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resumo 

Factores indutores de stresse; adolescentes; 

O presente estudo investigou a frequência e o in~pacto dos acontecimentos indutores de 
stresse de 200 adolescentes de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 12 e 
22 anos, que se encontram iiistitucioiializados, em lares de crianças e jovens do distrito 
de Aveiro e Coimbra. Foi utilizado um protocolo de avaliação do stresse coniposto 
pelos seguintes intrumentos:- Variáveis sócio-familiares, inventário de Acontecimentos 
Indutores de Stresse na Adolescência (IAISA), uma escala analógica, uma pergunta 
aberta e ainda um questionário de estratégias de coping. Foi aplicado colectivamente. E 
para fazer a análise dos resiiltados foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
Dos resultados salientam-se os acontecimentos mais frequentes, como: discutir com os 
amigos, sofrer castigos e punições, morte de um familiar, ser institucionalizado e ser 
impedido de ir a festas e a passeios. Forani encontradas diferenças significativas entre 
sexos no que diz respeito a "um dos pais ter filhos com outro parceiro,"eYter uina crise 
nervosa".Sendo que as raparigas sentem mais frequentemente stresse nestes dois itens e 
os rapazes nos itens que dizem respeito ao "ter dinheiro" e ao "ser chamado ao 
consellio directivo", ambos ligados ao factor económico e a sua própria autononlia. 
Os acontecimentos com maior intensidade foram: ser violado, morte de irmãos, morte 
de um dos pais, scr tocado sexualmente contra vontade e fazer abortoia namorada fazer 
aborto, situações de stresse reactivo e t~aumático. Foraiii exploradas diferenças entre 
gériero, idade, escolaridade e tempo de pernianência. As raparigas apresentaraiii valores 
médios mais elevados na intensidade com quc scntein a violação e, serem tocadas 
scxualmcnte contra vontade, sendo ambos aconteciine~itos traumáticos. 
Nas estratégias de coping, os resultados indicam que estes adolescentes utiiizain mais 
as estratégias de coping focadas na emoção do que as quc estão focadas no problema, 
não havendo difcrcnça das respostas por L' leriero. 
São ainda referidas alguiiias iriiplicações deste estudo como apontadas sugcstõcs para 
fi~turo, a nível de investigaç50 lia área. 



keywords Stressfull life events, adolescents, impact 

abstract This study investigated the frequency and the impact f stressful life events of 200 inale 
and female of institutionalised adolescents, between 12 and 22 years old, in meadle 
zone of Portugal. 
The Adolescence Stressfull Life Events Inventory(1ASISA) was made for this study 
and it contains social and farnily variables, a stressfull life events (IAISA, adepted 
version of the Adolescence Stressfull Life Events Inventorofy Kritensen and col, 2004) 
un open question and Strategies of copin (sub-test 3 of the Differencial St~ess Inventory 
of Léfevre & kubinger, 2004).To analyze de results we used SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
The most frequent events were: discussing with friends, suffering punishinents and 
humiliations, death of a relative, be institutionalised, be forbidden to go to parties or 
trips. Events of greater impact included: sexual violence, death of brothers, death of 
parents, being touched against their which and abortion. 
Differences of sex, perrnanence in institution, sçhool degree, as reflected the fiequency 
and impacl were explored. Girls reported higher levels of impact and frequency of 
stressful events in what concerns about reactive and traumatic stress. 
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Introdução 
 

Num mundo de permanentes mudanças e de constantes preocupações com o futuro, assistimos 

sistematicamente à sobreposição dos interesses económicos em detrimento das necessidades básicas do 

desenvolvimento humano. 

Confrontamo-nos diariamente com o atropelo dos direitos das crianças em países cujos governos 

ratificaram a Convenção sobre os Direitos das Crianças, ou seja, que se comprometeram a protegê-las contra 

danos, abusos, exploração, violência e negligência (UNICEF, Situação Mundial da Infância, 2006). 

Mas as crianças rapidamente crescem e continuam vulneráveis como adolescentes, uma vez que a sua 

protecção está muitas vezes esquecida e é-lhes cada vez mais exigido que sejam “adultos” ou que vistam o 

papel do adulto. Tal exigência não é apenas social, é também uma solicitação familiar, particularmente dos 

pais que esperam dos seus filhos adolescentes a adopção de papéis que se não ajustam à sua idade.  

Neste contexto, o adolescente carece de apoio social reforçado tendo em conta que a intervenção, tem 

que passar também pela família de forma sistemática. Quando este tipo de acção falha, o afastamento do 

jovem é inevitável e a acção dos centros de decisão actua, institucionalizando-o, LPCJP 147/99.  

Depois de serem acolhidos deverão ser garantidas as condições de acolhimento, bem como 

ponderadas as alternativas ao acolhimento. Mas ainda, que concordemos com a desinstitucionalização, pois é 

preciso olhar a institucionalização como um período que deve ser obrigatoriamente reparador e estabilizador 

do jovem. Só depois de estar equilibrado e estabilizado e de se ter libertado do seu passado traumático, é que 

os técnicos podem pensar em definir um projecto de vida futuro adequado a cada um destes adolescentes. 

Estudos recentes mostram a necessidade da desinstitucionalização em paralelo com a recuperação dos 

laços familiares da criança, através de uma intervenção alternativa à existente privilegiando o regresso do 

jovem à família de origem a uma família adoptiva ou a uma família de acolhimento (Recomendação do 

Conselho da Europa - Comissão dos Assuntos Sociais, da Saúde de da Família, 2003).  

Sandra Alves, num estudo sociológico que realizou em 2006 nos apresenta o quadro da 

institucionalização de jovens em Portugal, além de enfatizar os números desta realidade no nosso país, faz 

também uma proposta de intervenção em Lares de Infância e Juventude, no sentido de implementar 

condições de funcionamento, mais adequados ao crescimento harmonioso dos jovens que vivem fora do seu 

contexto familiar. Refere ainda que estes jovens devem ter um acompanhamento terapêutico com tempo e 

intensidade determinados. 
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Saliente-se no entanto que estes estudos institucionais são reduzidos e em Portugal têm sido 

particularmente orientados para a infância. Por isso consideramos pertinente dar o nosso contributo nesta 

área. O nosso desafio vai no sentido de estudarmos o stresse na adolescência em contexto institucional 

operacionalizando os seguintes objectivos: 

 

- Identificar e compreender quais os factores indutores de stresse nos adolescentes que se encontram 

institucionalizados; 

- Reconhecer os acontecimentos de maior impacto nos adolescentes em questão; 

- Perceber a importância que estes jovens atribuem a estes factores; 

- Averiguar se estes jovens têm estratégias de coping para ultrapassarem as situações de stresse com 

que se deparam diariamente; 

- Contribuir para o conhecimento de uma realidade da zona centro do país.    

 

Foi neste âmbito que nos propusemos fazer um estudo exploratório empírico que identificasse os 

acontecimentos de vida que provocam mais stresse nos jovens que estão desprovidos de meio familiar e 

vivem numa instituição, tal como a “análise da frequência e do impacto de eventos estressores em uma 

amostra de adolescentes” que foi um estudo realizado em Porto Alegre, no Brasil que, analisou a frequência 

e o impacto dos eventos stressores numa amostra de jovens. Neste estudo foram descritos eventos já 

corroborados em estudos anteriores como os que envolveram as questões escolares, relações interpessoais 

com pares e familiares. Os resultados considerados de grande impacto nos adolescentes foram os menos 

frequentes, especialmente situações de privação ou diminuição de liberdade, autonomia e violência sexual. 

Como não há estudos realizados em Portugal nesta área, resolvemos dar o nosso contributo para o estudo em 

questão. 

O trabalho contempla uma série de reflexões organizadas num formato de dissertação de Mestrado, 

composto pela introdução e revisão da literatura que se encontra dividida em quatro capítulos. 

O primeiro incide no conceito e teorias da adolescência, numa perspectiva cognitiva 

desenvolvimentista. Inclui o desenvolvimento  físico e biológico dos adolescentes, evidenciando as 

alterações e transformações físicas e hormonais que tantas crises provocam nestes jovens. A perda do vínculo 

dará lugar à construção da identidade adulta que se pretende sólida e robusta. A função da família e o seu 

ciclo vital são assuntos que estão igualmente presentes tendo havido cuidado de evidenciar a família 
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monoparental. Uma das relações paralelas que os adolescentes vivem intensamente é a que têm com o grupo. 

É um conjunto de iguais que sentem e vivem problemas idênticos, mas que, por vezes, pode ter influência 

positiva ou negativa. 

O segundo capítulo, transporta-nos às raízes históricas da assistência em Portugal onde apresentamos 

as diversas iniciativas, desde os tempos mais remotos da fundação da nacionalidade até aos nossos dias, 

passando pelo papel da criança como objecto de protecção e reconhecendo a importância social das IPSS na 

prossecução dos direitos sociais de que o Estado é o garante. Os poderes da tutela (o estado) e o seu 

relacionamento com as instituições, levam a compatibilizar os fins e as actividades destas com os da 

Segurança Social que, por seu turno, inspecciona e fiscaliza a sua acção. 

Para se ter uma noção do que são as instituições de acolhimento, também elas IPSS, caracterizamos 

os Lares de Crianças e Jovens e os Centros de Acolhimento temporários.   

No terceiro capítulo apresentamos o conceito de maus-tratos dando-lhe sequência através dos 

diferentes tipos de maltratos existentes. Os dos factores de risco que geram estes comportamentos e as 

consequências a que provocam finalizam o capítulo. 

O quarto capítulo trata do stresse que, segundo Gatchel, Baum&Krantz, “… é o processo complexo 

através do qual o organismo responde aos acontecimentos que fazem parte da vida do dia a dia, susceptíveis 

de ameaçar, ou pôr em causa o bem-estar desse organismo”. 

Mostramos que as circunstâncias indutoras de stresse podem ser internas e externas ao indivíduo. 

Apontamos também os factores indutores de stresse, assim como os seus sintomas e as suas consequências. 

Estas são de tal forma importantes que por vezes chega ao ponto de existirem relações entre stresse e 

morte cardíaca súbita, enfarte de miocárdio, complicações de gravidez e de nascimento, doença crónica, 

tuberculose, esclerose múltipla e diabetes. 

Para combater o stresse apresentamos as estratégias de coping que são muitas e variadas,  

A forma como lidamos com situações indutoras de stresse também vai variar de acordo com os traços 

da nossa personalidade, com a situação stressante e as exigências que fazemos e o nosso repertório fixo de 

estratégias, incluindo as nossas preferidas. 

Há quem defenda que as estratégias adoptadas são influenciadas pelo processo de socialização, como 

é o caso de Compas, que defende que a aprendizagem destas estratégias é feita por osmose, isto é, o 

indivíduo tem tendência para fazer o que vê fazer. As influências culturais, mais concretamente no que diz 

respeito aos valores também exercem uma enorme influência sobre as estratégias de acção a adoptar. 
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Rapazes e raparigas mostram diferentes formas de lidar com os problemas não sendo alheio a idade e outras 

características. 

A segunda parte engloba o estudo empírico e no seu primeiro capítulo contém a metodologia geral, a 

caracterização da amostra, a definição dos objectivos, o colocar as hipóteses, a apresentação dos instrumentos 

de avaliação, a análise dos dados e a identificação dos procedimentos. A apresentação dos resultados, a sua 

discussão e as conclusões estarão apresentadas nos dois últimos capítulos, terminando este nosso estudo com 

a bibliografia e os anexos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE - I 

                     
                           Revisão da Literatura 

     
 
 
 
 



 - 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Capítulo – 1 
                    

                                     A Adolescência 
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1. A Adolescência 

 

“Querer definir brevemente a adolescência é certamente uma diligência vã, falaciosa e ilusória. 

Contudo, a futilidade de tal empresa é traduzida por uma palavra: paradoxo.[…] Em lógica, um 

paradoxo é uma afirmação que contém uma contradição interna.[…] A adolescência consiste talvez 

em fazer a experiência de tais paradoxos, em desenvolver a paciência e a tolerância face ao 

sofrimento que daí advém, até que estes paradoxos encontrem pouco a pouco, com a entrada na 

idade adulta, senão a sua resolução, pelo menos a sua aceitação (Braconnier e Marcelli, 2003). 

1.1. Evolução histórica e conceito 

Na generalidade os adultos têm a percepção de que a adolescência é uma fase da vida de cada pessoa 

jovem que apresenta progressivamente alterações próprias. Estas por sua vez não são exclusivas de uma 

civilização e portanto atravessam culturas, credos e sociedades. 

Esta transformação do jovem, nem sempre foi aceite pela sociedade adulta, como refere Sprinthall e 

Collins (2003). 

Segundo Ariés et Duby (1989), os jovens romanos de boas famílias aos 12 anos deixavam o ensino, 

aos 14 anos largavam as suas vestes de criança e aos 16/17 anos, optavam pela carreira pública ou pelo 

exército, sendo desta forma considerados adultos.  

No Renascimento, ser jovem era ter direito a uma cama, só sua, no compartimento dos pais, ou então 

por vezes acontecia conseguir que lhe atribuíssem um quarto só para si. Nesta época, os pais faziam com que 

os filhos adolescentes contribuíssem para as lides da casa, prestando serviços da vida corrente, além do pai 

decidir o que fazer com o futuro do seu filho (Ariés et Duby, 1989).  

A passagem para a idade adulta era marcada pelo aparecimento da menarca nas raparigas, enquanto 

os rapazes tinham que prestar provas de virilidade, para poderem ascender ao estatuto de adulto (Cordeiro, 

1997). 

Durante séculos pensava-se que por volta dos 6/7 anos as crianças estariam preparadas para serem 

tratadas como adultos. Elas trabalhavam nos campos e na agricultura, participavam nas guerras onde lutavam 

e pereciam.  
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Com a Revolução Industrial, estas crianças e jovens trabalhavam nas minas, e nas fábricas. Aí faziam 

serviços de manhã à noite para ajudar no sustento da família, contraindo doenças resultantes destas 

actividades, ou morrendo devido a acidentes. 

A adolescência, como a entendemos actualmente, ou seja, como um grupo autónomo com 

características específicas e próprias e com alguns anos de duração, só aparece muito recentemente.  

A expansão interna da industrialização, a recepção contínua de emigração o crescimento da 

urbanização nos Estados Unidos, do princípio do Séc. XX, propiciaram um ambiente favorável ao 

aparecimneto da adolescência. A sociedade vê-se confrontada com as novas leis do trabalho infantil, que 

remetiam as crianças para a escola, afastando-as das empresas, ao mesmo tempo que protegiam o trabalho do 

adulto que anteriormente tinha que competir com os baixos salários destes jovens (Church e Sedlack, 1976, 

in Ana Mateus Silva, 2004). 

 

1.2. Maturacionismo e condicionamento social do desenvolvimento  

Stanley Hall (1860) foi o mais importante investigador americano que se interessou pelo estudo da 

psicologia do adolescente, nesta altura. 

As suas teorias, associadas às teorias evolucionistas de Darwin, concluíram que a adolescência era um 

estado evolutivo do desenvolvimento, com direito a uma investigação específica.  

Este autor valorizou a educação apesar de considerar o período da escolaridade obrigatória, dos 7 aos 

13 anos, um período de barbárie, visto as crianças nesta idade não possuírem funções mentais superiores 

como a da razão, a moral, a religião e outros.  

Hall acreditava que a raça humana dependia da forma como as sociedades respondiam às 

necessidades dos seus adolescentes.  

Defendia que a sociedade só seria civilizada através da educação perfeccionista de um grupo de 

jovens seleccionados do sexo masculino, deixando evidenciar a sua vertente elitista e sexista. Em sua 

opinião, estes jovens deveriam ser preparados para as funções de cidadania e liderança. 

Aos restantes jovens do mesmo sexo, estava reservado o trabalho menos dignificante, enquanto 

remetia as raparigas para a preparação do casamento e para a reprodução. 

Ainda que não se concorde com Hall, deve-se pois fazer-lhe justiça na medida em que foi ele que 

criou um espaço para a adolescência, no séc. xx, não a considerando um período de transição para o estádio 

seguinte, mas sim uma importante fase de desenvolvimento humano.  
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Nesta etapa da vida do ser humano, em que ocorrem as principais transformações psicológicas e 

físicas que provocam alteração na qualidade dos processos cognitivos e emocionais, Hall referia ainda que a 

adolescência tinha tendência para ser uma fase de tensão e por vezes de agitação, que denominava de “Sturm 

and Drang”. 

No entanto o investigador sempre equacionou a vertente “maturacionista” da adolescência, ou seja, o 

que brota do desenvolvimento é aquilo que está dentro de cada organismo, como resultado da natureza 

humana.   

Com esta perspectiva assume que a relevância do desenvolvimento leva ao aparecimento de padrões 

psicológicos e comportamentais que se enquadram num período temporal biologicamente determinado. 

Mas a abordagem maturacionista não será exclusiva de Hall, será também defendida por Freud (1935) 

que considerava a adolescência, um período difícil e turbulento em função das transformações dos padrões 

psicológicos que propiciam “as relações heterossexuais saudáveis e maduras na vida adulta”.  

O autor referiu que existem em cada indivíduo, pressões psicológicas muito fortes que são inatas a 

que chamou “pulsões instintivas”.  

Através destas “pulsões”, determinava-se quais as experiências mais significativas ao longo da vida 

da pessoa e Freud acreditava que elas eram fontes de energia que activavam diferentes tipos de 

comportamento nas pessoas.  

Assim, a turbulência dos adolescentes deve-se à tentativa que fazem em encontrar um centro de 

interesse satisfatório para os sentimentos, para os quais foram anteriormente preparados e no qual os 

indivíduos não tem qualquer controlo. 

Esta agitação é por vezes fonte de conflito familiar, uma vez que as famílias sempre tiveram controlo sobre a 

educação das crianças e dos adolescentes. 

Muitos pais de adolescentes que têm uma boa relação com os seus filhos, dizem que a adolescência é 

uma etapa da vida que apresenta problemas especiais e delicados tanto para os seus filhos como para si 

próprios. 

Os pontos de vista maturacionistas de Freud e Hall vêem-se abalados com os estudos feitos por 

antropólogos culturais que investigaram a natureza da adolescência em culturas profundamente diferentes das 

europeias e americanas. 
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Margaret Mead foi disso um exemplo quando estudou nos anos 20, o desenvolvimento dos 

adolescentes na ilha Samoa Oriental, tendo constatado que a experiência do crescimento era tranquila e livre 

de conflitos e pressões (Coté, 1994). 

Por seu turno, Derek Freeman um antropólogo austríaco estudou a parte ocidental da Samoa entre os 

anos 40 e 60.  

Através do seu estudo, Freeman concluiu que este povo era mais violento e que era sexualmente 

reprimido, ao contrário do que Mead havia descrito anteriormente (Coté, 1994). 

Tendo as duas investigações durado vários anos, elas foram feitas em épocas muito diferentes e 

Freeman “acusou” Mead de excessiva envolvência e por ter dado maior importância ao papel cultural, 

relegando para segundo plano o papel da biologia no comportamento humano, não tendo dado atenção à 

forma como os habitantes daquela ilha manifestavam os seus impulsos agressivos e sexuais. 

Também Le Vine e Le Vine (in Sprinthall e Collins, 2003) estudaram o desenvolvimento dos 

adolescentes numa tribo do Quénia.  

Nesta comunidade as crianças tinham um estatuto bastante baixo, só deixando esta condição, quando 

aceites e admitidas na categoria dos adultos.   

Aqui, a passagem para a vida adulta efectuava-se através de um ritual que consistia, para os rapazes, 

na circuncisão e, para as raparigas, na excisão do clítoris. Realizada esta cerimónia os jovens passavam por 

um curto período em que lhes eram ministrados ensinamentos que os preparavam para o desempenho dos 

seus novos papéis. A transição para a idade adulta era muito radical e, provavelmente, muito traumatizante, 

diferente dos jovens da Samoa e também dos europeus e americanos. 

Perante os exemplos anteriormente abordados e documentados pelos antropólogos culturais, podemos 

verificar que a tensão e a agitação dos adolescentes é maior ou menor consoante as expectativas e até 

exigências da cultura em que se encontram inseridos.  

Pegando na questão das diferenças culturais, Ruth Benedict (Sprinthall e Collins, 2003) recolheu 

informações num número considerável de sociedades e concluiu que o processo de socialização era o factor 

mais marcante e decisivo que mais contribuía para as dificuldades dos adolescentes. Concluiu ainda, após 

estudos feitos com adolescentes que o processo de socialização que preparava os jovens para a entrada na 

adolescência era “descontínuo”. Tal situação devia-se à necessidade de cada um deles ter de aprender um 

conjunto de comportamentos, papéis e atitudes relacionados com a vida adulta e para os quais não tinham 

sido preparados durante a sua infância. 
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No caso da sociedade do Quénia, existia uma grande descontinuidade, uma vez que crianças e adultos 

tinham papéis e regras muito diferenciados, e a passagem de um estádio para o outro era muito abrupto. Já na 

situação da ilha de Samoa, estudado por M. Mead, a descontinuidade era muito reduzida. Neste caso a 

passagem do papel de criança para adolescente era progressiva e gradual, sendo a socialização mais contínua. 

No entanto no caso das sociedades ocidentais, elas possuem um grau elevado de descontinuidade, 

apesar da transição da infância para a adolescência se desenrolar durante um período de tempo muito 

extenso. 

Na sua longa investigação e estudo, Beneditc descobre três dimensões da descontinuidade que 

influenciavam na determinação da adolescência:  

- Responsabilidade – irresponsabilidade; dominância – submissa; actividade sexual - ausência de 

actividade sexual. 

Esta autora dá mais importância aos factores ligados ao condicionamento social do que aos factores 

maturacionistas em virtude da agitação dos adolescentes estar relacionada, em sua opinião, com as 

dificuldades envolvidas nas tarefas de aprendizagem de novos papéis. 

É no entanto indiscutível que tanto a maturação como a cultura têm grande influência no 

desenvolvimento humano. 

Albert Bandura valorizou mais a perspectiva ambientalista do que a maturacionista, em virtude de considerar 

a aprendizagem social a base de todas as perturbações e dificuldades que ocorrem na adolescência. 

Este autor fez um estudo sobre rapazes agressivos e anti-socais e afirmou que estes tipos de 

comportamentos eram modelos adquiridos através de vivências e observações tidas durante a infância, na 

família ou na comunidade. Quando estes adolescentes reproduzem o comportamento e se tornam agressivos e 

ameaçadores, o que provoca nos adultos, medo e receio de serem dominados. Bandura referia-se à atitude dos 

adultos que, segundo ele, tinham tendência para generalizar partindo de situações isoladas. 

No seu ponto de vista, este autor não partilha da opinião que a adolescência é uma fase de agitação e 

ou tensão, mas considera que as dificuldades com que os jovens se debatem, são resultado da experiência 

ambientalista e não forçosamente um estádio do desenvolvimento intrinsecamente difícil.  

 

1.3. Teoria cognitiva desenvolvimentista 

Os modelos que temos vindo a caracterizar apresentam-se em extremos, no que se refere aos factores 

de influência, mais evidentes no desenvolvimento da adolescência. No entanto não são únicas, nem cada uma 
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por si só poderia levar ao desenvolvimento humano. Estas teorias são denominadas de cognitivo-

desenvolvimentistas são muito recentes e reunem em si, a síntese da abordagem maturacionista da 

adolescência e o modelo de condicionamento social dando lugar a uma teoria mais abrangente, (Sprinthall e 

Collins, 2003). 

Durante a adolescência o desenvolvimento cognitivo proporciona ao adolescente uma forma de 

compreensão e de pensamento completamente nova. 

A puberdade marca o afastamento qualitativo do passado, pelo que o mundo passa a ser experienciado 

de uma forma diferente. 

Nesta fase, relativiza as situações visto já conseguir apreciar as diferenças entre a realidade objectiva 

e a percepção subjectiva. 

Começa então a desenvolver a capacidade de perceber sentimentos e emoções, do seu ponto de vista e 

do ponto de vista dos outros. Compreende o significado simbólico e literal. 

Todo este desenvolvimento leva a que passe a ser um indivíduo mais complexo, mais compreensivo, 

empático, mais abstracto e passe a ter uma perspectiva mais abrangente de si próprio e dos outros. 

Apesar de estas mudanças se operarem, serem muito relevantes para o desenvolvimento do 

adolescente, este torna-se muito mais egocêntrico em termos de pensamento; ou seja estas recentes atitudes e 

capacidades levam-no a pensar em si próprio, como o centro do universo. A comprová-lo está um estudo 

realizado em escolas americanas de 3º ciclo onde foi colocada a seguinte questão aos alunos: Qual era para 

eles a coisa mais real? A maior parte das respostas que os alunos deram de imediato foi: “Eu próprio”. 

Outro estudo realizado foi o de James Márcia (1980) que deu relevância acentuada à formação da 

identidade durante os anos do ensino superior. 

Do estudo realizado, Márcia agrupou o pensamento dos alunos de acordo com quatro aspectos 

distintos da formação da identidade: 

- A difusão da identidade; identidade outorgada; moratória da identidade; aquisição de identidade. 

Marcia verificou que a aquisição da identidade estava quase sempre relacionada com situações de 

crise pessoal, confrontos e tomadas de decisão, já que o sujeito se deparava com o facto de ter que fazer 

opções/escolhas. 

O desenvolvimento humano implica estádios ou seja, um sistema de funcionamento que é único e 

consistente como um todo. Estes são sequenciais construindo-se os presentes a partir dos anteriores. 
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O crescimento ao longo dos estádios depende do somatório dos factores maturacionistas com a 

interacção ajustada ao meio. O desenvolvimento cognitivo permite que o indivíduo processe as experiências 

que atravessa e lhe atribua e retire um significado. 

A maneira como cada indivíduo processa as vivências, as operações mentais que habitualmente 

utiliza, corresponde a um estádio. 

Quando acontece a mudança de um estádio para outro dá-se uma transformação que representa um 

avanço para o novo nível de processamento do conhecimento. O desenvolvimento de um estádio progride de 

um nível menos complexo para outro de maior complexidade, ou seja, o estádio em questão é mais complexo 

do que o estádio que lhe antecede. Esta mudança corresponde a um novo sistema de pensamento. 

Uma vez que os estádios estarem ordenados segundo o grau de complexidade o crescimento é 

sequencial e não podem ser omitidos os iniciais. A sequência constante dos estádios dá-nos uma visão 

alargada da maneira como o crescimento resulta da interacção do indivíduo com o meio.  

Ao falar-se de crescimento é importante realçar que este tem lugar, quando existe estímulo ambiental, 

mas também suporte emocional, dado que ele não acontece automaticamente.  

Os estádios são muito importantes, pois ajudam-nos a compreender o modo como os indivíduos são 

portadores de características e experiências dos seus primeiros anos de vida e como as utilizam e 

exteriorizam de forma completamente nova durante o seu processo de maturação.  

Piaget (1976) defendeu a existência de quatro estádios, no desenvolvimento cognitivo, que foi 

marcante para a compreensão da psicologia da criança, Beilin (1992). 

Estádio1 - Período sensório-motor (0-2 anos); Estádio 2- Período Pré-operacional(2-7 anos); Estádio 3- 

Período Operacional concreto (7-11anos); Estádio 4- Período Operacional Formal (11-fase adulta). 

Piaget não só instituiu o desenvolvimento cognitivo como deu visibilidade a uma nova perspectiva 

sobre as crianças, em virtude de as considerar agentes activos da construção do seu próprio mundo.   

O autor acreditava que as suas teorias caracterizavam processos universais e que crianças dos mais 

variados lugares evoluíam em consequência de estágios uniformes de pensamento quando apresentavam 

idades próximas. 

Posteriormente, outros estudos demonstrariam que a passagem pelos estádios, ou a sua permanência 

neles, variava consoante a cultura em questão.   
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1.4. Desenvolvimento físico e biológico dos adolescentes 

 

“O início da adolescência é profundamente marcado pelas inúmeras mudanças físicas universais, pese 

embora a forma e o momento em que acontecem dependa muito das características genéticas de cada 

indivíduo assim como de factores exteriores (Tavares;Pereira;Gomes;Monteiro;Gomes, 2007). 

 

Para os adultos as características mais evidentes dos adolescentes são essencialmente as 

transformações de natureza física que chegam na altura da puberdade que se operam na pubescência. No 

entanto acompanhando essas acentuadas alterações corporais, também acontecem outras de natureza 

cognitiva e de personalidade. A aparência e as capacidades físicas são decisivas nesta fase e levam os adultos 

a criar novas expectativas (Sprinthall e Collins, 2003).   

Na verdade a transformação biológica principal, isto do ponto de vista psicológico, é o atingir da 

capacidade de reprodução, ou seja, da maturidade sexual.   

As transformações físicas iniciam-se quando o hipotálamo estimula a glândula pituitária a segregar 

um determinado tipo de hormonas (Sprinthall e Collins, 2003). 

