente Alfa de Cronbach para medir a fidelidade do “Como Sou Eu” e das suas 

nove subescalas, conforme se pode verificar na tabela 1: 

 
Subescalas Alfa de Cronbach 

Competência Escolar .73 

Aceitação Social .70 

Competência Atlética .84 

Aparência Física .86 

Competência para uma profissão .46 

Apelação Romântica .54 

Conduta Comportamental .67 

Amizade Intima .81 

Auto-Valoração Global .74 

 

Conforme a tabela 1 as subescalas Competência Escolar, Aceitação Social, 

Competência Atlética, Aparência Física, Amizade Íntima e AV Global apresentam índices 

de consistência interna bastante bons (.73, .70, .84, .86, 81 e .74 respectivamente). De 

acordo com estes resultados, e uma vez que o valor desde coeficiente deve ser superior a 

.70, podemos concluir que os índices de consistência interna obtidos nas nove subescalas 

respeitam os critérios de Nunnaly (1978 in Carochinho, 1998: 90). A Conduta 

Comportamental apresenta índices moderados (.67) e os restantes valores indicam uma 

reduzida consistência interna nas subescalas respectivas (.46 para a Competência para uma 

Tabela 1 - Análise da fidelidade da escala “Como Eu Sou”



 

Profissão, .54 a Apelação Romântica. Os resultados da Competência para uma Profissão 

corroboram os obtidos por Harter (1988: 14), .55 na amostra B e .64 na amostra contra .79 

e .85) Na última dimensão AV Global verifica-se, apesar da existência de consistência 

interna, há algumas diferenças comparando com as amostras da autora (.74 contra .80 a .89 

na escala original). 

 Consideramos que a reduzida consistência interna encontrada nas subescalas 

Competência para uma Profissão e Apelação Romântica poderá estar correlacionada com o 

nosso tipo de amostra, onde as Competências Profissionais a Apelação Romântica pode 

ainda não ser claramente percepcionada pelos adolescentes mais jovens. 

7.2.3.2. Sensibilidade 

Considerando-se o estudo descritivo, e entendendo a sensibilidade como "a capacidade de 

um instrumento para diferenciar os sujeitos entre si, distribuindo-os segundo uma curva 

normal, razão pela qual os itens não se devem apresentar como sendo muito fáceis ou 

muito difíceis" (Bessa, 1997).  

Procurou-se neste estudo analisar a variação das respostas por item, a média e 

desvio padrão, bem como os Coeficientes de Assimetria e Curtose. 

Deste modo, tendo-se em conta os procedimentos efectuados e, após uma análise à 

tabela 2, verifica-se que todos os itens variam entre 1 (mínimo) e 4 (máximo), o que indica 

uma variação elevada.  

Os itens que apresentam um maior valor de média são o 11 (muitos amigos X= 

3,39), o 20 (simpatia X= 3,38) e o 17/26 (ter amigos íntimos/desejar ter um amigo íntimo 

X= 3,28). De notar que os primeiros itens pertencem à subescala de Aceitação Social, e os 

terceiros à subescala Amizade Íntima. O item 23 (ter idade para um emprego) que avalia a 

Competência para uma Profissão, apresenta a média mais baixa do grupo total de itens (X= 

1,74). Os itens 20 (simpatia) e 13 (corpo diferente) apresentam, respectivamente, os 

menores e maior desvio padrão (DP= 0,75 e 1,17). 

 

 

 

 

 



 

Itens Variação Média DP Assimetria Curtose 
1 – Ser esperto 1 - 4 2,43 0,923 0,156 -0,800 
2 – Fazer amigos 1 - 4 3,12 0,910 -0,706 -0,460 
3 – Desporto 1 - 4 2,46 1,050 0,067 -1,186 
4 – Aparência 1 - 4 2,63 0,991 -0,038 -1,069 
5 – Part-time 1 - 4 2,45 0,977 -0,073 -1,014 
6 – Interesse no outro 1 - 4 2,13 0,945 0,314 -0,928 
7 – Fazem o que devem 1 - 4 2,87 0,928 -0,577 -0,441 
8 – Fazer amigos íntimos 1 - 4 3,07 0,957 -0,723 -0,493 
9 – Desapontados 1 - 4 2,31 0,953 0,449 -0,693 
10 – Lentidão na escola 1 - 4 2,65 0,978 -0,134 -0,994 
11 – Muitos amigos 1 - 4 3,39 0,866 -1,412 1,239 
12 – Nova actividade desportiva 1 - 4 2,28 1,003 0,340 -0,938 
13 – Corpo diferente 1 - 4 2,59 1,176 -0,042 -1,500 
14 – Emprego 1 - 4 2,71 0,921 -0,043 -0,946 
15 – Namoro 1 - 4 3,05 1,013 -0,686 -0,746 
16 – Problemas 1 - 4 2,94 0,942 -0,450 -0,788 
17 – Ter amigos íntimos 1 - 4 3,28 0,828 -1,097 0,722 
18 – Orientação de vida 1 - 4 2,83 0,970 -0,333 -0,919 
19 – Trabalhos nas aulas 1 - 4 2,55 0,882 -0,148 -0,680 

20 – Simpatia 1 - 4 3,38 0,752 -1,216 1,326 

21 – Melhores no desporto 1 - 4 2,09 0,893 0,388 -0,668 

22 – Aparência física diferente 1 - 4 2,59 1,104 -0,004 -1,351 

23 – Ter idade para um emprego 1 - 4 1,74 0,885 0,978 0,014 

24 – Atracção 1 - 4 2,16 0,922 0,190 -0,977 

25 – Satisfação comportamento 1 - 4 2,96 0,953 -0,642 -0,490 

26 – Desejar ter um amigo íntimo 1 - 4 3,28 0,998 -1,105 -,107 

27 – Satisfeitos consigo próprios 1 - 4 2,78 0,928 -0,328 -,739 

28 – Saber as respostas certas 1 - 4 2,34 0,895 0,241 -,666 

29 – Populares 1 - 4 2,33 0,947 0,095 -,944 

30 – Novas actividades desportivas 1 - 4 2,45 0,862 0,262 -,590 

31 – Bem parecidos 1 - 4 2,54 0,862 -0,215 -,606 

32 – Melhorar no emprego 1 - 4 1,87 0,804 0,985 ,958 

33 – Divertidos com o namorado 1 - 4 2,59 0,956 -0,147 -,903 

34 – Fazer coisas que não devem 1 - 4 2,51 0,963 0,072 -,955 

35 – Fazer amigos de confiança 1 - 4 2,68 1,040 -0,094 -1,216 

36 – Ser o tipo de pessoa que são 1 - 4 2,88 0,997 -0,455 -,882 

37 – Inteligência 1 - 4 2,38 0,961 0,040 -,979 

38 – Aceitação social 1 - 4 2,80 0,962 -0,470 -,689 

39 – Atléticos 1 - 4 2,40 0,939 0,285 -,792 

40 – Gostar da sua aparência 1 - 4 2,66 1,063 -0,217 -1,181 

41 – Manter um emprego 1 - 4 2,68 0,924 -0,238 -,767 

42 – Sair com que não gostam 1 - 4 3,11 1,022 -0,785 -,652 

43 – Comportar como o esperado 1 - 4 2,93 0,809 -0,744 ,418 

44 – Ter um amigo para partilhar 1 - 4 3,21 0,986 -0,891 -,492 

45 – Felizes com são 1 - 4 3,04 1,051 -0,710 -,793 

Tabela 2 - Valores de variação, média, desvio padrão, curtose e assimetria para os itens do “Como Sou Eu”



 

Relativamente aos valores de assimetria, o item 22 (aparência física diferente) é o 

que assume um comportamento mais positivo nesta medida, dada a proximidade do seu 

valor a zero, contudo existem vários itens com valores muito próximos de zero (35 itens 

com valores abaixo de .50). Os itens 11 (muitos amigos) e 22 (aparência física diferente), 

comportam-se de forma assimétrica negativa (curva enviesada à direita), com valores entre 

-1,411 - 0,004. O item 11 (muitos amigos) é o que revela maior valor na medida de 

assimetria 1,412 seguido pelo item 17 (ter amigos íntimos) 1, 097.. O item 22 (aparência 

física) é excelente a este nível porque quase iguala o valor zero (-,004). 

Tendo em conta os valores de curtose, os itens 23 (ter idade para um emprego) e 26 

(desejar ter um amigo íntimo) revelam valores adequados de curtose (respectivamente ,014 

e -,107). 

Em suma, os itens na sua globalidade revelam características de sensibilidade, 

discriminando os sujeitos entre si 

7.2.3.3. Validade 

Almeida e Freire (2000: 57), consideram a validade como: 

 
"(...) um processo contínuo e nunca acabado de buscar informações que nos ajudem a melhor 

entender o que o teste está a medir, (...). Basicamente o que está em causa neste tipo de 

validade é o grau de consonância entre os resultados no teste, a teoria e a prática a propósito 

das dimensões em avaliação". 

 

No quadro 5, apresenta-se a contribuição de cada variável em termos do seu peso 

ou saturação em cada factor e a interpretação de cada variável no factor, segundo a 

estrutura do modelo. 
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CVar13 0,833         
CVar22 0,832         
CVar40 0,785         
CVar4 0,634         

CVar45 0,633         
CVar36 0,577         
CVar9 0,527         

CVar31 0,490         
CVar3  0,752        

CVar30  0,717        
CVar12  0,695        
CVar39  0,657        
CVar21  0,635        
CVar44   0,839       
CVar17   0,798       
CVar26   0,769       
CVar8   0,559       

CVar35   0,456       
CVar16    0,703      
CVar34    0,662      
CVar7    0,622      

CVar25    0,529      
CVar18    0,495      
CVar43    0,439      
CVar20    0,404      
CVar28     0,759     
CVar37     0,740     
CVar19     0,740     
CVar10     0,558     
CVar1     0,514     
CVar6      0,523    

CVar33      0,512    
CVar24      0,506    
CVar27      0,420    
CVar29      0,382    
CVar5       0,721   

CVar41       0,709   
CVar14       0,578   
CVar23       0,529   
CVar38        0,617  
CVar11        0,513  

     CVar2        0,497  
CVar32        -0,420  
CVar15         0,718 
CVar42         0,534 

Quadro 5 - Matriz de saturações referentes à Escala Como Sou Eu



 

Com base nos resultados obtidos, procedeu-se a uma pré-retenção de 9 factores, 

com rotação varimax, para verificar a validade da escala “Como sou eu”. Este método, 

pretende que:   

 
"para cada componente principal, existam apenas [alguns itens do questionário] com pesos 

elevados  e todos os restantes estejam próximos do zero, por outras palavras, pretende-se 

maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal..." (Reis e Moreira, 1983, 

cit. in Carocinho, 1998:86). 

 

Como se pode constatar no Quadro 5 a análise factorial de componentes principais 

seguida de uma rotação varimax, conduziu a uma retenção de 9 factores, os quais explicam 

55,75% da variância total. O primeiro factor, com um peso próprio de 8.82, explica 

10,61% da variância e refere-se à aparência física/postura. Ao passo que o último factor, 

tem um peso próprio 1,20 e explica apenas 3.43% da variância, referindo-se auto-eficácia. 

Tendo em conta cada um dos itens saturados em cada factor, e comparando os 

mesmos itens com os itens respeitantes a cada uma das sub-escalas do questionário 

original, fez-se corresponder cada um dos factores às sub-escalas com que se comparavam, 

encontrando-se alguns com itens sobrepostos. Porém, é curioso que a AV Global não é 

saturada em nenhum factor. Pensamos que tal facto se possa dever a uma incorrecta 

interpretação das perguntas correspondentes por parte dos sujeitos da amostra. 

 

Encontraram-se assim nove factores que decidimos designar da seguinte maneira: 

a) Factor I: Aparência Física/Postura (8 itens: 13, 22, 40, 4, 45, 36, 9 e 31); 

b) Factor II: Competência Atlética (6 itens: 3, 30, 12, 39, 21 e 6); 

c) Factor III: Amizade Íntima (5 itens: 44, 17, 26, 8 e 35); 

d) Factor IV: Conduta Comportamental (7 itens: 16, 34, 7, 25, 18, 43 e 20); 

e) Factor V: Competência Escolar (5 itens: 28, 37, 19, 10 e 1); 

f) Factor VI: Apelação Romântica (4 itens: 6, 33, 24, 27 e 29); 

g) Factor VII: Capacidade para uma Profissão (4 itens: 5, 41, 14 e 23); 

h) Factor VIII: Aceitação Social (4 itens: 38, 11, 2 e 32); 

i) Factor IX: Auto-Eficácia (2 itens: 15 e 42). 

 



 

Interpretando os resultados da análise factorial realizada, concluí-se que esta se 

afigura bastante clara do ponto de vista do significado dos factores. Relativamente aos 

factores extraídos, os mesmos explicam 55,75% da variância, sendo que o primeiro factor 

explica 10,61%, o segundo factor 8,19%, o terceiro factor 7,78%, o quarto factor 6,21%, o 

quinto factor 6,06%, o sexto factor 4,76%, o sétimo factor 4,50%, o oitavo factor 4,21% e 

por fim, o nono factor explica 3,43% da variância: 

 

Factores Eigenvalues % Variância 
Explicada 

% Variância 
Acumulada 

Aparência Física / Postura 8,83 10,61 10,61 

Competência Atlética 3,66 8,19 18,80 

Amizade Intima 2,86 7,78 26,57 

Conduta Comportam 2,17 6,22 32,80 

Competência Escolar 1,87 6,06 38,85 

Apelação Romântica 1,74 4,768 43,61 

Capacidade para uma profissão 1,40 4,50 48,10 

Aceitação Social 1,37 4,21 52,32 

Auto-eficácia 1,20 3,43 55,75 

Se considerarmos a estatística de Keiser-Olkin de 0.85, verificamos que a amostra é 

indicada para o efeito da análise factorial, e que o instrumento é capaz de medir aquilo a 

que se propõe.  

7.3. YPI – Youth Perception Inventory (Inventário da Percepção das Atitudes 

Parentais dos jovens) 

7.3.1. Descrição da versão original 

O instrumento por nós utilizado para avaliar a percepção dos adolescentes sobre as 

atitudes parentais foi o Youth Perception Inventory (YPI), de Fred Streit, uma versão 

revista do Children´s Report of Parent Behaviour Inventory (CRPBI) de Earl S. Schaefer 

(in Fleming, 1988). 