As hormonas estimulam os ovários, os testículos e as glândulas adrenais a produzir outras hormonas 

que despoletam o processo de aumento da altura e do peso, conhecido pelo surto de crescimento dos 

adolescentes. Esta fase de crescimento é um sinal de pubescência que, associada às alterações e capacidades 

físicas completamente diferentes das que haviam tido na infância, levam à maturidade reprodutiva.  

O adolescente confronta-se então com os primeiros pêlos, com o crescimento do peito na rapariga e o 

enrugamento do escroto nos rapazes, sem esquecer as borbulhas no rosto, bem como o aparecimento da acne 

que são fontes de preocupação constante. 

Na puberdade os jovens alcançam a capacidade reprodutiva que é processada de forma desigual nos 

dois sexos; ou seja o seu início é mais precoce nas raparigas do que nos rapazes, como se pode observar na 

figura 1.  
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Figura 1: Ritmos de crescimento a nível de altura, dos adolescentes (Tanner, 1965)  

 

No gráfico é visível que o aumento significativo do crescimento a nível da altura relativamente à 

idade, é mais acelerado nas raparigas do que nos rapazes.  

Onoré Ouillon (1981), médico francês, referiu que o crescimento do corpo, nesta fase, é muito rápido 

e as proporções nem sempre são bem aceites pelo jovem que sente esta mudança de forma dolorosa. 

A nível sexual, o autor refere que os rapazes alteram voz e as formas corporais; perdem com mais 

facilidade a gordura distribuída pelo corpo, alargam os seus ombros, estreitam as ancas ao mesmo tempo que 

as pernas se tornam mais longas, comparativamente ao tronco. 

O aumento dos testículos, o alargamento e aumento do pénis, o desenvolvimento da glande e do 

escroto, permitem-lhe erecções por vezes acompanhadas de ejaculações.  

As raparigas durante a puberdade começam por se confrontar com o aparecimento dos pêlos púbicos, 

com o desenvolvimento mamário, bem como com o aparecimento da “menarca”, numas jovens mais cedo do 

que nas outras. A menarca representa um factor determinante da reprodução.  

As meninas apresentam menos massa muscular e perdem menos gordura que o sexo oposto, o que 

leva a uma aparência de formas mais arredondadas.  

Sprinthall refere que é na cara que se verificam as maiores alterações para ambos os sexos, tornando-

se a estrutura óssea mais longa, o nariz mais evidente e os maxilares mais proeminentes.  

Onoré Ouillon (1981) refere-se ainda ao aumento da dimensão dos órgãos internos uma vez que 

também eles sofrem alterações nesta fase, até à idade adulta, como é o caso da laringe, do coração, dos 
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pulmões, do baço dos rins, do fígado do estômago, que aumentam ou o seu volume ou o seu comprimento ou 

o seu peso.  

Com tantas e rápidas mudanças no seu conjunto, os adolescentes sentem dificuldades em assimilar a 

sua nova imagem, pelo que necessitam de muita compreensão e afecto da parte dos adultos de maneira a 

serem ajudados a ajustar-se à sua nova realidade. 

As alterações não são apenas de natureza física, pois o facto de estas acontecerem muitas vezes, 

parecem ser acompanhadas por outras de natureza psicológica. 

Sprinthall e Collins (2003) referem que a experiência biológica da adolescência raramente põe em 

evidência os muitos ajustamentos psicológicos feitos pelos adolescentes durante a segunda década da sua 

vida. 

Para este autor, apesar de existirem grandes mudanças provocadas pelas hormonas, quase não há 

estudos feitos que comprovem que estas mesmas transformações sejam totalmente responsáveis pelos efeitos 

psicológicos da puberdade/adolescência.  

No entanto, estas mudanças parecem influenciar o desenvolvimento psicológico dos adolescentes, 

devido à importância que estes lhes atribuem e o significado que têm para os adultos e amigos que com eles 

convivem. 

Braconnier e Marcelli (2000) debruçaram-se essencialmente sobre a vertente positiva da adolescência, 

uma vez que consideram as transformações uma força intrínseca, que culmina na consolidação da 

representação de si mesmo. 

A necessidade de fantasia nos adolescentes é uma forma de se desenvolverem psiquicamente. 

As mudanças bruscas a que estão sujeitos e, a forma como as assumem em termos de imagem física, é 

a maneira como procuram a admiração e a atracção pelo outro, investindo com o objecto de amor. Por vezes 

tomam a atitude oposta, ou seja, votam a sua imagem ao desmazelo e descuido como forma de 

autodestruição.  

 De acordo com Siegel (1982), os adolescentes que amadurecem precocemente ou mais tarde, são 

jovens que vêm a preocupar-se com este facto, pois sentem-se constrangidos e contrariados com a sua 

aparência. 

Segundo Duncan e col. (1985); Stattin e Magnussen 1990 (in Weiten, 2002:.326), o amadurecimento 

precoce, tanto nos rapazes como nas raparigas, é associado a um menor auto-controlo e menor estabilidade, a 

maior consumo de álcool e drogas, trazendo associados os problemas com a lei. 
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Para Graber e col.1994; Stattin e Magnussen 1990, (in Weiten, 2002: 327), a maturidade prematura 

das raparigas está muitas vezes relacionada com a sua actuação ou seja, com o seu fraco desempenho escolar, 

com relacionamentos sexuais precoces, com gravidezes não planeadas e com distúrbios alimentares como a 

anorexia nervosa e a bulimia. 

Estas situações ilustram uma maturidade precoce que atira os adolescentes para o mundo adulto 

excessivamente cedo. 

 

1.5. A vinculação e a busca da identidade 

Deixada para trás a infância, o jovem confronta-se com a recente e desconhecida realidade de um 

corpo novo e estranho. È como se fosse tudo novo, ele próprio, os pais e o mundo. 

De acordo com Braconnier e Marcelli (2000) este início da adolescência leva a que o jovem procure a 

solidão, se feche em si mesmo para enfrentar todas as mudanças que se vão operando interior e 

exteriormente. No entanto a sua carga afectiva é cada vez mais intensa e sólida, mas muitas vezes 

contraditória, especialmente no que concerne aos pais. 

Se por um lado esteve dependente deles de uma forma protectora e securizante, agora o sentimento 

que predomina é o da separação. 

Esta separação já é idealizada desde o início da adolescência em que o jovem busca o amigo 

idealizado, que será o seu confidente e até cúmplice, com quem partilhará as suas tristezas, dificuldades, 

paixões, desejos e sucessos. 

Será este sujeito que tomará um lugar tão importante na vida do adolescente que irá concorrer com o 

papel dos pais. 

Durante a infância, a criança cria laços emocionais, nos primeiros meses de vida, com a mãe ou com a 

pessoa que tem a exclusividade do seu tratamento. 

Ainsworth e col (1978), descobriram três padrões de vínculação: vínculo seguro, vínculo ambivalente-

ansioso e vínculo de evitação. 

O primeiro caracteriza-se por uma relação estável e saudável enquanto o seguinte se refere a uma 

relação em que o bebé se torna ansioso quando o separam da mãe. O último reporta-se ao próprio bebé que, 

pela sua natureza, procura pouco o contacto com a sua mãe. Estes autores fizeram uma pesquisa que sugeriu 

que o vínculo brota da interacção complexa do bebé com a sua mãe.  
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De acordo com Cox e Col (1992), quanto mais a mãe for sensível e atenta às necessidades do seu 

filho, mais probabilidades tem de se criarem vínculos mais fortes, do que com mães menos receptivas e 

sensíveis. 

À medida que os vínculos com os pais vão perdendo a sua intensidade e o adolescente começa 

questionar a protecção e o controlo destes e, maior é a situação de conflitualidade que os afasta cada vez 

mais. 

No afastamento do mundo da infância, o jovem sente necessidade de renovar as suas identificações. 

Este processo inconsciente através do qual um sujeito assimila ou adopta o modelo de outro, é agora 

orientado não para os progenitores, mas sim para os outros. 

Desta forma cria uma nova identidade, fruto da reorganização daqueles com que se identifica, os pais, 

passando a partir daqui a rever-se em modelos extra-familiares.  

Para Fleming (2005) no contexto da sua identidade, o adolescente também vive a mudança cognitiva 

de onde ressalta a evolução das capacidades que segundo Piaget, são caracterizadas pelo pensamento formal, 

do qual o adolescente passa a usufruir da reflexão de conceitos abstractos que se vão tornando, 

progressivamente,  sistemáticos. 

Este período é denominado de “operacional formal” e é o 4º e último estádio da teoria dos estádios de 

desenvolvimento cognitivo que Piaget descreveu. 

À medida que a adolescência avança, maior é o nível de conflitualidade entre pais e filhos. O ideal 

parental começa a desvanecer-se enquanto aumenta a desobediência, e os comportamentos adoptados são 

menos consentâneos com os esperados ou até essa altura realizados. São condutas que são o resultado das 

escolhas e valores pessoais dos adolescentes, que culminam com o que verdadeiramente desejam, a sua 

autonomia (Fleming, 2005).  

A autonomia está profundamente ligada ao processo de separação dos pais e à consolidação da sua 

identidade e, para que se venha a concretizar de modo saudável, é necessário que o sistema familiar também 

se adapte às mudanças de desenvolvimento dos seus elementos. 

Erikson foi o primeiro investigador a elaborar um quadro de referência que permitiu a compreensão 

do processo de formação de identidade na adolescência. 

Dividiu-o em oito estádios psicossociais de desenvolvimento, sendo o quinto dedicado à adolescência. 

Nele o autor reconhece a adolescência como um processo de formação de identidade, um estádio por 

direito próprio, assim como considera o processo de interacção, o princípio base do seu desenvolvimento. 
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Erikson definiu que, em cada estádio psicossocial, o jovem se depara com uma ou mais crises, ou 

seja, uma situação nova e especial. Caso obtenha sucesso neste desafio, vai tornar-se decisivo, pois estará 

apto a enfrentar outras tarefas que lhe surgirão posteriormente, relacionadas com o processo de 

desenvolvimento.  

Assim, o mais importante desafio é, de facto, a construção de uma identidade adulta que só se concretiza se 

resultar da maturação do indivíduo, das expectativas culturais e das pressões sociais.  

Se estes factores que se reportam ao modo como se vêem a si próprios e como os outros os vêem, 

forem robustos, sólidos e estáveis, estaremos em presença de uma identidade pessoal também ela sólida. 

Caso contrário, estaremos perante o que o autor denominou de “identidade difusa”, porque a sensação de 

desorientação, face ao comportamento e às convicções pessoais em que o adolescente se encontra, não lhe 

permite estabelecer um núcleo central da personalidade.  

Outro investigador que se debruçou sobre a formação da identidade foi James Marcia (in Weiten, 

2002) que criou quatro categorias de identidade como resultado da combinação da ausência e presença de 

crise e compromisso como se pode ver no Figura 2. 
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Figura 2: As quatro categorias de identidade de J. Marcia 

 

Erikson e Márcia consideram que, na idade adulta, devem ocorrer transições de desenvolvimento que 

são muitas vezes provocadas pela confusão da identidade. 
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Assim, é necessário que os adolescentes tenham uma formação da identidade adequada para que 

possam, posteriormente, desfrutar de uma sólida saúde psicológica. 

No que concerne aos adolescentes, Anna Freud considerou que, na adolescência, as “ditas” patologias 

que acompanhavam os indivíduos durante este estádio, eram dificuldades inerentes às inúmeras mudanças e 

transformações internas. Disse ainda que é normal a agitação nos adolescentes; anormal é não demonstrarem 

sinais de desassossego psicológico. 

Assim, a autora descreveu as defesas psicológicas que estes utilizam durante a adolescência e elencou 

seis sistemas psicológicos que acompanhavam os adolescentes com a seguinte ordenação: 

-Deslocamento que se reporta às situações em que o adolescente transfere para outro objecto, os 

sentimentos e necessidades relativas a uma situação ou pessoa. 

Inversão do afecto, no caso da mudança repentina de um sentimento, de um extremo para o outro. 

-Isolamento, diz respeito à situação em que o adolescente se separa progressivamente da família e do 

grupo, escondendo-se psicologicamente; 

-Regressão, o adolescente evita crescer, porque quer continuar criança; 

-Ascetismo, porque se manifesta por um sentimento de desprazer, negando o desenvolvimento de 

sentimentos agradáveis; 

-Comportamentos de descomprometimento, são aqueles que levam à adopção de uma ideologia rígida 

e dogmática. 

“Todas as defesas psicológicas são métodos de se lidar com o meio, à medida que o adolescente luta 

por ser adulto”. Erikson considerou fundamental que se desenvolvesse uma identidade pessoal saudável 

(Sprinthall & Sprinthall 1993). 

 

1.6. A Família e o papel dos pais 

“Crescer é um acto agressivo que significa ocupar o lugar de alguém“(Braconnier e Marcelli, 2000; 

69) 

 

Segundo, Winnicott (1996), o “homicídio dos pais“ não é mais do que uma atitude agressiva que 

retrata a eliminação das representações que o adolescente tinha destes, durante a infância. 

Mas as transformações operadas no seu corpo são responsáveis pelo aumento das pulsões agressivas e 

ou libidinais (Braconnier e Marcelli, 2000). 
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No início da adolescência o objecto destas pulsões, é habitualmente os pais que deixaram de ter o 

papel securizante e de bem-estar da infância, para passarem a ser fonte de tensão e de mal-estar. 

O distanciamento físico dos filhos é, nesta fase, positivo, pois evita a conflitualidade e a tensão 

relacional. No entanto, esta tensão será responsável pela reorganização das relações entre pais e adolescentes, 

vindo mais tarde a provocar a separação.   

Esta separação mostrar-nos-á a contradição de que o adolescente precisa de se separar daqueles com 

quem tem necessidade de se identificar. 

Não obstante esta separação que muitas vezes é a aquisição de autonomia e chegada ao mundo dos adultos, 

esta é bem-vinda por parte dos progenitores.  

Para Braconnier e Marcelli (2000), o papel dos pais na vida dos filhos é uma constante desde a mais 

tenra idade. Assim, assistimos aos cuidados que prestam ao bebé mal ele nasce, alimentando-o, vigiando-o 

acarinhando-o para que nada lhe falte ou aconteça. Sem este conjunto de atitudes, o pequeno ser não 

sobreviveria.  

Por vezes, assistimos, em zonas desfavorecidas de grandes centros, a grupos de jovens, no início da 

adolescência que, não tendo adultos ou pais que deles se ocupem, que providenciam o seu próprio sustento.  

Não é novidade a existência de “gangues” constituídos por adolescentes das mais variadas idades, que 

criam estas organizações de delinquência, lideradas por um deles, o “chefe”, sem que adultos intervenham ou 

influenciem estas acções. 

Estes modelos são mais expressivos em cidades de países desfavorecidos ou de fortes contrastes 

sociais. Todos estes indivíduos têm pais, mas, por razões muitas vezes económicas ou pelo facto de 

considerarem que os seus filhos já conseguem providenciar pelas suas necessidades básicas, abandonam-nos.  

Nas sociedades europeias e americanas, as dificuldades de inserção, o desemprego na camada mais 

jovem, levam a prolongar a dependência dos pais, ficando o adolescente cada vez mais tempo no seio da 

família. 

A escolaridade mais longa e os cursos mais complexos também são factores de dependência 

económica da família. 

Mas, face a esta realidade, os pais têm tolerância para com os seus filhos, esquecendo que foram alvo 

da sua tensão agressiva, nunca se deixando esmorecer ou atingir profundamente. 
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É nesta situação que se percebe que, durante adolescência, os pais não devem renunciar aos seus 

papéis parentais nem se demitirem ou serem indiferentes face a esta fase. Na relação com os filhos, o mais 

importante é estar atento e desperto para os seus comportamentos, manifestando sempre interesse e 

preocupação em gerir as tensões, sobretudo saber dizer não, sempre que seja indispensável. 

A função dos pais é evitar experiências que traumatizem o adolescente, vigiando o meio em que está 

inserido e em que evolui. 

Perante conflitos ou situações instáveis, é na família que o adolescente procura e encontra refúgio, 

particularmente na figura da mãe. Quando este refúgio não existe, o jovem pode sentir-se perdido, 

desesperado com sentimentos de perda irremediável. 

Confrontamo-nos, assim, com atitudes contraditórias uma vez que, se, por um lado, o adolescente 

sente necessidade profunda de ter por perto protecção, no dia a dia, por outro lado, passa a vida a reivindicar 

a sua autonomia e a sua auto-suficiência relativamente  aos pais. 

1.6.1. As funções e o ciclo vital da família 

No entanto a função da família não se reduz às apresentadas, pelo que temos que considerar a perspectiva 

de Osório (1996) que as divide em três, ou seja, em funções biológicas, funções psicológicas e funções 

sociais. 

Elas não são estanques e, por isso, estão intrinsecamente relacionadas, não podendo ser caracterizadas 

separadamente. 

As funções biológicas garantem a sobrevivência da espécie através da reprodução e também no 

âmbito dos cuidados prestados aos recém-nascidos. 

As funções psicológicas produzem-se através das interacções afectivas entre os membros da família, 

particularmente com os bebés, quando estimulados precocemente, resultando uma estabilidade emocional e 

psíquica não só na criança como nos restantes elementos do agregado.  

As funções sociais são o veículo de transmissão de cultura e de padrões culturais em que a família se 

contextualiza. 

Este autor considera que os pais influenciam o comportamento dos filhos mas que o procedimento 

destes modifica e condiciona a actuação parental dos primeiros. 

A família evolui, e apresenta um ciclo vital similar ao do desenvolvimento humano, ou seja, nasce, 

cresce, reproduz-se e acaba o ciclo com a morte de ambos os elementos que a criaram.  
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Mas a família dos nossos dias tem hoje particularidades que nos remetem para as transformações 

relacionais e sociais que vêm abalando estruturas pesadas de muitos séculos. Uma nova ordem familiar foi 

criada e os valores tradicionais da família autoritária dos pais para os filhos, e dos maridos para as esposas 

desapareceram, sendo os papéis do homem e da mulher sistematicamente questionados. 

Na opinião de Osório (1996) família é uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de 

relações pessoais, aliança (casal), filiação (pais/filhos) e consanguinidade (irmãos). Meltzer (1988, cit. por 

Sá) refere que uma família serve para gerar amor, promover a esperança e conter a tristeza e, para Gameiro 

(1982) Família é uma rede complexa de relações e emoções na qual passam sentimentos e comportamentos 

que não são possíveis de ser pensados com os instrumentos criados pelo estudo dos indivíduos isolados. 

Conceitos importantes como o da personalidade não são aplicáveis ao estudo da família. A simples 

descrição dos elementos de uma família não serve para transmitir a riqueza e a complexidade relacional 

desta estrutura. 

Todos estes conceitos cabem no nosso imaginário, uns num plano emocional, outros num domínio 

mais racional. 

Assim, segundo uma perspectiva de desenvolvimento, à sequência de mudanças que se operam na 

organização familiar dá-se o nome de ciclo vital da família, Silva (2004). 

De acordo com Duvall (cit. por Sampaio, 1982) são oito as fases em que está dividido o ciclo vital da 

família:  

1- Casal sem filhos; 2- Família com filhos pequenos; 3- Família com filhos em idade pré-escolar; 4- 

Família com filhos em idade escolar; 5- Família com filhos adolescentes; 6- Família com adultos jovens; 7- 

Família na meia idade e 8- Família idosa.  

Através destas fases fica-se com uma clara visão dos problemas com que a família se depara, 

sobretudo as tarefas que lhe são impostas. No entanto, este conceito de ciclo da família não tem aceitação 

generalizada, visto que as suas alterações originaram novos tipos de famílias.    

Para ajudar a compreender a problemática das novas formas de família, abordamos sucintamente a 

evolução desta assim como das suas mudanças, que só são explicáveis se as contextualizarmos socialmente 

(Silva, 2004). 

O elevado grau de instabilidade a que estavam sujeitas as famílias no passado, devia-se a sistemáticos 

acontecimentos que abalavam a sua estrutura mas particularmente a sua composição (Saraceno, 1982). 
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Dos factores de instabilidade em questão, destacamos as epidemias que matavam um grande número de 

pessoas não deixando que muitos jovens atingissem a idade adulta; e os movimentos migratórios, que 

trouxeram muitas famílias do meio rural para as cidades em busca de melhores condições de vida, 

provocando rupturas culturais e familiares e levando muitas delas ao isolamento e ao desenraizamento. De 

família alargada, onde coabitavam várias gerações, passa-se a família nuclear, Ramos (1993 cit.por Silva, 

2004). 

 

1.6.2. Novos tipos de família 

O indivíduo sobrepôs-se ao grupo, tornando-se autónomo, enquanto os laços que uniam os indivíduos 

ao grupo se dissolveram, dando lugar a domínios muito amplos de liberdade, em que o amor e a afectividade 

apresentam outras formas de relacionamento (Silva, 2004). 

  Actualmente a família é um grupo reduzido onde o papel da mulher se alterou profundamente. Ela 

relega para segundo plano o casamento e a vida em família, privilegiando o seu estatutosócio-profissional.  

Os valores da mulher também alteraram substancialmente, pois passou a valorizar liberdade e a 

independência. Requisita um espaço só para si e procura a afirmação e o reconhecimento da sua identidade 

pessoal e social, visto que é um desafio que abraça incondicionalmente. 

Os filhos são lançados para fora de casa muitas vezes em busca de espaço, outras pelo excessivo 

número de actividades extracurriculares. A figura do pai é associada a muito trabalho e ausência. 

Parsons alega que as funções da família conjugal são apenas as de socialização das crianças e de 

estabilização de personalidade do adulto. 

A família monoparental aparece fruto do novo papel da mulher, do aumento dos divórcios, do 

planeamento familiar, do poder dos filhos e da valorização do amor e dos afectos. 

Neste tipo de família de figura parental única, encontra-se geralmente a mãe porque ou é solteira, ou 

separada ou divorciada e não voltou a casar. Esta nova forma de família tem aumentado significativamente 

nos países desenvolvidos, tendo sido considerado um novo problema social. A julgar por Seraceno (1997) 

que considera que o facto da maioria destes chefes de família serem mulheres com filhos, existe uma maior 

probabilidade de se virem a confrontar com uma situação de pobreza, tendo em conta as diferenças 

remuneratórias profissionais, entre homens e mulheres.    
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Esta situação pode provocar perturbações nos seus membros, como uma relação demasiado forte entre 

pais e filhos, ou até os filhos desistirem do que era a sua carreira académica para assumir o sustento da mãe e 

dos irmãos chegando a nunca criar a sua própria família.   

Também há casos em que os filhos do mesmo sexo da figura parental ausente, te dificuldades em 

construir a sua identidade uma vez que não têm essa referência, enquanto o progenitor, que está próximo, faz 

incidir a sua actuação mais atentamente no seu papel educativo. Estes exemplos apresentados são resumidos 

das dificuldades que decorrem da ausência de outro adulto no núcleo familiar e que podem, segundo Alarcão 

(2000) ser equacionadas a quatro níveis de subsistemas, ou seja, sub-sistema individual, conjugal, parental e 

fraternal. 

 

1.7. O Grupo 

Durante o tempo que vive no agregado, o adolescente vive em paralelo outras relações, como são 

exemplo os amigos. Estes são um suporte de contenção das angústias que sente, na adopção de outros papéis, 

na vivência dos afectos e no desenvolvimento de atitudes, valores e ideias.   

Os amigos, o grupo, são os iguais que como ele sentem dúvidas, certezas, medos e energias. Esta 

similaridade de papéis deixa o adolescente mais confortável, na medida em que eles pensam, sentem e têm os 

mesmos problemas que ele. 

Estas vivências são fundamentais para o jovem que deve conhecer outros adultos e outros grupos de 

jovens, alargando as suas relações, fundamentais à sua maturação, por alargarem as suas experiências. 

As relações que estabelece fora da família têm uma duração variável, tornando-se mais curtas ou mais 

longas consoante a importância que o adolescente lhe atribui.  

Nesta fase assiste-se à perda de alguma autoridade e também de obediência por parte dos pais, 

enquanto vêm o seu papel relegado para um plano secundário, funcionando como uma reserva disponível 

para o adolescente que a eles recorre em situações adversas.             

O processo de identidade leva à aquisição de diferentes papéis à medida que vai construindo um novo 

eu, que lhe é característico e que o distingue (Silva 2004). 

Os adolescentes anseiam pela sua emancipação, ao mesmo tempo que tentam libertar-se da tutela dos 

pais, optando por uma relação com os grupos de pares. Através destes, o adolescente procura as suas 

referências sobre normas e estatuto, enquanto adquirem a sua vida social. 
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Muitos adultos consideram que a relação existente entre os adolescentes e os colegas leva a que a 

família perca a influência que tem sobre os filhos, particularmente se os colegas são portadores de valores 

diferentes e atitudes diferentes das suas. 

Acontece que os colegas dão um grande contributo para o desenvolvimento do adolescente tal como a 

família e a escola. Assim, o resultado destas conjugações de contextos, permite ao adolescente o 

desenvolvimento das características pessoais e sociais necessárias à vida adulta (Sprinthall e Sprinthall, 

1993) 

No entanto, a socialização do jovem, feita pelo grupo ou pelas relações de amizade, existiu sempre, 

visto que ela conduz à sua autonomia perante a família e representa mais maturidade. 

Ao aderir ao grupo, o adolescente está a tentar adaptar-se a este tipo de organização colectiva que é 

em tudo semelhante à da organização humana (Mateus, 2004). 

 Sprinthall e Collins (2003) referem que os adolescentes, passam a maior parte do seu tempo com os 

colegas e amigos da mesma idade, o que não é de estranhar, pois os jovens precisam e, gostam de viver em 

sociedade e se têm um grupo, ainda melhor para eles (Cordeiro, 1997).  

Neste relacionamento, os jovens preocupam-se em preservar a privacidade do mesmo, de tal modo 

que criam grande insegurança nos pais, independentemente de em muitos casos, os amigos pertencerem ao 

círculo de amizades da família (Cordeiro, 1997). Para este autor é muito normal os adolescentes terem vários 

grupos de amigos, consoante as situações. Por exemplo, o grupo da praia, onde passam férias e com quem se 

encontram anualmente; o grupo da aldeia, onde os avós vivem e com quem passam fins-de-semana; o grupo 

da escola e com quem estão diariamente, e outros.  

Nesta sequência de atitudes de aproximação e afastamento, o adolescente, por vezes, opta por 

privilegiar mais o relacionamento com uns amigos, do que com outros, que aparentemente ficam de lado, 

mas com os quais vem a reatar novamente, após algum tempo de afastamento (Cordeiro, 1997).   

Ao integrar o grupo, o adolescente mantém as relações no plano racional, em virtude da carga afectiva 

ser muito menor, do que nas relações sentimentais e amorosas, com a possibilidade de as romper sempre que 

o entender (Ouillon e Origlia, 1974). 

Esta adesão a este tipo de organização é a possibilidade mais alargada que o adolescente tem de 

escolha, uma vez que pode escolher os amigos ou um em particular enquanto que, no contexto familiar, não 

pode escolher os pais (Ouillon e Origlia, 1974). 
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É o adolescente a preparar-se para a sua autonomia, após um período de dependência e protecção 

familiar.  

De acordo com Sprinthall e Collins (2003) no início da adolescência os grupos são formados por 

jovens da mesma idade e sexo, sendo uns aceites e outros rejeitados por esta “comunidade”. 

Esta rejeição por vezes tem por base comportamentos negativos e atitudes desviantes do adolescente 

em causa. 

No caso da aceitação, os factores que actuam são a compreensão interpessoal e o facto de alguns 

adolescentes serem cordiais, sociáveis e competentes nos relacionamentos, nas atitudes que levam a uma 

maior aceitação da parte dos seus pares. 

O papel do grupo no processo de socialização do adolescente, pode ser positivo ou negativo. 

A dimensão do grupo é relativa, uma vez que as raparigas são mais limitadoras do que os rapazes, no 

que concerne ao número de amigos, no entanto são mais receptivas a novas amizades nos seus círculos de 

amigos (Montmayor e Komen, 1985, in Silva). 

Assim, Ouillon e Origlia (1974) reconheceram que a necessidade de amizade que os adolescentes 

sentem, está subjacente ao desejo que têm de se reconhecerem a si próprios. 

Com os seus amigos existe cumplicidade, lealdade, partilha de segredos sendo empáticos para eles. 

O termo amizade, segundo Sprinthall e Collins (2003) significa ter relações próximas com outro 

indivíduo, em que ambos se valorizam e apreciam mutuamente.  

Stack Sullivan, psiquiatra que fez vários estudos sobre a amizade, referiu que entre adolescentes, este 

sentimento satisfaz a necessidade psicológica de vencer a solidão (Silva, 2004). 

  Ao ter êxito nas relações que estabelece com os colegas, o adolescente adquire o sentimento de 

pertença que, segundo investigadores, constitui um factor positivo de ajustamento na sua futura vida de 

adulto. Mas nem sempre é assim, por exemplo quando apresentam comportamentos delinquentes na 

adolescência, estas atitudes estão muitas vezes associadas ao facto de na infância terem sido crianças com 

dificuldades de relacionamento com os seus pares e colegas.   