Tabela 3 - Análise Factorial da Escala Como Sou Eu



 

 A versão do YPI foi adaptada e validada para a população portuguesa pela 

Professora Doutora Manuela Fleming, PhD, ICBAS – U. P., na sua dissertação de 

Doutoramento. “Este estudo teve por objectivo reencontrar a estrutura factorial proposta 

por Schaefer (1965) e Streit (1978) e verificar a validade interna do instrumento.” (op cit) 

 Schaefer (1965) constituiu a selecção dos seus conceitos de comportamento 

parental, partindo das análises factoriais realizadas pelos dados recolhidos por diferentes 

psicólogos acerca do comportamento parental. 

Das análises factoriais efectuadas identificaram-se duas dimensões opostas: Amor 

vs Hostilidade e Autonomia vs Controlo. Partindo destes quatro conceitos e das suas inter-

relações, o autor reconheceu um conjunto de 26 concepções que descrevem mais 

pormenorizadamente cada uma das dimensões do comportamento parental. 

Foram estabelecidas relações hipotéticas entre os conceitos seleccionados por 

Schaefer (1965), (Amor vs Hostilidade e Autonomia vs Controlo) e as diferentes 

dimensões das percepções do comportamento parental do mesmo autor, descritas no 

Quadro 6. 

 

DIMENSÕES/SUBESCALAS  CONCEITOS 
   

Autonomia  Autonomia extrema, disciplina frouxa. 
   

Autonomia e Amor 
 Autonomia moderada, encorajamento da 

sociabilidade, encorajamento de um pensamento 
independente, tratamento igualitário. 

   

Amor  Avaliação positiva, partilha, expressão do afecto, 
suporte emocional. 

   

Amor e Controlo  Estímulo intelectual, atenção centrada no filho, 
possessividade, protecção. 

   

Controlo  Intromissão, supressão da agressão, controlo através 
da culpa, directividade parental. 

   

Controlo e Hostilidade 
 Controlo rígido, punição, censura permanente. 

   

Hostilidade  Irritabilidade, avaliação negativa, rejeição. 
   

Hostilidade e Autonomia 
 

Negligência, abandono. 

Quadro 6 - Relações Hipotéticas entre os conceitos e as Dimensões do CRBPI 



 

 Segundo Fleming (1988), após o encontro destas dimensões, constituiu-se um 

conjunto de 20 itens para cada um dos conceitos, sendo subordinados à avaliação de três 

psicólogos segundo os seguintes critérios: “Descrição clara do comportamento, relevância 

do item para o conceito, aplicabilidade do item quer ao pai, quer à mãe e alta predição do 

item-variância” (Fleming, 1988). 

 Partindo dos itens que obtiveram cotação mais elevada pelos psicólogos, Schaefer 

(1965) desenvolveu uma escala de 10 itens para cada um dos 26 conceitos. 

 Após a aplicação a um grupo de controlo e a um grupo experimental, verificou-se 

que o inventário possuía um grande poder discriminativo entre os grupos e uma 

consistência interna elevada. 

 
“A dimensão de amor vs hostilidade, que o autor também refere de aceitação vs rejeição, 

reflecte percepções de pais afectuosos, que valorizam e dão um suporte emocional, vs 

percepções de pais negligentes, rejeitantes e abandónicos. A dimensão de autonomia vs 

controlo reflecte percepções dos pais que permitem que o filho tenha um desenvolvimento 

diferenciado dos pais vs percepções de pais usando de restrições e limites ao seu 

comportamento, que, no seu extremo, impedirão um desenvolvimento autónomo do filho” 

(Schaefer, 1965 in Fleming, 1988 

 

O YPI é composto por 104 itens, associados nas quatro subescalas identificadas no 

quadro 1, descrito no quadro 6, porém nem todos os itens da escala têm ponderação nas 

quatro subescalas. 

Schaefer (1965 in Fleming, 1988: 238), concluiu que:  

 
“a análise das diferenças entre grupos justifica a análise de componentes específicos do 

comportamento parental… e demonstra o poder discriminador destas escalas. Quer a fiabilidade 

quer a análise das diferenças entre grupos sugere que este inventário fornece um método sensível 

para investigar as percepções infantis e adolescentes do comportamento parental” (op. cit.). 

 

 Streit (1978 in Fleming 1988), partindo do CRPBI de Schaefer, preparou uma 

versão abreviada, que permite a sua aplicação num só momento, recolhendo paralelamente 

as percepções relativas ao pai e à mãe. Esta versão foi muito importante pois tornou menos 

morosa e mais simplificada a administração do instrumento. Streit (1981) realizou vários 

estudos com amostras diferenciadas, procurando avaliar a validade do poder discriminativo 



 

de cada uma, acercando-se de uma versão revista do CRPBI, composta por 104 itens e 

dirigida aos adolescentes para avaliar as suas percepções no mesmo momento, tendo como 

opções “ambos os pais”, “só ao pai”, “ só à mãe” ou se não se aplica “nem ao pai nem à 

mãe”. O autor refere que esta versão mais encurtada, face à versão original, não perde 

fiabilidade nem validade (Streit, 1981 in Fleming, 1988: 239). 

7.3.2. Adaptação 

A adaptação para a população portuguesa teve um longo percurso, nomeadamente a 

tradução de inglês para português por um tradutor bilingue. Posteriormente compararam-se 

as duas versões (inglesa e portuguesa traduzida), sendo progressivamente corrigidas até se 

identificar uma versão final portuguesa o mais aproximada possível à versão original. Esta 

versão final foi confrontada com a versão de Alarcão (1986), sendo ainda levemente 

ajustada na sua construção sintáctica, após a aplicação de um pré-teste pelo método de 

reflexão falada indicada no ponto 7.1.2. 

Apesar de Streit e Alarcão terem aplicado o instrumento com os itens agrupados, 

nós corroboramos a intenção de Fleming, utilizando uma versão que mistura os itens das 

diferentes subescalas, com vista a minimizar o efeito de halo, conducente a enviesamentos 

das respostas e necessariamente dos resultados (Fleming, 1988). 

No estudo de Fleming (op. cit.), as escalas contêm todos os conceitos de Schaefer 

(1965), à excepção do conceito “protecção”. Deste modo, esta escala apresenta as 

seguintes 25 concepções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALAS  CONCEITOS ITENS 

    

AMOR  

Encorajamento da Sociabilidade Encorajamento do 
Pensamento Autónomo Tratamento Igualitário  
Avaliação Positiva 
Partilha 
Expressão do Afecto 
Suporte Emocional 
Estímulo Intelectual 
Atenção centrada no filho 
Possessividade 

13 ao 16 
17 
22 e 24 
25 a 28 
29 ao 32 
33 e 36 
37 ao 40 
41 ao 52 
45 a 48 
item 49 e 52 

    

HOSTILIDADE  

Intromissão 
Controlo Rígido 
Punição 
Irritabilidade 
Rejeição 
Negligência 
Abandono 

58 
73 
77 a 80 
90 
93 a 96 
98 a 100 
101 a 104 

    

CONTROLO  

Supressão da Agressão 
Controlo pela Culpa 
Directividade Parental 
Punição 
Censura Permanente 
Avaliação Negativa 
Irritabilidade 

64 
66 e 67 
71 
78 
82 e 84 
85 e 87 
89 

    

AUTONOMIA  
Autonomia Extrema 
Autonomia Frouxa 
Autonomia Moderada 

1 e 4 
7 
10 ao 12 

  

A validade do instrumento segundo Fleming (1988) foi avaliada segundo dois 

critérios: 1) correlação item-teste e o 2) coeficiente Alpha de Cronbach. 

 1) na correlação item-teste calculou-se o coeficiente de correlação do score total do 

item, com os scores totais das 4 escalas. “Os scores dos itens apresentam correlações 

positivas elevadas e significativas (p< .01). com os scores totais das escalas que o integram 

e correlações negativas, baixas e significativas com os scores totais das escalas 

representativas das dimensões de parenting que no modelo de Schaefer se lhe opõem 

(Amor opõe-se a Hostilidade, Controlo a Autonomia)” (op. cit.). 

2) segundo o Alpha de Cronbach, mediu-se a fidelidade encontrando-se os 

seguintes valores que indicam uma consistência interna muita elevada, podendo nós 

concluir que são escalas com grande fiabilidade:  

Quadro 7 – Conceitos incluídos nas escalas e seus itens



 

SUBESCALAS 
Kuder-Richardson 

Formula 20 
(Schaefer, 1965) 

ALPHA DE 
CRONBACH 

(Fleming, 1988) 

ALPHA DE 
CRONBACH 

(Viana de Sousa, 2006) 
AMOR .84 .93 .77 

AUTONOMIA .69 .53 .43 
CONTROLO .66 .65 .59 

HOSTILIDADE .78 .79 .75 

 Neste questionário foram retidas na análise os itens com saturações acima de 0.35 e 

saturando apenas num factor. Esses itens são aqueles que essencialmente representam a 

dimensão do Afecto (Amor e Hostilidade), por contraposição a itens excluídos que 

implicam a dimensão das Práticas Educativas (Controlo e Autonomia). 

 Segundo Fleming (1988), encontra-se uma maior consistência cultural nos itens que 

expressam o Afecto; a autora considera que estes são os mais universais e menos 

influenciados pelos valores culturais, que ao contrário interferem directamente nas práticas 

educativas face aos adolescentes. 

 

O nosso instrumento, recolhido da versão final de Fleming (1988), foi aplicado no 

mesmo contexto referido anteriormente, sendo aplicado após o “Como Sou Eu”.  

Num primeiro momento fez-se um pré-teste a 10 alunos dos três níveis de 

escolaridade, que sugeriram alterações sintácticas que especificassem mais 

pormenorizadamente as seguintes questões: 

 

Questão 89 – quem tenta tratar-te como igual? (versão adaptada) 

                    - quem tenta tratar-te como igual a todos os outros? (versão por nós 

utilizada;  

Questão 96 – quem te diz como deves fazer o teu trabalho? (versão adaptada) 

 - quem diz como deves fazer o teu trabalho escolar? (versão por 

nós utilizada;  

 

 Na administração reforçou-se novamente a confidencialidade e anonimato, 

explicando-se que não existem respostas certas nem erradas, pois cada um sente de forma 

diferente. Posteriormente é dada a indicação de que em cada afirmação é solicitado ao 

Tabela 4 - Coeficientes de Kuder-Richardson Fórmula 20 no instrumento construído por Schaefer e Alphas
de Cronbach da escala adaptada por Manuela Fleming (1988 ) e da escala na nossa amostra . 



 

adolescente que indique quem habitualmente, a maioria das vezes, lhe permite realizar as 

tarefas identificadas: “pai”, “mãe”, “ambos” ou “nenhum”. Aos adolescentes que vivem 

em famílias de acolhimento ou familiares próximos solicitou-se que pensassem nessas 

figuras como pai ou mãe. Na ausência de um dos pais, indicou-se que respondessem face 

apenas ao parente com que vivem. 

7.2.3. Características Psicométricas 

7.2.3.1. Fidelidade 

Conforme podemos verificar pela tabela 4 as subescalas Amor e Hostilidade 

apresentam índices de consistência (.77 e .75 respectivamente). Os restantes valores 

indicam uma reduzida consistência interna nas subescalas respectivas (.43 para a 

Autonomia e  .59 para o Controlo. 

Os valores encontrados, apesar de não revelarem tão boa consistência interna como os 

de Fleming, vão de encontro aos valores encontrados pela autora. As subescalas onde a 

autora teve valores mais baixos foram a de Autonomia (.53) e a de Controlo (.65). 

7.2.3.2. Sensibilidade 

Deste modo, tendo-se em conta os procedimentos efectuados e, após uma análise à 

tabela 6, verifica-se que todos os itens variam entre 1 (pai), 2 (mãe), 3 (ambos) e 4 

(nenhum), o que indica uma variação elevada.  

Conforme podemos observar na tabela 5, os itens que apresentam um maior valor 

de média são o 41 (Não “liga” X= 3,74), o 32 (não quer fazer coisas contigo X= 3,73) e o 

47 (zanga com perguntas X= 3,72). De notar que todos os três itens pertencem à subescala 

Amor. Os itens 48 (passa muito pouco tempo contigo), e 45 (luta) apresentam, 

respectivamente, os menores e maior desvio padrão (DP= ,41 e 1,31). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Itens Variação Média DP Assimetria Curtose 
1 – Sair quando queres 1 - 4 2,62 0,748 -0,655 0,077 
4 – Gosta de falar contigo sobre assuntos do dia-a-dia 1 - 4 2,55 0,744 0,124 -0,346 
6 – Severidade 1 - 4 2,70 1,280 -0,270 -1,630 
7 – Melhores resultados na escola 1 - 4 2,62 0,878 -0,556 -0,429 
10 – Deixa fazer o que queres 1 - 4 3,25 0,943 -1,095 0,170 
11 – Fala nas coisas bem feitas por ti 1 - 4 2,81 0,642 -0,884 1,472 
12 – Interessa-se pela escola 1 - 4 2,74 0,627 -1,033 1,358 
13 – Pergunta a outros o que fizeste fora de casa 1 - 4 3,46 0,892 -1,425 0,720 
14 – Verifica 1 - 4 2,88 0,797 -0,341 -0,313 
16 – Parece não saber o que precisas 1 - 4 3,33 1,106 -1,381 0,274 
17 – Deixa sair sem saber quando voltas 1 - 4 3,60 0,808 -2,105 3,562 
22 – Estabelece regras 1 - 4 2,83 0,948 -0,598 -0,474 
24 – Esquece de te ajudar 1 - 4 3,69 0,796 -2,614 5,676 
25 – Vestir 1 - 4 2,89 0,580 -1,259 3,301 
26 – Ficar acordado 1 - 4 3,14 0,782 -0,889 0,780 
27 – Feliz por te ver 1 - 4 2,98 0,581 -0,541 1,794 
28 – Local 1 - 4 2,90 0,742 -0,787 0,899 
29 – Saber quem telefonou 1 - 4 3,05 0,863 -0,284 -1,159 
30 – Verifica se acabas as tarefas 1 - 4 2,78 0,830 0,028 -0,869 
31 – Ideias tolas 1 - 4 3,44 0,901 -1,534 1,297 
32 – Não quer fazer coisas contigo 1 - 4 3,73 0,754 -2,825 6,789 
33 – Escapes ao trabalho 1 - 4 3,39 1,033 -1,383 0,356 
34 – Ajuda a dar festas 1 - 4 3,05 0,777 -0,357 -0,570 
35 – Discutir assuntos contigo 1 - 4 2,60 0,830 -0,461 -0,360 
36 – Prefere ficar em casa 1 - 4 2,82 0,827 -0,277 -0,478 
37 – Não gosta que te zangues 1 - 4 2,91 0,706 -0,884 1,403 
38 – Castiga severamente 1 - 4 3,14 1,210 -0,929 -0,873 
39 – Fica zangado senão ajudas 1 - 4 2,64 0,859 0,123 -0,782 
40 – Não conversa muito contigo 1 - 4 3,10 1,285 -0,896 -1,049 
41 – Não “liga” 1 - 4 3,74 0,774 -2,955 7,327 
43 – Gosta de sair contigo 1 - 4 2,87 0,613 -1,314 3,039 
44 – Sacrifício 1 - 4 2,80 0,720 -0,441 0,251 
45 – Luta 1 - 4 2,97 0,416 -0,920 6,233 
47 – Zanga com perguntas 1 - 4 3,72 0,759 -2,774 6,493 
48 – Passa muito pouco tempo contigo 1 - 4 3,04 1,319 -0,761 -1,295 
49 – Obriga 1 - 4 3,21 1,061 -1,084 -0,210 
52 – Faz sentir importante 1 - 4 2,85 0,652 -0,866 1,562 
58 – Admira os teus amigos 1 - 4 3,00 0,744 -0,475 0,106 
64 – Importância à escola 1 - 4 3,64 0,885 -2,383 4,156 
66 – Voz carinhosa e amiga 1 - 4 2,74 0,615 -0,390 0,391 
67 – Tempo na sua companhia 1 - 4 2,82 0,631 -0,478 0,744 
71 – Como a família deve agir 1 - 4 3,50 0,706 -1,400 1,762 
73 – Fiques bastante em casa 1 - 4 2,91 0,851 -0,517 -0,254 
77 – Faças à tua maneira 1 - 4 3,21 0,821 -0,991 0,632 
78 – Acarinhava e beijava 1 - 4 2,79 0,667 -0,622 0,767 
79 – Pena que cresças 1 - 4 3,37 0,826 -1,102 0,272 
80 – Diz tudo o que fez por ti 1 - 4 2,96 0,689 -0,381 0,286 
82 – Não ficares “metido em casa” 1 - 4 3,05 1,014 -0,742 -0,546 
84 – Diz que gosta de ti 1 - 4 2,91 0,463 -1,046 3,917 
85 – Dá muita atenção 1 - 4 2,78 0,637 -0,397 0,468 
87 – Não te deixa em paz 1 - 4 3,06 0,971 -0,660 -0,675 
89 – Tratar-te como igual 1 - 4 3,33 0,727 -1,109 1,453 
90 – Sentir melhor depois de falar contigo 1 – 4 2,70 0,792 -0,127 -0,436 
93 – Fala sobre coisas íntimas 1 – 4 2,83 0,896 0,001 -1,157 
94 – Sabe como te sentes quando estás triste  1 – 4 2,75 0,751 0,026 -0,545 
96 – Diz como fazeres o teu trabalho escolar 1 – 4 3,06 0,860 -0,788 0,125 
98 – Anima quando estás triste 1 – 4 2,77 0,706 -0,746 0,744 
99 – Preocupa quando não estás em casa 1 – 4 2,81 0,565 -0,992 1,982 
100 – Deseja dizer-te o que deves fazer 1 – 4 2,90 0,686 -0,480 0,574 
101 – Saber como realmente te sentes 1 – 4 2,84 0,630 -0,366 0,557 
102 – Faz sentir melhor quando tens medo 1 – 4 2,66 0,768 -0,509 -0,014 
103 – Retém em casa 1 – 4 3,16 0,936 -0,759 -0,550 
104 – Como passar o tempo livre 1 – 4 3,20 0,826 -0,821 0,074 

                                                 
12 Só foram consideradas as perguntas que integram as quatro subescalas pois apenas estas avaliam as 
dimensões pretendidas 

Tabela 5 - Valores de variação, média, desvio padrão, curtose e assimetria para os itens do “Como Sou Eu”.12



 

Relativamente aos valores de assimetria, a maioria dos itens encontra-se perto do 

valor zero, pelo que temos uma curva normal ligeiramente enviesada à direita. São 

excepções algumas perguntas (12, 13, 16, 17, 24, 25, 31, 32, 33, 41, 43, 47, 49, 64, 71, 79, 

84 e 89), que ultrapassam em larga escala o valor zero, variando entre -1,033 (12 – 

interessa-se pela escola) e -2,955 (41 – não “liga”). Destacamos o item 93 (fala sobre 

coisas íntimas) como aquele que apresenta um valor excepcional a este nível porque quase 

iguala o valor zero (,001), este item está integrado na subescala Hostilidade 

Tendo em conta os valores de curtose, os itens 1 (sair quando queres), 102 (faz 

sentir melhor quando tens medo) e 104 (como passar o tempo livre) revelam valores 

adequados de curtose (respectivamente: ,077, -,014 e ,014). 

Resumindo, os itens na sua globalidade revelam boas características de 

sensibilidade, discriminando os diferentes indivíduos entre si. 

7.2.3.3. Validade 

No quadro seguinte, apresenta-se a contribuição de cada variável em termos do seu 

peso ou saturação em cada factor e a interpretação de cada variável no factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Variáveis Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

 
Proximidade 

Definição  
De 

 Regras 
Negligência Preocupação 

YVar85 0,589    
YVar101 0,586    
YVar67 0,573    
YVar94 0,572    
YVar93 0,540    
YVar98 0,521    
YVar27 0,518    
YVar90 0,507    
YVar51 0,501    
YVar4 0,482    
YVar66 0,479    
YVar52 0,458    
YVar77 0,443    

YVar102 0,412    
YVar28 0,396    
YVar36 0,393    
YVar11 0,383    
YVar84 0,366    
YVar82 0,334    
YVar22  0,598   
YVar87  0,591   
YVar96  0,496   
YVar38  0,473   

YVar100  0,468   
YVar46  0,459   
YVar39  0,440   
YVar14  0,437   
YVar42  0,384   
YVar80  0,350   
YVar15  0,349   

YVar103  0,337   
YVar104  0,332   
YVar79  0,319   
YVar13  0,312   
YVar89  0,303   
YVar64   0,698  
YVar47   0,554  
YVar16   0,548  
YVar24   0,539  
YVar40   0,496  
YVar41   0,474  
YVar12   0,410  
YVar48   0,379  
YVar26    0,545 
YVar25    0,516 
YVar45    0,442 
YVar33    0,434 
YVar37    0,421 
YVar50    0,390 
YVar99    0,377 
YVar95    0,374 
YVar10    0,343 
YVar17    0,317 
YVar78    0,300 

 

Quadro 8 - Matriz de saturações referentes ao Youth Percepection Inventory



 

 Com base nos resultados obtidos, procedeu-se a uma pré-retenção de 4 factores, 

com rotação varimax, para verificar a validade do Inventário YPI.  

Como se pode constatar no Quadro 8 a análise factorial de componentes principais 

seguida de uma rotação varimax, conduziu a uma retenção de 4 factores, os quais explicam 

apenas 26% da variância total.  

O primeiro factor, com um peso próprio de 8.75, explica 9,16% da variância e 

refere-se à proximidade parental. Ao passo que o último factor, tem um peso próprio 1,59 e 

explica 4.88% da variância, referindo-se à preocupação. 

Tendo em conta cada um dos itens saturados em cada factor, e comparando os 

mesmos itens com os itens respeitantes a cada uma das subescalas do questionário original 

não foi possível corresponder cada um dos factores às subescalas correspondentes, antes 

pelo contrário, foram criados itens diferentes. 

Encontraram-se assim quatro factores que decidimos designar da seguinte maneira: 

 

a) Factor I: Proximidade (19 itens: 85, 101, 67, 94, 93, 98, 27, 90, 51, 4, 66, 52, 

77, 102, 28, 36, 11, 84 e 82); 

b) Factor II: Definição de Regras (16 itens: 22, 87, 96, 38, 100, 46, 39, 14, 42, 80, 

15, 103, 104, 79, 13 e 89); 

c) Factor III: Negligência (9 itens: 15, 64, 47, 16, 24, 40, 41, 12 e 48);  

d) Factor IV: Preocupação (11 itens: 26, 25, 45, 33, 37, 50, 99, 95, 10, 17 e  78). 

 

Interpretando os resultados da análise factorial realizada, concluí-se que esta se 

afigura bastante clara do ponto de vista do significado dos factores. Relativamente aos 

factores extraídos, os mesmos explicam 55,75% da variância, sendo que o primeiro factor 

explica 10,61%, o segundo factor 8,19%, o terceiro factor 7,78%, o quarto factor 6,21%, o 

quinto factor 6,06%, o sexto factor 4,76%, o sétimo factor 4,50%, o oitavo factor 4,21% e 

por fim, o nono factor explica 3,43% da variância: 

 

 

 

 

 



 

Factores Eigenvalues % Variância 
Explicada 

% Variância 
Acumulada 

Proximidade 8,749 9,156 9,156 
Definição de regras 3,108 6,486 15,641 
Negligência 2,295 5,487 21,129 
Preocupação 1,970 4,875 26,003 

Se considerarmos a estatística de Keiser-Olkin onde o valor encontrado é de 0.80, 

verificamos que a amostra é indicada para o efeito da análise factorial, e que o instrumento 

é capaz de medir aquilo a que se propõe, contudo alguns autores divergem acerca da 

homogeneidade dos itens, podendo-se melhorar a validade do instrumento através da 

alteração de alguns itens. 

8. Procedimentos 

Num primeiro momento contactaram-se via e-mail as autoras dos instrumentos: 

Susan Harter e Manuela Fleming, solicitando autorização para administrar os mesmos no 

nosso estudo (anexo 7 e 8), juntamente com os respectivos materiais e outros artigos que 

considerámos importantes. 

Seguidamente solicitou-se autorização ao Presidente do Conselho Executivo para 

aplicação dos instrumentos na própria escola e à Presidente da Associação de Pais 

enquanto representante dos mesmos. Após autorização dos respectivos presidentes, foi 

realizado um pré-teste a 10 alunos dos três níveis de escolaridade, tendo-se efectuado 

pequenas adaptações nos instrumentos. 

 Posteriormente a recolha de dados foi efectuada pela investigadora, em sala de aula, 

sendo os questionários apresentados colectivamente. O “Como Sou Eu” tinha uma cor 

beje, o “YPI” uma cor verde clara, e o Questionário Sócio-Demográfico uma cor azul 

clara. 

A investigadora dirigiu-se às turmas do 7º, 8º e 9º anos do Agrupamento Vertical de 

S. Martinho, sorteadas de forma aleatória e explicando o propósito da investigação. Foram 

lidas as instruções e reforçou-se o anonimato e confidencialidade, bem comoa indicação de 

que não existiam respostas certas nem erradas, pois cada um pensa e sente de forma 

diferente. Leram-se as instruções de cada instrumento e apoiando individualmente os 

alunos, clarificando as questões sempre que se apresentassem dúvidas. A duração da 

Tabela 6 - Análise Factorial do Youth Perception Inventory



 

aplicação do instrumento, nos três níveis de escolaridade, foi de aproximadamente 45 

minutos, porém, sempre que algum aluno necessitou de mais tempo para a realização foi-

lhe disponibilizado. De referir o facto de os estudantes terem sido participativos e bastante 

receptivos ao presente estudo.  

9. Análise dos dados  

 Na análise dos dados para a única questão aberta do Questionário Sócio-

Demográfico foi feita uma Análise de Conteúdo, procurando-se definir parâmetros 

comuns, tendo sido as respostas analisadas e posteriormente constituídas segundo 

categorias de respostas por nós definidas. 

As restantes questões foram avaliadas segundo Análise Estatística, com o Programa 

SPSS, versão 13, utilizando-se dois procedimentos estatísticos de diferenças de médias, 

com vista à verificação das hipóteses em estudo, aceitando-se como siganificativas todas as 

diferenças às quais aparecesse associado um valor de p < 0,05. Para tal, utilizou-se o t-test, 

quando as variáveis independentes eram categorizadas dicotomicamente e a Anova One 

Way, quando as variáveis eram operacionalizadas em três ou mais categorias, permitindo 

desta forma evidenciar a existência de diferenças significativas entre as variáveis em 

estudo.  Foi escolhido o teste de Scheffé para as composições post hoc por ser o mais 

adequado a comparações não planeadas (Kiess e Bloomquist, 1985  in Simões & Lima, 

2004). Quando se justificou, utilizamos ainda o r de Pearson que nos permitiu avaliar as 

correlações existentes entre as variáveis por nós solicitadas. 

10. Síntese 

 Os aspectos abordados neste capítulo tiveram como objectivo demonstrar o mais 

claramente possível a orientação metodológica tomada ao longo deste estudo. 

 Foi realizada uma selecção da forma como obteríamos as respostas aos diferentes 

instrumentos – a quem e como aplicar, adaptando-os ao contexto em que estávamos 

inseridos. Este capítulo descreveu ainda a amostra e os resultados referentes às qualidades 

psicométricas dos instrumentos obtidas pelas respostas dos participantes no estudo. 

Após uma organização da metodologia utilizada, no capítulo seguinte 

apresentaremos os resultados relativos às questões exploratórias iniciais. 



 

Capítulo 4 - Apresentação dos Resultados 



 

1. Introdução 

Abordaremos aqui os objectivos definidos no capítulo anterior, que servirão de 

ponto de referência para o desenvolvimento do presente capítulo. Procuraremos confirmar 

ou infirmar as nossas hipóteses, descrevendo os resultados que obtivermos. Para isso 

utilizaremos tabelas e gráficos que nos parecem mais ilustrativos e adequados a cada 

hipótese. 

 É importante realçar que em todas as tabelas e gráficos apresentados será omitida a 

fonte e data de recolha, em virtude de corresponderem aos dados obtidos através da 

aplicação do nosso instrumento. 