Cowen e Pederson (1973 in Sprinthall) vão mais longe quando consideram que estes frágeis 

relacionamentos são geralmente indicadores de muitos e variados problemas na vida adulta, como são 

exemplos os problemas relacionamento profissional, conjugal e sexual.  

Braconnier (2000) refere o facto de um adolescente pertencer a um grupo, e de corresponder a 

necessidades educativas e sociais, mas também a motivações intrapsíquicas pessoais. 
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Os grupos são meios de troca de diferentes informações que cada adolescente recebe nos contextos 

familiares pessoais, nas actividades de lazer ou até de interesses pessoais tendo a oportunidade de as 

transmitir aos seus pares (colegas e amigos). 

A adesão ao grupo responde às necessidades sociais que possibilitam ao adolescente sentir-se 

integrado na sociedade. 

No grupo existem várias afinidades entre os seus membros, o tipo de música, o modo de se vestirem, 

a ocupação dos tempos livres, uma homogeneidade entre os pares. 

É no grupo que o adolescente pode encontrar motivações pessoais ao mesmo tempo que tem acesso a 

novas actividades que o mesmo lhe proporciona, tornando-se um meio de ser ou de conquistar. 

Para Braconnier e Marcelli (2003) o grupo constitui um dos factores de maior risco para a 

adolescência, visto que supradimensiona os comportamentos desviantes ou comportamentos de consumos de 

produtos. Estes resultam da necessidade que o indivíduo tem de fazer como os restantes elementos do grupo 

fazem, adquirindo deste modo o estatuto de membro. 

Fazer parte desta organização é uma necessidade inerente ao desenvolvimento da adolescência. 

Estar isolado, ser inibido, muito tímido podem ser outros factores de risco para os adolescentes que 

assim procedem, pois estes comportamentos podem evoluir para perturbações da personalidade que pode pôr 

em causa o seu desenvolvimento futuro. 

Há grupos que não se encaixam nos padrões atrás referidos, pois existem alguns deles em que a 

marginalidade se manterá como característica geral da sua vida. 

Braconnier e Marcelli (2003) distinguem três tipos de marginalidade durante a adolescência, que são: 

- A Marginalidade por comprometimento em que o adolescente adere a um grupo ou movimento que 

tem uma ideologia e em que é apregoada uma grande unidade e identidade, como foi o exemplo dos Hippies 

nos anos 60. 

Neste contexto o adolescente pode adoptar os valores do grupo por oposição aos do seu meio social e 

familiar, fazendo-o sentir-se poderoso. Este tipo de marginalidade pode levar a uma integração social 

posterior, mas pode igualmente transformar-se noutros tipos de marginalidade ligada a dificuldades 

psicológicas individuais do adolescente. 

- A Marginalidade por tradição faz do adolescente um problema transgeracional, uma vez que ele já 

pertence ao meio familiar e social já por si marginal. 
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No caso da família marginal, o jovem tem um papel atribuído nesta hierarquia, que faz dele um 

adolescente integrado nesta marginalidade cultural. Estas situações são comuns em comunidades de minorias 

étnicas. 

- A Marginalidade por resignação contém adolescentes que pertencem a famílias marginalizadas. 

Estas não escolheram o seu meio uma vez que lhe foi imposto pela sua condição deficitária em termos 

financeiros. 

Desacreditadas face aos insucessos da intervenção institucional e acusadas com ou sem legitimidade 

de não serem detentoras de competências para assumirem papéis protectores ou garantes da segurança e 

identidade dos seus membros. 

Geralmente os adolescentes pertencentes a estes tipos de famílias têm perturbações que levam à 

delinquência e a consumo de drogas.  

Estes são factores de risco, uma vez detectados, podem levar a uma intervenção no sentido de 

diminuir a sua acção. Será por isso importante identificar os factores protectores existentes nos próprios 

indivíduos, de forma a contribuir para uma prevenção eficaz das situações (Moreira, 2004). 

1.8. A Escola 

A escola é o local de encontro do adolescente com os amigos ou até do grupo, no entanto é um 

contexto que integra professores funcionários alunos currículos, actores que se relacionam neste cenário. 

Os níveis de insucesso e abandono escolar no secundário estão a tornar-se dramáticos dadas as taxas 

elevadas que apresentam. As escolas não são eficientes e segundo estatísticas, um em cada 4 alunos, no 10º 

ano abandona o ensino (Fonseca, 2005). 

Nos últimos anos a escola tem sido palco de várias reformas que nem sempre têm sido acompanhadas 

de outras medidas complementares como por exemplo, combater o insucesso ou a violência. Apesar de todas 

as reformas que se façam é muito importante que os alunos sejam ouvidos, naquelas que são as suas opiniões 

e contributos para a melhoria do ensino. 

Num estudo realizado em 4 cidades europeias, uma das quais Coimbra, promovido pelo Institut de 

Recherche Européenne sur les Facteurs de Risque chez l’enfant e l’adolescent (IREFREA, 1998). Constatou-

se que 51,42% dos jovens diziam gostar do que estudavam, já 46,96% diziam gostar mais ou menos, 

enquanto que 1,89% não gostavam do que estudavam. Quanto à utilidade dos seus estudos, 88,64% dos 

alunos refere que estes lhes servem para arranjarem um bom emprego e fazer carreira no futuro, já 10,73% 
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pensam que servem para arranjar uma forma de ganhar a vida. No que respeita à forma como se sentem na 

escola, 56,15% dos adolescentes dizem sentirem-se bem na sua escola; 18,61% afirmam relativamente bem; 

21,77% muito bem; enquanto que 3,47% dizem sentir-se mal ou muito mal, Relvas, (2000). 

Estes são indicadores que devem ser tidos em conta, em qualquer reforma educativa, sob pena de 

todas as problemáticas referentes aos alunos se poderem agravar. 
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2. A Institucionalização e as Instituições 

Assistência significa auxílio ou socorro assegurado por entidades públicas ou particulares a pessoas 

em situação de carência. 

Das várias assistências destacamos a assistência social que é um conceito mais recente e que se 

reporta à actividade social pois propõe-se proteger as pessoas ou conjuntos de pessoas contra os efeitos das 

carências e disfunções pessoais ou familiares, uma vez desprovidas de um qualquer esquema de seguro. 

 

2.1. Retrospectiva Histórica das Origens da Assistência em Portugal 

A assistência entendida como foi nos primórdios da criação de Portugal como país, reporta-nos à 

caridade e beneficência, sendo a primeira de cariz religioso enquanto a segunda se refere a uma atitude 

filantrópica (Serrão, 1981).  

Desde os primórdios da nacionalidade que o auxílio aos pobres era uma atitude comum entre os que 

mais podiam financeiramente, havendo também instituições que, dentro do espírito de bem fazer e da 

caridade cristã, tentavam ajudar situações de carência económica ao mesmo tempo que tentavam salvar as 

próprias almas. 

Estas instituições, na maioria, estavam ligadas às ordens religiosas ou militares, aos concelhos às 

confrarias, aos reis ou a particulares (Mattoso, 1992). 

Destas múltiplas instituições existentes, destacam-se as albergarias, os hospitais, as gafarias e as 

mercearias.  

As albergarias eram essencialmente destinadas a peregrinos, apesar de servirem de abrigo e hospital.  

Os hospitais destinavam-se a receber pessoas doentes e por vezes também albergavam outras pessoas. 

As gafarias eram leprosarias que recebiam doentes com lepra, maleita muito frequente na Idade 

Média. 

As mercearias eram instituições destinadas a pessoas que, sendo honradas, haviam empobrecido.    

Segundo Damião Peres (1934), no reinado de D. João II, com um novo contexto político centralizador 

que se expande em toda a Europa, procede-se então à reforma das instituições de assistência, tendo-se criado 

outras de grandes dimensões e dependentes do poder do rei. 

Com este novo tipo de instituições, rentabilizava-se a acção assistencial bem como os reduzidos 

recursos, que até aí tinham estado dispersos por um grande número de instituições.  
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  Durante os descobrimentos, assiste-se em Portugal a um aumento de órfãos, viúvas, enjeitados, que 

devido ao elevado grau de carências, precisavam do serviço assistencial. 

É assim que nasce o Hospital de Todos os Santos, que foi criado para substituir os 43 hospitais 

existentes e dispersos pela cidade de Lisboa. Além dos doentes, este hospital recebia as crianças que 

apareciam abandonadas. 

Para Damião Peres (1934) foi a Rainha Leonor a quem todos nós associamos a fundação do hospital 

termal das Caldas da Rainha, com a finalidade de pôr em prática “as 14 obras de Misericórdia”.  

Dá-se então início à acção das Misericórdias que se espalharam por todo o país assim como nas ilhas 

e mais tarde nas colónias. Esta criação é inspirada no modelo assistencial desenvolvido em Florença.  

Todas as Misericórdias têm um modelo padrão que consiste na realização de todas as obras de 

misericórdia de cariz espiritual e corporal, possibilitando-lhe desenvolver acções de carácter polivalente e 

integrado. 

Mais tarde, nos finais do séc. XVIII, Pina Manique, numa perspectiva de assistência pública, 

considerava um “dever do estado” amparar os pobres, incluindo os expostos, os órfãos, as viúvas, os 

inválidos e aqueles caem em desgraça por perda ou ruína (Veríssimo Serrão, 1990). 

Surge assim o modelo inspirador da Casa Pia de Lisboa, fundada por D. Maria I e que começou por 

salas de ensino, acolhimento de velhos e mendigos, casa para órfãos e expostos, de prostitutas, teares e 

oficinas de artesanato. Mais tarde virá a vocacionar-se para o acolhimento e educação de jovens. Foi neste 

âmbito que desempenhou um papel relevante, no seu tempo, devido ao facto de ao papel protector dos jovens 

desvalidos, aliar uma formação literária e profissional que os ajudasse no futuro. 

No reinado de D. Maria II, é criada por decreto um Conselho de Beneficência que tem como 

atribuições melhorar a assistência pública, tendo envolvido a criação de asilos em várias zonas do país 

(Mattoso, 1992). 

Neste domínio na terceira década do séc. XIX, é criada a Associação das Casas de Asilo da Infância 

Desvalida que recebia crianças abandonadas e também crianças pertencentes a agregados muito pobres. 

Ainda no final deste século, são criadas creches, casas de correcção para crianças, hospitais 

pediátricos e dispensários para crianças. 

 No séc. XVI, o Rei criou os enjeitados (Ordenações Manuelinas) por quem os Municípios eram 

responsáveis, caso no Concelho não existissem hospitais ou albergarias. 
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As despesas estavam a cargo dos municípios que, quando não tinham verba suficiente, tributavam o 

povo. 

Com o alargamento da rede de Misericórdias, foram estas que assumiram o auxílio aos abandonados. 

No entanto, no Séc. XVIII e início do XIX, o poder funda as bases do acolhimento aos expostos através dos 

diplomas; n.º33 de Janeiro de 1775, n.º 24 de Maio de 1783, n.º 5 de Junho de 1800, n.º 18 de Outubro de 

1806 e n.º 24 de Outubro de 1814 (Mattoso,1992). 

Uma vez que o abandono era permitido por lei, passaram a proibir-se as investigações sobre a pessoa 

que abandonava e dotaram-se as localidades com uma “Casa de roda” que se destinava a receber as crianças 

indesejadas e abandonadas. 

Desta forma promovia-se e prevenia-se o infanticídio, uma prática muito utilizada nesta época. 

Com estas medidas de protecção, as crianças entregues eram levadas à autoridade municipal que as 

distribuía por amas a quem era pago um salário muito baixo e geralmente em atraso. 

As crianças permaneciam com estas amas até aos 7 anos, findos os quais os municípios e as 

misericórdias se desobrigavam de acompanhar o seu futuro, passando essa responsabilidade para os Juízes 

dos Órfãos.   

Para estas crianças, os juízes nomeavam tutores que tinham o papel de patrões, uma vez que as 

acolhiam na condição de empregados e tendo por obrigação vesti-los alimentá-los e dar-lhes guarida. 

Era difícil encontrarem-se tutores e como poucas pessoas manifestavam vontade de o ser, era 

mandados colocar editais e mandava-se apregoar os autos de arrematação de crianças. 

A situação destas crianças expostas só seria alterada com a sua liberdade e emancipação, mas tal só 

aconteceria aos 20 anos ou então aos 25, para aqueles que tinham tutores. 

  Apesar do atrás exposto sobre a assistência à infância, há que constatar que nesta altura a mortalidade 

destes enjeitados era muito elevada chegando a ¾ do seu universo.  Esta a reacção à má gestão dos fundos e 

rendimentos, para tal destinados, o facto de muitas câmaras terem implementado estas medidas de forma 

desadequada e deficitária, as dificuldades orçamentais e a escassez de amas. 

Assim, em 1842, Passos Manuel faz cessar as competências das Misericórdias, com excepção da de 

Lisboa, no que concerne a estas medidas e uniformiza o serviço dos expostos, entregando exclusivamente às 

Câmaras e às Juntas Gerais do Distrito a gestão e resolução da implementação destas medidas (Damião 

Peres, 1934). 
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Este esforço não foi recompensado, pois estas directrizes não melhoraram o destino dos enjeitados e 

não conseguiram resolver as deficiências da organização que lhes precedeu. 

O número de expostos continuou a aumentar desmesuradamente, sendo a sua mortalidade aflitiva. 

Para travar a situação, em 1867 é extinta a roda.  

A arrojada decisão governamental, deve-se ao facto de entre 1862 e 1863 terem sido expostos em 

Portugal 16.294 crianças e, no ano seguinte, 15.536 crianças, ou seja, uma em cada 8 nascimentos (Mattoso, 

1992). 

São então criados os Hospícios, que tal como os hospitais recebiam crianças enjeitadas, abandonadas 

e filhos de indigentes.    

Os hospícios estariam munidos de enfermaria e maternidade, com pessoal para assistir às futuras mães 

que seriam obrigadas a criar os seus filhos. 

Outras medidas de assistência complementar foram criadas nesta mesma instituição. Assim os 

hospícios passariam a estar equipados com creche para acolher as crianças cujas progenitoras trabalhassem e, 

quando estavam desempregadas, ser-lhe-ia pago um subsídio durante a gravidez e a aleitação às mais pobres 

e, sempre que possível, até aos 4 anos da criança. 

Em 1867 foi decretada esta reforma, que foi revogada pelo facto da reforma administrativa que 

suportava estas medidas, ter sido anulada. 

Sem cobertura legal, as juntas gerais do distrito, foram progressivamente alterando o serviço público 

de assistência à infância. 

Passam a exigir o requerimento de admissão no hospício, investigam os expositores devolvendo-lhes 

em muitos casos as crianças, subsidiando-os temporariamente; fazem um levantamento das mulheres 

grávidas não casadas e não recatadas, obrigando-as a informar da gravidez e do parto de forma a ser 

combatida a exposição e o abandono (Mattoso,  1992). 

A roda desaparece gradualmente das cidades e das vilas e em Janeiro de 1888, é publicado o decreto 

que cria o “Regulamento para o serviço dos expostos e menores desvalidos ou abandonados”. 

Os requisitos sócio familiares destes mantêm-se similares aos decretos anteriores com a excepção de 

que, dos 7 aos 12 anos de idade serão internadas as crianças em escolas-asilos onde receberão formação 

profissional. 

Atingida a idade limite, são encaminhadas para percursos profissionais ou prosseguirão os estudos.     

Durante a 1ª República, o direito à assistência pública é consagrado na constituição de 1911. 
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É criada a Direcção Geral da Assistência e a Provedoria Central de Assistência de Lisboa que por sua 

vez serão extintos em 1919, com a criação do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência–

Geral. As conclusões desta reforma não foram suficientes o que levou a posteriores alterações. 

Assim, durante o Estado Novo e na sequência da Constituição de 1933, assiste-se ao desaparecimento 

do direito à assistência pública, independentemente de nela constar que ao Estado cabe: “coordenar e dirigir 

todas actividades sociais” assim como “zelar pela melhoria das condições das classes sociais mais 

desfavorecidas…”, havendo ainda um artigo que “promove e favorece as instituições de solidariedade, 

previdência, cooperação e a mutualidade” (Teixeira; Coutinho; Violete, 1999) . 

Mais tarde, ainda no Estado Novo, foi aprovado o Estatuto da Assistência Social que está contida na 

Lei n.º1998 e regulamentado pelo Dec. Lei n.º 35.108, de Novembro de 1945 que atribui o papel principal da 

assistência às instituições particulares, apesar destas serem tuteladas, orientadas e inspeccionadas pelo 

Estado. 

Posteriormente, em 1963, é aprovado um novo “Estatuto da Saúde e Assistência” na sequência da Lei 

n.º 2120 de 19 Julho.  

De realçar que durante a vigência do Estado Novo, constatou-se a existência de várias reformulações 

da assistência social com o constante papel supletivo do estado, mas vigorando sempre com o poder de 

controlar e tutelar a iniciativa particular. Nele também está patente a vertente paternalista da assistência ainda 

que aceitando as experiências da especialidade de integração e promoção social. Ainda nos anos 60, as 

Caixas Sindicais de Previdência e Abono de Família são autorizadas a criarem e manterem serviços e obras 

de interesse social, infantários, jardins-de-infância e estabelecimentos similares, que se destinavam a proteger 

os filhos dos seus beneficiários (Portaria 21.906 de 04/03/1966). 

A reforma do ensino, nos anos 70, traz como novidade a integração do ensino pré-escolar no sistema 

de educativo, definindo os seus objectivos ao mesmo tempo que criava escolas de educadores de infância 

oficiais (Lei 5/73, de Junho de 1973 in Teixeira; Coutinho; Violete, 1999). 

Mas é com a queda do Estado Novo, na era Marcelista, em 25 Abril de 1974 que o novo regime 

político português que são postos em evidência os problemas sociais que se viviam na altura. 

Com a revolução, o Estado foi-se substituindo à iniciativa colectiva que nos primeiros anos tinha 

conduzido a uma proliferação de creches, jardins-de-infância e Centros de actividades de tempos livres, 

muitos deles com más condições. 
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Elaborada a Constituição da República em 1976, nela foi consagrada a expressão ”Instituições 

privadas de solidariedade social”, que ainda hoje é utilizada, mas que faziam parte do sistema de segurança 

social. Assim, no artigo 63ª, n.3 diz que é compatível o sistema de segurança social que no seu tipo de 

organização não prejudicaria a existência das instituições privadas de solidariedade social não lucrativas. 

Referia que era permitida a existência destas instituições e que estavam regulamentadas por lei estando 

também sujeitas à fiscalização do Estado (Profiss, 1999). 

Em 1979 é criado o Estatuto das IPSS através do Dec. Lei n.º 519-G2/79, de 29 de Dezembro.   

Mas, voltando um pouco atrás, é de referir que entre 1974 e 1985, quintuplicaram o número de 

creches, foi criada a rede pública de jardins-de-infância e criaram-se actividades de tempos livres para as 

crianças em idade escolar. Alargou-se a obrigatoriedade escolar, ao mesmo tempo que se democratizou a 

escola. 

Os modelos encontrados nem sempre foram os ideais, pelo que houve necessidade de uniformizar 

critérios de atendimento das crianças, para que a qualidade dos serviços prestados fosse salvaguardada. A 

preocupação era proporcionar condições de desenvolvimento global às crianças de meios económicos 

desfavorecidos, contribuindo assim para a igualdade de oportunidades e porque os cuidados das crianças são 

geralmente assegurados pelas mulheres, procurou-se salvaguardar o princípio da igualdade de oportunidades 

na vida social e profissional entre pessoas de ambos os sexos.  

2.2. A Criança objecto de protecção 

Na Idade Média a infância não constituía grupo social. A mortalidade infantil era muito elevada pelo 

que a grande preocupação social era a sua sobrevivência. 

Atingida a idade dos 5/6 anos, a criança passava a fazer parte do mundo adulto sem qualquer tipo de 

acompanhamento exterior ao contexto familiar, que interviesse de modo a ter em conta as suas necessidades. 

Desde muito cedo que participava nas tarefas domésticas e era quase como um bem imóvel para os 

seus pais que a podiam abandonar ou vender segundo a sua vontade. 

Neste enquadramento assiste-se ao aparecimento de organismos vocacionados para a assistência de 

cariz religioso e de beneficência, tendo a rainha D. Leonor criado as Misericórdias em 1498. Estas 

rapidamente se expandiram por todo o país e colónias, fazendo sentir a sua acção no domínio assistencialista 

(Mattoso, 1992). 
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2.3. As instituições, roda, asilos, amas de criação. 

O séc. XVIII trouxe mudanças para a infância visto terem acontecido em função de alterações 

políticas e económicas. 

Assim, estamos a reportar-nos à Revolução Francesa e Industrial que tiveram como consequência a 

criação da instituição escolar, particularmente para os mais favorecidos, mas que projecta as crianças para o 

papel de intervenção no futuro das sociedades, até aí nunca assumido (Sarmento e Pinto, 1997). 

Nesta época a sociedade descobre a infância como grupo social ao mesmo tempo que entende a 

necessidade das crianças serem preparadas, formadas e educadas. Para que tal acontece a infância carece de 

protecção. Para a formação e protecção das crianças, passou a haver instituições específicas e organizadas 

separadamente da sociedade dos adultos.  

Apesar das novas ideias, mantêm-se as realidades de sempre, ou seja, as crianças pobres continuariam 

a trabalhar desde muito cedo, perdurando esta situação ainda que em pequena percentagem até aos nossos 

dias, enquanto as crianças favorecidas iriam frequentar as escolas em regime interno. 

Os órfãos e abandonados eram assistidos nos asilos, onde eram educados sem ambições e por isso 

vindo a reproduzir de forma transgeracional o seu ciclo social. 

O séc. XIX dará um grande contributo para o avanço e implementação das ciências, incluindo a 

pedagogia a psicologia e a pediatria fazendo com que em todo o mundo ocidental entrem em vigor novas leis 

de protecção à infância, acentuando a tónica no relevo a dar ao controle social e à educação.        

Mas o lugar jurídico, social e moral da criança foi-lhe atribuído no séc. XX, em função da 

importância que a sociedade atribuiu à sua imagem. 

Estas transformações não foram facilmente introduzidas na sociedade, tendo para tal contribuído 

acção da psicologia e da sociologia, que foram progressivamente demonstrando a importância da natureza 

infantil, alterando deste modo as mentalidades. 

Em 1945, começam então a aparecer os movimentos que defendem os direitos das crianças, por causa 

da situação calamitosa da Europa do pós-guerra. É nesta data que são criadas as Nações Unidas que darão o 

grande impulso para o conceito Internacional dos Direitos Humanos tendo sido redigida em Declaração 

(Graciete Silva, 1997). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi, de facto, o primeiro instrumento internacional que 

se reporta a direitos civis, políticos, culturais, sociais e económicos, constituindo por este meio um ideal 

internacional. 
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Em paralelo existiu a necessidade de atribuírem à criança um série de direitos adicionais, atendendo à 

natureza e às necessidades específicas desta. 

Após demoradas negociações e conversações, em 1959, é promulgada a Declaração dos Direitos da 

Criança aprovada unanimemente pelas Nações Unidas.  

A UNICEF foi o organismo criado para melhorar a vida das crianças e que deu um forte impulso para 

o desenvolvimento desta nova actuação sobre a criança e os seus direitos. 

Em Portugal, o percurso dos Direitos das crianças, só brotará no Ano Internacional da Criança, em 

1979, tendo sido proposta a Convenção dos Direitos da Criança nesse ano, mas só tendo sido concretizada 

em 1989 e ratificada em Agosto de 1990.  

Neles estão contidos o direito à vida, o direito à identidade, o superior interesse da criança e o direito 

à participação entre muitos outros. 

(Os dados supra mencionados acerca dos Direitos da Crianças, foram retirados do IIº Relatório de 

Portugal sobre a Aplicação da Convenção dos Direitos da Criança- Alto Comissariado para a Igualdade e a 

Família). 

2.4. O papel da mulher/mãe, face à protecção das crianças. 

Não podemos, falar de protecção das crianças sem antes pensarmos na função parental maternal que 

até hoje ainda sofre da influência da representação social da maternidade do século XIX, que a associou a um 

espaço eminentemente privado, em que o papel da mulher se confinava à vida doméstica do lar, à educação 

dos filho à harmonia do ambiente familiar, enquanto o pai pertencia ao domínio público, através do trabalho, 

da actividade económica (PROFISS, 2000). 

A partir do século XX, esta imagem de mulher e mãe e do seu papel de representação tem vindo 

progressivamente a alterar-se até aos nossos dias, fruto dos movimentos feministas que foram criados nos 

Estados Unidos e que se espalharam por todos os continentes.  

Não podemos esquecer que, durante séculos, o trabalho das mulheres foi sempre desvalorizado 

diminuído sendo pago de forma desigual em relação ao mesmo trabalho masculino. No entanto os casais 

percebiam que havia necessidade da existência de mais um salário no agregado, pois este seria mais um 

contributo para a qualidade de vida de todos os membros da família. 
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Não obstante todas estas mudanças e evoluções, a mulher não deixou de ter dois pólos de actuação, ou 

seja, o mundo do trabalho com todas as implicações de horários competitividade e realização, em paralelo 

com o lar, os filhos, a família, a casa as emoções e os afectos. 

Mas a grande batalha da mulher actual é tentar conciliar os dois pólos distintos, atrás referidos, 

possibilitando-lhe ser mãe e mulher realizada em simultâneo. 

A transformação do processo social e do trabalho e as transformações demográficas, sociais e 

financeiras vêm a reflectir-se no papel da família e da sua organização. 

  Para que o papel da família seja harmonioso, é preciso que haja partilha das responsabilidades entre 

marido e mulher, o que até há algumas décadas dizia respeito exclusivamente à mulher. 

2.5. Serviços de Acolhimento de Crianças 

A dificuldade em conciliar as actividades profissionais e familiares assim como proporcionar a 

igualdade de oportunidades, para homens e mulheres, levou à grande preocupação dos estados da Europa que 

desenvolvem trabalho no sentido de fazerem uma abordagem global e integrada de serviços de apoio e 

protecção de crianças. 

Em Portugal, estes serviços que asseguram a protecção das crianças surgiram nos anos 60/70, com o 

objectivo de promover o desenvolvimento das crianças, ao mesmo tempo que tentavam dar continuidade ao 

contexto afectivo da família e respondiam às necessidades dos pais. Eram educados nestas valências, 

enquanto os progenitores se dedicavam às suas actividades profissionais. 

Para além da componente educativa, estes serviços prestavam cuidados de higiene, bem-estar, 

alimentação e saúde às crianças. 

A rede de acolhimento que foi criada, tentava ainda responder às características e à especificidade de 

cada faixa etária.  

As Creches acolhiam crianças dos 4 meses aos 2 anos; O Jardim-de -Infância acolhia dos 3 aos 5 anos 

e os ATL eram frequentados por crianças dos 6 aos 12 anos. 

Como já foi referido anteriormente, após a revolução do 25 de Abril o número e a qualidade da oferta 

de acolhimento aumentou substancialmente, o que se tornou numa grande preocupação dos governos / 

governantes.   
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2.6. Crianças em Situação de Risco 

Apesar de existir uma gama de serviços capazes de colmatar as necessidades de protecção que as 

crianças exigem, há que reflectir sobre todas aquelas que vivem uma situação de desigualdade social grave e 

que por isso carecem de uma atenção e protecção especial. 

Nos anos 60, Kempe e Silverman escrevem um artigo”Battered Child Syndrome” que sensibilizará 

completamente a mentalidades da classe médica para a dura realidade dos maus-tratos, uma prática 

educacional comum nas mais variadas culturas, que durava há séculos e se perpetua até aos nossos dias (Gil 

1970, in Alberto, 2004). 

As condições socio-económicas difíceis, a mortalidade infantil elevada, costumes culturais e baixa 

importância social da criança, levaram a uma tardia sensibilização desta problemática. 

Nos nossos dias os cidadãos estão mais despertos para as necessidades e direitos da criança uma vez 

que reconhecemos os défices físicos e emocionais acumulados na infância e a importância das condições de 

vida no seu desenvolvimento. 

Esta atitude por parte da sociedade leva a que tenhamos consciência que as crianças são o grupo 

social mais vulnerável, cuja sobrevivência necessita da intervenção da sociedade e do Estado. 

Estas situações desenvolvem-se por as famílias não disporem de recursos financeiros, psicológicos e 

sociais que assegurem às suas crianças, as condições que elas necessitam para se desenvolverem 

harmoniosamente. 

Van-Leer, (in Bairrão Ruivo, 1992) identifica três categorias de crianças consideradas em situação de 

desvantagem: 

1 - Quando a comunidade é desfavorecida materialmente e economicamente;  

2 - Quando o meio social e familiar agrava materialmente e socialmente os efeitos da pobreza, não 

sendo aceites em situação de igualdade, pela sociedade;  

3 - Quando segundo os padrões da sociedade, são consideradas disfuncionais em virtude das suas 

características biológicas sociais e culturais.  