2. Análise e descrição dos resultados 

2.1. Caracterização Escolar 

 

Gráfico 4 - Caracterização da amostra em função do Número de Reprovações 

 

Pela análise do gráfico 4, verifica-se que a grande maioria, 229 (67%), dos jovens 

da amostra nunca reprovaram, mantendo-se uma tendência decrescente de casos de 

insucesso com o aumento do número de reprovações, havendo apenas 3 (1%) jovens com 

mais de 2 reprovações. Do gráfico pode ler-se ainda que com uma reprovação temos 70 

(21%) casos e com duas 39 (11%) casos. 
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Gráfico 5 - Caracterização da amostra em função do Número de Irmãos 

 

De acordo com o gráfico 5, a maior parte, com 56% (191), dos jovens do nosso 

estudo tem um irmão, estando do lado oposto os que têm mais do que dois, com 10% (34) 

dos casos. Pode ver-se ainda que com 19% (65) aparecem os que não têm nenhum irmão e 

finalmente com dois irmãos surgem 15% (51). 

 

Gráfico 6 - Caracterização da amostra em função da frequência com que assistem a programas 
televisivos, nomeadamente os Morangos com Açúcar 

 

Quando os jovens da amostra foram questionados em relação a um programa (em 

exibição num canal público), Morangos com Açúcar, que mostra o dia-a-dia de jovens de 

uma escola, responderam em esmagadora maioria, com 288 respostas (84%), que é 

habitual verem esse programa, contra apenas 53 (16%), que responderam que não vêem, tal 

como se pode ver no gráfico 6.  
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Segundo Schwarz (1999: 95), é importante definir o tipo de frequência a que o 

investigador se refere: clarificamos que nas indicações fornecidas no início do teste 

reforçou-se que frequência implicava ver pelo menos quatro a cinco vezes por semana, em 

virtude de ser um programa diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Caracterização da amostra em função da mudança da forma como os jovens pensam ao 
verem programas televisivos, nomeadamente os Morangos com Açúcar 

 

Quando a pergunta foi direccionada para a alteração da forma de pensar dos jovens 

acerca da visualização de programas televisivos, nomeadamente dos Morangos com 

Açúcar, apesar da maioria responder que sim, como se pode ver no gráfico 7, notou-se uma 

quebra em relação ao registado no gráfico 6. Este decréscimo tem a ver não só com a 

opinião dos jovens e com a sua personalidade, mas também porque alguns não queriam 

responder ou não sabiam como o fazer em relação à pergunta do questionário que se 

seguia, da qual se fará a interpretação posteriormente. Voltando aos resultados do gráfico 

7, conclui-se que a maioria, 65% (220), dos jovens da amostra consideram que o programa 

em questão altera a forma como pensam, enquanto 35% (121) acreditam que não altera em 

nada. 

 

Sentes há programas televisivos que  mudam a forma como os 
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65%

35%

Sim
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Gráfico 8 - Caracterização da amostra em função das opiniões sobre a mudança com os Morangos com 
Açúcar 

 

Do gráfico 8, conseguimos perceber que uma grande parte dos jovens, Opção 5 

com 73 (33%), acha que o programa é educativo para os filhos, ajudando a esclarecer na 

dualidade responsabilidade vs irresponsabilidade. De notar que na análise desta pergunta 

estamos a considerar o universo de jovens (220, ou seja, 65% dos inquiridos) que 

responderam afirmativamente à questão analisada anteriormente. A identificação com os 

actores, tomando-os como um exemplo a seguir (Opção3), teve a resposta positiva de 49 

(22%) jovens. Com 34 (15%) das respostas aparecem os que consideram que a ajuda à 

mudança se deve à abordagem de temas do dia-a-dia (Opção 2), que podem ou não ser 

falados em casa. Aqueles que pensam que o programa ensina os jovens a agir, alertando-os 

para temas actuais (Opção 1) e os que pensam que é a representação da vida real (Opção 

9), têm ambos 21 (10%) respostas. Com um número pouco significativo de opiniões estão 

aqueles que acham que ajuda na reflexão sobre actuações próprias (Opção 7) com 11 (5%), 

os que dizem ser um programa educativo para pais e filhos (Opção 4) com 6 (3%), os que 

responderam, com uma resposta genérica, que a TV influencia as atitudes dos jovens 

(Opção 10) com 2 (1%) e finalmente os que dizem que mudança nos jovens é provocada 

por ser uma novidade (Opção 6) com 1 (apesar de no quadro estar 0%, o que é incoerente 

com o número de respostas, a percentagem próxima de zero e com o arredondamento 

obtém-se o valor apresentado) resposta. No quadro 1 aparece ainda a Opção11, com 121 

ocorrências, que é relativa a quem não respondeu, pelo que já foi referido atrás neste 

parágrafo. 

Se sim, porquê?
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Opção 1 Ensina os jovens a agir, alertando-os para temas 
actuais 21 10% 

Opção 2 Aborda assuntos do dia-a-dia, falados ou não em 
casa 34 15% 

Opção 3 Identificação com os actores, como exemplo a 
seguir 49 22% 

Opção 4 Programa educativo para pais e filhos 6 3% 

Opção 5 Programa educativo para filhos - 
Responsabilidade vs Irresponsabilidade 73 33% 

Opção 6 Incentiva a viver a vida 2 1% 

Opção 7 Reflexão sobre actuações próprias 11 5% 

Opção 8 Novidade 1 0% 

Opção 9 Vida real 21 10% 

Opção 10 A TV influencia as atitudes dos jovens 2 1% 

Opção 11 Não sabe/Não responde 121 --- 

 

É importante realçar que esta questão, pelo facto de ser aberta, foi tratada com 

recurso à análise de conteúdo, sendo essa análise validada através da concordância de 90% 

entre a opinião de um painel de três juízes (Krippendorf, 1980).  

 

 

Gráfico 9 - Caracterização da amostra em função da partilha dos problemas íntimos com o outro 

 

Quadro 2 - Categorização da análise de conteúdo realizada à pergunta 8
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Os jovens da amostra foram questionados em relação à partilha dos seus problemas 

íntimos. A análise das respostas foi dividida em dois gráficos (9 e 10) porque a opção 

“Outros”, da pergunta em questão, é aberta e foi objecto de uma análise de conteúdo, sendo 

essa análise validada da forma atrás referida. Olhando em primeiro lugar para o gráfico 9, 

concluímos que os amigos com 257 (31%) respostas, e a mãe, com 231 (28%) respostas, 

são os “alvos” preferenciais para os jovens quando necessitam contar os seus problemas. 

Ainda com um número significativo de opções vêm os irmãos, com 131 (16%) respostas, e 

o pai, com 113 (14%) respostas. Como alternativas com pouca expressividade aparecem o 

psicólogo(a), a Internet e o professor(a) com respectivamente 12 (1%), 11 (1%)  e 7 (1%) 

das respostas. O baixo número de respostas em relação ao psicólogo(a) e à Internet deve-se 

ao facto de a grande maioria dos jovens da população em estudo não terem acesso ou 

contacto, ou têm de uma forma reduzida, com aquelas duas opções.   

 

 

Gráfico 10 - Caracterização da amostra em função da partilha dos problemas íntimos com o próximo 
“Outros…” 

 

A opção “Outros” teve 63 (8%) respostas, que, como dito atrás, foi dividida em 

várias opções de acordo com a análise das respostas, tal como se pode observar no gráfico 

10. Verifica-se que com 35 (4%, em relação ao total de resposta à questão representada no 

gráfico 9) repostas aparecem os primos/primas como confidentes. Como opções com pouca 

relevância estão o avó/avô, o namorado/namorada, o tio/tia, cunhado/cunhada, o diário e os 

outros familiares, com respectivamente 10 (1%), 7 (1%), 5 (1%) e 2 respostas para cada 

um dos três últimos (1%). 

35

5
7

10

2 2 2

0

5

10

15

20

25

30

35

Outros...

Primo/Prima 
Tio/Tia 
Namorado/Namorada
Avô/Avó 
Cunhado/Cunhada
Diário 
Outros familiares



 

 

 

Gráfico 11 - Caracterização da amostra em função do trabalho com ou sem remuneração 

  

Quando questionados sobre se já alguma vez trabalharam com ou sem remuneração, a 

grande maioria, 72% (244), respondeu que nunca o fez, enquanto 28% (97) já o fizeram. 

 

 

Gráfico 12 - Caracterização da amostra em função dos níveis de estudo pretendidos 

 

Do gráfico 12 percebe-se claramente que uma grande parte da população do nosso 

estudo tem preferência pela obtenção de um curso profissional, com 141 (41%) respostas. 

De notar que um número significativo de jovens, 100 (29%), tem como objectivo ingressar 

no ensino superior, sendo que desses 60 (18%) gostariam de ter uma licenciatura e 40 

(12%) um mestrado. Verifica-se também que 48 (14%) pretendem concluir o 12º ano e 39 

(11%) o 9º ano de escolaridade. Os restantes 13 (4%) têm no horizonte deixar de estudar. 
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De notar que o número de alunos que estão nesta última situação provêm não só das 

respostas directas dadas pelos jovens nessa opção, mas também da leitura de que os alunos 

do 9º ano com o objectivo de estudo em concluir o mesmo são alunos que estão com a 

perspectiva de deixar os estudos. 

 

Idade 21- 30 31-40 41- 50 51-60 61-70 

Pai 1 119 189 28 4 

Mãe 2 188 142 8 1 
 

 

 Relativamente às idades dos pais, pode ver-se no quadro 3 que estão compreendidas 

entre os 21 e os 70 anos. De notar que o intervalo de maior incidência no pai é entre os 41 

e os 50 anos e o da mãe é entre os 31 e os 40 anos. 
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Gráfico 13 - Caracterização da amostra em função da profissão do pai e da mãe dos jovens da amostra 

 
  De acordo com a CNP/94 (Classificação Nacional de Profissões – Versão 1994), 

classificamos as respostas segundo os grandes grupos de CNP/94, tal como se pode ver no 

quadro 3. De notar que foi realizado um mapeamento entre as opções e os nove grandes 

grupos da Classificação Nacional das Profissões (CNP)/94 (quadro 3), sendo que as opções 

Quadro 3 - Quadro com as idades dos pais da amostra



 

10 e 11 não pertencem à classificação, mas foram acrescentadas para cobrir as situações 

que foram abrangidas por outras respostas obtidas na pergunta em questão. 
 

Opção 1 Grande Grupo 1 Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros 
Superiores de Empresas 

Opção 2 Grande Grupo 2 Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 

Opção 3 Grande Grupo 3 Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 

Opção 4 Grande Grupo 4 Pessoal Administrativo e Similares 

Opção 5 Grande Grupo 5 Pessoal dos Serviços e Vendedores 

Opção 6 Grande Grupo 6 Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas 

Opção 7 Grande Grupo 7 Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 

Opção 8 Grande Grupo 8 Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 

Opção 9 Grande Grupo 9 Trabalhadores não Qualificados 

Opção 10 Reformado(a) 

Opção 11 Desempregado(a) 

 
 
 Pela análise do gráfico 13, verificamos que a grande maioria das respostas acerca 

do trabalho dos pais, tanto na mãe 228 (67%) como no pai 217 (64%), são trabalhadores 

pertencentes ao grande grupo 7. Esta elevada percentagem deve-se ao facto de viverem 

numa região em que as fábricas, nomeadamente na área dos têxteis, são predominantes. As 

restantes opções, que se podem visualizar no gráfico, não vão além dos 10% (38) no caso 

do pai e 8% (28) no caso da mãe, isto nos casos mais representativos, estando a maioria 

abaixo dos 4%.  

 

Quadro 4 - Categorização das profissões segundo a CNP
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Gráfico 14 - Caracterização da amostra em função do Estado Civil dos pais. 

 

 Quanto ao estado civil dos pais, dos jovens em estudo, concluímos que, pela 

visualização do gráfico 14, a quase totalidade são casados com 322 (94%), estando os 

restantes 19 (6%) estão distribuídos pelas restantes situações que estão reflectidas no 

gráfico.  

2.2. Auto-Valoração Global 

A tabela 8 apresenta a média, o desvio padrão e a variação dos resultados obtidos 

para a subescala AV Global do instrumento “Como Sou Eu” aplicado à nossa amostra de 

adolescentes, verificando-se que os nossos adolescentes possuem uma AV Global acima da 

média (X: 2,5): 

  
Subescala N Média D-P Variação 

     

1. Auto-Valoração Global   341 2,77 0,68 1 - 4 

 

 

Tabela 7 - Média, desvio padrão e variação para a subescala Auto-Valoração Global



 

2.3. Correlação entre as subescalas de auto-competência e a Auto-Valoração 

Global 

 Com o objectivo de conferir a existência e significado entre a AV Global e as 

subescalas de Auto-Competência, realizaram-se as análises respectivas descritas na tab. 9. 

A análise desta tabela possibilita-nos concluir que as correlações são boas e 

ocorrem no sentido positivo, apresentando todas elas significância na nossa amostra. 

Salientamos que a subescala Aparência Física é a que apresenta boa correlação (r= ,61), 

sendo a subescala Competência para uma Profissão a que revela uma correlação positiva, 

mas mais baixa (r= ,21).  

 

Subescalas AV GLOBAL 
r Pearson Sig. (2-tailed) 

   

Competência Escolar ,33 ,000** 
Aceitação Social ,44 ,000** 
Competência Atlética ,38 ,000** 
Aparência Física ,61 ,000** 
Competência para uma profissão ,21 ,000** 
Apelação Romântica ,36 ,000** 
Conduta Comportamental ,35 ,000** 
Amizade Íntima ,34 ,000** 
** p<.01            
* p<.05   

2.4. Auto-Valoração Global e Variáveis independentes 

2.4.1. Idade 

Na hipótese (H3) que procura verificar diferenças significativas entre a AV Global e 

a idade, e após uma análise da variância, através da Anova One-Way, não se registou 

qualquer diferença significativa entre as médias de idades e AV Global. O que nos leva a 

infirmar esta hipótese, porém analisando o gráfico de Means Plots verifica-se que os 

adolescentes com maior AV Global são os de 12 e 16, ora estas duas faixas etárias tinham 

Tabela 8 – Correlações entre as subescalas de auto-competência e a Auto-Valoração Global



 

um N mais reduzido, pelo que consideramos que a inviabilidade da resposta se pode dever 

a essa situação.  

Idades 
 12 13 14 15 16   
 (N=72) (N=76) (N=109) (N=62) (Não=22)   
 M DP M DP M DP M DP M DP F p 

AV GLOBAL 2,84 0,68 2,74 0,61 2,72 0,74 2,75 0,70 2,77 0,68 ,497 ,73 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.4.2. Sexo 

Quanto à variável independente sexo, operacionalizada em feminino e masculino 

e a AV Global (H3) empregamos o t-student para amostras independentes, tendo-se 

encontrado diferenças significativamente relevantes, conforme a tabela 11.  

 
Sexo 

 __F (N=178)__ __M(N=163)__   
 M DP M DP t-test P 

AV GLOBAL 2,65 ,70 2,90 ,65 -3,40 ,001** 

* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.4.3. Ano de Escolaridade 

 Atendendo ao ano de escolaridade e conforme nos indica a tabela 12, não se 

verificam quaisquer diferenças significativas em função dos anos de escolaridade na AV 

Global. 

Ano de Escolaridade 
 7º ano 8º ano 9º ano   
 (N=116) (N=100) (N=125)   
 M DP M DP M DP F p 

AV GLOBAL 2,79 ,66 2,75 ,68 2,76 ,68 ,135 ,874 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

Tabela 9 – A Auto-Valoração Global em função das diferentes idades da amostra

Tabela 10 – A Auto-Valoração Global em função do sexo da amostra 

Tabela 11 – A Auto-Valoração Global em função do ano de escolaridade



 

2.4.4. Número de Retenções 

 Procurou-se também avaliar de que modo o número de retenções poderia ter 

diferenças significativas na AV Global (H3), porém conforme podemos observar na tabela 

13 essas diferenças não se verificam. 
 

Número de retenções 
 0 1 2 +2   
 (N=229) (N=70)  (N=39) (N=3)   
 M DP M DP M DP M DP F p 

AV GLOBAL 2,74 ,69 2,82 ,71 2,86 ,60 2,33 ,99 ,85 ,46 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.4.5. Número de Irmãos 

 Com a variável independente números de irmãos, tínhamos como propósito 

verificar até que ponto a possibilidade de um maior número de interacções e experiências 

com figuras próximas pode influenciar a AV Global do próprio adolescente (H3). Apesar 

da nossa intenção não se registaram quaisquer diferenças significativas. 
 

Número de irmãos 
 0 1 2 +2   

 (N=65) (N=191)  (N=51) (N=34)   

 M DP M DP M DP M DP F p 

AV GLOBAL ,2,68 ,69 2,79 ,67 2,84 ,69 2,77 ,69 ,90 ,44 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.4.6. Aparência Física vs Programa Televisivo 

 Com esta questão tínhamos com principal objectivo perceber de que forma 

um programa tão aceite pelos adolescentes portugueses pode influenciar a forma como 

olham para a sua própria aparência física (H4). Conferimos pela análise à tabela 15, 

realizada pelo t-student que efectivamente existem diferenças significativas.  

 

Tabela 12 – A Auto-Valoração Global em função do Número de Retenções 

Tabela 13 - A Percepção das Atitudes Parentais em função do número de irmãos



 

Sentir que um programa televisivo muda a forma com os jovens pensam 
 _Sim (N=288) _Não_(N=53)_   
 M DP M DP t-test P 

APARÊNCIA 

FÍSICA 2,55 ,83 2,87 ,77 -2,63 ,009** 

* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.4.7. Auto-Valoração Global vs Programa Televisivo 

 Pretendíamos com esta hipótese verificar até que ponto um programa televisivo de 

topo interfere na AV Global dos adolescentes (H5), porém não encontramos diferenças 

significativas, conforme análise à tabela 16. 

  
Sentir que um programa televisivo muda a forma com os jovens pensam 

 _Sim (N=288)_ _Não_(N=53)_   
 M DP M DP t-test P 

AV GLOBAL 2,75 ,67 2,87 ,75 -1,15 ,25 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.5. Percepção das Atitudes Parentais 

 Segundo Fleming (1988: 354), a percepção das atitudes parentais pode ser avaliada 

segundo três níveis: Fraca (entre 1 – 70), Moderada (70-140) ou Alta (140-200).  
 

Subescala N Média D-P Variação 
     
AMOR 341 95,25 18,27 37 – 200 

AUTONOMIA 341 138.42 35,46 17 – 200 

CONTROLO 341 121,35 33,56 20 – 200 

HOSTILIDADE  341 117,18 35,61 6 – 200 

 
 

Tabela 14 – Aparência Física vs Programa Televisivo

Tabela 15 – Auto-Valoração Global vs Programa Televisivo

Tabela 16 - Média, desvio padrão e variação para as subescalas amor, autonomia, controlo e hostilidade 



 

2.6. Correlação entre a percepção de Autonomia e de Amor 

 A sétima hipótese (H7) procura encontrar uma relação entre a percepção de 

Autonomia e a percepção de Amor. 

 

Subescalas 
Amor   

r Pearson Sig. (2-tailed) 
   

Autonomia ,372 ,000** 
** p<.01            
* p<.05   

2.7. Correlação entre a percepção de Controlo e de Hostilidade 

 Nesta hipótese procura-se encontrar uma relação entre a percepção de Controlo e 

Hostilidade, verificando-se uma correlação muito positiva e significativa na nossa amostra. 

Subescalas 
Hostilidade   

r Pearson Sig. (2-tailed) 
   

Controlo ,679 ,000** 
** p<.01            
* p<.05   

2.8. Correlação entre as escalas de auto-competência (incluindo a Auto-Valoração 

Global) e as Percepções das Atitudes Parentais 

 Tendo em conta as correlações entre as diferentes dimensões das subescalas, 

verifica-se em algumas uma correlação baixa no sentido positivo, mas com níveis de 

significância elevados, nomeadamente: Competência Escolar vs Hostilidade (r= ,118 e p= 

,029*); Aceitação Social vs Hostilidade (r= ,157 e p= ,004**); Aceitação Social vs 

Autonomia (r= ,17 e p= ,001**); Competência Atlética vs Autonomia (r= ,185 e p= 

,001**); Aparência Física vs Hostilidade (r= ,158 e p= ,003**); Aparência Física vs 

Tabela 17 – Correlação entre a percepção de Autonomia e a percepção de Amor

Tabela 18 – Correlação entre a percepção de Controlo e a percepção de Autonomia



 

Controlo (r= ,152 e p= ,005**); Aparência Física vs Autonomia (r= ,198 e p= ,000**); 

Apelação Romântica vs Hostilidade (r= ,165 e p= ,002**); Conduta Comportamental vs 

Hostilidade (r= ,120 e p= ,027*); Conduta Comportamental vs Controlo (r= ,137 e p= 

,011*); Conduta Comportamental vs Autonomia (r= ,109 e p= ,044*); Amizade Íntima vs 

Hostilidade (r= ,182 e p= ,001**); Amizade Íntima vs Autonomia (r= ,139 e p= ,010**). 

 

Subescalas 

PAP   

Amor Hostilidade Controlo Autonomia 

r 
Pearson 

Sig.  
(2-tailed) 

r 
Pearson

Sig. 
(2-tailed) 

r 
Pearson

Sig. 
(2-tailed) 

r 
Pearson 

Sig. 
(2-tailed)

         
Competência 
Escolar 

,003 ,949 ,118 ,029* ,102 ,059 0,84 ,123 

Aceitação Social ,003 ,955 ,157 ,004** ,102 ,063 ,17 ,001** 
Competência 
Atlética 

,075 ,164 ,085 ,117 ,104 ,056 ,185 ,001** 

Aparência Física ,093 ,087 ,158 ,003** ,152 ,005** ,198 ,000** 
Competência 
para uma 
profissão 

,040 ,465 ,31 ,568 ,69 ,205 ,091 0,95 

Apelação 
Romântica 

,065 ,228 ,165 ,002** ,081 ,135 ,127 ,019 

Conduta 
Comportamental 

-,014 ,800 ,120 ,027* ,137 ,011* ,109 ,044* 

Amizade Íntima ,012 ,830 ,182 ,001** ,071 ,193 ,139 ,010** 
** p<.01            
* p<.05 

 
  

 

 

Podemos então concluir que a Competência Escolar está altamente correlacionada 

(0,84) com a percepção de Autonomia; a Competência para uma profissão tem uma forte 

relação com a percepção de controlo (,69), por outro lado, as subescalas de auto-

competência que apresentam maiores níveis de significância são as de Aparência (a um 

nível de ,001) e Conduta Comportamental, (a um nível de ,05), em função das dimensões 

de Hostilidade, Controlo e Autonomia. 

 

 

Tabela 19 – Correlação entre as subescalas de auto-competência e as PAP



 

2.9. Percepção das atitudes parentais nas suas quatro dimensões vs Auto-

Valoração Global 

Tendo em conta a tabela 21, verificamos que existem diferenças significativas ao 

nível da AV Global e das subescalas Hostilidade, Controlo e Autonomia, sendo 

respectivamente os p= ,000; ,002; , 000). Sendo que a diferença de médias derivada da 

análises Post-Hoc para Hostilidade de ,42 (p= ,43) e ,96 (p= 0,002). Na subescala de 

Controlo esta diferença está situada entre ,42 (p= 0,43) e ,77 (p= ,026). Finalmente na 

dimensão de autonomia verifica-se esta diferença entre ,46 (p= ,024) e ,51 (p= ,007).  

 

Subescalas AV Global   

N= 341 

 M DP F P 

Amor ,03 ,18 .99 ,463 

Hostilidade ,38 ,36 3,23 ,000** 

Controlo ,26 ,34 2,47 ,002* 

Autonomia ,33 ,35 2,86 ,000** 
** p<.01            
* p<.05   

2.10. Percepções das Atitudes Parentais e Variáveis independentes 

2.10.1. Idade13 

Tendo em conta a hipótese 11 (H11), que prevê a influência da idade na PAP, e após 

uma análise da variância, através da Anova One-Way, não se registou qualquer diferença 

significativa entre as médias de idades e as 4 subescalas do YPI, o que nos leva a recusar 

mais uma das hipóteses em estudo, conforme a tabela 22. Comparações Post-Hoc das 

médias revelam diferenças significativas na subescala controlo, aos 13 e 15 anos sendo a 

                                                 
13 As idades dos adolescentes foram categorizadas da seguinte forma: 1- 12 anos; 2 – 13 anos;     3 – 14 anos; 
4 – 15 anos e 5 – 16 anos. 

Tabela 20 – As Percepções das Atitudes Parentais e a Auto-Valoração Global



 

diferencia de médias de ,18 e o p=,03* em ambos os casos. Estes resultados indicam que os 

adolescentes com 13 e 15 anos percepcionam um maior controlo por parte dos seus pais. 

 

Idades 
 12 13 14 15 16   
 (N=72) (N=76) (N=109) (N=62) (N=22)   
 M DP M DP M DP M DP M DP F p 

Amor 0,93 0,19 1 0,21 0,94 0,16 0,96 0,15 0,93 0,25 1,98 ,98 

Hostilidade 1,21 0,35 1,29 0,32 1,18 0,36 1,19 0,38 1,20 0,42 1,16 .33 

Controlo 1,20 0,32 1,26 0,32 1,15 0,31 1,08 0,36 1,18 0,43 2,72 ,03* 

Autonomis 1,37 0,40 1,38 0,35 1,38 0,31 1,43 0,33 1,36 0,48 ,27 ,90 

* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.10.2. Sexo 

Quanto à variável independente sexo, operacionalizada em feminino e masculino, 

e às quatro dimensões das PAP, foi utilizado o t-student para amostras independentes. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas relevantes em função da 

variável, nas subescalas de Hostilidade (t -2,19 p=,03), Controlo (t -2,17 p=,03)  e 

Autonomia (t -2,74 p=,00), conforme se pode verificar na tabela 23, o que confirma a 

hipótese 11 (H11), relativamente à variável independente sexo. 

 

Sexo 
 __F (N=178)__ __M(N=163)__   
 M DP M DP t-test P 

Amor ,94 ,16 ,97 ,20 -1,22 ,22 

Hostilidade 1,17 ,33 1,26 ,39 - 2,19 ,03* 

Controlo 1,13 ,33 1,21 ,35 - 2, 17 ,03* 

Autonomia 1,33 ,35 1,44 ,35 - 2,74 ,00** 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

  
Verificou-se ainda que os valores mais elevados (apesar da diferença não ser muito 

grande), se encontram nos grupos masculinos, sendo estes que percepcionam as atitudes 

Tabela 21 – A Percepção das Atitudes Parentais em função da idade 

Tabela 22 – A Percepção das Atitudes Parentais em função do sexo 



 

parentais com maior Hostilidade, Controlo e Autonomia. Segundo Lima, (2003: 109) “O 

adolescente recebe a herança genética responsável pela existência de determinadas 

características físicas, mas também recebe a herança cultural da família… de uma forma 

quase imperceptível”. 

2.10.3. Ano de Escolaridade 

 Atendendo ao ano de escolaridade e conforme nos indica a tabela 24, não se 

verificam quaisquer diferenças significativas em função das quatro dimensões das PAP 

(H11).  

 
Ano de escolaridade 

 7º ano 8º ano 9º ano   

 (N=116) (N=100)  (N=125)   

 M DP M DP M DP F P 

Amor ,95 ,18 ,97 ,18 ,94 ,00 ,82 ,44 

Hostilidade 1,23 ,35 1,24 ,38 1,18 ,03 1,13 .32 

Controlo 1,21 ,34 1,24 ,38 1,13 ,03 1,66 ,19 

Autonomia 1,39 ,38 1,39 ,34 1,37 ,34 ,11 ,89 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.10.4. Número de Retenções 

 Procurou-se também avaliar de que modo o número de retenções poderia ter 

diferenças significativas em relação a algum dos domínios das PAP (H11). Conforme se 

verifica na tabela 25, não é possível confirmar esta hipótese uma vez que não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 23 – A Percepção das Atitudes Parentais em função do Ano de Escolaridade



 

Número de retenções 
 0 1 2 +2   
 (N=229) (N=70) (N=39) (N=3)   
 M DP M DP M DP M DP F p 

Amor ,95 ,18 ,97 ,18 ,92 ,01 ,92 ,02 ,65 ,58 

Hostilidade 1,21 ,33 1,25 ,42 1,20 ,39 1 ,37 ,65 .58 

Controlo 1,18 ,31 1,21 ,41 1,11 ,34 ,77 ,15 2,25 ,08 

Autonomia 1,36 ,34 1,47 ,38 1,41 ,38 1,22 ,35 2,30 ,07 

* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.10.5. Número de Irmãos 

 Nesta proposta, tínhamos como objectivo avaliar de que modo ter mais irmãos ou 

não ter nenhum poderia influenciar alguma das dimensões da PAP, contudo esta hipótese 

não é confirmada.  