Os Direitos da Criança são uma realidade nas sociedades europeias, que independentemente dos 

progressos da sua aplicação prática a que vimos assistindo, não deixam de ser constantemente violados ou 

omitidos. Assiste-se diariamente a notícias de violência, maus-tratos e outro tipo de abusos cometidos em 

crianças (UNICEF, relatório 2006).  
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Tal significa que ainda existe um longo caminho a percorrer, até se poder proporcionar uma vida 

plena a todas as crianças que sofrem atropelos nos seus direitos.  

Numa conjuntura, em que a satisfação das necessidades básicas, materiais e afectivas da criança estão 

comprometidas, consideramos que estamos perante uma criança em risco. Se por outro lado, esta vive em 

condições deficitárias graves, estando em risco o seu desenvolvimento global e harmonioso, é usual 

referirmo-nos a uma situação que denominamos de maus-tratos. 

Apesar destas evoluções, os maus tratos continuam a ser uma realidade bem presente na actualidade 

que envolvem vários profissionais intervenientes, na busca de respostas adequadas a esta problemática, que 

deram origem ao aparecimento de organismos específicos tal como as Comissões de Protecção de Crianças e 

Jovens em Risco, Centros de Acolhimento Temporários, Lares de Crianças e Jovens e Centros de 

Emergência Infantil. 

 

2.7. Centro de Acolhimento e Lares para Crianças e Jovens 

O Centro de Acolhimento é um tipo de instituição que surge em função da gravidade das situações 

sinalizadas e que tem por finalidade acolher crianças em situações de grande risco, que carecem 

encaminhamento muito urgente. A permanência nesta instituição é transitória, mas exige uma avaliação da 

situação muito rápida para que o encaminhamento seja de igual modo célere. As crianças aqui acolhidas são 

preferencialmente mais novas do que noutras valências e a capacidade não excede 20 crianças.  

Nos Centros de Acolhimento existem equipas multidisciplinares que garantem apoio psico-

terapêutico com vista à resolução de situações traumáticas e acompanhamento às crianças aí residentes, a 

nível biológico, psico-social e educativo. 

Lar é a medida que substituição temporária, assegurada num estabelecimento social, com a 

finalidade de proporcionar à criança condições de vida tão próximas quanto possível à de uma família, com 

vista ao seu desenvolvimento global”. (PROFISS,1999) 

O objectivo dos Lares é providenciar todas as necessidades básicas às crianças, em situação tão 

parecida quanto possível ao de uma família. Propicia a integração das crianças nas suas famílias assim como 

oferece os meios que levam à valorização pessoal, social e profissional. 

Na implementação destes objectivos as instituições têm que: 

1) Respeitar a individualidade e privacidade das crianças; 



 - 47 - 

2) Acompanhar a sua integridade física recorrendo aos serviços de saúde competentes, no sentido de 

colmatar situações de doenças graves ou situações anómalas; 

3) Alimentar adequada e qualitativamente, as crianças segundo as suas necessidades e de acordo com 

a idade; 

4) Proporcionar os meios necessários ao seu desenvolvimento pessoal, à formação escolar e por vezes 

profissional, numa harmoniosa relação com a família e as escolas; 

5) Desenvolver de acordo com as potencialidades e interesses, meios para a ocupação dos tempos 

livres; 

6) Promover o desenvolvimento intelectual e físico e estimular a adopção de normas e valores. 

Todos estes princípios vêm consagrados no Dec. Lei 2/86 e, para complementar esta acção existe um 

Guião elaborado pela Direcção Geral de Acção Social que visa normas e procedimentos que devem orientar a 

intervenção destes estabelecimentos. 

A prossecução desta intervenção tem apresentado, por parte de algumas instituições mais antigas, 

dificuldades e tal deve-se ao facto do seu peso institucional, ou seja, perdura uma actuação de muitos anos 

virada particularmente para a vertente directiva e assistencialista, em que é muito difícil a adaptação ao 

conceito recente de criança, indivíduo com direitos. No entanto tem havido uma acção concertada da tutela e 

das instituições que têm produzido melhores resultados dos que seriam de esperar. 
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Capítulo – 3  
                     

                                             Os Maus-Tratos 
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3. Conceito de Maus-Tratos  

De acordo com Alberto (2004), “o maltrato é um fenómeno associado a cambiantes sócio-culturais, 

sistemas de valores e sensibilidades que interferem e contaminam todo o esforço de definição, intervenção e 

prevenção”.  

Trata-se de um conceito bastante alargado, que se refere tanto a adultos como a crianças, 

independentemente de considerarmos que o mau trato infantil é de facto evidente na maior parte das 

sociedades. 

Para outros autores (Coimbra, Montano &Faria, 1990, cit. In Alberto, 2004)) os maus tratos infantis: 

“...compreendem todas as acções dos pais, familiares ou outros que provoquem um dano físico ou 

psicológico, ou que, de algum modo lesionem os direitos e necessidades da criança no que diz respeito ao 

seu desenvolvimento psicomotor, intelectual, moral e afectivo. Compreendem ainda a negligência defenida 

como o conjunto de carências de ordem material e/ou afectiva que lesionem igualmente os direitos e 

necessidades psico-afectivas e físicas da criança”. 

As Organizações Políticas e Sociais, como o Conselho da Europa, também estão atentas a esta 

problemática, pelo que na recomendação n.º R (85) 4, para a área da Infância e Juventude defende que se 

considere a violência como “(...) qualquer acto ou omissão que ponha em perigo a vida, a integridade 

corporal ou psíquica ou a liberdade de uma pessoa ou que comprometa gravemente o desenvolvimento da 

sua personalidade.”  

A diversidade de definições existentes, bem como as diferenças culturais nos cuidados prestados às 

crianças, impedem o aparecimento de um conceito único, global e unanimemente aceite de maus-tratos. 

Deste modo, para progredirmos neste trabalho, situamos a nossa opção na definição de Coimbra, 

Montano e Faria (1990), por considerarmos ser mais abrangente e integradora. 

3.1. Diferentes tipos de maus-tratos 

Os maus-tratos em crianças adquirem, actualmente, uma nova dimensão social a que ninguém fica 

alheio. Por telefone ou por carta as denúncias são hoje uma prática corrente dos cidadãos e das instituições, 

que não querendo ou não podendo interferir directamente, acabam por não pactuar com estas situações, 

tentando que se actue no sentido de proteger a criança.     

Os maus-tratos envolvem uma série de atitudes contra a criança que, de modo geral podemos resumir 

na seguinte tipologia:  
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Negligência: - É uma forma de mau-trato bastante frequente que se traduz no facto de os pais não 

assumirem a prestação de cuidados básicos à criança, nem satisfazerem as suas necessidades básicas, tais 

como: não fazer a higiene pessoal da criança, dar-lhe uma alimentação desadequada e sem horários, não a 

levar ao médico nem vaciná-la segundo o calendário obrigatório, inexistência de relação saudável com os 

pais, relação deficitária com os seus pares e absentismo escolar. 

Muitas vezes a visibilidade destas situações é diminuta, uma vez que a negligência é exercida com 

descrição e dentro de casa, longe do olhar de estranhos. Assim, frequentemente só é conhecida quando a 

criança revela o que lhe acontece a alguém com quem tem cumplicidade. 

Esta situação assume diferentes configurações, tal como sugere Alberto (2004): “se as classes sociais 

desfavorecidas, com dificuldades económicas, baixo nível de instrução, se podem caracterizar por 

incapacidade de fornecer à criança cuidados médicos, alimentação, materiais e frequência escolares, as 

classes sociais mais favorecidas dão as materiais mas esquecem as interacções. As suas crianças têm 

brinquedos, mas não brincadeiras, têm livros mas não atenção, têm roupa mas falta-lhes colo”.  

Este tipo de mau-trato pode ter tanto ou mais impacto que as formas activas de violência resultando daí 

dano na saúde e/ou desenvolvimento físico e psicossocial da criança.  

Abuso Físico: - É toda a violência exercida sobre e contra uma criança, muitas vezes como acto educativo 

e disciplinador, que deixa marcas visíveis. Geralmente estas situações são diagnosticadas em unidades de 

saúde e têm tal gravidade que, em muitos casos, levam à incapacidade e morte da criança. 

A forma mais conhecida deste tipo de mau trato é o da criança batida, que aparece com vários tipos de 

lesões e que os pais ou prestadores de cuidados, justificam de forma inadequada. 

A queimadura intencional com ponta cigarros ou com resistência eléctrica ou com água muito quente; 

os pontapés por todo o corpo; o bater com a cabeça da criança contra a parede; bater com chicote, com o 

cinto, com cordas, com correntes, todas estas situações são formas de maus-tratos que de um modo extremo 

podem chegar ao recurso a objectos cortantes para provocar cortes no corpo da criança. Não podemos deixar 

de ter em conta que este tipo de mau-trato se inflinge num contexto do quotidiano familiar, em que a criança 

ainda é considerada propriedade dos pais com poucos direitos e muitos deveres. 

 Mau Trato Psicológico: - Este tipo de mau-trato pode definir-se como “a incapacidade em 

proporcionar à criança um ambiente de tranquilidade, bem-estar emocional e afectivo, indispensável ao 

crescimento, desenvolvimento e comportamentos adequados.” (Canha, 2000)  
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Este mau-trato não se vê, não se tacteia, mas sente-se profundamente, deixando sempre marcas, 

algumas das quais irrecuperáveis. Tem a particularidade de ser difícil de diagnosticar, visto estar associado a 

outros tipos de maus tratos, agravando as suas repercussões . 

Humilhar, ameaçar, ignorar, não dar atenção nem afecto, difamar, meter medo, aterrorizar, 

descredibilizar, contrariar, culpabilizar, envergonhar, baixar a auto imagem e a auto-estima, não respeitar o 

outro, são atitudes indiciadoras da presença de maus tratos psicológicos. 

Abuso Sexual: - À semelhança de Alberto (2004), consideramos abuso sexual como “qualquer 

experiência sexual, forçada ou não, que vai de formas mais passivas, como exibição de pornografia, até à 

relação sexual (genital, anal ou oral), passando pelo recurso à criança para produção de pornografia 

infantil, que pode num presente imediato ou num futuro mais longínquo, provocar trauma e dificuldades no 

desenvolvimento da criança” 

Sendo socialmente considerado o mais grave dos diferentes tipos de maus tratos, o abuso sexual 

continua a ser uma realidade social difícil de ser diagnosticada e combatida. 

A relação entre o abusador e a vítima é quase sempre de grande proximidade, pelo que geralmente é 

um familiar (pai, avô, tio ou o companheiro da mãe), ou um adulto que faz parte das relações sociais da 

família. 

O agressor caracteriza-se por ter dois papéis no contexto familiar/relacional da criança: o de figura 

securizante e o de pessoa estranha que a submete ao abuso. 

Esta prática reveste-se de grande secretismo, sendo a vítima ameaçada e chantageada, de modo que se 

sente impotente para investir contra o agressor. 

 

3.2. Factores de Risco 

De acordo com Magalhães (2002), são factores de risco de maus-tratos “quaisquer influências que 

aumentam a probabilidade de ocorrência ou de manutenção de tais situações”. Estes factores aparecem 

frequentemente associados pelo que qualquer um deles, isoladamente, pode não constituir um verdadeiro 

risco.  

A análise de estudos retrospectivos assinalou a existência de; a) factores individuais dos pais, b) 

factores individuais das crianças, c) factores familiares, d) factores ambientais que de seguida identificamos, 

d) factores sócio-cultuturais, Penha (1999). 
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• Factores e características individuais dos pais 

Aqui incluímos: 1 - características demográficas como idade, sexo, estatuto sócio-económico, etnia, 

baixo nível educativo, analfabetismo; 2 - história da infância: maus tratos, carências afectivas ou frustração 

emocional, desatenção, desestruturação e ruptura familiar, institucionalização; 3 - características do papel 

paternal, como precocidade, paternidade tardia, desconhecimento das necessidades psicológicas da criança, 

atitudes desadequadas face à infância e à educação, excesso de actividades profissionais e sociais; 4 - 

personalidade como: isolamento social Impulsividade, falta de auto-controle, baixa tolerância ao stresse, 

fraca capacidade empática, baixa auto-estima, intolerância na apreciação dos outros limitações intelectuais, 

deficiências mentais, transtornos psicopatológicos, e ou depressivos, fraca tolerância à frustração, falta de 

expectativas face ao futuro; 5 - condutas desviantes, como: prostituição, delinquência, proxenetismo, 

alcoolismo e toxicodependência (Penha, 1999). 

• Factores e características individuais da criança 

Neste aspecto incluímos: 1 - Características físicas como: idade, sexo, prematuridade e baixo peso, 

anomalia congénita, deficiência física e ou psíquica, padrões em ritmos alimentares e de sono desregulados, 

problemas crónicos de saúde, que carecem de cuidados permanentes, história recente de doenças graves, ou 

falecimento de familiares significativos, características físicas que não correspondem às expectativas dos 

pais; 2 - personalidade e ou conduta como: temperamento difícil, hiperactividade, apatia, desobediência, 

conduta oposicionista irritável, baixa resposta a estímulos, insucesso escolar (Penha, 1999). 

• Factores familiares  

A estrutura familiar pode em si constituir um factor de risco quando: a família é numerosa, a idade entre os 

irmãos é reduzida, a fratria é numerosa, os pais são adolescentes, filhos não são desejados, a família é 

monoparental; família reconstituída, os pais separados ou divorciados, a convivência conjugal instável, a 

mãe tem vários companheiros que não são progenitores da criança, e há falta de retaguarda familiar. 

No que concerne à interacção e dinâmica familiar consideramos: 1 - as relações familiares que 

podem reportar-se à integração familiar deficitária, violência familiar, ajuste conjugal deficitário, stresse 

permanente, fraca comunicação, limites inadequados, repetidas rupturas da estrutura familiar, ausências 

prolongadas do domicílio; 2 - Interacção pais/filhos, como é o caso da separação pais/filhos, padrão 

disciplinar punitivo, indiferenciação dos papéis pais/filhos, carência de vínculos afectivos, frieza relacional, 
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interacções pouco quantitativas e qualitativas, baixa ou elevada expectativa dos pais em relação à criança, 

Penha(1999). 

• Factores ambientais 

Estes factores dividem-se em 4 domínios: 1 - Classe social, trabalho, nível sócio-económico e 

cultural como são exemplo o desemprego, baixa auto-estima profissional, insatisfação laboral, longo 

afastamento da mulher, de casa, por razões trabalho, rendimentos insuficientes, stresse laboral; 2 - 

Habitação, como falta de condições habitacionais, superlotação; 3 - Rede social como são a falta de apoio 

social, isolamento social, frustração social, estigmatização; 4 - Mobilidade geográfica que contém os 

fenómenos como o nomadismo, emigração e mudanças frequentes de domicílio (Penha, 1999). 

• Factores sócio-culturais  

Estes factores de risco devem-se ao desenvolvimento económico. Quando existe crise económica, ou 

bem-estar social ou instabilidade social ou ideologia social através das atitudes face à infância, à mulher, à 

família e à maternidade, atitudes face à paternidade, atitudes face à marginalização e atitudes face à 

violência, (Penha, 1999). 

3.3. Consequências dos Maus-tratos 

 Actualmente é inegável que o impacto dos diferentes tipos de abuso é demasiado importante para ser 

ignorado. Apesar de não ser possível estabelecer uma correlação simples entre o tipo de maus-tratos e as suas 

consequências a longo prazo, podemos considerar que, de uma forma geral, podem surgir os seguintes efeitos 

(Magalhães, 2002, p. 64): 

• Ao nível cognitivo 

Défice intelectual, na linguagem e/ou baixo rendimento académico/profissional. 

• Ao nível afectivo 

 Baixa auto-estima, sensações de medo, angústia ou raiva, disfunções sexuais, ideação e/ou tentativas 

de suicídio, aparecimento de doenças do foro psiquiátrico; 

• Ao nível comportamental 

Dificuldades de relacionamento interpessoal, escasso reconhecimento das emoções, isolamento, 

agressividade, dificuldades de aceitação das normas morais/sociais, sentimentos de culpabilidade, baixa 
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iniciativa e motivação, violência conjugal, maus tratos nos próprios filhos, toxicodependência, prostituição, 

conduta anti-social e delinquente; 

• Ao nível psiquiátrico 

 
 Neurose, depressão, psicose, transtornos múltiplos da personalidade e tendências dissociativas . 

 

   Apesar do abuso físico e sexual ser indubitavelmente traumáticos, parecem ser os abusos psicológicos 

continuados que têm mais efeitos negativos (Moreira, 2001). 

    A gravidade das consequências dos maus-tratos depende de factores como o tipo e duração do abuso, 

grau de relacionamento com o abusador, idade, personalidade e nível de desenvolvimento do menor, nível da 

violência e das ameaças sofridas.  

 Entre os factores que parecem atenuar os efeitos negativos das experiências de maus-tratos são de 

salientar: a existência de uma figura (não ofensor), capaz de garantir segurança e suporte, um clima familiar 

positivo criador de oportunidades de interacções positivas e de experiências positivas apropriadas ao nível da 

criança (brincar, praticar desporto, relações significativas com colegas ou outros adultos de suporte) bem 

como as características e recursos da criança (nível de desenvolvimento e capacidade para compreender as 

experiências). 

3.4. Prevenção e Substituição da Família 

Perante situações muito graves, foi necessário retirar crianças do seu agregado familiar e colocá-las 

em instituições ou famílias de substituição. Em Portugal existem aproximadamente 14.000 crianças nesta 

situação, 4000 crianças em famílias de acolhimento ou na família natural alargada, estando as restantes em 

lares ou centros de acolhimento.  

Estas medidas de protecção podem ser transitórias ou definitivas, dependendo da gravidade da 

situação. Quando se implementam visam substituir a família biológica, proporcionando às crianças melhor 

qualidade de vida em relação à que tinha e promovendo o seu desenvolvimento harmonioso de forma 

adequada. 

Existem casos em que a privação familiar se prolonga e dentro deste quadro há necessidade de 

encontrar outro encaminhamento que passe por assegurar a estas crianças protecção alternativa e que se 

enquadre na legislação em vigor (artg.º 69º Constituição da República). 
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No que concerne à substituição temporária e/ou definitiva da família, o sistema protector de crianças 

de risco dispõe dos seguintes modelos de intervenção: 

O Acolhimento Familiar é uma medida transitória que se reporta a famílias consideradas idóneas, uma 

vez que são sujeitas a estudo e selecção. Estas acolhem crianças cujas famílias não dispõem de condições 

sócio-educativas nem competências para exercer estas funções.  

Quando se aplica esta medida, pretende-se que a criança se desenvolva num ambiente familiar, numa 

relação própria de pais e filho. Mas é muito importante que esta família reforce os laços e vínculos afectivos 

da criança com a família biológica para que se prepare o seu regresso à família natural ou a uma medida de 

substituição. 

O Acolhimento Familiar é regulamentado pelo Dec. Lei 190/92 de 3 Setembro e as famílias de 

Acolhimento estão geralmente enquadradas nos Centros Distritais de Segurança Social, na St.ª Casa da 

Misericórdia de Lisboa ou por IPSS. 

Aos três tipos de instituições e organismos compete, através de Equipas multidisciplinares, prestarem 

apoio técnico às Famílias em questão e acompanhamento à situação da criança e da sua família. 

É uma medida aplicada particularmente a crianças de tenra idade para garantir uma relação similar à 

maternal, criada por uma figura de referência do novo agregado. 

No entanto existe ainda uma medida definitiva e que responde de forma cabal  à necessidade que por 

vezes existe, de uma criança ter uma família de substituição: a família de adopção. Esta situação coloca o 

adoptado na situação jurídica de filho do adoptante, desaparecendo a relação familiar entre o adoptado e os 

seus progenitores. O vínculo da adopção constitui-se por sentença judicial e é decretada quando o 

tribunalentende que ela terá vantagens para o adoptado.  

 

3.5. O drama da separação 

As crianças institucionalizadas, em Portugal, registam acolhimentos muito prolongados, constatando-

se que a maior parte destes, agora adolescentes, passaram longos anos das suas vidas dentro de um lar. 

Segundo Gaspar (2000), mais de metade destas crianças permanecem nas instituições há mais de 2 anos e, 

dos restantes, uma grande parte já lá vive há 6, 7 ou mais. É então necessário analisar as problemáticas  que 

motivaram o seu acolhimento, em virtude de cada criança poder ser alvo de sobreposição de várias situações 

de risco. As características familiares são as que ressaltam maioritariamente já que vieram a determinar o 
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acolhimento das crianças e jovens, alterando-lhes profundamente o seu desenvolvimento e crescimento. 

Gaspar(2000) definiu para os traços que analisam a socialização e identificou cinco perfis com as seguintes 

características: 

- Grande número de famílias monoparentais em paralelo com as famílias com ambas as figuras 

parentais; 

- Violência familiar e défice financeiro do agregado; 

- Predominância de idades dos progenitores entre 31 e os 60 anos, aliada a uma fase avançada de 

maturidade; 

- Situações de precariedade económica e instabilidade profissional associadas aos baixos níveis de 

habilitações; 

- Problemáticas vividos na família que atingem todas as crianças em virtude de  existirem nelas um 

elevado número de fratrias. 

São agregados vulnerabilizados pelas condições sociais e que muito dificilmente conseguem 

restabelecer o seu próprio equilíbrio. É deste tipo de agregados que as crianças são afastadas, umas 

conseguindo umas ultrapassar melhor do que outras esta situação. 

Segundo Berger (1998), devido às suas experiências anteriores e ao seu passado, a  criança separada 

dos seus pais, apresenta um funcionamento clivado que consiste boa adaptação à realidade por um lado e, por 

outro, ao ressurgimento de vivências antigas. Em geral, os técnicos que com elas privam, consideram que 

têm um temperamento difícil, mas, na verdade, estas crianças são em simultâneo adaptadas, psicóticas ou 

dependentes ou deprimidas, dependendo da avaliação do clínico adequado que as vier a observar. 

Quanto à separação pai/filho é uma situação muito complexa que deve estar essencialmente centrada 

nas necessidades psíquicas de cada criança para que venha a ter efeitos terapêuticos.  

Antes da separação, estas crianças estiveram expostas a situações muito traumáticas que provocaram 

efeitos devastadores no processo de formação da sua personalidade.  São disso exemplo a representação de si 

próprio que se refere às experiências corporais e afectivas precoces; a construção da auto-estima que se 

edifica através do amor que sente por si própria e a noção de ter um certo valor aos olhos dos outros; e o 

controlo das pulsões que representa a forma como a violência do jovem vai evoluir, Berger (1998).  

A separação física da sua família não é suficiente para que se a criança se afaste psiquicamente dos 

seus pais. Tal só acontece quando esta guarda dentro de si uma imagem significativa e gratificante do outro, 

para posteriormente se separar dele, ou seja, dos pais. 
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   A criança intitucionalizada idealiza e preserva o vínculo que a liga aos pais. Apesar de saber que os 

seus pais não foram capazes de providenciar pelas suas necessidades básicas, como comer ou fazer-lhe a 

higiene pessoal, foram maltratantes física e/ou  psicologicamente ou até a abandonaram recorrentemente, a 

crianças não responsabiliza os progenitores pelo que se passou. É uma imagem idealizada dos pais e por isso, 

mantêm uma grande vontade de regressar para junto deles. 

Quando frequentam a psicoterapia muitas destas crianças rejeitam trabalhar com base no seu historial 

passado, particularmente no que concerne à sua relação com os pais. A criança só reconhece a imagem 

idealizada dos progenitores pelo que esta clivagem está na base do desejo permanente de voltar à companhia 

destes pais desadequados. Ela só recorda as coisas positivas que a relação parental lhe proporcionou, daí que, 

quando é colocada numa família de acolhimento ou de adopção, todo o processo fracasse. A criança não está 

disponível para ficar junto de uma nova família, porque o seu objectivo é voltar a viver junto da mãe ou dos 

pais biológicos. 

Estas crianças não percepcionam o tempo como dinâmico, pensando que se regressassem a casa, o 

percurso dos pais prosseguiria exactamente a partir do ponto em que havia sido interrompido no dia em que 

foram separados, ignorando o tempo decorrido. Este é um mecanismo psíquico primário que a criança utiliza 

para regressar às origens e satisfazer a necessidade exacerbada de regressar.  

 

Estas são as realidades do dia-a-dia das instituições onde vivem centenas de crianças e jovens. As 

equipas técnicas confrontam-se sistematicamente com o drama da separação de que estes são vítimas. Longe 

de serem indiferentes ou até mesmo de ignorarem o problema, como muitas vezes são acusadas, lutam 

diariamente para que estes menores se reequilibrem ou atenuem o seu estado de sofrimento, através de 

atitudes compensatórias e reparadoras, em simultâneo com as terapias.   

O percurso é longo e duradouro, mas o investimento no bem estar emocional dos acolhidos é 

fundamental para o futuro de todos estes adolescentes. 
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4. O Stresse 

 
Como já foi referido na introdução, o termo stresse é um dos mais utilizados hoje em dia e 

acreditamos até haver razões para tal. Mas a verdade é que o stresse a que habitualmente nos referimos, em 

nada se relaciona com uma definição científica do conceito. 

Assim, aquilo a que chamamos stresse actualmente tem uma conotação eminentemente negativa, é 

algo que perturba, incomoda, afecta, atrofia, desagrada, etc. Mas essa não é a definição científica de stresse. 

“O stresse é o processo complexo através do qual o organismo responde aos acontecimentos que fazem parte 

da vida do dia-a-dia desse organismo” (Gatchel, Baum & Krantz in Ribeiro; 2005: 273). Dizemos, então, que 

o stresse é o nome dado a uma alteração que se dá no nosso organismo em virtude de acontecimentos diários 

e, não há nada que nos indique que essa sensação tenha de ser necessariamente negativa. Segundo Anne 

Cockburn (1996: 7) Imagine um mundo sem a excitação de se apaixonar, sentir borboletas no estômago, não 

conseguir controlar a respiração, o bater acelerado do coração, a boca que fica seca, a cara que começa a 

corar e as mãos a suar, são tudo reacções fisiológicas a algo exterior, neste caso à eventual aproximação de 

alguém que nos diz muito. Curiosamente, estes são precisamente os mesmos sintomas que Carolyn Aldwuin 

(1994: 25) descreve referindo-se a um exame, por exemplo, Pense em como o seu corpo se pode sentir 

mesmo antes de um exame importante. A sua cara pode ficar suada, as mãos podem tremer um pouco, e ficar 

com a boca seca.[…] pode também sentir um aperto no estômago, o seu coração pode bater com força, e 

pode começar a hiperventilar. 

O conceito de stresse está perfeitamente banalizado na nossa sociedade e confunde-se muitas vezes 

com frustração, ansiedade ou depressão. Assim, convém esclarecer que, “na base do stresse, está sempre 

uma exigência que provoca algum desequilíbrio inicial no sujeito, sendo necessário este actue para se 

adaptar às novas circunstâncias” Jesus (2001: 8). Devemos também ter consciência que o stresse é inerente à 

vida de todos os organismos e que, na sua ausência total, isto é, na ausência total de estimulação, o 

organismo não se desenvolve, Selye (1974). Nesta fase, já poderemos então alertar para dois reconhecidos 

tipos de stresse. Por um lado, temos uma situação de estímulo que exige uma adaptação do organismo, que 

em geral é bem conseguida e que ajuda a optimizar o funcionamento adaptativo do sujeito, de forma a torná-

lo mais auto-confiante. A este stresse chamamos eustresse. Por outro lado, quando os estímulos são intensos, 

excessivos, prolongados ou imprevisíveis, ou quando o sujeito não possui competências apropriadas para 

lidar com os mesmos, corre-se o risco de ocorrerem graves danos no organismo e assim surgem os sintomas 
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de distresse -  “Aquilo que a linguagem comum designa por stresse constitui uma degeneração do termo 

distresse” Selye (in Ribeiro; 2005: 273). 

4.1. Sucinta contextualização do Stresse 

 Muitos foram os estudos feitos sobre este tema e quase todos foram decisivos para contrubuir para o 

conceito de stresse que actualmente se conhece. 

 O termo stresse, com um significado associado a dificuldade ou adversidade, tem vindo a ser usado 

desde o século XIV, na área da física.  

 Nos séculos XVIII e XIX, o termo sofreu um desenvolvimento passando a ser associado a noções de 

força, pressão ou esforço exercido, ainda na área da Física, surgindo agora associado a mais dois conceitos – 

carga e strain – cuja relação Lazarus descreve de uma forma bastante clara: “Carga (load) referia-se ao peso 

numa estrutura, stresse era a área sobre a qual a carga actuava, e strain era a deformação da estrutura 

resultante da carga na área de stresse” (Lazarus in Ribeiro; 2005: 274). Assim, o termo servia para definir a 

área de um objecto que sofria uma deformidade quando sujeito a determinada carga. Seria muito fácil 

transpor o que se passa com um objecto em Física para o que se passa com o ser humano no dia-a-dia. 

Estamos permanentemente sujeitos a cargas profissionais, pessoais, sociais que exercem uma pressão 

inacreditável não só ao nível psicológico mas também ao nível fisiológico, e que são capazes de provocar 

‘deformidades’ a curto, médio e a longo prazo cada vez mais profundas. A grande diferença que nos 

distingue dos objectos nesta área, é a nossa capacidade de reacção. A ‘carga’ que sentimos desencadeia uma 

resposta psicofisiológica do nosso organismo no sentido de reverter alguns factores e resolver o mau-estar. 

Surge então como que uma interacção que se estabelece entre o indivíduo e o meio ambiente que vai 

determinando as consequências e a evolução da resposta. É evidente que com a influência da psicologia e da 

sociologia o conceito foi-se alterando um pouco de modo a adaptar-se ao ser humano, mas as ideias 

essenciais mantêm o princípio defendido na Física: stresse indica uma carga externa que é exercida sobre o 

sistema biológico, social e psicológico. 

 Já em finais do séc. XIX, Claude Bernard introduziu a ideia-chave de stresse como a conhecemos 

agora, as ameaças físicas à integridade de um organismo evocam respostas da parte deste que contrariam 

esta ameaça (Serra; 1999: 6). O mesmo autor salientou ainda que o nosso bem-estar e equilíbrio dependem, 

em grande parte, da capacidade que temos em manter constante o meio interno, apesar das modificações que 

se impõem no meio externo. Isto significa que devemos construir auto-defesas que nos protejam e que 
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actuem quando há necessidade de adaptação a situações novas. E assim começou a passagem da Física para a 

Biologia que conseguiu mais uma vitória, por volta de 1935, quando Walter Cannon, professor de Fisiologia 

em Harvard, introduziu o termo homeostase. 

Cannon testou de que forma é que um ser vivo exposto a condições variadas ao nível fisiológico, 

como o frio, a falta de oxigénio ou abaixamento do nível de açúcar, poderiam provocar alterações na sua 

homeostasia (reacções na medula adrenal e no sistema nervoso simpático). E esta foi a primeira vez que o 

termo ‘stresse’ foi usado com um sentido científico. A homeostasia é então a capacidade que um organismo 

tem de manter estável o ambiente interno, independentemente das alterações com que se depara com o 

ambiente externo. 

 Mas foi com Hans Selye que se chegou a um conceito sistematizado de stresse. Dedicou 50 anos da 

sua vida a esta investigação e foi ele que introduziu a síndroma geral de adaptação (SGA) que consiste em 

respostas não específicas dos órgãos sujeitos a algum tipo de agressão a sua tentativa de reposição do 

equilíbrio. Estas respostas degenerativas e involutivas são produzidas pela activação fisiológica de três eixos: 

neuronal, neuro-endócrino e endócrino. 

Segundo Labrador (1995) o eixo neuronal é o primeiro eixo a ser estimulado. Quando a pessoa se 

apercebe de uma situação de stresse, tem uma resposta imediata, provocando a activação do sistema nervoso 

simpático e pode manter-se durante muito tempo, diminuindo lentamente; quando tal não acontece e a 

activação se mantém, pode activar o segundo eixo. O neuro-endócrino que para ser activado, necessita de 

condições de stresse mais prolongadas. A activação deste eixo impulsiona a mobilização de todo o organismo 

para uma resposta motora de confronto da situação stressante. Uma activação prolongada deste eixo afecta 

particularmente os órgãos cardiovasculares, e pode mesmo activar o terceiro eixo. O eixo endócrino é mais 

lento e, com efeito, mais duradouro e requer uma situação de stress mais prolongada e intensa. Da activação 

deste eixo podem decorrer resultados como a depressão, a passividade e o descontrolo. 

A investigação sobre o stresse continua, mas estas são, sem dúvida, as principais linhas orientadoras. 

4.1.1 Factores e circunstâncias indicadoras de stresse 

Lazarus (1984) menciona que uma situação indutora de stresse é toda aquela em que a relação 

estabelecida entre o indivíduo e o meio ambiente é avaliada como excedendo os seus próprios recursos 

prejudicando, por isso, o seu bem-estar, (in Serra; 1999: 18). A situação é tanto mais desgastante e intensa, 

quanto maiores forem as exigências. Uma circunstância indutora de stresse para um indivíduo não o é 
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necessariamente para outro e isso acontece por causa da variabilidade da avaliação que cada um deles faz das 

circunstâncias e do meio ambiente em que se encontra. Como nos diz Strelau (1988) “há evidência de que 

indivíduos diferentes submetidos às mesmas fontes de stress têm sobre elas percepções diferentes. O mesmo 

pode suceder para o mesmo indivíduo em momentos diferentes que percebem a mesma fonte de stresse como 

menos ou mais ameaçadora do que noutro momento (Ribeiro, 2005). 

Ao fazer esta avaliação, o indivíduo está dependente das experiências de vida, dos valores e das 

crenças desenvolvidas, da forma como foi educado, ou seja, das aptidões e recursos pessoais de que possa 

dispor. Lazarus e Launier (1978) sugeriram então três diferentes formas de apreciação dos acontecimentos 

stressores: acontecimentos irrelevantes (que não afecta o indivíduo); acontecimentos benignos (positivo – 

eustresse) e acontecimentos ameaçadores ou perigosos (que propiciam o distresse ou mau-stresse). 

Relativamente a este último grupo, as situações indutoras de stresse podem ser interiores ou exteriores 

e há várias perspectivas no que respeita à forma de as agrupar. 

Lazarus (1993) designa três tipos de stresse: perda, ameaça ou desafio. Por perda entende-se um dano 

que tenha ocorrido, como um tornado que destrói tudo por onde passa e deixa milhares de pessoas com 

perdas irrecuperáveis. Por ameaça entende-se uma antecipação de uma perda que ainda não ocorreu, mas que 

constituem situações de período eminente. O desafio resulta de condições mais exigentes que se colocam ao 

sujeito, que tem confiança em como conseguirá ultrapassá-lo, tem portanto uma conotação mais positiva. 

Uma outra organização categórica assente em dimensões como a persistência, a magnitude da 

resposta requerida e o número de pessoas afectadas, foi sugerida por Lazarus e Cohen (1977). Assim, 

chegamos a três categorias diferentes. 1) Acontecimentos cataclismicos seriam situações súbitas e intensas, 

quase universais, afectando um grande número de pessoas como uma guerra, ou um terramoto. 2) Stressores 

pessoais podem ser intensos e inesperados, fazem desencadear estratégias de adaptação tal como nos 

anteriores, com a diferença de que afecta apenas algumas pessoas e de que a possibilidade de suporte social é 

inferior dado afectar um menor número de pessoas. Deste grupo fazem parte situações como a morte de 

alguém que se ame ou o desemprego. 3) Dos stressores de fundo fazem parte todo o tipo de problemas 

estáveis, repetitivos, que fazem parte da rotina diária. O grande perigo destes stressores não é da sua 

ocorrência momentânea, pois não são de forte intensidade, mas sim dos efeitos cumulativo no tempo 

(Ribeiro, 2005). 

Com base em critérios diferentes, Mates e Allison (1992) encontraram três categorias diferentes: 1- 

acontecimentos diários, 2- agudos, mas de curta duração, como uma doença, 3- problemas de vida diária tais 
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como os apertos nos transportes públicos e os stressores diários persistentes que se associam a pressões de 

longa duração como o ser estudante ou adolescente. Parece-nos que esta categorização é um pouco restrita 

pois há muitas situações indutoras de stresse que não se poderiam incluir em nenhum destes grupos. 

Por último, há que referir a divisão em cinco categorias proposta por Anne Cockburn (1996). A 

primeira é o que ela chama de stresse de aqui e agora que incluem situações de momento como um exame 

ou uma discussão acesa. Stresse por antecipação é o segundo grupo em que o stresse funciona como uma 

reacção antecipada a um acontecimento como um exame de condução. A sua imaginação pode transportá-lo 

para uma situação assustadora que deu na televisão, pode até estar sozinho à noite, ouvir um barulho e 

conjurar todos os tipos de possibilidades assustadoras Quando a nossa imaginação nos coloca em stresse 

sofremos de stresse imaginário. No stresse reactivo incluem-se situações como o luto, que consiste num 

sofrimento prolongado por situações passadas e pode ser uma forma de cura. Por último, temos um grupo 

associado a situações de stress crónico como nunca ter dinheiro suficiente. 

Para Serra (1999), sejam quais forem as categorias em que são agrupadas, as situações indutoras de 

stress já começaram a tornar-se mais claras. Podemos começar pelos acontecimentos traumáticos (como a 

guerra, um terramoto ou um naufrágio), situações responsáveis por perdas irrecuperáveis, exigências que 

ultrapassam largamente os recursos individuais e que requerem ondas de apoio em larga escala. Há ainda 

outros acontecimentos traumáticos que afectam apenas uma pessoa como uma violação, uma situação de 

incesto ou um espancamento, mas que nem por isso merece menos relevo. 

Há alguns acontecimentos significativos da vida, geralmente mais inesperados e intensos, como o 

falecimento de um cônjuge ou um acidente com consequências trágicas, que podem mesmo levar a uma 

mudança radical do estilo de vida da pessoa. Estas estratégias são mobilizadas ou por obrigação ou por 

opção. 

Das situações crónicas fazem parte todas as que dizem respeito a problemas regulares no desempenho 

de papéis e de actividades diárias que não se sabe quando acabam, tais como ter permanentemente prazos 

limite para tarefas a realizar ou viver num bairro onde corre o risco de ser assaltada. 

Acontecimentos desejados que não ocorrem, como uma gravidez ou a impossibilidade da entrada no 

curso pretendido por falta de notas também podem ser indutores de stresse. 

Não podemos deixar ainda de referir traumas ocorridos no estádio de desenvolvimento, como maus 

tratos ou abuso sexual que determinarão a capacidade de adaptação futura da criança, prejudicando-lhe a 

identidade do género, tornando a criança insegura e com dificuldades em se relacionar com os outros. 
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Estas são as categorias possíveis em que poderíamos dividir as situações indutoras de stresse. Porém, 

nesta última categoria, já se foram introduzindo, para além das situações, alguns sintomas e consequências 

que podem provocar, que é o assunto que abordaremos em seguida. 

4.1.2. Sintomas e consequências do stresse 

(Aldwin; 1994: 29). De certa forma, o grupo todo de medicina psicossomática é afirmada sobre 

diferenças individuais na reacção ao stresse. Alexander (1950) propôs que diferentes estados emocionais 

estão sob diferentes doenças psicossomáticas. Por exemplo, pensava-se que uma doença cardíaca estava 

relacionada com padrões crónicos de hostilidade, enquanto que a asma envolvia angustia inconsciente 

devido a uma separação da mãe. De facto, temos que reconhecer que num campo tão abrangente como é o 

psicossomático, será difícil conseguir encontrar um padrão de reacção. Cada sujeito, dependendo das suas 

experiências, das suas características pessoais, do tipo de fonte stressora, da intensidade e duração da 

situação indutora de stresse por exemplo, terá diferentes reacções ao stresse; o próprio indivíduo, em 

momentos diferentes da sua vida, poderá reagir de forma diferente ao mesmo agente stressor. Por isso mesmo 

é que por vezes ouvimos algumas pessoas dizerem que se fosse há um tempo atrás não reagiam assim. 

Lazarus e os seus colegas também o comprovam quando Encontraram diferenças individuais no padrão de 

resposta. Por exemplo, o ritmo cardíaco de alguns indivíduos aumentou em resposta ao stresse, enquanto 

que o de outros diminuiu embora suassem mais, Aldwin (1994: 30). 

Um outro ponto em que nem sempre tem havido concordância é ao nível do tipo de reacção. Até há 

algum tempo atrás, via-se o stresse como um problema meramente psicológico, e assim as alterações no 

indivíduo, na presença de uma situação indutora de stresse, concentrar-se-iam apenas ao nível psicológico. 

Após alguma investigação, conclui-se que o stresse motiva reacções psicofisiológicas a curto, médio e a 

longo prazo, isto é, para além de uma reacção espontânea ou resposta do organismo ao agente stressor, na 

presença de momentos prolongados de stresse intenso ou stresse crónico, o sujeito corre o risco de, a longo 

prazo, vir a sofrer de uma doença maioritariamente provocada pelo stresse como a esclerose múltipla. Assim, 

os sintomas de distresse podem situar-se em diversos planos, segundo Jesus (2001). Por um lado temos as 

respostas bio-fisiológicas como hipertensão arterial, suores, dores de cabeça frequentes, fadiga crónica, perda 

de peso, insónias, menor resistência a infecções, etc. Por outro, temos as respostas comportamentais que 

podem incluir absentismo, postura conflituosa, abuso de álcool ou de drogas, comportamentos de 

insegurança como roer as unhas. Do ponto de vista emocional, o sujeito pode sentir impaciência, 
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irritabilidade, frustração, apatia, necessidade de um distanciamento afectivo, perda do entusiasmo 

profissional. E, por último, ao nível cognitivo poderá haver diminuição da auto-estima, dificuldades na 

tomada de decisões, falta de competências, insegurança com a aparência e pensamentos automáticos 

negativos (P.A.N.), etc. 

Todas as pessoas podem ir apresentando em diferentes momentos alguns destes sintomas, o grande 

problema surge quando vários destes sintomas ocorrem simultaneamente e persistem durante algum tempo, 

podendo mesmo aumentar de intensidade. Nesta situação devem ser procurados os factores que poderão estar 

na base destas reacções e procurar resolvê-las. 

De acordo com Sarason, Levine e Sarason (1982), a investigação tem evidenciado relações entre 

stresse e morte cardíaca súbita, enfarte de miocárdio, complicações de gravidez e de nascimento, doença 

crónica, tuberculose, esclerose múltipla, e diabetes”, (in Riberiro, 2005: 291). Como já havia sido referido 

anteriormente, uma prolongada ‘exposição’ ao stresse pode provocar graves doenças a médio e a longo 

prazo, para além das reacções imediatas. Para além das doenças acima referidas, há ainda risco de cancro, 

doenças metabólicas, digestivas e inflamatórias, perturbações sexuais, doenças reumáticas e inúmeras 

alergias. 

Pensamos que já não haverá dúvida da pertinência de um estudo ou vários sobre stresse, já que é 

assumida a debilidade que impõe nos organismos em que se apresenta e a rápida intervenção que exige. 

Powel, Enright e Sarafino (1990) propõem algumas estratégias de intervenção no modo de melhorar o 

controlo pessoal e a robustez, de organizar melhor o dia-a-dia, de adoptar um estilo de vida mais saudável 

(praticar exercício físico, dormir bem e o suficiente, adoptar uma alimentação rica e equilibrada), de relaxar, 

etc. 

4.1.3. Avaliação do stresse 

Como um investigador escolhe medir o stresse depende tanto na questão da investigação como na 

maneira como o stresse é conceptualizado (Aldwin, 1994: 51). 

 Alguns investigadores estudam o stresse com exigências exteriores essencialmente e, por isso, 

dedicam-se a situações extremas e crónicas ou a eventos da vida. Por outro lado, há quem considere a 

interrelação e a troca entre a pessoa e o ambiente e assim dedicam-se a situações do dia-a-dia. Também é 

possível estudar o stresse em laboratório, expondo o sujeito a stressores estandardizados como por exemplo o 

frio. Seja qual for a abordagem, os grandes objectivos acabam por ser os mesmos como nos descreve Aldwin 
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(1994: 51). O objectivo geral das diferentes aproximações são geralmente similares – para determinar a 

maneira como o stresse se relaciona com algum resultado na saúde, quer seja saúde física ou mental. Assim, 

o que se pretende é avaliar de que forma o stresse pode estar envolvido num problema de saúde que surgiu; 

se se trata de uma reacção física ou psicológica. 

Dohrenwend, Raphael, Schartz, Stueve e Skodol (1993) consideram que, para se avaliar a importância 

de qualquer situação de stresse, devemos analisar três componentes estruturais diferentes. Primeiro, temos 

que avaliar o estímulo perturbador na sua valência negativa, fatalismo, a magnitude da mudança e a 

capacidade que a ocorrência tem de levar um indivíduo a sentir-se fisicamente exausto. Em seguida, 

analisamos de que modo fica afectada a vida de um indivíduo, tendo em conta a forma como decorrerá antes 

da ocorrência e, por último, as características pessoais ou predisposições do ser humano que foi exposto ao 

acontecimento perturbador.  

4.2. Explicação e evolução do conceito de coping 

“Stress e coping são conceitos indissociáveis. O coping emerge da investigação da psicologia sobre o 

stress quando conclui que o stress não é um processo automático de estímulo-resposta, mas que há factores 

mediadores” Ribeiro (2005: 295). 

 

 A palavra coping tem duas conotações na literatura. O termo tem sido usado para denominar a maneira 

de lidar com o stresse, ou o esforço para ‘dominar’ a condição de dano, ameaça, ou de desafio quando a 

rotina ou a resposta automática não esta prontamente disponível. (Lazarus, 1974). 

4.2.1. Evolução do conceito de coping 

Na tentativa de responder à pergunta O que é afinal o Coping? Encontrámos algumas respostas 

possíveis que não gostariamos de deixar de partilhar: “Traduzido para o português correspondem-lhe as 

expressões ‘formas de lidar com’ ou ‘estratégias de confronto, Pereira (1991: 34). Para Holahan & Moos 

(1987, in Ribeiro, 2005) O coping tem sido definido como um factor estabilizador, ou seja, que facilita o 

ajustamento individual ou a adaptação quando se está perante situações ou em momentos stressantes. 

Carolyn Aldwin avança também uma possível definição: Coping é definido como o uso de estratégias para 

lidar com problemas actuais ou antecipados e as suas emoções negativas. Lazarus, um dos nomes 

incontornáveis no que diz respeito aos estudos sobre coping, arrisca uma definição mais intelectualizada: 

Coping é o esforço cognitivo e comportamental para controlar exigências específicas internas ou externas (e 
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conflitos entre elas) que são avaliadas como trabalhosas ou excessivas nos recursos duma pessoa, Lazarus, 

(1991: 112 in Frydenberg; 1996: 28/29). A verdade é que nenhuma destas definições é universalmente aceite, 

mas também nenhuma é de considerar errada. 

Não é conhecida uma definição universal de coping, e definir um conceito tão complexo como o 

coping é limitá-lo e minimizá-lo. A sua realidade actual não lhe retira, de forma alguma, a pertinência. Pelo 

contrário, confere-lhe um carácter de adaptabilidade às situações de conflito abrangendo linhas de acção 

variadas.  

A busca de um padrão num processo tão dinâmico como o coping é contraproducente, como nos 

dizem Folkman e Lazarus (1980) o coping é entendido como um processo dinâmico que muda em função da 

interacção stressante, e considera-se que a existência de estilos de coping são contraproducentes na medida 

em que as respostas das pessoas ficariam bloqueadas em determinados modos, em vez de lhes permitir a 

flexibilidade de ajustar a resposta a situações de mudança, Ribeiro (2005: 296). Os dois investigadores 

acima citados são dois nomes muito respeitados na área de estudos do coping e são os grandes defensores do 

referido conceito na actualidade. 

A partir da década de 70, o coping passou a ser considerado um processo de resposta consciente e é 

ainda a ideia mais defendida actualmente. Variando a conceptualização de autor para autor, há algumas ideias 

em comum entre as várias vertentes. 

Folkman e Lazarus associam ao coping os esforços quer do ponto de vista cognitivo quer 

comportamental, que visam gerir exigências internas ou externas específicas que excedem os recursos do 

sujeito e, por isso, também apelidadas de situações indutoras de stresse. Consideram então que qualquer 

circunstância ou situação inesperada de dano, ameaça ou desafio para o qual o sujeito não tenha disponível 

uma resposta automática, induzirá um distresse psicológico e implicará a aplicação de estratégias de 

confronto e/ou ajustamento. 

Também para White, o coping refere-se às situações que pensamos empreender, implicando 

modificações drásticas, Pereira (1991: 35). O autor acredita que, para uma eficaz adaptação em situações 

difíceis, são muitas vezes necessários comportamentos novos que poderão provocar sensações desagradáveis 

como a ansiedade ou o desespero. 

Quanto a nós, o conceito de coping implica um equilíbrio entre as várias definições, correndo, no 

entanto, o risco de sermos demasiado abrangentes. Não queremos deixar de definir algumas ideias essenciais, 

para partirmos todos dos mesmos pressupostos. 
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Antes de mais, não podemos deixar de considerar a etimologia da palavra. De acordo com o 

Advanced Learners Dictionary da Oxford “to cope” significa lidar com sucesso perante uma dificuldade, 

desenvencilhar-se. Todos nós acabamos por ter que desenvolver esta competência para lidar com os 

acontecimentos que fazem parte da vida do dia-a-dia. Estes acontecimentos, sejam mais positivos ou mais 

negativos, nunca nos deixam indiferentes e obrigam a uma resposta do organismo na tentativa de encontrar 

novamente o bem-estar ameaçado. São estes acontecimentos que originam o vulgarmente conhecido stresse, 

que é uma degeneração do termo distresse ou “mau stresse” que poderá provocar danos no organismo. Pelo 

contrário, o eustresse é visto como um estímulo necessário para o organismo, algo que nos leva a 

desenvolver mecanismos que nos enriquecem. Seja bom ou mau, o stresse é algo que faz parte do nosso dia-

a-dia. Em casa, no trabalho, no supermercado, no banco, na praia, o nosso organismo é permanentemente 

bombardeado de estímulos e obrigado a reagir.  

Por coping entende-se o mecanismo responsável por esta resposta do organismo, formas de lidar com 

as situações que vão surgindo. 

O coping é entendido como mecanismo ou estratégia que pode ser mais cognitivo ou mais 

comportamental. Desenvolvemos mecanismos de defesa mais inconscientes, como defendia Freud, e outros 

mais conscientes como defendem Lazarus e Folkman. Somos levados diariamente a pôr em práctica acções 

procurando evitar que surpresas negativas aconteçam. Tentamos prever tudo o que poderá acontecer e 

antecipamo-nos para evitar surpresas desagradáveis, o que fazemos inconscientemente. A este mecanismo, 

Aldwin (1994:81) dá o nome de coping de antecipação. Coping de antecipação envolve acção que é 

designado para prevenir ou minimizar problemas que são prováveis de ocorrer. Por exemplo, certificar-se 

que se tem gasolina suficiente no depósito antes de conduzir à noite é preferível a ficar sem gasolina e ter de 

chamar um amigo para nos auxiliar. Com a experiência vamos ganhando esta capacidade de nos 

protegermos e de ‘jogar pelo seguro’. Por outro lado, na ausência de uma resposta automática e na presença 

de situações, ditas, stressantes, há necessidade de aplicar estratégias de coping específicas e novas, como nos 

diz White, e que ajudarão a lidar com a situação, estas já perfeitamente conscientes. Mobilizamos os nossos 

esforços na busca de estabilidade. Como nos dizem Folkman e Lazarus, qualquer situação inesperada 

provocará um distresse psicológico que exige uma resposta rápida e eficaz. 

Por fim, não gostaríamos de deixar de referir que o processo é mais importante do que o traço, Pereira 

(1991), isto é, ao coping está inerente à capacidade de adaptação à situação indutora de stresse, Aldwin 
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(1994) (os tipos de estratégia que indivíduos utilizam para fazer o coping com problemas depende 

grandemente das exigências do meio). 

O conceito de coping tem sofrido uma clara evolução ao longo do tempo, o que o enriqueceu e 

proporcionou a maturidade com que é tratado. O coping não tem estado sempre assente nas mesmas 

orientações/convicções, embora se acredite que o mais sensato seja não optar por apenas um modelo e 

procurar um equilíbrio entre eles. Mas não deixa de ser importante percebermos como chegámos até aqui. 

Segundo Suls, David e Harvey (1996), é possível identificar três grandes gerações no que diz respeito à 

investigação psicológica sobre o coping: no princípio do séc. XX, estava directamente relacionado com a 

corrente psicanalítica; a segunda geração, assenta numa perspectiva transaccional, iniciada por volta de 1960 

e, em meados da década de 90, a perspectiva integrativa vai ganhando um grande peso, segundo Ribeiro 

(2005). Em seguida, passamos à sucinta caracterização destas três correntes. 

Em termos históricos, o grupo de trabalho de Freud defendia que a ideia de coping se centrava em 

modos estáveis e processos de defesa inconscientes que os indivíduos usam para lidar com ameaças internas 

ou conflitos. Alguns mecanismos de defesa sugeridos por Freud incluem a dissociação, repressão e 

isolamento. A ideia de mecanismos de defesa inconscientes marcam a principal ideia deste modelo. 

A perspectiva transaccional é essencialmente associada ao grupo de trabalho de Lazarus. 

Essencialmente, este modelo assume que o individuo e o meio estão num constante estado de acção- 

reacção. O que a pessoa faz provoca impacto no meio, que no retorno provoca impacto no individuo e assim 

sucessivamente, Frydenberg (1996: 30). Nesta perspectiva coloca-se o coping como um processo 

transaccional entre a pessoa e o meio. Acreditava-se que a troca de informação entre o indivíduo e o meio 

garantiriam estratégias de coping mais eficazes. Lazarus salienta os processos e os comportamentos de 

coping e os determinantes em vez das características estáveis da personalidade ou dos processos 

inconscientes que eram defendidos pela corrente acima descrita. O autor alerta-nos para a tendência de usar 

várias formas de coping, embora possamos ter de recorrer mais a umas do que outras, dependendo da 

situação e das características pessoais e que do padrão de coping que se altera de um estádio da situação para 

outro. Na opinião de Pestonjee (1992: 169) alguns investigadores preferiram estudar as estratégias activas 

existentes numa situação particular de stresse. 

A mais recente geração de investigadores procurou ligações entre o coping e a personalidade e focou 

as estratégias de coping, mais ou menos fixas, a que tendemos a recorrer em situações stressantes variadas. O 

grupo de trabalho da perspectiva integrativa, como Carver, reconhece que as pessoas usam um repertório de 
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estratégias fixas através do tempo e que por isso seja possível falar de estilos de coping (disposition), como 

os modos preferidos de coping em função da personalidade. O estilo de fazer o coping é a tendência de agir 

de uma maneira consistente em situações em particular, Frydenberg (1996: 34). Quando dizemos que uma 

pessoa tem tendência a ver o lado positivo das coisas ou quando uma pessoa se culpa quando algo corre mal 

estamos a determinar dois estilos de coping, segundo esta perspectiva. Então, “[…]o mecanismo de coping é 

um padrão utilizado na maior parte das situações difíceis ou indutoras de stress e que caracteriza o indivíduo 

na sua especificidade e no estilo de coping” Pereira (2006). 

4.2.2. Estratégias de coping 

O que mais me ajuda é quando falo das coisas, não as guardo para mim, não pensando nelas. As que 

não desaparecem tenho de as solucionar ou deixo-as estar. Eu rio-me praticamente de tudo, não consigo 

ficar sério. Se as coisas são realmente sérias e toda a gente está a chorar eu simplesmente começo a rir e a 

pensar em algo engraçado. Eu rio-me de tudo. Uma vez disseram-me que eu estava sempre a rir-me 

(Frydenberg; 1996: 93). 

 
A citação acima transcrita procura recriar apenas um exemplo dos dilemas que temos de enfrentar 

diariamente. Como lidar com a situação? O que fazer? São perguntas que nos fazemos muitas vezes e para as 

quais não existe uma resposta universalmente aceite. A começar pela situação indutora de stresse, que nós já 

interpretamos de acordo com a nossa história pessoal, com a nossa personalidade, com a nossa experiência 

com situações indutoras de stresse, do nosso sistema de motivação e de valores e do nosso estado actual, quer 

físico, quer psíquico. 

Parece-nos claro considerar stressante ou de stresse as situações cujas exigências ultrapassam as 

disponíveis no sujeito. A forma como lidamos com situações indutoras de stresse também vai variar de 

acordo com os traços da nossa personalidade, com a situação stressante e as exigências que ela faz e o nosso 

repertório fixo de estratégias, incluindo as nossas preferidas. 

Para além disso, há quem defenda que as estratégias que vamos adoptando são influenciadas pelo 

processo de socialização, como é o caso de Compas, que defende que a aprendizagem destas estratégias é 

feita por osmose, isto é, o indivíduo tem tendência para fazer o que vê fazer. As influências culturais, mais 

concretamente no que diz respeito aos valores, também exercem uma enorme influência sobre as estratégias 

de acção a adoptar. Homens e mulheres mostram usar diferentes formas de lidar com os problemas e a idade 

é também referida de forma recorrente neste sentido. 
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As estratégias de coping são muitas e variadas, e é possível organizá-las em diferentes categorias. 

Estratégias focadas no problema e estratégias focadas na emoção é a terminologia frequentemente 

associada ao coping, e Fisher (1995: 85) retrata bastante bem cada uma delas: O primeiro é coping focado no 

problema, que envolve análise das principais fontes de dificuldade de maneira a ver se as mudanças são 

possíveis; A segunda aproximação é coping focado na emoção: o problema não pode ser solucionado, de 

maneira que a pessoa em stresse, é encorajada a tentar reduzir o trauma emocional.  