Número de irmãos 
 0 1 2 +2   
 (N=65) (N=191) (N=51) (N=34)   
 M DP M DP M DP M DP F p 

Amor ,94 ,18 ,95 ,19 ,94 ,19 1 ,14 ,88 ,45 

Hostilidade 1,23 ,31 1,23 ,36 1,15 ,41 1,19 ,38 ,74 .53 

Controlo 1,18 ,30 1,18 ,35 1,11 ,32 1,22 ,36 ,85 ,47 

Autonomia 1,40 ,33 1,40 ,36 1,34 ,37 1,36 ,33 ,40 ,75 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

2.10.6. Experiência de trabalho com ou sem remuneração 

 
 Existindo um forte abandono escolar na região da nossa amostra e contactos 

esporádicos precoces com tarefas essencialmente da área têxtil, presumimos que este 

contacto com uma profissão pudesse interferir na PAP (H11). Todavia, como é visível na 

tabela 27 que não existe nenhuma diferença significativa entre quem já teve uma 

experiência de trabalho ou não e entre a PAP.  

Tabela 24 – A Percepção das Atitudes Parentais em função do Número de Retenções 

Tabela 25 – A Percepção das Atitudes Parentais em função do número de irmãos 



 

 
Experiência de trabalho com ou sem remuneração 

 __Sim (N=97)__ __Não (N=244)__   
 M DP M DP t-test P 

Amor ,95 ,17 ,95 ,19 -,32 ,75 

Hostilidade 1,20 ,38 1,22 ,35 - ,30 ,76 

Controlo 1,19 ,37 1,16 ,32 ,69 ,49 

Autonomia 1,42 ,35 1,37 ,36  1,31 ,19 
* p < 0,05   ** p < 0,01 

3. Síntese 

 Neste capítulo procuramos dar resposta aos objectivos e às hipóteses definidas em 

função de cada um, atendendo às duas grandes dimensões de AV Global e o seu latente 

impacto na PAP dos adolescentes. 

 Verificou-se que na nossa amostra a AV Global era superior à média e que a 

percepção das atitudes parentais tinha uma intensidade moderada. Apesar de não haver 

correlação na percepção da dimensão amor, existindo uma significância na correlação 

positiva e entre Autonomia e Competência Escolar, Aceitação Social, Aparência Física, 

Apelação Romântica, Conduta Comportamental e Amizade Íntima. No domínio de 

percepção de Controlo, as subescalas com níveis significativos são a Aparência Física e a 

Conduta Comportamental. Finalmente no domínio de Autonomia verifica-se correlação e 

significativa na nossa amostra nas subescalas Aceitação Social, Competência Atlética, 

Aparência Física, Conduta Comportamental e Amizade Íntima. 

 A AV Global enquadra-se no modelo teórico por nós desenvolvido, variando em 

função das PAP de Hostilidade, Controlo e Autonomia, sendo a Hostilidade aquela que 

apresenta uma maior ligação. 

Verificamos também que há uma correlação positiva entre Aceitação Social e 

Hostilidade (r= ,26 e p= ,00), sendo que os pais percepcionados como mais hostis não 

promovem interacção e aceitação social. 

Encontram-se diferenças significativas entre a idade e a percepção de controlo, 

sendo esta percepção mais forte entre os 13 e os 15 anos, altura em que os pré-adolescentes 

procuram uma afirmação pessoal. 

Tabela 26 – A Percepção das Atitudes Parentais e a experiência de trabalho com ou sem remuneração 



 

Tendo em conta a variável sexo constatamos que existem diferenças significativas 

nas percepções de Hostilidade, Controlo e Autonomia, sendo estas percepções mais 

positivas nos rapazes. 

No ano de escolaridade, número de retenções, experiência de trabalho e número de 

irmãos não se verificaram diferenças significativas. 

Na AV Global não se verificaram diferenças significativas na Idade, no Ano de 

Escolaridade, no número de retenções e no número de irmãos. Porém ao nível da variável 

sexo, foram encontradas diferenças significativas, demonstrando nos rapazes uma maior 

AV Global. 

Na correlação entre Aparência Física e sentir que o programa Morangos com 

Açúcar muda a forma como os jovens pensam, verificaram-se diferenças efectivamente 

significativas (p=,009), corroborando o principio de que um programa tão popular entre os 

nossos jovens tem interferências ao nível da percepção da própria Aparência Física. 

Quanto à AV Global já não se verificaram diferenças em função de quem sente que o 

programa muda a forma de pensar dos jovens. 

Não se verificam também correlações entre as PAP de Amor e Autonomia e a 

Competência Escolar, nem entre a PAP Autonomia e Competência para uma Profissão, o 

que corrobora a não obtenção de diferenças significativas nesta subescala. 

As correlações obtidas com níveis baixos, mas significativos situam-se ao nível das 

PAP Autonomia vs Aceitação Social (p=,001), vs Amizade Íntima (p= ,010) e vs a PAP 

Amor, onde obtivemos um r = ,37 para um p= -,000). Estes dados indicam-nos que pais 

promotores de mais autonomia (nunca descuidando as suas responsabilidades), promovem 

filhos com mais competências sócias. 

 Em algumas análises, consideramos que não foram encontrados resultados 

significativos. Parece-nos importante referir que tal facto se pode dever à nossa amostra, 

que por efeito de desejabilidade social respondeu às questões conforme considerava gostar 

de ser e não como são na realidade, aliada a uma potencial incorrecta interpretação das 

questões.  

 



 

Capítulo 5 - Discussão dos resultados 



 

1. Introdução 

 A discussão dos resultados será efectuada à luz das hipóteses propostas, 

considerando os resultados de outros estudos realizados no domínio. 

A nossa amostra é de 341 estudantes do 7º ao 9º ano de escolaridade, obteve-se 

uma distribuição próxima da curva normal tendo em conta o sexo, a idade, os anos de 

escolaridade. 

Iremos iniciar pelo estudo das qualidades psicométricas das escalas, seguindo pelas 

resultados das duas dimensões: AV Global e a PAP. 

Com uma perspectiva de melhoria e evolução constantes, bem como auto-análise 

crítica, consideramos pertinente enriquecer o início deste trabalho com uma sugestão de 

Miguel Gonçalves: 

 
“Um dos aspectos curioso dos estudos de Wilson e colaboradores é a constatação de que a 

análise de razões não faz diminuir as certezas face ao objecto e nunca suscita dúvidas. 

Invariavelmente as pessoas têm a certeza na análise que fazem e nunca confessam 

simplesmente que não sabem ou não estão certos porque não somos mais modestos e 

reconhecemos a nossa incapacidade para explicar? (Wilson, Dunn, Kraft & Lisle, 1989) in 

Gonçalves, 1994:62 “ 

2. Estudo das Qualidades Psicométricas 

 Os resultados da sensibilidade nas duas escalas revelaram uma boa descrição dos 

sujeitos entre si.  

 Os valores de alpha de Cronbach nas duas subescalas são positivos e vão de 

encontro aos resultados encontrados pelas autoras, autorizando a utilização das escalas 

originais para estudos correlacionais e diferenciais. 

 Na análise factorial em componentes principais do “Como Sou Eu”, verificou-se 

que os itens agruparam-se segundo as dimensões previstas pela autora, à excepção da 

subescala AV Global, que nós denominados por factor Auto-Eficácia. 

 Relativamente ao inventário Youth Perception Inventory, não sucedeu o mesmo, 

tendo os factores se agrupado em dimensões muito distintas. As explicações que 

procuramos para este facto provêem de duas possíveis hipóteses: 1) especificidade da 



 

amostra; 2) a distância temporal da adaptação do instrumento (1988), podendo estar 

desadequado à realidade actual.  

3. A importância da AV Global no desenvolvimento das auto-percepções de 

competência 

Em relação à hipótese 1 e tendo em conta o nosso objectivo, verifica-se que a 

hipótese é infirmada, pois o valor 2,77 é superior à média possível da escala (2,5). Ao 

contrário do que prevíamos na nossa amostra a AV Global apresenta um valor acima do 

esperado. Pensamos que tal facto se poderá dever a uma grande identificação com a zona 

rural onde residem aliada a um sentimento de proximidade e identificação com o meio 

urbano. 

Atendendo à hipótese 2, podemos confirmar a nossa hipótese indicando que, na 

nossa amostra, as correlações entre as subescalas de auto-competência e a AV Global são 

positivas e significativas. Não podendo deixar de referir a importância que a Aparência 

Física entre outras dimensões têm no desenvolvimento do adolescente, tal como 

percepcionamos pelo texto acima referenciado.  

Na hipótese 3, tendo em conta a variável independente idade, infirmamos a nossa 

hipótese, porém analisando o gráfico de Means Plots verifica-se que os adolescentes com 

maior AV Global são os de 12 e 16, ora estas duas faixas etárias tinham um N mais 

reduzido, pelo que consideramos que a inviabilidade da resposta se pode dever a essa 

situação. Atendendo à variável independente sexo, foram encontradas diferenças 

estatisticamente relevantes em função desta variável independente e a subescala AV 

Global (t -3,40 p=,001), o que confirma a hipótese 3, relativamente à variável independente 

sexo. Podemos ainda concluir que os rapazes são aqueles que apresentam uma maior AV 

Global. No ano de escolaridade, verifica-se que não se encontram quaisquer diferenças 

significativas em função dos anos de escolaridade na AV Global, pelo que a nossa hipótese 

nesta variável independente fica anulada (H3). É curioso que, segundo a observação da 

Means Plots os alunos do 7º ano são os que apresentam uma maior AV Global (entre o 

2,79 e 0 2,80), os do 8º ano são os que apresentam uma AV Global mais reduzida (2,75), e 

os do 9º ano que actualmente se encontram numa fase decisiva de futuro, sendo objecto de 

realização de exames nacionais e globais que contam para a sua aprovação ou reprovação 

de ano, revelam valores um pouquinho acima dos do 8º ano (entre 2,75 e 2,76). No que se 



 

refere ao número de retenções não se verificam diferenças significativas, pelo que 

inviabilizamos a nossa hipótese. Consideramos porém importante realçar que os alunos 

com mais de 2 retenções são os únicos que apresentam valores de AV Global abaixo da 

média (X=2,5). Finalmente, acompanhando a variável independente número de irmãos 

nesta hipótese verificamos que não se encontram diferenças significativas, destacando-se 

apenas que todos os sujeitos com ou sem irmãos possuem valores de AV Global acima da 

média, sendo os dois valores mais baixos são os que possuem zero irmãos (X=2, 68) e os 

que possuem mais de dois irmãos (X=2,67). 

Na hipótese 4, que procura avaliar a percepção dos jovens acerca de programas 

televisivos e a Auto-Valoração Global, verificaram-se diferenças significativas na forma 

como os jovens se observam fisicamente e o sentirem que o programa televisivo altera na 

forma como os jovens se percepcionam, essencialmente pela idealização e identificação 

com algumas personagens. É curioso que a média é maior naqueles que sentem que o 

programa televisivo não interfere na forma de pensar dos jovens. 

Gostaríamos de realçar nesta variável que nos pareceu na administração do 

instrumento que alguns jovens responderam não apenas para não ter que descrever porquê 

que pensavam que o programa mudava a forma como os jovens pensam. 

A hipótese 5 que procurava avaliar se os jovens que vêm programas televisivos e 

sentem que estes mudam a forma como os jovens pensam apresentam valores de Auto-

Valoração Global acima da média, constatamos que não existem diferenças significativas, 

porém uma análise mais pormenorizada permite perceber que quer os jovens que 

consideram que o programa muda a forma de pensar, quer os que não consideram, 

apresentam valores acima da média da subescala AV Global (2,5), sendo que os jovens que 

consideram que o programa muda a forma de pensar apresentam uma média de 2, 75, ao 

passo que os jovens que pensam em sentido contrário apresentam uma média de 2, 87. 

Apesar das médias corroborarem os nossos princípios, a nossa hipótese não é confirmada, 

pois não se encontram diferenças significativas. 

De forma mais sistemática podemos referir que na análise das diferentes hipóteses 

relativas à AV Global, verificou-se que a nossa amostra detém uma AV Global acima da 

média, correlacionando-se de forma positiva e significativa com todas as subescalas de 

auto-competência do mesmo instrumento. Estes resultados são confirmados pelos estudos 

de Harter (1988), onde se verifica uma grande correlação entre as subescalas, que é 



 

apresentada no capítulo 3. No estudo levado a cabo por Ducharne (2000: 618) a crianças 

em idade pré-escolar, verificou-se que: 

 
“em crianças de cinco anos, a auto-percepção de competência pode ser distinguida em dois 

constructos diferenciados: a auto-percepção de competência na realização de actividades 

naturalmente aprendidas e a auto-percepção de competência na realização de actividades 

intencionalmente ensinadas. Por outro lado, é evidente a importância que a criança desta 

idade atribui à sua actividade e ao resultado desta mesma actividade”. 

  

 Podemos verificar que já deste tenra idade é importantíssima a correlação entre a 

importância atribuída a determinados aspectos e os resultados destes mesmos aspectos. 

Consideramos que tal facto ocorre não só em idade pré-escolar, nem só na adolescência, 

mas ao longo do ciclo de vida do indivíduo em função da construção cognitiva que cada 

um realiza e das experiências de vida com que tem oportunidade de ser confrontado 

(Byrne, 1984; Harter, 1985a; Marsh, 1984). 

Os adolescentes demonstraram possuir auto-percepções de competência própria e 

de AV Global positivas, conforme outros estudos realizados com amostras de idades mais 

precoces (Harter, 1985, 1988, Martins, Peixoto, Mata e Monteiro, 1995, Bales 2002 e Faria 

e Fontaine, 1995. 