O coping focado no significado implica uma tentativa por parte do indivíduo para compreender a 

ameaça, dar sentido ou encontrar um padrão para a crise.  

O coping centrado no problema propõe uma estratégia de confronto em que o indivíduo enfrenta a 

realidade tentando melhorá-la.  

O coping focado na emoção pretende gerir os sentimentos provocados pela crise e manter o equilíbrio 

emocional. Folkman & Lazarus (1985) referem que, quando um indivíduo avalia uma determinada situação 

como inalterável, o mais provável é usar o coping focado na emoção; por outro lado, se uma situação é 

avaliada como possível de alterar, o indivíduo optará provavelmente pelo uso do coping orientado para o 

problema Pereira (1991: 38). O estudo de Folkman & Lazarus (1980) relata que o coping focado no 

problema (tenta lidar directamente com o stressor) era mais evidente em relação a stresse relacionado com 

o trabalho, enquanto que o coping focado no na emoção (tenta regular estados emocionais resultantes do 

stresse era mais usado com problemas relacionados com a saúde. Na tentativa de amenizar os efeitos das 

emoções provocadas pelo estímulo stressor, as estratégias mais comuns são fumar, beber demais, praticar 

mais exercícios físicos e ingerir medicamentos, no fundo, estratégias de evitamento. No entanto, expressar 

emoções (chorar, gritar com alguém, lamentar e gemer com dor) podem ser tanto coping focado na emoção 

como coping focado no problema (ou ambos), visto ter um propósito. Admitindo, esta distinção pode tornar-

se bastante arbitrária, que a diferença entre reacções emocionais voluntárias e involuntárias pode tornar-se 

bastante turvas às vezes, Aldwin (1994: 82). 

Vaz-Serra (1988) estrutura as estratégias de coping em três perspectivas diferentes que se assemelham 

à corrente acima descrita, nomeadamente: pela eliminação ou modificação das situações que criam os 

problemas (esta busca de informação seguida do confronto com as dificuldades que criaram o problema em 

tudo se assemelham ao coping focado no problema); pelo controlo perceptivo do significado da experiência 

que consistirá na tentativa de neutralizar a ameaça, dando um significado mais positivo ou procurando 
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minimizar as ocorrências (coping focado no significado); por último, pela manutenção das consequências 

emocionais dos problemas (coping focado na emoção). 

Os psicólogos identificaram dois grandes caminhos em que as pessoas fazem o coping com o stresse 

Pestonjee (1992: 170). Este autor identificou duas grandes abordagens: uma abordagem passiva e uma 

abordagem activa - Na primeira aproximação a pessoa pode decidir entre sofrer e negar o stresse 

experienciado, esta é a abordagem passiva. Nesta abordagem poderíamos inserir as estratégias de evitamento 

ou a tentativa de ignorar o problema, de se acostumar a ele ou tentar esquecê-lo através do desporto ou de 

outras actividades, procurando evitar os seus efeitos negativos e esperar que ele se resolva - Ou a pessoa 

pode decidir enfrentar a realidade do stresse experienciado, Pestonjee; 1992: 170) Nesta abordagem 

podemos incluir as estratégias voltadas para o confronto com o problema, como interferir com ele para tentar 

aprender sobre ele de modo a poder dominá-lo mais tarde. 

Stone, Helder e Scheneider (1988), citados por Pereira (1991), agruparam as várias estratégias de 

coping em sete grandes categorias. A resolução de problemas vem no topo da lista e tem sido de facto, a mais 

avaliada. Do ponto de vista cognitivo, espera-se que o indivíduo avalie a situação para poder partir para a 

acção. Do ponto de vista comportamental esperam-se comportamentos que modifiquem as situações 

indutoras de stresse. Os autores consideram que estas estratégias são essenciais para o aumento da auto-

eficácia, conceito referido por vários autores e, nomeadamente Frydenberg que o vê como central, o que fica 

claro na citação seguinte: Auto-eficácia é a marca das pessoas que se julgam aptas para enfrentar situações 

que outrora seriam intimidadoras ou esmagadoras, tais pessoas acreditam que têm essa habilidade de 

controlar a ansiedade e exercer controlo sobre potenciais ameaças. Frydenberg (1996: 27) Por outro lado, os 

que não acreditam em si e na sua capacidade de gerir as ameaças experimentam, certamente, grandes níveis 

de ansiedade. Esta consciência da ineficácia é geralmente acompanhada de um terrível distresse. 

Apoio Social é a segunda categoria referida e pode ter duas vertentes diferentes: quando o indivíduo 

procura apoio nos amigos ou familiares, as estratégias dirigem-se para o problema; se, por outro lado, o 

indivíduo pretende ser ouvido e compreendido não esperando conselhos, então falamos de um apoio voltado 

para as emoções. 

Por Redefinição da Situação entende-se a observação e análise da situação de uma forma diferente, 

estratégia que se tem mostrado eficaz, principalmente na presença de uma elevada auto-estima. 
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Redução da Tensão é o ponto seguinte. Nesta categoria inserem-se estratégias para reduzir o stress 

sem evitar as causas ou sem se retirar da situação, tais como recorrer a drogas, ingerir álcool, comer em 

excesso, fumar mais que o habitual, usar técnicas de relaxamento ou fazer mais exercício físico. 

Ao nível do Evitamento, encontramos evitamento comportamental (em que o indivíduo usa 

comportamentos de fuga para evitar a situação difícil) e evitamento cognitivo (em que o indivíduo procura 

distrair ou ocupar o pensamento de modo a evitar pensar nas situações difíceis). 

Na Procura de Informação, a recolha de informação pretende ajudar a lidar e resolver o problema. 

Por último, a Religiosidade é uma estratégia, já que é entendida como uma forma de aliviar a 

angustia, a dor, através da fé e da oração. 

Frydenberg sugere-nos dezoito possíveis categorias das quais seleccionámos apenas algumas a título 

de exemplo. Focar a resolução do problema, no trabalho árduo, tentar ver sempre o lado positivo das coisas e 

procurar ajuda profissional são estratégias essencialmente ligadas ao problema. Preocupar-se, reduzir a 

tensão, ignorar o problema, auto-responsabilizar-se, procurar apoio espiritual, procurar actividades relaxantes 

são estratégias mais voltadas para a emoção. 

Na sua obra, “Como prevenir e resolver o stress dos professores e a indisciplina dos alunos?”, Jesus 

(2001) sugere algumas estratégias que podem perfeitamente assumir um carácter generalista: estratégias de 

confronto ou controlo, estratégias de evitamento; recurso a actividades de ocupação de tempos-livres (gestão 

dos sistemas); saber parar quando é preciso; burnout (em que os sujeitos se envolvem e persistem, apesar de 

mal sucedidos); wornout (em que os sujeitos cortam a sua implicação pessoal). O autor não deixa de referir 

que há alguns elementos que tornam as pessoas mais ou menos vulneráveis a situações de distresse como a 

personalidade, a estabilidade familiar, social e profissional que consegue ter, a idade e o sexo, o nível de 

auto-confiança. É necessário que o indivíduo identifique os pensamentos ou crenças que possam estar a 

torná-lo mais vulnerável a desenvolver sintomas de distresse, no sentido de substituir esses pensamentos por 

outros mais realistas e adequados para o seu próprio bem-estar Jesus (2001: 16). Para além destas, há ainda 

outras estratégias possíveis, nomeadamente chorar, gritar, comer, auto-controlar-se, parar de fazer tudo, pedir 

conselhos a outras pessoas, etc. 

A título de exemplo, há quem considere que os homens lidam mais directamente com os problemas 

do que as mulheres, mas também se refugiam no desporto e se resignam mais e são mais susceptíveis ao uso 

de substâncias como drogas ou álcool. 
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4.2.3. Medição e avaliação de coping 

 O facto mais controverso neste campo é como gerir o modo de fazer o coping. Enquanto que quase 

toda a gente concorda que o coping é uma (ou até mesmo a) variável crucial em perceber o efeito do stresse 

na saúde, quase toda a gente discorda em como deve ser medido, Aldwin (1994: 108). A questão colocada 

tem a ver com as evoluções que têm surgido na psicologia: inicialmente a explicação de grande parte dos 

fenómenos assentava num processo de estímulo – resposta; depois, ficou famosa a pesquisa sobre a 

personalidade em que os testes de personalidade se seguiam; num terceiro momento passou a dar-se valor ao 

que as pessoas realmente pensam e fazem. 

Para avaliar o coping, seria necessário investigar as situações que o indivíduo viveu e não saber 

apenas o que fez para resolve-las, mas também o que pensou e como geriu as suas emoções, procurando 

respostas de alguma forma e standardizadas, o que é muito difícil de conseguir - Estratégias de coping 

consideradas como eficazes num contexto podem não o ser noutra situação, Frydenberg (1996: 41). Por 

outro, lado há pessoas que lidam melhor com umas situações do que com outras. E ainda, os adultos e as 

crianças usam estratégias diferentes, bem como os rapazes e as raparigas. Definir quem usa as estratégias 

mais eficazes é difícil de dizer, porque são vários os factores que influenciam. 

Um outro ponto a tomar em consideração é a dificuldade de optar por itens gerais ou por itens 

específicos e Aldwin descreveu-nos isso muito bem na seguinte situação – Visto uma escala ser concebida 

como sendo altamente específica para uma dada circunstancia, poderá funcionar extremamente bem nessa 

situação, mas incapaz de ser generalizada a outras as situações. Por outro lado, se a escala esta feita de 

maneira a que teor é vago o suficiente para ser relevante em varias situações, a escala pode não servir 

muito bem para uma situação em partícula, Aldwin (1994:117). Se pensarmos numa escala de avaliação com 

itens específicos, corremos o risco de ela não abarcar todas as situações. Por outro lado, se os itens forem 

muito gerais, corremos o risco de não se adaptar a uma situação específica. É como nos dizem Stone, Helder 

e Scheneider (1988) - se já é difícil avaliar correctamente o coping numa situação específica, mais 

inadequado se torna avaliá-lo não especificando o contexto situacional em que se avalia Pereira  (1991: 65). 

Aqui foram apenas retratadas algumas dificuldades com as quais os investigadores tiveram que se debater. 

Lazarus & Folkman resolveram a arriscar-se a avançar um instrumento de medida dos estilos de 

coping. Deste instrumento constavam 67 itens que procuravam abranger uma gama completa de mecanismos 

cognitiva – comportamentais que os indivíduos usam para lidar com situações indutoras de stresse. A 
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medição é feita através de uma escala tipo likert com 4 pontos. Os índices de consistência interna e fidelidade 

têm-se mostrado muito satisfatórios. 

Há muitos autores que acreditam que muitas das estratégias que adoptamos são retidas por osmose, 

isto é, tendemos a fazer o que vemos os outros fazerem com sucesso e o que vemos com sucesso quando as 

usamos com outros. E podemos ainda avançar que, possivelmente, poderão ter sucesso as estratégias que os 

outros usam connosco. Tendo isto em mente, Kottke, Cowan e Pfhler (1988) avançaram escalas com o fim de 

perceber se as estratégias de coping que nós usamos para ajudar os outros e as que os outros usam connosco 

são realmente eficazes e até que ponto o são. “Way I help others cope” e “Way others helps me cope”, foram 

as duas escalas que construíram e sobre as quais continua o trabalho de validação. 

O “Inventário de Resolução de Problemas” de Vaz-Serra (1987) desempenha também um papel 

importante nesta área. Já que tem por base acreditar que se deve solicitar ao indivíduo que se imagine numa 

situação específica e que actue em função dessa situação. Desta forma, Vaz-Serra tentou contrariar uma das 

principais críticas que se fazem à avaliação do coping, dado que há a especificidade a um contexto, não se 

verificando a inadequabilidade referida por alguns autores. 

 Parek (1983) desenvolveu “Role PICS” (Projective Instrument for Measuring Coping Styles), que 

envolvem uma técnica semi-projectiva para obter perfis de estilos de coping adoptados por uma pessoa 

enquanto lida com papeis de situações de stresse Pestonjee(1992: 172). Este instrumento procura projectar o 

estilo de coping da pessoa enquanto lida com situações indutoras de stresse. Consiste em 24 situações 

divididas por oito tipos de stressores. As várias respostas serão também agrupadas em oito estilos de coping 

que se agrupam em dois grandes grupos: confronto e evitamento. Este instrumento também poderá 

proporcionar aos inquiridos um feedback da sua personalidade. 

Estes são os principais instrumentos conhecidos para avaliar as estratégias de coping, e como vimos, 

nenhum deles é perfeito e ainda é preciso investir-se muito trabalho neles. 

Para terminar, ficamos com o Principio da Incerteza de Heisenberg: “In essence, the measurement 

process in and of itself distorts the thing it is measuring.” (Aldwin; 1994: 124), ou seja, o processo de 

medição por e sobre ele próprio distorce o que está a medir. 

4.2.4. Como lidam com o stresse os adolescentes 

De uma forma geral não podemos deixar de dizer que grande parte das nossas características são 

construções sociais e não determinadas biologicamente. Apesar de as nossas construções sobre sexo 
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começarem desde muito cedo, não passam de construções que a sociedade nos impõe. A forma como os pais 

brincam com os meninos e as mães com as meninas não é determinada por características com que a criança 

nasce, mas muito mais pela opinião que os pais têm sobre o que deve e não deve fazer uma menina e um 

menino. O género é determinado não só pelas peças acracterísticas, mas também pelos modelos sociais 

Frydenberg (1996: 81). Assim, não será difícil de perceber que também nas estratégias de coping, homens e 

mulheres são diferentes, partindo do princípio que enfrentam problemas semelhantes (que é a única forma de 

podermos compará-los).  

Acredita-se que os homens têm mais tendência a usar estratégias de confronto dirigidas ao problema 

do que as mulheres; isto é, os homens lidam mais directamente com os problemas.  

Os rapazes têm mais tendência para recorrer a actividades alternativas para reduzir a tensão, bem 

como ao desporto, ou à resignação. Em contextos sociais, os rapazes usam mais a negação e estão mais em 

risco quanto ao uso abusivo de substâncias ilícitas, enquanto as raparigas se preocupam mais com a sua 

segurança. Os rapazes também indicam que tomam grandes decisões ou fazem algo que seja arriscado ao 

contrário das raparigas, Frydenberg (1996: 85) 

O apoio social é bem mais procurado pelas raparigas, enquanto os rapazes se servem dele 

essencialmente para fins escolares e, para isso, procuram ajuda profissional (professores ou outros adultos). 

Seiffge – Krenke (1990) diz-nos que as raparigas avaliam situações, como ter uma má nota ou um 

conflito com um familiar, como sendo quatro vezes mais ameaçadoras do que os rapazes, Frydenberg (1996: 

89). As mulheres também mostram ser tendencialmente mais pessimistas do que os homens e pensarem 

sempre o pior. 

Normalmente as raparigas são mais apegadas à família e têm mais necessidade de apoio social. 

Durante a adolescência, não podemos deixar de admitir que as raparigas dão mais importância à popularidade 

junto dos colegas do que os rapazes, enquanto os rapazes encaram as alterações físicas e sociais como um 

desafio. Para uma rapariga, qualquer alteração no seu ambiente ou em si mesma é vista como uma ameaça. 

Os rapazes por exemplo tentam resolver os seus próprios problemas - Eles são geralmente mais agressivos e 

privados, correm riscos ou fazem algo arriscado e escondem dos outros o quão mal as coisas estão; as 

raparigas voltam-se mais frequentemente para os amigos e prestam atenção a assuntos relacionados com a 

sua segurança, Frydenberg (1996: 91). 
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5. Metodologia 

O presente capítulo tem como objectivo descrever os métodos que utilizámos na elaboração neste 

trabalho, ao longo do seu desenvolvimento. Segundo Bowling (1998) “Por método de investigação entende-

se as técnicas e práticas utilizadas para recolher, processar e analisar os dados. Estas técnicas e práticas 

são para Gil (1988) a forma de determinar o método que possibilitou chegar ao conhecimento, identificar as 

operações mentais e técnicas que propiciaram sua verificação. 

Assim, na senda do cumprimento dos objectivos, tentámos apurar a frequência e o impacto, dos 

acontecimentos indutores de stresse, diários, se fazem sentir nos adolescentes e se os mesmos respondem 

com receptividade às questões. Entende-se por impacto, a tensão/intensidade com que os adolescentes sentem 

os acontecimentos que lhe provocam stresse.    

O presente trabalho visa dar a conhecer a metodologia geral que adoptámos, para a prossecução da 

pesquisa que efectuamos. 

5.1.Tipo de estudo 

De acordo com os objectivos a que nos propusemos, o nosso estudo é um estudo exploratório porque 

procede ao reconhecimento de uma realidade pouco estudada e que levanta hipóteses de compreensão dessa 

realidade, Carmo e Ferreira (1998); quantitativo visto testar a teoria, identificar relações causais, procurar 

padrões e analisar estatisticamente; é descritivo, porque fornece informação sobre a população alvo, descreve 

a relação entre variáveis; é analítico uma vez que pretendemos saber porque é que os sujeitos têm aquelas 

características; é transversal-correlacional já que a recolha dos dados acontece num único momento e a 

explicação dos resultados é feita através de estudos das correlações entre variáveis (Ribeiro, 1999). 

 

5.2. Objectivos 

• Identificar e compreender quais os factores indutores de stresse nos adolescentes que se encontram 

institucionalizados; 

• Reconhecer os factores de maior impacto nos adolescentes; 

• Perceber a importância que estes jovens atribuem a estes factores; 

• Averiguar se os adolescentes da amostra têm estratégias de auto-ajuda para ultrapassarem as situações 

de stresse com que se deparam diariamente; 
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• Contribuir para o conhecimento de uma realidade social da Zona Centro; 

 

5.3. Hipóteses da investigação 

• A institucionalização prolongada é o factor indutor de stresse que mais atinge (se faz sentir) os 

adolescentes institucionalizados; 

• Há diferenças significativas entre rapazes e raparigas no que se refere aos acontecimentos vividos 

com maior intensidade; 

• A violação e o aborto são acontecimentos que afectam mais os inquiridos; 

• A relação com os pares é uma estratégia eficaz de apoio social neste universo; 

• Indivíduos institucionalizados apresentam mais estratégias de coping focadas na emoção do que 

focadas no problema. 

 

5.4. Caracterização da amostra 

O universo das crianças e jovens institucionalizadas no distrito de Aveiro é de aproximadamente 380 

com idades compreendidas entre os 0 e os 23 anos. 

Como este estudo tinha por base todos os adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 22 

anos, a amostra ficaria reduzida a 230 participantes de ambos os sexos.  

No entanto, tivemos ainda que contar com um número elevado de jovens que não apresentavam 

competências para poder responder aos questionários, em virtude de serem portadores de défices cognitivos 

acentuados o que nos obrigou a procurar mais crianças institucionalizadas que estivessem receptivas à nossa 

solicitação. 

Contactadas algumas instituições do distrito de Coimbra, situadas no limite do Distrito de Aveiro, 

obtivemos resposta quase imediata da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede e do Lar, Frei Gil, em Mira, 

que prontamente nos abriram as suas portas. 

Não hesitámos e desenrolámos de imediato o processo de apresentação dos inventários aos jovens em 

questão. A amostra total perfez os 200 adolescentes, dos quais 86 (43%) são do sexo masculino e 114 (57%) 

do sexo feminino, quadro 1.  
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Quadro 1: Distribuição da amostra por género 

Sexo N % 
Masculino 86 43 
Feminino 114 57 

Total 200 100 

 

O estudo deixa então de se referir exclusivamente ao Distrito de Aveiro, passando a reportar-se a uma 

amostra de 200 adolescentes da zona Centro do País.  

Nele participaram 11 Instituições de Solidariedade Social que estão identificadas no quadro 2, onde se 

pode conhecer a sua frequência, discriminada por género e percentagem. 

 

Quadro 2: Distribuição da amostra por instituição e género 

Instituição Masculino Feminino Freq. total % 

Astrolábio 0 8 8 4 

Recardães 0 9 9 4,5 

Frei Gil 20 0 20 10 

Santa Mafalda 0 39 39 19,5 

Burgo 4 4 8 4 

São João da Madeira 4 11 15 7,5 

Quinta do Ribeiro 27 0 27 13,5 

Cantanhede 0 19 19 9,5 

Obra da Criança 12 2 14 7 

Pinto Carvalho 0 22 22 11 

Frei Gil Mira 19 0 19 9,5 

Total 86 114 200 100 

 

Estes jovens são na totalidade oriundos de meios familiares disfuncionais de todo o país, cujos 

progenitores não tinham competências para assegurar a educação e os cuidados básicos dos seus filhos. Por 

tal razão foram privados da companhia dos seus descendentes que por seu turno foram afastados através de 

medidas de protecção aos menores, decididas pelos órgãos competentes, ou seja, os Tribunais ou Comissões 

de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. No entanto uma parte destes adolescentes mantêm relações 

com a sua família biológica (38%), uns recebendo-os na instituição, outros deslocando-se aos seus agregados 

com periodicidades variadas, passando pelas férias.  
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Quadro 3: Distribuição da amostra por visitas a casa 

 Frequência % 

Sim 67 33,5 

Não 133 66,5 

Total 200 100 

 

5.5. Instrumentos de Avaliação 

Para realizarmos o estudo concebemos um Protocolo de Avaliação do Stresse na Adolescência 

(PASA) que foi exclusivamente desenvolvido para este trabalho, constituído por 5 instrumentos. 

Com o propósito de conseguirmos a informação pretendida para o nosso trabalho, construímos os 

instrumentos, Variáveis Sócio-Familiares, Escala Analógica de Intensidade de Emoções e Identificação da 

situação crítica (pergunta aberta). Segundo a revisão da literatura que procurámos, não conhecemos qualquer 

instrumento de avaliação, em Portugal, sobre esta temática. Adaptámos o instrumento Inventário de 

Acontecimentos Indutores de Stresse na Adolescência, que um é instrumento de avaliação que se dirige 

essencialmente a adolescentes que vivem em instituições e tem por base um estudo similar feito no Brasil, 

em 2004, de Christian Haag Kristensen e colegas e, por último, utilizámos o instrumento Estratégias de 

Coping, já adaptado por Gomes & Pereira, em 2006. 

Para avaliarmos o grau de adequabilidade à amostra, optámos e avaliámos as características 

psicométricas do instrumento (IAISA), o que nos permitiu dar um contributo para o estudo da sua validade 

(Thompson, 2003). Para melhor compreensão do instrumento procederemos à descrição pormenorizada de 

cada um dos instrumentos de avaliação supra mencionados. 

 

5.5.1. Variáveis Sócio-Familiares (VSF) 

O questionário Variáveis Sócio-Familiares pretende identificar aspectos pessoais dos inquiridos bem 

como outros referentes à sua família e amigos. Assim, a idade o tempo de permanência na instituição e 

permanência no meio familiares são informações dadas através de perguntas abertas. O género, visitas a casa, 

vistas de familiares e vistas de outras pessoas são informações dadas por perguntas fechadas.  

O grau de escolaridade e a periodicidade são fornecidos por perguntas policotómicas.    
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5.5.2. Inventário de Acontecimentos Indutores de Stresse na Adolescência (IAISA) 

O Inventário de Acontecimentos Indutores de Stresse na Adolescência - IAISA é um instrumento 

utilizado para avaliar os acontecimentos de vida que provocam stresse nos indivíduos e foi adaptado do 

Inventário de Eventos Estressores na Adolescência de (IEEA de Abreu & cols., 2001). 

Esta versão adaptada por Kristensen e colegas em 2004, apresenta 64 itens na forma de 

acontecimentos de vida que provocam stresse e com a sua autorização, foi traduzida para português de 

Portugal, por Paula Ferraz & Anabela Pereira (anexo 3). 

Em cada item o inquirido respondeu sim/não e, quando a resposta foi sim, teve que indicar a 

intensidade com que sentiu o stressor, ou seja, assinalou numa escala tipo likert de cinco pontos e em que 1 

corresponde a baixa intensidade e 5 a elevada intensidade.  

 

5.5.3 Escala Analógica de Intensidade de Emoções (EAIE) 

Esta escala é constituída por 12 factores com elevada intensidade emocional para adolescentes que se 

encontram institucionalizados, particularmente os que as viveram pessoalmente ou as viram viver noutra 

pessoas muito próximas. 

Tal como no instrumento anterior, a análise das respostas será concebida de forma faseada. 

Começaremos por verificar o valor da intensidade emocional, para cada uma das situações retratadas neste 

instrumento. Para tal, iremos não só olhar para os valores das médias de resposta, para depois a analisar a 

moda das respostas. Para facilitar o estudo da moda, as variáveis foram agrupadas em 3 escalões, permitindo 

assim ter um escalão de intensidade intermédia e dois extremados (um para baixos valores de intensidade e 

outro para valores elevados). 

Posteriormente, iremos aferir de que forma é que esta intensidade varia em função das características 

dos indivíduos.  

 

5.5.4. Estratégias de Coping (EC) 

Estratégias de Coping (EC) é um subteste do Differential Stress Inventory (DSI) de Lefévre, Susanne, 

Kubinger, D. Klaus (2004), que foi traduzido e adaptado para a população portuguesa por Gomes & Pereira, 

(2006).  
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Este instrumento permite avaliar os mecanismos de coping, ou seja, a forma como os sujeitos 

respondem e reagem a situações indutoras de stresse com que se deparam no dia-a-dia.  

É constituído por 31 itens cujas respostas se baseiam numa escala tipo likert com 4 níveis de 1 a 4 em 

que: 1 =quase sempre verdadeiro; 2 = às vezes verdadeiro; 3  = frequentemente verdadeiro; e 4 = quase 

sempre verdadeiro.  

Os autores originários desenvolveram trabalhos que apresentavam, no referido instrumento 

psicométrico, 2 factores coincidentes com a revisão da literatura, nomeadamente o coping focado na emoção 

e o coping focado no problema. Tal como o estudo feito em Portugal, em 2006, decidimos fazer também o 

estudo exploratório psicométrico do instrumento em questão. 

Efectuámos a análise dos componentes principais e determinámos o Alpha de Cronbach com os 31 

itens. O Alpha Cronbach obtido foi de 0, 89 tendo revelado uma elevada consistência interna. 

Em seguida, efectuámos a análise de componentes principais com rotação tipo varimax tendo para os 

valores próprios superiores a 1 com os 31 itens, extraído 2 factores que explicam 31,247% variância total. 

 

Quadro 4: Matriz rodada dos componentes principais do instrumento Estrtégias de Coping 

 Descrição do item Factor 1 Emoção Factor 2 Problema 

1 Voltar a encontrar o meu próprio ritmo 0,648  

4 Tento estabelecer prioridades 0,468  

5 Penso na forma como lidei c/ situações semelhantes no passado 0,539  

6 Peço ajuda a outras pessoas 0,374  

8 Organizo o meu ambiente, da melhor forma possível 0,563  

9 Falo da minha situação a alguém 0,389  

15 Digo a mim mesmo que o principal é ter saúde 0,598  

17 Tento libertar-me dessa pressão através do exercício fisico 0,587  

18 Digo a mim mesmo palavras encorajadoras 0,534  

19 Esforço-me por me controlar 0,655  

20 Tento distrair-me 0,560  

21 Traço um plano 0,533  

22 Penso em algo agradável 0,614  

24 Penso em como poderia tornar as coisas mais fáceispara mim 0,570  

26 Penso naquilo que terá causado esse stresse 0,456  

27 Peço conselho a outras pessoas 0,378  

29 Tento acalmar-me 0,678  

31 Tento fazer algo em relação ao meu estado de tensão 0,499  



 - 85 - 

2 Vou para a cama  0,317 

3 Ás vezes irrito-me c/ as outras pessoas  0,439 

7 Tento passar algum do trabalho para outras pessoas  0,545 

10 Penso naquilo que se vai passar a seguir na minha cabeça  0,397 

11 Comporto-me como se não estivesse  0,352 

12 Grito  0,630 

13 Conforto-me a mim mesmo comendo  0,650 

14 Fujo da situação, pelo menos temporariamente  0,381 

16 Tomo qualquer coisa que me anime  0,373 

23 Paro de fazer tudo  0,467 

25 Privo-me de alguns dos meus tempos livres  0,407 

28 Digo a mim mesmo que as outras pessoas também estão sob stresse  0,516 

30 Finjo que estou doente  0,611 

 % da variância explicada 0,87  

 Alfa dos factores 0,75  

Valor de corte = 0,317 

 

 

O Factor 1, que denominámos de “Emoção”, contém 16 itens (1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 26, 27, 29, 31) e explica 18,800% da variância.  

O Factor 2, que intitulámos de “Problema”, abarca 15 itens (2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 25, 28, 

30) e explica 12,446% da variância. 

No que concerne ao Alpha Cronbach destes dois factores, verificou-se o seguinte: Factor 1 apresentou 

o valor 0,879, enquanto o factor 2 apresentou o valor 0,754, que podemos considerar adequados por 

presentarem uma boa consistência interna. 
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Quadro 5: Comparação dos valores de Alpha entre três instrumentos 

Instrumento 

Differential Stress 

Inventory - DSI  

Estratégias de 

Coping -EC  

Estratégias de 

Coping -EC  

Autor Lefèvre, Susane et al  Gomes, Pereira et al  Ferraz, Pereira et al  

Ano 2004  2006  2007  

  Alpha  Alpha  Alpha 

Factor1 

Coping focado na 

emoção 0,84 

Coping focado na 

emoção 0,85 

Coping focado na 

emoção 0,87 

Factor2 

Coping focado no 

problema 0,73 

Coping focado no 

problema 0,71 

Coping focado no 

problema 0,75 

Global  0,77  0,73  0,89 

 

Ao observarmos o quadro 5, constatamos que a análise factorial e a estrutura global mantêm o mesmo 

conteúdo. Na generalidade os itens são coincidentes, sendo a maioria consistente, tendo os valores de alpha 

indicado boa consistência interna. 

De referir que no estudo de Lefèvre Kubinger foram identificados 17 itens para o factor 1 e 14 para o 

factor 2. 

5.5.5 Identificação da Situação Crítica (pergunta aberta) 

O instrumento de avaliação diz respeito a uma pergunta aberta aos jovens em que lhes era solicitado 

que identificassem e descrevessem aquela que foi a situação que mais os havia feito sofrer durante a sua curta 

vida. Da parte dos inquiridos houve alguma receptividade para identificar a situação mas descrevê-la não 

teve a mesma aceitação. Os dados conseguidos foram analisados pelo método de análise de conteúdo 

quantitativa. 

A maior parte das informações reportam-se quase exclusivamente ao facto acontecido em si, sem 

mais explicações. Por isso optámos por calcular as frequências relativas ou co-ocorrências dos termos 

utilizados (Quivy e Champenhoudt,2005).  

 

5.6. Procedimentos 

O estudo iniciou-se com o envio de cartas a todos os Lares e Centros de Acolhimento de Crianças e 

Jovens do Distrito de Aveiro, solicitando autorização para implementarmos o nosso trabalho juntos dos 
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menores aí acolhidos. Recebidas as respostas, deslocámo-nos a cada uma das instituições, repetidamente, de 

maneira a podermos contar com a participação total dos jovens de cada uma delas.  

Este estudo decorreu no período nos meses de Março, Abril e Maio de 2007, tendo-nos deslocados 

repetidas vezes a cada um dos lares, a fim de contarmos com a participação total dos jovens de cada uma 

delas.  

A introdução do questionário IAISA foi feito directa e verbalmente, pelo investigador, para grupos de 

aproximadamente 10/15 adolescentes que responderam voluntária e individualmente, todos conscientes de 

que o teor das respostas era absolutamente confidencial. Nos casos em que nos foi solicitado pelo inquirido 

afastar-se para responder de forma isolada, optámos por aceder ao pedido, devido à delicadeza dos assuntos 

em questão.  

Obtivemos da parte destes adolescentes a maior receptividade, demonstrando vontade de que as suas 

vulnerabilidades/fragilidades fossem conhecidas e percebidas, como factores de auxílio no diagnóstico dessas 

situações.  

Gostaram da temática em questão e depois de terminarem as respostas do questionário a maior parte 

atribuiu-lhe grande seriedade, uma vez que o stresse era para eles algo que se “fala em revistas de miúdas”, 

com pouca credibilidade. 

Sempre que possível utilizámos as salas de estudo dos Lares para que os jovens, separados, pudessem 

responder à vontade para não se sentirem constrangidos ou pressionados pelo colega do lado.  

5.7. Análise de dados 

O tratamento dos dados foi feito através do programa estatístico SPSS (Statistical Package od Social 

Science), versão 15,0 para Windows. Deste foram feitas estatísticas descritivas (médias, desvio-padrão e 

percentagens) e estatísticas inferenciais (análise dos componentes principais: Teste T de Student, correlações 

de Pearson, Anovas, Alpha de Cronbach). 

Para o estudo da questão aberta, utilizámos a análise de conteúdo que segundo Bardin (1977) não 

deve ser utilizada apenas para descrever o conteúdo das mensagens visto a sua finalidade ser o inferir o 

conhecimento. Traduz-se por uma técnica de investigação que nos permite fazer uma descrição objectiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo das comunicações, tendo por objectivo a sua interpretação, Berelson, 

in Carmo e Ferreira (1998). 
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 Relativamente à pergunta aberta procedemos à análise sistemática e qualitativa e quantitativa dos 

conteúdos das comunicações. Dado que a diversidade e complexidade dos documentos que obtivemos, 

decidimos pela análise de conteúdo clássica, para não se perder nenhum dos significados e características 

desta questão. 

 Foi realizada a análise de conteúdo por um painel de três juízes tendo havido concordância entre eles 

na análise de categorias de respostas de aproximadamente 90%, valores mais que suficientes, segundo 

Krippendorff (1980).   

 

5.8. Aspectos éticos e deontológicos 

Todo o estudo é baseado no que os jovens sentem, face a situações menos agradáveis e desagradáveis, 

com que se deparam no dia-a-dia ou depararam no passado.  

Muitos destes acontecimentos são realidades dolorosas, que estão contidas, que se avivam quando 

relembradas, ou então revividas numa narração de uma situação “dejá vue” de um adolescente recém-

chegado à instituição.  

Assim, e porque falar da separação da família, dos maus tratos sofridos, da violação clandestina ou 

ainda a rejeição e abandono a que foram votados, somos levados a reflectir o modo de abordar as instituições 

bem como a maneira de interagir como os inquiridos. 

A nossa intervenção foi pensada e estruturada, tendo sempre em conta a protecção dos direitos e do 

bem-estar dos participantes e de outras pessoas que possam ser afectadas pela investigação (Ribeiro1999, 

p.68). 

Contactados os 11 Lares e Centros de Acolhimentos, foram explicados os objectivos da investigação, 

detalhadamente e com o fornecimento de um exemplar do Protocolo de Avaliação de Stresse na 

Adolescência (PASA), para que fosse analisado e partilhada a informação. Deixámos ainda a promessa de 

compartilhar resultados no final do estudo, tanto com as Direcções das instituições como com os jovens 

inquiridos. A estes últimos, comprometemo-nos ainda a fazer uso das conclusões do estudo, para benefício 

de todas as crianças institucionalizadas. 
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6 – Resultados e discussão 

Obtidos os resultado configura-se a compreensão e discussão pormenorizada dos mesmos. 

Actualmente os adolescentes vivem um a vida muito agitada, fruto de maiores cargas horárias escolares, de 

dispêndio de tempo nos transportes de acesso à escola ou de regresso a casa, de conflitos e adversidades em 

todos os contextos em que se integra. 

Estes acontecimentos, por vezes positivos, por vezes negativos, são passíveis de provocar stresse 

nestes jovens. Todos eles já viveram este tipo de situações tendo percepcionado as suas consequências por 

vezes muito nefastas, quer a nível psicológico físico ou biológico. 

Conscientes de que estas ocorrências podem ser muito frequentes, decidimos averiguar esta realidade nos 

adolescentes que vivem em instituições. 

 

6.1. Permanência na Instituição e na família e visitas a casa 

 No âmbito das variáveis sócio familiares constatámos que o tempo de permanência na instituição dos 

inquiridos varia entre 1 ano e os 21 anos, sendo a média de 5,6 anos e o DP= 4,65. 

A permanência na família biológica é entre 1 ano e 16 anos, situando-se a média nos 9, 09 anos e o 

DP= 4,17. 

 

Quadro 6: Distribuição da amostra por permanência na instituição 

Variável N Minimo Máximo Média D P 

Tempo de permanência na instituição 200 1 21 5,60 4,65 

Tempo de permanência na família 200 1 16 9,09 4,17 

 

 

 

Estes adolescentes frequentam o ensino público existente nas localidades onde se situam as 

respectivas instituições. O grau de escolaridade da amostra varia entre o 4º ano de escolaridade até aos cursos 

profissionais. O maior número de indivíduos já completou o 6º ano como evidencia o quadro 7.  
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Quadro 7: Distribuição da amostra por escolaridade 

Grau de Escolaridade N % 

4º ano 11 5,5 

5º ano 23 11,5 

6º ano 37 18,5 

7º ano 31 15,5 

8º ano 29 14,5 

9º ano 33 16,5 

10º ano 7 3,5 

11º ano 10 5 

12º ano 4 2 

Curso Profissional 15 7,5 

Total 200 100 

  

6.2 Acontecimentos Indutores de Stresse na Adolescência 

 
Para descrevermos as propriedades psicométricas do Inventário de Acontecimentos Indutores de 

Stresse na Adolescência (IAISA), decidimos separar a análise do instrumento para resultados de frequência e 

impacto. Através dos resultados das frequências, foi visível uma consistência interna elevada que se traduziu 

pelo alfa cronbach de 0 ,948. 

Na análise do impacto o instrumento apresentou uma consistência interna elevada Alpha de Cronbach 

de 0,960.  

Os acontecimentos Indutores de Stresse (quadro 8) mais frequentes foram: Discutir com os amigos 

(82%), Sofrer castigos e punições (80%), Morte de outro familiar (78,5%), Ser levado para a instituição 

(78%), Ser impedido de ir a festas ou passeios (78%), Reprovar de ano (78%), Ter familiares com ferimentos 

ou doentes (76%), Ser chamado de nomes feios ou ofensivos (76%), Ser humilhado ou desvalorizado 

(75,5%), Ter teste ou exames na escola (74,5%), Ter amigos com ferimentos (71%), Ter problemas no 

trabalho/vida escolar (70%). 

Estes itens estão essencialmente relacionados com aspectos pessoais da vida dos jovens nas 

instituições de ensino e de acolhimento, daí que fiquem em tensão com: sofrer castigos e punições, ser 

impedidos de irem a festas ou passeios, ter teste ou exame, reprovar de ano, ter problemas na vida escolar; 

com aspectos sócio-emocionais como são exemplo: morte de familiar, discutir com os amigos, ter familiares 

com ferimentos ou doentes, ter amigos com ferimentos, ir para a instituição: E com a avaliação afectiva de si 
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próprio (Jardim e Pereira, 2006), no caso de, ser chamado de nomes feios e ofensivos e ainda ser humilhado 

ou desvalorizado.  

Os acontecimentos de menor frequência não trouxeram muitas novidades, tendo em conta a realidade 

do nossa profissão. Assim, ficar grávida ou a namorada ficar, ter dormido na rua, usar drogas e ter 

problemas com a polícia são acontecimentos do domínio social e das atitudes pessoais que não acontecem 

com muita frequência, apesar de serem comuns em pessoas das suas relações pessoais e familiares. Grande 

parte destes jovens permanece há alguns ou muitos anos nas instituições, de acordo com Alves (2007) e, 

como tal, são acompanhados por técnicos que os ajudam a ultrapassar questões do foro psíquico e 

comportamental. Querer ter sido adoptado e um dos pais casar-se novamente são acontecimentos que levam 

menos pessoas a sentir stresse, o primeiro porque a receptividade à adopção é baixa nestas faixas etárias 

porque apesar de terem sido maltratados ou negligenciados pelos pais, não os responsabilizam pelo sucedido 

e mantêm o desejo de regressarem para junto deles (Berger, 1998). Daí que a questão dos progenitores 

reconstruírem a sua vida com outra pessoa, também não é motivo que obste ao seu regresso a casa. Ter 

problemas com a justiça é um acontecimento com pouca frequência uma vez que os adolescentes 

institucionalizados vêem os tribunais como o obstáculo ao seu regresso a casa e não como a denominação do 

seu processo ilustra, Processo de Promoção e Protecção. O acontecimento de menor frequência traduz os 

problemas de segregação e de humilhação racial que são pouco frequentes nas instituições onde recolhemos a 

amostra. Tal, deve-se ao facto de serem poucas as crianças de outras raças nelas acolhidas e porque são 

iguais entre os iguais e fazem parte do grupo (Silva, 2004).    

 
Quadro 8: Análise dos Acontecimentos Indutores de Stresse por ordem decrescente 

Itens Sim % Não % 
20.1.Discutir com amigos 164 82,0 36 18,0 

34.1.Sofrer castigos e punições 160 80,0 40 20,0 

18.1.Morte de outro familiar 157 78,5 43 21,5 

27.1.Ser impedido de ir a festas ou passeios 156 78,0 44 22,0 

14.1.Ser levado para a instituição 156 78,0 44 22,0 

5.1.Reprovar de ano 156 78,0 44 22,0 

22.1.Ter familiares com ferimentos ou doentes 152 76,0 48 24,0 

53.1.Ser chamado de nomes feios e ofensivos 152 76,0 48 24,0 

33.1.Ser humilhado ou desvalorizado 151 75,5 49 24,5 

45.1.Ter teste ou exames na escola 149 74,5 51 25,5 

25.1.Ter amigos com ferimentos 142 71,0 58 29,0 

44.1.Ter problemas no trabalho/vida escolar 140 70,0 60 30,0 

58.1.Terminar o namoro 139 69,5 61 30,5 
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26.1.Não receber cuidados e atenção dos pais 136 68,0 64 32,0 

29.1.Ter uma crise nervosa 136 68,0 64 32,0 

19.1.Morte de amigo 135 67,5 65 32,5 

59.1.Sentir-se rejeitado por colegas 132 66,0 68 34,0 

9.1.Não ter amigos 130 65,0 70 35,0 

16.1.Morte de um dos pais 127 63,5 73 36,5 

51.1.Ser rejeitado pelos familiares 124 62,0 76 38,0 

35.1.Não conseguir fazer amigos 122 61,0 78 39,0 

8.1.Ter dúvidas quanto às mudanças no corpo e aparência 121 60,5 79 39,5 

30.1.Ter doenças graves ou lesões 121 60,5 79 39,5 

63.1.Ser impedido de ver os pais 121 60,5 79 39,5 

54.1.Separação dos pais 120 60,0 80 40,0 

3.1.Não ter dinheiro 117 58,5 83 41,5 

46.1.Ficar pobre 117 58,5 83 41,5 

61.1.Ter problemas com as autoridades ou directora 117 58,5 83 41,5 

62.1.Ter mau relacionamento com os colegas 117 58,5 83 41,5 

32.1. Dificuldades de adaptação/ajustamento na escola 116 58,0 84 42,0 

60.1.Sofrer um acidente 116 58,0 84 42,0 

23.1.Um dos pais ficar desempregado 115 57,5 85 42,5 

43.1.Ser levado para uma instituição de abrigo 115 57,5 85 42,5 

17.1.Morte de irmãos 113 56,5 87 43,5 

56.1.Ser expulso da sala de aula 113 56,5 87 43,5 

64.1.Ser pobre 113 56,5 87 43,5 

57.1.Ter sofrido algum tipo de violência 110 55,0 90 45,0 

12.1.Mudar de casa ou localidade 108 54,0 92 46,0 

49.1.Envolver-se em brigas com agressão 107 53,5 93 46,5 

37.1.Sofrer agressão física ou ameaça de agressão por parte dos pais 103 51,5 97 48,5 

28.1.Ter que obedecer às ordens dos pais 97 48,5 103 51,5 

11.1.Mudar de instituição 94 47,0 106 53,0 

10.1.Não conseguir emprego 90 45,0 110 55,0 

48.1.Um dos pais ter ido morar longe por causa do serviço 89 44,5 111 55,5 

1.1 Ter problemas com os professores 87 43,5 113 56,5 

15.1.Ser chamado ao conselho directivo 87 43,5 113 56,5 

21.1.Andar à bulha com os irmãos 87 43,5 113 56,5 

52.1.Ser assaltado 86 43,0 114 57,0 

55.1.Ser expulso da escola 86 43,0 114 57,0 

6.1.Os pais terem filhos c/ outros parceiros 85 42,5 115 57,5 

50.1.Ser violado 85 42,5 115 57,5 

7.1.Perder o emprego 83 41,5 117 58,5 

13.1.Assumir o sustento da família 82 41,0 118 59,0 

38.1.Ser tocado sexualmente contra vontade 82 41,0 118 59,0 

39.1.Ser suspenso da escola 82 41,0 118 59,0 

41.1.Ficar grávida ou a namorada ficar 71 35,5 129 64,5 

24.1.Ter dormido na rua 70 35,0 130 65,0 

47.1.Usar drogas 70 35,0 130 65,0 

2.1 Ter problemas com a polícia 69 34,5 131 65,5 
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40.1.Querer ter sido adoptado 69 34,5 131 65,5 

36.1.Um dos pais casar-se novamente 68 34,0 132 66,0 

4.1.Ter problemas com a justiça 67 33,5 133 66,5 

42.1.Fazer aborto ou a namorada fazer 67 33,5 133 66,5 

31.1.Ter problemas comos outros por causa da raça 56 28,0 144 72,0 

6.2.1. Distribuição da frequência por género idade, tempo de permanência na instituição e 

escolaridade.   

Nos resultados médios da frequência dos acontecimentos considerados não detectámos diferenças 

significativas relativamente ao género. Realizámos um teste não paramétrico (Mann-Whitney) que no SPSS 

equivale ao Independent T. test e que é um teste de localização aplicada a duas amostras independentes; 

masculino e feminino. Foi possível aplicá-lo a esta situação em virtude dos dados relativos aos dois géneros 

serem independentes. As observações das respostas dos rapazes não dependem das observações obtidas para 

as raparigas. Com um nível de significância de 5% testa-se a hipótese nula dos dois géneros, sem serem 

idênticas. As duas média são iguais, contra a hipótese alternativa de em médias um dos géneros apresentar 

diferentes respostas. Assim, fizemos um T test para todos os itens de frequência e recolhemos os valores Sig 

(2 tailed) que nos permitiu decidir a validade da hipótese nula, (quadro 9). 

 

 

Quadro 9: Distribuição da frequência por género 

 

Acontecimentos 

 

Masculino 

 

Feminino 

P 

(Sig 2 tailled) 

 F % % F  

3.1 - Não ter dinheiro 58 67,44 51,75 59 0,026 

15.1 – Ser chamado ao conselho directivo 46 53,49 35,96 41 0,013 

6.1 – Um dos pais ter filhos com outro parceiro 28 32,55 50,00 57 0,013 

29.1 – Ter uma crise de nervos 50 58,14 75,44 86 0,009 

 

Desta feita encontrámos diferenças com significado por sexo em quatro acontecimentos que 

provocam stresse nestes adolescentes. 

Nos rapazes foram mais frequentes os acontecimentos que se referiam à situação económica Não ter 

dinheiro; e às questões escolares ser chamado ao conselho directivo. 

Nas raparigas os acontecimentos mais frequentes foram relacionados: com a família, um dos pais ter 

filhos com outros parceiros e com reacções emocionais, ter crise de nervos; ser ou ter sido traumáticos  
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Em função dos resultados obtidos podemos dizer que os acontecimentos que se referem à 

desvalorização e humilhação dos jovens, às relações destes com os amigos, a morte de familiares, o serem 

levados para a instituição e os problemas escolares, são os mais frequentes da nossa amostra. Segundo Vaz-

Serra (1999), alguns destes são acontecimentos significativos de vida, outros são situações crónicas, outras 

ainda são acontecimentos desejados e outros traumáticos.     

6.2.2. Intensidade do stresse face ao género 

De seguida iremos analisar o impacto de cada acontecimento e como este influencia o indivíduo, 

olhando para a média das respostas. Por último, apresentaremos de que forma o impacto dos acontecimentos 

mais frequentes varia consoante as características do indivíduo: idade, tempo de permanência na instituição e 

escolaridade, para tal procedeu-se aos testes paramétricos como: Teste t e Anova. Para tal criámos quatro 

grupos de idades: 12/14anos; 15/17anos; 18/20 anos e 21/22anos. 

Para a escolaridade criámos quatro grupos: do 4º ano ao 6º ano; do 7º ano ao 9º ano; do 10º ano ao 12º 

ano e os cursos profissionais. O tempo de permanência na instituição foi agrupado por: menos de 3 anos; 3/6 

anos e mais de 7 anos.   

Relativamente ao cruzamento das três variáveis, as diferenças verificadas, encontram-se no 

acontecimento sofrer castigos e punições que apresenta maior impacto na faixa etária dos 21 e 22 anos, do 

que as restantes faixas etárias.  

O acontecimento ser levado para a instituição revela que as faixas etárias entre os 12 e os 14 anos 

apresentam um impacto superior ao das restantes idades, acontecendo o mesmo nos indivíduos que 

frequentam o 1º e o 2º ciclo. Nos adolescentes que contam com mais de 7 sete anos de permanência na 

instituição, o impacto revela-se inferior à média. 

6.2.3. O Impacto  

Os cinco acontecimentos de maior impacto, nos inquiridos, foram: Ser violado M = 4,72, morte de 

irmãos M= 4,50, morte de um dos pais M = 4,48, ser tocado sexualmente contra vontade M = 4,45 e fazer 

aborto/a namorada fazer aborto M = 4,40, (quadro 10). 
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Quadro 10: Cinco acontecimentos com maior impacto 

Item Sexo N M D P 
Masculino 36 4,61 0,838 
Feminino 49 4,80 0,645 

50.2.  Ser violado 

Total 85 4,72 0,734 
Masculino 55 4,36 1,043 
Feminino 58 4,64 0,831 

17.2.  Morte de irmãos 
  

Total 113 4,50 0,946 
Masculino 60 4,47 1,096 
Feminino 67 4,49 0,927 

16.2.  Morte de um dos pais 
  

Total 127 4,48 1,007 
Masculino 33 4,45 0,869 
Feminino 49 4,45 1,001 

38.2.  Ser tocado sexualmente contra vontade 
  

Total 82 4,45 0,945 
Masculino 32 4,44 0,948 
Feminino 35 4,37 1,087 

42.2.  Fazer aborto/a namorada fazer aborto 
  

Total 67 4,40 1,016 

 

Estes cinco acontecimentos apesar de terem um elevado impacto sobre os inquiridos, apresentam uma 

baixa frequência, ver quadro 8.  

Verificamos ainda o impacto, dos cinco acontecimentos mais frequentes, o que tem menor impacto 

discutir com amigos (M = 3,30) está situado nos dezassete acontecimentos que apresentam o impacto mais 

baixo. O acontecimento de maior impacto, Ser impedido de ir a festas ou a passeios, neste grupo (M = 3,83) 

situa-se nos dezassete acontecimentos de maior impacto.  

 

No que concerne ao resultado do impacto, estes indicaram que a morte de um dos pais, o ser tocado 

sexualmente contra vontade, o fazer aborto, e ser impedido de ver os pais, são acontecimentos de grande 

intensidade emocional que podem ser ou ter sido traumáticos para o adolescente que os assinalou. No caso 

destas situações é muito provável que haja alterações das funções intelectuais, em virtude do esforço mental 

estar canalizado para ir ao encontro dos problemas levantados pela situação (Vaz-Serra, 1999).  

 

6.2.4. Avaliação da intensidade emocional do stresse (Escala analógica) 

Esta escala analógica é constituída por 12 factores com elevada intensidade emocional para 

adolescentes que se encontram institucionalizados, particularmente os que as viveram pessoalmente ou as 

viram viver noutras pessoas muito próximas (quadro 11). 
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Quadro 11: Frequência dos factores de intensidade emocional 

Item N Minimo Máximo M D P 

1. Ter visto alguém querido em estado de sofrimento 200 1 10 6,30 3,213 

2. Sentir-me diferente dos meus colegas 200 2 10 5,22 2,986 

3.Lembrar-me da violação 200 2 10 4,18 3,227 

4. Sentir-me profundamente só 200 2 10 6,05 2,941 

5. Ter sido rejeitado/abandonado 200 2 10 5,63 3,206 

6. Sentir-me preso 200 2 10 6,04 3,028 

7. Pensar no que serei no futuro 200 2 10 6,12 2,918 

8. Sentir-me feio 200 1 10 4,61 2,946 

9. Lembrar-me de ter ido para o hospital, batido 200 2 10 4,16 2,993 

10. Ter vontade de agredir os adultos 200 1 10 4,37 2,848 

11. Ser apontado por estar na instituição 200 1 10 4,87 2,923 

12. Sentir revolta pelo que me aconteceu 200 2 10 6,99 2,912 

 
 

Tal como no instrumento anterior, a análise das respostas será concebida de forma faseada. 

Começaremos por verificar o valor da intensidade emocional para cada uma das situações retratadas neste 

instrumento. Para tal, iremos não só olhar para os valores das médias de resposta, passando depois a analisar 

a moda das respostas. Para facilitar o estudo da moda, as variáveis foram agrupadas em 3 escalões, 

permitindo assim ter um escalão de intensidade intermédia e dois extremados (valores baixos entre 0 e 3; 

valores médios entre 4 e 7; valores elevados entre 8 e 10). 

Posteriormente iremos aferir de que forma é que esta intensidade varia em função das características 

dos indivíduos.  

Relativamente aos inquiridos, terem visto alguém em estado de sofrimento extremo a média da 

resposta face à intensidade emocional da situação é de 6,3. No entanto será interessante referir que o maior 

número das respostas se encontra entre os valores 8 e 10, o que nos permite concluir que esta é uma situação 

emocional muito forte. Assim, verificamos que a intensidade emocional é sentida por todas as faixas etárias 
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uniformemente, o mesmo acontecendo para a escolaridade e tempo de permanência na Instituição. Em 

relação ao género, ela é mais intensa no sexo feminino. 

Na questão sentir-me diferente dos meus colegas, constatámos que a média das respostas face à 

intensidade emocional da situação é de 5,22. Embora possamos ser levados a intuir que esta situação tem 

uma intensidade emocional média, uma análise mais aprofundada indica-nos que o maior número de 

respostas se situa com valores entre 1 e 3. Assim sendo, a intensidade emocional pode ser considerada fraca. 

No que concerne ao cruzamento deste item com a idade, concluímos que ela é superior na faixa etária dos 21-

22 anos, enquanto as restantes idades, possuem um valor inferior e uniforme entre elas. Para o género, a 

intensidade emocional é superior no sexo feminino. Com o tempo de permanência na instituição, é inferior 

em indivíduos com tempo de permanência na instituição, inferior a 3 anos. No que respeita à escolaridades, 

não há quaisquer variações de emoções nos adolescentes.  

Lembrar-me da violação é uma situação em que o valor médio das respostas é de 4, 18. Dado que se 

situa entre 1 e 3 o maior número de respostas pudemos considerar que existe pouca intensidade emocional, 

nesta situação. Neste item, a intensidade emocional sentida é superior no sexo feminino, não existindo 

variações nas variáveis idade, tempo de permanência na instituição e escolaridade.  

Sentir-me profundamente só apresenta um valor médio de respostas relativas à intensidade emocional 

de 6.05. De realçar que o maior número de resposta se encontra entre o valor 4 e 7, podendo assim considerar 

que é um valor de intensidade mediano. A intensidade emocional sentida não varia com a idade, com o 

género, com a permanência na instituição, nem com a escolaridade. 

Ter sido rejeitado/abandonado é uma situação que tem o valor médio de respostas de 5,63, 

relativamente à intensidade emocional. Considerando-se a média e que o maior número de respostas se situa 

entre 1 e 3, consideramos que é uma situação de fraca intensidade emocional.  

Sentir-me preso é uma situação que embora possua uma média de respostas de 6,04, demonstra 

possuir uma forte intensidade emocional, em virtude  da maior número de resposta se situar entre 8 e 10. A 

intensidade emocional sentida, é superior para o sexo feminino, enquanto é menor para os indivíduos com 

tempo de permanência na instituição, entre os 4 e os 6 anos. 

Pensar no que serei no futuro provoca nos adolescentes uma grande intensidade emocional, uma vez 

que encontramos uma média de respostas de 6,12, incidindo o maior número destas entre 8 e 10. Os 

adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, possuem menor intensidade emocional 

nesta situação. 
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Relativamente ao item sentir-me feio, deparamo-nos com um valor médio de respostas no que 

concerne à intensidade emocional de 4,61. Tal como nos leva a crer esta média, o maior número de respostas 

encontra-se nos valores entre 1 e 3, permitindo concluir que esta situação tem fraca intensidade emocional. 

No entanto o sexo feminino apresenta valores superiores.  

Lembrar-me de ter ido para o Hospital batido tem como resultado médio de intensidade emocional 

4,16. Tendo em conta que o maior número de resposta se encontra entre 1 e 3, podemos concluir que esta 

situação possui um baixo nível de intensidade emocional. 

Ter vontade de agredir os adultos apresenta-se com um baixo nível de intensidade emocional. A 

prová-lo está o facto desta situação ter uma média de respostas de 4,37 e um maior número de respostas a 

incidir sobre os valores entre 1 e 3.  

Perante esta situação os adolescentes do 3º ciclo que apresentam menores valores de intensidade emocional. 

Ser apontado por estar na instituição apresenta valor médio de intensidade emocional de 4,87. O 

maior número de respostas encontra-se entre 1 e 3, o que nos leva concluir que esta situação apresenta um 

baixo valor de intensidade emocional. A intensidade emocional varia em função do tempo de permanência na 

instituição, particularmente para os jovens que estão a viver nos Lares há menos de 3 anos e mais de sete 

anos. 