É compreensível a relação entre a escala de AV Global e as subescalas de auto-

percepção de competência, corroborando não só os princípios de James (in Harter, 1988), 

onde se realça que a AV Global está intimamente interligada à importância que cada 

sujeito sente nas subescalas de auto-competência, ou seja, se para um indivíduo for 

importante sentir-se aceite socialmente, então esta subescala estará directamente 

relacionada com a AV Global do mesmo indivíduo. Ao contrário, se o mesmo indivíduo 

não percepcionar como relevante a Competência Atlética, obtendo baixos resultados nesta 

sub-escala, tal não produzirá efeitos na sua AV Global, visto que o sujeito não valoriza 

essa competência. Cooley, (op. cit) por sua vez, identificava a importância da AV Global 

face à aceitação dos outros, isto é, um indivíduo teria uma maior AV Global se aqueles 

com quem interagisse lhe expressassem reconhecimento pelas suas competências. 

 A subescala que obteve maior correlação com a AV Global foi a de Aparência 

Física (r = .61, p = 000**), significando que quanto mais se sentirem satisfeitos com a 

percepção da sua própria aparência física, maior será o sentimento de AV Global e vice-



 

versa, conforme afirma Harter (1985, 1988, 1996, 1999). A subescala seguinte que 

apresentou valores positivos e significativos foi de Aceitação Social (r = .44, p = 000**), 

demonstrando a importância que os outros (quer grupos de amigos, quer familiares, quer 

figuras significativas) apresentam no desenvolvimento da nossa AV Global, sendo que 

quanto mais reforço o adolescente sentir e quanto mais aceite socialmente for, maior 

valores de AV Global irá percepcionar (Collins, 1902 in Harter, 1988; Pereira, 1991a; 

Antunes, 1994; Ducharne, 2000; Queirós 2005). 

Num estudo realizado por Peixoto (2004), onde tinha como objectivo avaliar a 

“Qualidade das relações familiares, auto-estima, auto-conceito e rendimento académico”, 

onde foi utilizada uma escala similar à por nós empregue, concluíu-se igualmente que “a 

qualidade do relacionamento com a família, percepcionada pelos adolescentes se relaciona 

tanto com a auto-estima como com as diferentes dimensões do auto-conceito” (op cit: 241). 

Sampaio, por exemplo, num dos seus livros, realça o sentimento na narrativa de um 

adolescente acerca da sua aparência física e do efeito desta percepção na relação com os 

outros: 

  
“Sou feio e sem jeito. Sinto-me à margem, inferior aos meus colegas. Não sei lidar com as 

raparigas. Quando as vejo apetece-me agredir o meu corpo. Tenho o rabo grande, sou baixo 

e com o sexo pequeno. As raparigas não me acham atraente. Na rua ponho uma cara de mau 

para acharem que não tenho medo e sou duro. O meu pai está sempre a desvalorizar-me. 

(…) Apaixonei-me aos 13 anos, ela não me ligou nenhuma, eu não era bonito. Com o corpo 

que tenho ela são capazes de achar que tenho um ar efeminado. Como namorado e amante 

sei que serei sempre um desastre” Sampaio (1995: 118). 

 

 Tendo em conta a subescala Competência Atlética (r = .38, p = 000**), verifica-se 

uma correlação positiva, com nível de significância face à AV Global, facto que 

consideramos estar totalmente correlacionado com a Aparência Física. Habitualmente, os 

adolescentes que possuem competências atléticas, sentem que possuem uma aparência 

física agradável (a maioria das vezes reconhecida socialmente), interferindo estes factores 

na sua AV Global de forma positiva. Queremos com isto dizer que, tendencialmente os 

adolescentes satisfeitos com a sua competência atlética e aparência física sentem-se com 

uma AV Global elevada (Silva, 1988; Peixoto, 2004). 

 As subescalas com valores aproximados seguintes, foram a de Apelação Romântica 

(r = .36, p = 000**), Conduta Comportamental (r = .35, p = 000**), Amizade Íntima (r = 



 

.34, p = 000**) e Competência Escolar (r = .33, p = 000**). Parece-nos que a Apelação 

Romântica e a Amizade Íntima terão uma interligação com as subescalas de Aparência 

Física e Aceitação Social, sendo que os adolescentes com maiores valores percepcionados 

nas duas últimas potencialmente terão mais probabilidades de iniciar/manter uma relação 

romântica e uma amizade mais íntima, pela probabilidade de mais à vontade de expressão 

dos seus sentimentos (James et al, 1997). Atendendo à Competência Escolar, diversos são 

os estudos que correlacionam o sucesso escolar a uma AV Global mais elevada, no sentido 

que os adolescentes se sentem reconhecidos não só face a si próprios (conseguem 

demonstrar um congruência entre o esforço aplicado e os resultados obtidos), mas também 

face à família e ao grupo de pares. (Peixoto, 2004; Simão 2005; Jardim & Pereira, 2005; 

Vaz, et al, 2005). Aliás um factor que consideramos preponderante no insucesso escolar é 

o facto do desânimo apreendido (Alves, 2001) que a um adolescente com maus resultados 

resulta não só em baixa AV Global, como também em fraco investimento pessoal na 

melhoria das suas competências. Pelo contrário, tendencialmente alunos com bons 

resultados escolares sentem-se valorizados e reconhecidos pelos outros, aumentando a sua 

AV Global. Alguns autores, como Covington (1992; Eccles et al, 1983; Harter, 1996 in 

Simão, 2005), procuram identificar o que orienta os adolescentes para determinados 

objectivos escolares, verificando que aqueles que possuem uma melhor percepção das suas 

competências possuem uma elevada expectativa do seu desempenho. Apesar de não termos 

encontrado diferenças significativas na nossa amostra relativamente ao número de 

retenções, o que pode se explicado pela maioria da amostra ter zero ou uma retenção, 

ponderamos que o não reconhecimento implica um não investimento, uma baixa AV 

Global e por vezes o aumento de uma conduta comportamental desadequada: 

 
 “os indivíduos que estão mais orientados para a tarefa acreditam que podem melhorar o seu 

desempenho, investindo um pouco mais de esforço. Dweck e Bempechet… argumentam que 

estes indivíduos preferem tarefas mais difíceis, novas e desafiadoras, sendo o sentimento de 

competência maximizado pelo esforço” (Simão, 2005: 14). 

 

Tendo em conta as variáveis independentes sócio demográficas e a AV Global, 

relativamente à idade não verificamos quaisquer diferenças. Perspectivamos que tal facto 

se possa dever à especificidade da nossa amostra onde a variação de idade é pequena 12-16 

anos, tendo muito poucos sujeitos nestes dois extremos. Contudo, para Burns, (1986), há 



 

uma alteração da AV Global entre a pré-adolescência e a adolescência, tendo os 

adolescentes mais jovens uma maior AV Global. Porém estudos realizados em Portugal 

com a escala de Rosenberg, apontam para uma ausência de associação entre a idade 

cronológica e a AV Global (Abrantes, 1998; Baptista, 1995; Lopes, 1996). 

Atendendo à variável independente sexo, verificamos diferenças significativas, sendo 

os rapazes aqueles que apresentam uma média mais alta na AV Global (X = 2,90). 

Consideramos tal facto pertinente em função das exigências da nossa sociedade para as 

adolescentes femininas. Contudo, segundo Silva, (1998) os autores Lackavié-Grgin e 

Dekovié (1990), realizaram um estudo com uma amostra de 399 adolescentes de ambos os 

sexos, tendo-se verificado que as raparigas apresentavam valores mais elevados que os 

rapazes. 

 Na subescala Aparência Física verificaram-se diferenças significativas nos jovens 

que sentem que o programa Morangos com Açúcar muda a forma como os jovens pensam, 

o que consideramos perfeitamente natural em virtude da sociedade que estamos a construir, 

onde a imagem transmitida tem um enorme poder de sedução, conforme os estudos de 

Harter, 1997; Lima, 1993 e Ribeiro, 2003. Alves (2005: 25) refere que: “Temos então que 

pensar não só no que poderá estar a levar a um aumento do consumo da televisão, mas 

também nas implicações que advém dessas razões e nas suas consequências para a 

educação dos jovens de hoje”. 

 Esta reflexão, leva-nos a repensar a influência que programas televisivos poderão 

ter no desenvolvimento do adolescente, essencialmente quando somos um dos países 

europeus considerados pela OCDE que mais tempo despende a ver televisão. Como 

reforço do enunciado até ao momento, apresentamos uma outra reflexão de Alves (2005: 

25). “A sociedade outrora simplista, virada para o sacrifício, para a moralidade e para a 

palavra, está agora orientada para o consumismo, para o hedonismo (busca de prazer), para 

a amoralidade e para o sentir”. Actualmente a busca de bem-estar e o sentir rapidamente e 

com frequência são factores que iniciam muitas vezes buscas apenas a muito curto prazo, 

podendo posteriormente ter implicações ao nível da saúde mental por não se conseguir 

obter as mesmas aparências físicas e/ou sensações. 

 Atendendo ao número de irmãos não se registaram quaisquer diferenças 

significativas tendo em conta a AV Global, mais uma vez consideramos que as 

particularidades da nossa amostra poderão ter levado a tais resultados em função das 



 

dinâmicas familiares estabelecidas, das regras e responsabilidades repartidas (Moura, 

2005). 

4. A influência da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das auto-

percepções de competência e da AV Global 

 Atendendo à hipótese 6 e conforme tínhamos previsto, na nossa amostra as quatro 

dimensões são percepcionadas de forma moderada, sendo a autonomia aquela que revela 

valores superiores (138,42). Estes dados podem ser verificados na tabela 17 que confirma a 

nossa hipótese. 

 Na hipótese 7, considerando que os pais percepcionados com mais amor são 

também promotores de maior autonomia, verificamos pela tabela 18 que apesar da 

correlação ser no sentido positivo, mas fraca, ela é muito significativa na nossa amostra, 

pelo que os pais percepcionados como mais afectuosos na dimensão amor são pais 

percepcionados como promotores de autonomia individual. 

 A hipótese 8 é confirmada, pois conforme a tabela 19 verifica-se que a correlação é 

muito positiva, e muito significativa na nossa amostra, demonstrando estes dados que os 

pais percepcionados como mais controladores são também perspectivados como mais 

hostis.  

 Verificando a hipótese 9 verifica-se uma correlação baixa mas significativa 

essencialmente na dimensão autonomia, o que nos permite concluir que mais 

percepcionados como promotores de autonomia são pais que estimulam o desenvolvimento 

de auto-competências próprias. 

 Pela hipótese 10 concluímos que podemos confirmar a nossa hipótese, observando 

pelos testes Post-Hoc que os adolescentes com maior nível de AV Global percepcionam os 

pais com maior hostilidade, maior controlo e menor autonomia. 

Na última hipótese (H11) que se refere à percepção das atitudes parentais em função 

de algumas variáveis independentes, verifica-se que atendendo à variável sexo verificam-

se diferenças significativas nas dimensões de Hostilidade, Controlo e Autonomia, sendo os 

rapazes que apresentam valores mais elevados. Pensamos que tal facto se deverá não só 

aos valores mais elevados na subescala de Auto-Valoração Global, bem como à 

independência que o sexo masculino, por tradição, na nossa população, busca mais cedo. 

Estes dados são comprovados na tabela 22, verificando-se que os adolescentes com 13 



 

anos são os que apresentam médias mais altas face à dimensão controlo onde se encontram 

diferenças significativas. A busca de autonomia e independência nestas idades é muito 

presente. Relativamente ao ano de escolaridade não se registam diferenças significativas, 

porém podemos verificar pelas médias que as percepções tendem a diminuir conforme o 

ano de escolaridade também diminui. Tendo em conta a variável independente número de 

retenções, não é possível confirmar esta hipótese uma vez que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas. Porém, outros estudos têm evidenciado a importância das 

PAP na Competência Escolar/Retenções, bem como a importância dos Professores e de 

outras figuras significativas (Pereira, 1986; Fleming 1998; Pereira, et al ,2002); Lima, 

2004; Maia & Pereira, 2004). Muitas das vezes estas figuras reforçam a imagem negativa 

que o adolescente tem de si face à escola, dizendo “eu também não dei para nada” ou 

“coitadinho é mesmo burrinho, jamais vai conseguir”, “é podre”14, pelo que a 

necessidade de uma compreensão efectiva, de apoio e suporte se reveste de particular 

importância (Melo, et al, 2005; Pereira, 2000; Pereira, et al, 2005). Atendendo à variável 

número de irmãos não se verificam diferenças significativas, contudo consideramos que tal 

facto se pode dever à maioria da amostra ter um único irmão, sendo estes que apresentam 

uma média mais elevada nas quatro dimensões. Na última variável independente: 

experiência de trabalho com ou sem remuneração não se verificam também diferenças 

significativas. Consideramos que tal facto se deve essencialmente às características da 

nossa amostra. Prevemos que alguns sujeitos não percepcionaram correctamente a 

pergunta no sentido de ter uma experiência de trabalho, visto a sua grande maioria já ter 

“ajudado na fábrica de um tio a tirar linhas, ou embalar”, entre outros, ou então 

respondeu não tendo em conta as indicações parentais sobre os riscos de trabalho infantil. 

Podemos concluir que de forma global a percepção das atitudes parentais na nossa 

amostra apresentou índices de intensidade moderada em todas as subescalas, sendo a que 

obteve maior índice a subescala Autonomia (138,42) e a que obteve menor índice a 

subescala Amor (95,25). Consideramos que estes resultados, tal como Gonçalves (1994) 

referiu estão correlacionados com a “pressa” de dar resposta, não existindo uma reflexão 

fidedigna sobre as questões colocadas associado ao efeito de desejabilidade social, tendo 

respondido em grupo e pretendendo demonstrar autonomia perante os outros. A estas 

                                                 
14 As expressões indicadas são frases que ouvimos frequentemente enquanto psicóloga educacional por parte 
de alguns pais em que os filhos são por mim acompanhados no Serviço de Psicologia e Orientação. 



 

situações aliamos ainda o facto de na análise factorial termos obtido factores 

completamente distintos dos da autora. 

 Obtivemos correlações positivas entre as subescalas de Autonomia vs Amor e 

as de Controlo vs Hostilidade, pelo que perspectivamos que mais percepcionados como 

mais amorosos promoverão maior autonomia e ao contrário pais percepcionados como 

hostis tenderão para um controlo excessivo. Estes resultados corroboram os da autora 

(Fleming, 1988, 1993). Nesta fase, não podemos deixar de reflectir sobre uma conclusão 

de Soares, (1992: 57):  

 
“o percurso desenvolvimental, ao longo do qual o comportamento de vinculação e a sua 

organização interna se orientam, tem como principais determinantes as experiências a que o 

sujeito teve com as figuras de vinculação durante a infância e a adolescência.”  

  

Assim sendo, os figuras parentais, a vinculação estabelecida e as percepções sobre 

as atitudes parentais irão influenciar o desenvolvimento do adolescente de forma directa, 

intervindo nas suas auto-percepções de competência e na sua AV Global. 

Ao correlacionarmos as subescalas dos dois instrumentos utilizados, encontramos 

correlações significativas e positivas essencialmente na subescala de Hostilidade e na de 

Autonomia. Aliás a subescala Hostilidade só não apresenta níveis significativos 

relativamente às subescalas Competência Atlética (r = .085,   p = .117) e Competência para 

uma Profissão (r = .31, p = .568). Nesta última o valor de r=.31 apesar de ser positivo e 

com alguma importância, não é significativo na nossa amostra. Quanto à subescala de 

Autonomia não se verificam correlações entre a Competência Escolar (r = .84, p = .123), 

Competência para uma Profissão (r = .091, p = .095) e Apelação Romântica (r = .085, p = 

.117). 

Consideramos que o facto da percepção de Hostilidade parental estar 

correlacionada com todas as outras subescalas, faz todo o sentido pois como refere 

Peixoto, 2005: 241: “a qualidade do relacionamento com a família, percepcionada pelos 

adolescentes se relaciona tanto com a auto-estima como com as diferentes dimensões do 

auto-conceito.” 

Atendendo à subescala Autonomia, onde os adolescentes percepcionam os pais 

como promotores de autonomia consideramos também aceitáveis e justificáveis as 

correlações encontradas, pois:  



 

 
“para explicar as diferenças observadas na auto-estima, no sentido em que a qualidade do 

funcionamento familiar, naquelas famílias com melhor relacionamento, torna possível a 

construção de sentimentos de competência e valor que contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento de uma auto-estima positiva” (op cit). 

 

O que significa que pais percepcionados como autónomos são promotores de auto-

percepções de competências mais positivas, incluindo a AV Global (Harter, 1983, 1985a, 

1985b, 1993, Fleming, 1993). 

É importante não esquecer que a subescala Controlo apresenta correlações 

significativas com as subescalas Aparência Física e Conduta Comportamental. É aceitável 

justificarmos que pais percepcionados como controladores interfiram mais na dimensão 

Aparência Física e na Conduta Comportamental, estabelecendo regras e limites para os 

adolescentes cumprirem. 

 Atendendo às 4 dimensões da PAP e à AV Global, verificamos que apenas a 

subescala Amor não revela diferenças significativas, ao passo que todas as outros 

apresentam diferenças ao nível de p<,01. Justificamos estes resultados atendendo à nossa 

amostra, uma vez que as relações de afecto, carinho não são usuais no seio familiar: “Sra 

Dra como quer que eu dê um beijo ao meu filho por tirar uma boa nota se eu com 55 anos 

nunca tive um?!”15   

A PAP em função das variáveis independentes apresentou diferenças significativas 

em função da idade e da subescala Controlo, sendo que os jovens com menor idade (12 

anos) apresentam os valores mais elevados (X = 1, 20). Consideramos que estes resultados 

ocorrem pela necessidade de afirmação pessoal e de definição de uma identidade mais 

autónoma e independente (Fleming, 1988, 1993). 

Verificaram-se ainda diferenças em função do sexo e das subescalas Hostilidade, 

Controlo e Autonomia, apresentando os rapazes valores mais significativos (p = ,03, p = 

,03, p = ,00, respectivamente. Mais uma vez reflectimos que estes resultados se poderão 

dever a uma afirmação do sexo masculino na busca de uma independência e 

autonomização (Fleming, 1988, 1993; Moura, 2005).  

                                                 
15 Frase proferida por uma mãe aquando da sensibilização para a transmissão de carinho e afecto,  como meio 
para “contrariar” a agressividade presente na família que é revista no aluno. 



 

 Concluindo com uma reflexão final, consideramos que tendo em conta os 

resultados obtidos na análise factorial do inventário YPI, seria importante reavaliar as 

dimensões deste instrumento no sentido de aferir se efectivamente se encontram adaptadas 

não só a amostras mais específicas, mas também às diferenças sócio-culturais e 

económicas que ocorreram desde a sua adaptação até à actualidade. 

 



 

Capítulo 6 – Conclusões 
 



 

1. Conclusões e implicação do trabalho 

 

 

 “Tal como um estudo dissonante não é suficiente, 

para requerer o abandono da teoria, um estudo 

confirmatório raramente é suficiente para a sua 

completa aceitação.” 

Bengston & Roberts, 1991 

 

 

A AV Global tem sido amplamente estudada nos últimos anos, em função de 

diferentes parâmetros, obtendo uma relevância muito significativa no panorama científico. 

Este constructo é fundamental na prática com qualquer adolescente, uma vez que estes se 

encontram em fases de grandes mudanças internas e no relacionamento interpessoal, face 

ao contexto em que se encontram inseridos, sendo as suas percepções de auto-competência 

detentoras de um poder sedutor na auto-valoração do adolescente. Concomitantemente, as 

atitudes parentais revestem-se como imprescindíveis no desenvolvimento de qualquer 

adolescente, essencialmente as percepções que estes detêm sobre os seus progenitores. 

Paralelamente, encontramo-nos numa época onde as famílias, os seus conceitos, valores, 

configurações, entre outros, se encontram também em mudança à procura de novas formas 

organizativas. 

Os dados obtidos com este estudo vêm de encontro à nossa experiência enquanto 

psicóloga escolar, especificamente no contexto onde foi desenvolvido.  

As principais conclusões desta investigação prendem-se com os dois principais 

objectivos deste estudo, nomeadamente:  

1 - Averiguar a importância da Auto-Valoração Global no desenvolvimento das 

auto-percepções de competência; 

2 – Avaliar a influência da percepção das atitudes parentais no desenvolvimento das 

auto-percepções de competência e da Auto-Valoração Global; 

Face ao primeiro objectivo e tendo em conta os resultados obtidos, verificam-se 

correlações fortes entre as subescalas de auto-percepções de competência própria e a AV 

Global, sendo que os adolescentes com maior AV Global estarão mais propensos para 

desenvolver as restantes auto-percepções de competência própria e consequentemente 



 

permitir uma organização mais estruturada e segura do desenvolvimento do self. Foi 

perceptível que a subescala de Aparência Física tem a relação mais directa, positiva e 

significativa com a AV Global, sendo os rapazes aqueles que apresentam valores mais 

elevados de AV Global 

Tendo em conta o 2º objectivo e tal como prevíamos é determinante a percepção 

das atitudes parentais no desenvolvimento do próprio self. São muitas vezes estas 

percepções que “direccionam/condicionam” o desenvolvimento do self para determinados 

caminhos, proporcionando experiências significativas de crescimento. Verificamos 

também que em média os rapazes apresentam valores mais elevados nas percepções das 

atitudes parentais, nomeadamente no controlo e autonomia, consideramos nós pela busca 

de independência e afirmação pessoal.  

Sendo um estudo que tem por objectivo percepcionar a importância da PAP na AV 

Global dos adolescentes não podemos esquecer o adolescente como um self em construção. 

Este self é individual, contudo edifica-se pelas vinculações que estabelece, bem como pelas 

experiências que tem oportunidade de vivenciar ao longo do seu percurso. Não se trata 

aqui de identificar qual a figura vinculativa mais importante, nem de avaliar a experiência 

com mais qualidade. Antes se pretende entender o self, como uma construção ao longo do 

ciclo vital, acompanhado das vinculações, interacções e experienciações com que se 

confronta no seu dia-a-dia. 

Referindo-nos ao que já foi explicitado na caracterização da amostra, deparamo-nos 

com uma amostra do tipo rural, com fácil acesso ao meio urbano, mas com características 

muito particulares, onde o abandono/desvalorização escolar, alcoolismo e a violência 

doméstica são presentes, aceites socialmente e adquiridas pelos descendentes. 

Muitas das vezes deparamo-nos com o pensamento de “se ele sabe que é errado, 

porque faz assim?”, não reflectindo que o self a quem nos referimos é fruto não de si 

próprio, mas também de todo o meio envolvente: pais, amigos, professores, país, meio 

cultural entre outros. Superior a esta interrelação encontra-se os diferentes papéis com que 

o adolescente lida no seu dia-a-dia (filho, neto, aluno, amigo, irmão, primo,…) enquanto 

constrói a sua identidade pessoal. 

Existem várias evidências empíricas acerca da transmissão genética, muitas vezes 

responsável pela obtenção de características físicas próprias, contudo não podemos 

esquecer também a transmissão cultural da família e do local/meio onde reside. 



 

Todos os autores do desenvolvimento referem a adolescência como uma fase 

primordial na construção do nosso self, porém uma fase conturbada com a vivência de um 

sem número de saberes novos. 

“O corpo é o meio de expressão de “todas as mudanças fisiológicas e psicológicas, 

campo de batalha de todos os conflitos internos e externos, relacionais e 

comportamentais.” (Sampaio, 1995: 117) 

Ora nesta fase onde é fundamental o outro na construção da nossa identidade, é-se 

influenciado pelos sinais corporais exteriores, procurando através destes tirar conclusões 

sobre o que a pessoa é por dentro.  

Ao longo do primeiro capítulo procuramos fazer uma descrição do self e da sua 

construção, tendo por base raízes genéticas e culturais, e não esquecendo multiplicidade de 

contextos e figuras com que é confrontado. Todas estas vivenciais vão promover um 

desenvolvimento acentuado na sua AV Global, promovendo adolescentes mais confiantes, 

seguros, com melhor percepção de auto-competência. 

No segundo capítulo reforçamos a importância das atitudes parentais no 

desenvolvimento do adolescente e paralelamente da sua AV Global, bem como percepções 

de auto-competência, nomeadamente Neto (2000) refere que habitualmente as crianças e 

jovens adultos que são atraentes tendem a ter ligeiramente maior AV Global, sendo 

abordadas mais vezes nas relações sociais, desenvolvendo portanto de forma mais 

permanente e consistente esta competência. 

É importante não deixar de reflectir que estas duas dimensões Auto-Valoração 

Global e Percepções das Atitudes Parentais são determinantes num desenvolvimento 

normalizado e seguro para um adolescente, pelo que a pertinência deste estudo de 

investigação se enquadra aqui, na promoção de uma mais positiva Auto-Valoração Global 

e no enriquecimento de estratégias parentais potenciadoras de uma percepção mais 

positiva. 

3. Limitações do Estudo 

Consideramos que este estudo teve algumas limitações que poderiam ser 

colmatadas. Tal como qualquer trabalho de natureza exploratória lidamos com a 

dificuldade de conseguir que os sujeitos tenham uma reflexão construída acerca do que se 

está a perguntar, verificando-se a maioria das vezes que a rapidez de resposta não implica 



 

uma ponderação acerca do que é questionado. Muitas vezes na área das Ciências Sociais e 

Humanas a prontidão da resposta é contraproducente para a obtenção de resultados 

viabilizantes, bem como a falta de reflexão ou importância atribuída às perguntas inerentes 

ao estudo realizado. 

Por outro lado a comparação de amostras em zonas residenciais diferentes e o 

alargamento dos sujeitos até aos 18 anos, onde algumas subescalas de auto-competência 

seriam percepcionadas de forma mais enriquecedora. 

 Salientamos também o facto da fraca validade interna de um dos instrumentos por 

nós utilizado o YPI, que apesar de já adaptado para a população portuguesa, consideramos 

que: 1) ou devido à diferença temporal (a adaptação foi efectuada em 1988) e constante 

mutação e desenvolvimento da nossa sociedade, com consequente alteração das posturas e 

práticas parentais, ou 2) face à especificidade da nossa amostra; a utilização deste 

instrumento não nos permitiu avaliar da forma que pretendíamos as diferentes dimensões 

da PAP. 

4. Sugestões para futuras investigações 

Repensando no trabalho por nós realizado consideramos pertinente que em estudos 

futuros se invista em estudos longitudinais com base nas auto-competências, bem como da 

percepção das atitudes parentais cruzando estas informações com as próprias crenças dos 

pais acerca das suas atitudes enquanto pais. 

Integrar novas variáveis na investigação, nomeadamente a percepção do(s) 

professore(s) acerca da AV Global de cada interveniente no estudo, bem como o/a melhor 

amigo(a).  

Consideramos ainda interessante avaliar até que ponto a oportunidade de contacto 

com técnicos especializados no espaço escolar, possa ser maior promotora do 

desenvolvimento pessoal e social do adolescente, bem como da sua AV Global e de que 

forma este contacto, quando justificável, possa intervir nas atitudes parentais, promovendo 

respostas mais adaptadas às características do adolescente e à problemática com que este se 

depara. 

 



 

5. Reflexão final pessoal 

É na procura constante de um aperfeiçoamento da prática profissional e como 

pessoa que, após o percurso da presente investigação me surge uma reflexão pessoal: a de 

constante aquisição, aprofundamento e desenvolvimento de competências e 

conhecimentos, com vista a uma crescente e consequente construtiva realização 

profissional e pessoal. 

 

Acreditando que a vida é um compósito de estradas muitas vezes desconhecidos, 

este estudo de investigação faz parte da estrada académica que me levou, leva e certamente 

levará em viagens inovadoras e desafiantes, onde são acumulados diferentes papéis 

(mulher, filha, irmã, neta, amiga, colega, profissional). Há que reconhecer uma certa dose 

de aventura neste "passeio sonhado", sobretudo quando o mesmo é pautado pela pouca 

experiência e por prazos que nos são impostos para a realização deste desafio. Mas, como 

as estradas não têm fim, sobretudo as da vida, esta terá sido apenas o início de um longo e 

sucessivo processo de enriquecimento e de integração de várias experiências, onde não se 

avista um terminus do trabalho, mas antes uma procura e descoberta de caminhos novos, 

com interesse científico, social e humano. Como referiu Bártolo Paiva Campos (1991), 

“são as exigências feitas e as oportunidades abertas pelos vários acontecimentos de vida 

que constituem influências predominantes no desenvolvimento de cada pessoa ao longo de 

toda a experiência”. 
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