Sentir revolta pelo que me acontece apresenta valor médio de intensidade emocional de 6,99. 

Observando este valor e considerando que o maior número de respostas se encontra entre 8 e 10. 

Encontramos nesta situação uma grande intensidade emocional. Apesar de não variar com a idade, a 

intensidade emocional apresenta no sexo feminino valores mais elevados. Varia em função da escolaridade 

particularmente com os adolescentes do 3º ciclo que apresentam menores valores e apresentam menor 

intensidade emocional os indivíduos com o tempo de permanência superior a sete anos. 

 

6.2.5. Estratégias de Coping (EC) 

Estratégias de Coping (EC) é um subteste do Differential Stress Inventory (DSI) de S. Lefévre, D. 

K.Kubinger, (2004), que foi traduzido e adaptado para a população portuguesa por Gomes & Pereira, (2006) 

e é um instrumento que permite avaliar os mecanismos de coping, ou seja, a forma como os sujeitos 

respondem e reagem a situações indutoras de stresse com que se deparam no dia-a-dia. 

A análise descritiva do instrumento EC composto por 31 itens e dividido em duas dimensões que 

caracterizam as estratégias de coping : coping focado na emoção (factor 1) e o coping focado no problema 
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(factor 2), podemos observar que os itens (quadro 6) apresentam valores médios mais altos, por ordem 

decrescente: Quando estou sob stresse, às vezes irrito-me com as outras pessoas, Quando estou sob stresse 

tento acalmar-me, Quando estou sob stresse falo da minha situação a alguém, Quando estou sob stresse 

esforço-me por encontrar o meu próprio ritmo. 

 

Quadro 12: Análise Descritiva do Instrumento EC por ordem decrescente 

 Item N M D P 

3 Ás vezes irrito-me c/ as outras pessoas 200 2,99 1,007 

29 Tento acalmar-me 200 2,49 1,139 

19 Esforço-me por me controlar 200 2,40 1,002 

26 Penso naquilo que terá causado esse stresse 200 2,38 1,162 

9 Falo da minha situação a alguém 200 2,37 1,166 

10 Penso naquilo que se vai passar a seguir na minha cabeça 200 2,36 1,116 

1 Votar a encontrar o meu próprio ritmo 200 2,34 1,029 

24 Penso em como poderia tornar as coisas mais fáceispara mim 200 2,31 1,099 

5 Penso na forma como lidei c/ situações semelhantes no passado 200 2,30 1,121 

20 Tento distrair-me 200 2,30 1,047 

22 Penso em algo agradável 200 2,28 1,125 

8 Organizo o meu ambiente, da melhor forma possível 200 2,27 1,155 

23 Paro de fazer tudo 200 2,23 1,137 

27 Peço conselho a outras pessoas 200 2,17 1,090 

17 Tento libertar-me dessa pressão através do exercício fisico 200 2,16 1,112 

6 Peço ajuda a outras pessoas 200 2,13 1,144 

11 Comporto-me como se não estivesse 200 2,09 1,146 

4 Tento estabelecer prioridades 200 2,09 1,026 

25 Privo-me de alguns dos meus tempos livres 200 2,08 1,079 

18 Digo a mim mesmo palavras encorajadoras 200 2,06 1,054 

12 Quando estou sob stresse grito 200 2,05 1,144 

31 Tento fazer algo em relação ao meu estado de tensão 200 2,04 1,077 

14 Fujo da situação, pelo menos temporariamente 200 1,95 1,018 

15 Digo a mim mesmo que o principal é ter saúde 200 1,93 1,110 

7 Tento passar algum do trabalho para outras pessoas 200 1,88 1,022 

21 Traço um plano 200 1,87 1,072 

2 Vou para a cama 200 1,86 1,123 

13 Conforto-me a mim mesmo comendo 200 1,81 1,031 

28 Digo a mim mesmo que as outras pessoas também estão sob stresse 200 1,81 1,039 

16 Tomo qualquer coisa que me anime 200 1,79 1,054 

30 Finjo que estou doente 200 1,50 ,924 
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De seguida apresentaremos valores médios das estratégias de coping de acordo com o género  

 

Quadro 13: Análise Descritiva do Instrumento EC por Género 
 Item Sexo N M D P 

Masculino 86 2,7 1,0,41 
3 Ás vezes irrito-me c/ as outras pessoas 

Feminino 114 3,2 0,93 

29 Masculino 86 2,6 1,18 

 
Tento acalmar-me 

Feminino 114 2,4 1,10 

19 Masculino 86 2,5 1,07 

 
Esforço-me por me controlar 

Feminino 114 2,3 0,94 

26 Masculino 86 2,2 1,16 

 
Penso naquilo que terá causado esse stresse 

Feminino 114 2,5 1,15 

9 Masculino 86 2,3 1,16 

 
Falo da minha situação a alguém 

Feminino 114 2,4 1,17 

10 Masculino 86 2,2 1,06 

 
Penso naquilo que se vai passar a seguir na minha cabeça 

Feminino 114 2,5 1,15 

1 Masculino 86 2,3 1,11 

 
Votar a encontrar o meu próprio ritmo 

Feminino 114 2,4 0,97 

24 Masculino 86 2,1 1,11 

 
Penso em como poderia tornar as coisas mais fáceis para mim 

Feminino 114 2,5 1,07 

5 Masculino 86 2,2 1,11 

 
Penso na forma como lidei c/ situações semelhantes no passado 

Feminino 114 2,4 1,13 

20 Masculino 86 2,4 1,00 

 
Tento distrair-me 

Feminino 114 2,2 1,08 

 

6.2.6. Estratégias de coping focado na emoção e focado no problema 

A estratégia que é menos utilizada pelos adolescentes e que é focada na emoção, é tentarem 

acalmarem-se quando estão sob stresse. 

  

Quadro 14: Médias e Desvio Padrão das Estratégias de Coping 

Factores N M D P 

F1 emoção 200 2,16 0,693 

F2 problema 200 2,04 0,620 

 

No quadro 13 podem observar-se as médias e desvio padrão obtidos no instrumento, Estratégias de 

Coping, relativamente à amostra total. Através da análise descritiva dos factores, na validação de 200 

instrumentos, identificámos que os sujeitos da amostra apresentam médias mais altas no coping focado na 

emoção F1, do que no coping focado no problema, F2. 
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Assim, pode-se afirmar que os adolesdcentes utilizam mais as estratégias de coping focadas na 

emoção (M = 2,16; DP = 0,693) do que focadas no problema (M = 2,04 ; DP = 0, 620), porque as estratégias 

focadas na emoção apresentam média e desvio padrão mais elevado. 

A vida agitada a que os adolescentes estão sujeitos no seu dia-a-dia, associada às exigências bio-

psico-sociais e familiares ou de outra ordem, podem provocar desequilíbrios. 

Cientes de que estas tensões são na sua maioria negativas, podemos atenuá-los ou agravá-los ou até 

preveni-los nos seus efeitos, através de circunstâncias e acontecimentos que ocorrem nas outras pessoas.  

Atendendo aos resultados obtidos podemos afirmar que as estratégias de coping mais utilizadas pelos 

adolescentes são as que são focadas na emoção, Lazarus e Folkman (1985), ou seja, do tipo: quando estou 

sob stresse irrito-me com as outras pessoas, tento acalmar-me, esforço-me por me controlar, voltar ao meu 

próprio ritmo. Estas estratégias de coping focadas na emoção demonstram a tentativa que o indivíduo faz 

para gerir os sentimentos provocados pela crise e manter o equilíbrio emocional, Ribeiro (2005). Segundo 

Lazarus e Folkman (1980), o coping focado na emoção tenta regular estados emocionais do stresse uma vez 

que era mais usado com problemas relacionados com a saúde. 

 Os adolescentes desta amostra também utilizam estratégias de coping focados no problema, como é o 

caso de: quando estou sob stresse penso naquilo que terá causado esse stresse, falo da minha situação a 

alguém, organizo o meu ambiente, da melhor forma possível. No caso destas estratégias os adolescentes 

avaliam a situação como passível de ser alterada, como refere Pereira (1991,2006). Mas para Lazarus e 

Folkman (1980), esta maneira de lidar com o stresse, actua directamente com os factores indutores de stresse. 

Ambos os tipos de coping são influenciados pelos contextos, pelas experiências passadas e pelas 

características de personalidade de cada indivíduo (Lazarus e Folkman, 1985; Pereira, 2006).  

 

 

 

 

 

6.2.7. Identificação de situações críticas  

 Para conhecermos quais as situações mais críticas/difíceis vivenciadas pelos adolescentes da amostra, 

recolhemos os resultados da pergunta aberta que lhes possibilitou a revelação desse acontecimento e que se 

encontra retratada no quadro 15.   
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Quadro 15: Situação de crise que mais o fez sofrer 
O que mais me fez sofrer 
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Total 
Masculino 20 2 7 4 3 3 2 5 4 1 0 1 52 
Femino 20 6 18 15 4 5 3 2 3 5 2 1 84 
Total 40 8 25 19 7 8 5 7 7 6 2 2 136 
% 29,4 5,9 18,4 14,0 5,1 5,9 3,7 5,1 5,1 4,4 1,5 1,5  

 

No que concerne à descrição da situação que mais fez sofrer os inquiridos, apenas 136 responderam 

(68%). No entanto consideramos que foi um bom resultado, visto o teor da pergunta ser muito pessoal e 

eventualmente constrangedora. 

Relativamente à questão que colocámos, obtivemos um resultado de 12 situações de crise que mais 

fez sofrer os inquiridos, ver quadro 14.  

Os resultados indicam que a situação que mais profundamente os fez sofrer, foi: Ir para a Instituição 

(39,4%); morte do familiar de referência (18,4%); estar afastado da família (14%). Estas três situações 

representam 61,8% do total das respostas dadas, daí que sejam muito significativas. As restantes respostas 

reportam-se violência doméstica (5,9%); ser abusado sexualmente (5,9%); separação da(o) namorada(o) 

(5,1%); divórcio ou separação dos pais (5,1%); maus-tratos (5,1%); rejeição/abandono (4,4%); 

desvalorização pessoal (3,7%); acidentes graves (1,5%); prisão dos pais (1,5%). 

Estas situações não tendo tanta frequência como as anteriores, não deixam de ter grande importância 

relativamente ao seu significado e intensidade sentida. De referir que obtivemos repetição de acontecimentos, 

nestas respostas que já haviam aparecido nos outros instrumentos de avaliação e são disso o exemplo: ir para 

a instituição, morte de familiar, violência verbal e desvalorização verbal, maus-tratos todos eles retratados 

no IAISA.   

Os resultados obtidos na pergunta aberta vêm de certo modo confirmar que as questões levantadas nos 

questionários que foram preenchidos, vinham ao encontro das situações que mais afectavam os indivíduos da 

amostra. No topo das preferências vamos uma vez mais encontrar a questão da institucionalização que quase 
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equivale a dizer privação de meio familiar (Penha, 2000). Estes jovens sofrem por ter sido separados dos seus 

pais (mãe ou pai) e anseiam desesperadamente regressar ao seu agregado (Berger, 1998). O que acabamos de 

referenciar está patente na indicação, estar afastado da família, pois só se está afastado quando se está noutro 

local (instituição). À morte de um familiar também é dada uma grande relevância, atendendo a que grande 

parte das vezes estas crianças não têm só como referência a figura dos pais, no caso duma grande parte destes 

jovens, os avós são justamente as suas figuras de referência e as pessoas que já não reúnem as condições 

necessárias para assumir os netos.   

 

6.3. Confrontação dos resultados com as hipóteses da investigação 

 
 
Hipótese 1-  A institucionalização prolongada é um factor indutor de stresse que mais atinge os 

adolescentes institucionalizados. 

 

Relativamente à primeira hipótese por nós colocada, o nosso estudo indica que a a institucionalização 

é um dos acontecimentos indutores de stresse de maior frequência o quer dizer que os adolescentes lhe 

atribuem grande importância independentemente do tempo de duração. Curiosamente ficámos com a ideia 

que afecta mais os jovens institucionalizados mais recentemente. O tempo parece ser um factor de 

acomodação para os institucionalizados há mais tempo. 

 

Hipótese 2- A violação e o aborto são os acontecimento que se fazem sentir maior intensidade nas 

raparigas do que nos rapazes. 

 

A hipótese dois diz respeito à violação e os resultados indicam que esta questão foi pouco frequente, 

apesar do tal acontecer mais nas raparigas do que nos rapazes. No entanto, constatámos ter sido aquela que 

mais impacto apresentou, ou seja, que foi sentida com mais intensidade tanto por rapazes como por raparigas. 

O mesmo aconteceu no que se refere ao aborto apresentando pouca frequência de respostas mas um impacto 

bastante elevado em adolescentes de ambos os sexos. 
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Em relação aos comportamentos desviantes da sexualidade, eles acontecem com mais frequência fora da 

alçada da instituição, uma vez que neste ambiente os jovens têm mais limites e são necessariamente mais 

controlados. 

.  

Hipótese 3 – Há diferenças significativas entre rapazes e raparigas no que se refere a acontecimentos 

vividos com maior intensidade emocional. 

No que se refere à intensidade com que foram sentidos alguns acontecimentos, pelos jovens 

inquiridos, apurámos que: ter visto alguém em estado de sofrimento extremo, sentir-me preso e sentir revolta 

pelo que me aconteceu, foram os itens apontados com mais intensidade. O sexo feminino apresenta valores 

mais elevados.  

  

Hipótese 4- A relação com os pares é uma estratégia eficaz de apoio social neste universo.  

Uma das preocupações que os adolescentes da amostra nos apontaram, foi a relação pessoal e 

interpessoal com os seus amigos e a importância que lhe atribuem. No geral todos têm relações de amizade e 

cumplicidade que independentemente de eles poderem ser um factor de agravamento de comportamentos, 

neste caso consideramos que eles são um factor de entreajuda e de apoio social. 

 

Hipótese 5- Indivíduos institucionalizados apresentam mais estratégias de coping focadas na emoção, 

do que focadas no problema. 

Por fim as estratégias de coping mais utilizadas por estes adolescentes são efectivamente as que estão 

focadas na emoção como, irritarem-se com as outras pessoas, tentarem-se acalmar, esforçarem-se por se 

controlarem e tentarem encontrar o seu próprio ritmo. Todas estas formas de lidar com o stresse têm por 

base uma reacção emocional. 
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7. Conclusão  

 

7.1. Principais conclusões 

 
Este estudo constituiu um enorme desafio que não prevíamos ter sido tão gratificante nas suas 

implicações. Estreitaram-se laços, criaram-se cumplicidades e, sobretudo, permitiu perceber uma realidade 

complexa em que estes adolescentes vivem sem no entanto lhes criar falsas expectativas. 

Foi um trabalho muito extenso que obrigou a uma reflexão sobre a realidade do stresse no meio 

institucional deixando rasto para um maior desenvolvimento de possíveis estudos nesta área. 

Para nós, fez sentido a sua prossecução uma vez que existem poucos estudos realizados em Portugal, 

nomeadamente no distrito de Aveiro que, abordem o stresse e as estratégias de coping no contexto em 

questão. 

Os objectivos apontaram para frequências e impacto dos acontecimentos indutores de stresse nos 

adolescente para que pudessem vir a ser úteis em futuras actuações (boas práticas) nos Centros de 

Acolhimento e Lares de Crianças e Jovens. 

Assim, as principais conclusões foram:  

 

- De uma forma geral todos os acontecimentos descritos nos instrumentos de avaliação provocam 

stresse aos adolescentes inquiridos; 

 

- As principais causas de stresse nos adolescentes institucionalizados foram a discussão com os 

amigos, o sofrer castigos e punições, a morte de um familiar, ser levado para a instituição, ser impedido de ir 

a festas e passeios, reprovar de ano, ter familiares com ferimentos ou doenças, ser humilhado ou 

desvalorizado, ter testes ou exames na escola e ter amigos com ferimentos, entre muitos outros; 

 

- Os acontecimentos indutores de stresse que apresentaram uma intensidade mais alta nos 

adolescentes inquiridos, foram a violação, a morte de pais e irmãos, o ser tocado sexualmente contra vontade, 

fazer aborto e ser impedido de ver os pais. 
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- As estratégias de coping mais utilizadas pelos adolescentes institucionalizados foram, irritar-se com 

as outras pessoas, tentar acalmar-se, esforçar-se por se controlar, todas elas estratégias focadas na emoção. 

As estratégias com que mais lidam, focadas no problema foram, falar da situação com alguém, pensar no que 

terá provocado o stresse e pensar no que se vai passar a seguir. 

 

A institucionalização não é só um acontecimento indutor de stresse, é também um factor de grande 

sofrimento que afecta permanentemente os adolescentes em questão.    

7.2. Limitações do estudo  

 
Durante o estudo, foi nossa preocupação constante assegurar o máximo de rigor metodológico, no 

entanto temos consciência que existiram algumas limitações de natureza intrínseca e extrínseca e que 

consideramos importante mencioná-las. 

 

- O aspecto humano e a vulnerabilidade da temática. Referimos o aspecto humano porque é para nós 

constrangedor abordar assuntos de natureza privada, quando não existe uma relação de amizade já 

estabelecida com o inquirido. Depois, porque revelar acontecimentos que os abalaram profundamente requer 

alguma estimulação da nossa parte e até um diálogo mais longo e acolhedor de maneira ao jovem se sentir à 

vontade para descrever ou responder sem qualquer constrangimento.   

 

- O tempo foi sem dúvida o factor mais limitador, pois através dele poderíamos ter aumentado 

substancialmente a nossa amostra;  

 

- A inexperiência como investigadora levou-nos a não fazermos entrevistas ou incluir os técnicos que 

trabalham nas instituições, que com as suas experiências acumuladas nos teriam dado elementos capazes de 

enriquecer o estudo.  

7.3. Implicações 

  Como já havíamos mencionado na introdução deste capítulo, este estudo foi um desafio muito 

significativo não só pela pertinência, actualidade e relevância do tema, mas também devido ao facto de ainda 

não ter sido elaborado nenhum até à data. Contudo pensamos que nada ficará como antes, pois os técnicos 
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ligados a esta problemática social e que se inteiraram dos objectivos do nosso trabalho, mostraram vontade 

fazer mais estudos que dêem prosseguimento a este ou a outros que, ajudem a melhorar a nossa prestação de 

serviços e o futuro destes jovens que vivem numa instituição. 

Consideramos também que as próprias instituições, a quem prometemos informar dos resultados, irão 

ficar certamente mais elucidados e sensibilizadas para o tipo de acompanhamentos que deverão fazer a cada 

criança. A avaliação destes dados permitirá não só sensibilizá-los mais para os problemas destes jovens como 

também facilitar os processos de mudança e chamar à atenção para a necessidade de criar nos currículos dos 

cursos universitários, particularmente para os futuros docentes e psicólogos, disciplinas que integrem os 

saberes da acção social e da sua interacção com os restantes domínios técnicos. 

De referir ainda que este estudo sensibiliza adolescentes e adultos para a temática do stresse, os 

factores que o provocam, os efeitos que pode produzir em cada indivíduo e as estratégias que o atenuam e 

que cada um utiliza para o combater. 

7.4. Investigação à posteriori  

   Atendendo a que o estudo que realizámos é de natureza exploratória, é de todo o interesse que se 

continue a aprofundar esta temática promovendo a realização de investigações comparativas com outras 

zonas/regiões do país para se poder aferir do estado da arte da institucionalização de adolescentes, na 

sociedade portuguesa e poder comparar-se os resultados. 

Realizar mais estudos com estes instrumentos de forma a aperfeiçoar e aferi-los para a população 

portuguesa. 

Aferir outros novos instrumentos para realidades específicas e testá-los com as populações e 

desenvolvê-los e aplicá-los às nossas realidades. 

É necessário utilizar programas e acções de intervenção que previnam ou promovam estratégias para 

lidar com o stresse no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos estes jovens. 
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Anexo 1: Carta tipo às instituições nas quais recolhemos a amostra  
 
 
 
 

 
 
Ex.mo Sr.º Presidente ... da Direcção do(a)… 
 

Ana Paula Marques Ribeiro Ferraz, Educadora de Infância a desempenhar 

funções na Equipa de Menores em Risco, da Unidade de Protecção Social e Cidadania, 

do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, aluna do mestrado em “Activação do 

Desenvolvimento Psicológico” da Universidade de Aveiro e, a sua orientadora Doutora 

Anabela Maria de Sousa Pereira, vimos respeitosamente pedir a colaboração de V. Ex.ª 

para a tese de mestrado que estamos a elaborar. 

O trabalho a desenvolver, visa fazer uma análise dos factores indutores de 

stresse que afectam os jovens adolescentes institucionalizados nos Lares existentes no 

Distrito de Aveiro e tutelados pelo Organismo de Segurança Social. 

Os jovens da amostra pertencem a realidades diferentes das de outros jovens e 

por isso consideramos que seria pertinente que fizéssemos um estudo que desse uma 

visão real dos sintomas e manifestações de stresse que os afectam, atendendo a que as 

relações familiares se processam de modo diferente dos outros jovens da sua idade. 

Mas mais importante que os contextos familiares, que são efectivamente 

determinantes no modo como marcam a criança, são as diferentes formas como os 

jovens reagem, perante uma mesma ocorrência, permitindo-nos que conheçamos os 

acontecimentos que levaram a determinado resultado.  

De ressalvar o carácter sigiloso e confidencial das respostas dadas, 

salvaguardando deste modo a opinião pessoal de cada interveniente.  

 

Aguardando a sua atenção para este assunto, somos  
 
Ana Paula Ferraz e Doutora Anabela Sousa Pereira 
   

 

 

 

 

 



 
 
Anexo 2: Variáveis Sócio-demográficas: 
 
Questões pessoais e sócio familiares 
 

1. Idade ________    

2. Sexo: M �    F �   

3.Tempo de permanência na instituição  anos � meses �      

4.Tempo de permanência no meio familiar   anos � meses � 

5. Visitas a casa:   Sim �      Não �    

    Qual a periodicidade:________________________________________ 

6. Grau escolaridade 4º ano �  5º ano �  6º ano �  7º ano �  8º ano �  

     9º ano �  10º ano �  11º ano �  12º ano � Curso Profissional � 

7. Recebe visitas de familiares: Sim �   Não � 

8. Recebe visitas de outras pessoas: Sim �   Não � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 3: Inventário de Acontecimentos Indutores de Stresse na Adolescência 
 
(Paula Ferraz & Anabela Pereira, 2007) 
 

 
9. Abaixo estão apresentados alguns eventos que podem ter acontecido na tua vida, provocando uma reacção 
de tensão a que chamamos stresse. Damos o nome de stresse a um conjunto de reacções físicas e 
psicológicas que temos quando passamos por uma situação de vida difícil, que nos dá medo, 
incomoda ou irrita. 
Marque aqueles acontecimentos de vida que já ocorreram contigo e assinala-os dando-lhe um valor entre 1 e 
5, de forma que quanto maior for o valor, mais forte foi o stressor para ti.  

Observa o exemplo seguinte:  
00) Ter problemas de saúde 
Não ( ) 
Sim (X)  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(x) 

Neste exemplo, o adolescente realmente teve um problema de saúde e considerou-o uma situação indutora de 
stress muito forte. Portanto assinalou a alternativa “Sim”e marcou o valor 5. Se o(a) adolescente não tivesse 
passado por nenhum problema de saúde, ele/ela assinalaria a alternativa “Não” e nenhum valor seria 
atribuído ao evento, pois o mesmo não ocorreu.  
Lê com atenção as alternativas abaixo e trabalha individualmente. 
 

1) Ter problemas com professores 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

2) Ter problemas com a polícia 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

3) Não ter dinheiro 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

4) Ter problemas com a justiça 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

5) Reprovar de ano na escola 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

6) Um dos pais ter filhos com outros parceiros 
Não ( ) 
Sim( ) 1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

7) Perder o emprego 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

8) Ter problemas e dúvidas quanto às mudanças no corpo e na 
aparência  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

9) Não ter amigos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

10) Não conseguir emprego 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

11) Mudar de instituição  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

12) Mudar de casa ou de localidade 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

13) Assumir o sustento da sua família 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

14) Ser levado para a instituição 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

15) Ser chamado ao Conselho Directivo 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

16) Morte de um dos pais  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

17) Morte de irmãos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

18) Morte de outro familiar 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

19) Morte de amigo(a) 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

20) Discutir com amigos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

21) Andar à bulha com os irmãos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

22) Ter familiares com ferimentos ou doentes 

Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

23) Um dos pais ficar desempregado 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

24) Ter dormido na rua 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

25) Ter amigos(as) com ferimentos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

26) Não receber cuidado e atenção dos pais 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 



27) Ser impedido de ir a festas ou passeios 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

28) Ter que obedecer às ordens de seus pais 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

29) Ter uma crise nervosa 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

30) Ter doenças graves ou lesões 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

31) Ter problemas com os outros por causa da sua raça 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

32) Ter dificuldades de adaptação/ajustamento na escola 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

33) Ser humilhado ou ser desvalorizado 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

34) Sofrer castigos e punições 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

35) Não conseguir fazer amigos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

36) Um dos pais casar-se  novamente  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )                      

37) Sofrer agressão física ou ameaça de agressão por parte 
dos pais 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

38) Ser tocado(a) sexualmente contra vontade 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

39) Ser suspenso(a) da escola 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

40) Querer ter sido adoptado(a) 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

41) Ficar grávida/A namorada ficar grávida   
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )               

42) Fazer aborto/A namorada fazer aborto 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

43) Ser levado(a)  para uma instituição de abrigo   
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )    

44) Ter problemas no trabalho/vida escolar  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

45) Ter teste ou exames na escola 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

46) Ficar pobre 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

47) Usar drogas 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

48) Um dos pais ter que morar longe por causa do serviço 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

49) Envolver-se em brigas com agressão 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

50) Ser violado 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 
 

51) Ser rejeitado pelos familiares 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

52) Ser assaltado(a) 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

53) Ser chamado(a) de nomes feios e ofensivos 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

54) Separação dos pais 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

55) Ser expulso(a) da escola 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

56) Ser expulso(a) da sala de aula 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )   

57) Ter sofrido algum tipo de violência 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

58) Terminar o namoro 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

59) Sentir-se rejeitado (a)por colegas e amigos(as) 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

60) Sofrer um acidente 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

61) Ter problemas com autoridades ou directora 
 do Lar 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

62) Ter mau relacionamento com os colegas 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

63) Ser impedido(a) de ver os pais 
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

64) Ser pobre  
Não ( ) 
Sim ( )  1( )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

 
 
 
 
 



 
Anexo 4: ESCALA ANALÒGICA RELATIVA AO SOFRIMENTO 
 
Aqui estão retratadas situações emocionalmente muito fortes.  
Para que possas traduzir a intensidade com que as sentes, faz coincidir a tua linha com a 
nossa, ou seja se sentiste muito stresse fazes uma linha até ao número 8 ou 9 ou 10, se 
sentiste pouco stresse, então fazes uma linha até ao 2 ou 3. 
 
 
 
 
1-Ter visto alguém querido em  

estado de sofrimento extremo 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

2-Sentir-me diferente dos  

meus/minhas colegas 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

3-Lembrar-me da violação           
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

4-Sentir-me profundamente só           
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

5-Ter sido 
rejeitado/abandonado 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

6-Sentir-me preso(a)           
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

7-Pensar no que serei no futuro            
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

8-Sentir-me feio(a)           
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

9-Lembrar-me de ter ido para o 

 Hospital batido 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

10-Ter vontade de agredir 

 os adultos 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

11-Ser apontado(a) por esta 

r nesta instituição  

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

12-Sentir revolta pelo que 

 me aconteceu 

          
0            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexo 5: Estratégias de Coping (EC) 
 
(Gomes, R. M., Pereira, A. S., 2006) 
 
 
 
II- Uma vez mais, por favor imagina situações nas quais te encontras sob stresse. Como 
reagirias a tais situações? 

 Assinala as tuas respostas de acordo com a escala fornecida. 

 

1 Quando estou sob stresse esforço-me por voltar a encontrar o meu próprio ritmo.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse vou para a cama.  1 2 3 4 

3 Quando estou sob stresse às vezes irrito-me com as outras pessoas.  1 2 3 4 

4 Quando estou sob stresse tento estabelecer prioridades.  1 2 3 4 

5 Quando estou sob stresse penso na forma como lidei com situações semelhantes no passado.  1 2 3 4 

6 Quando estou sob stresse peço ajuda a outras pessoas.  1 2 3 4 

7 Quando estou sob stresse tento passar algum do trabalho para outras pessoas.  1 2 3 4 

8 Quando estou sob stresse organizo o meu ambiente da melhor forma possível.  1 2 3 4 

9 Quando estou sob stresse falo da minha situação a alguém.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse penso naquilo que se vai passar a seguir na minha cabeça.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse comporto-me como se não estivesse.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse grito.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse conforto-me a mim mesmo comendo.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse fujo da situação, pelo menos temporariamente.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse digo a mim mesmo que o principal é ser saudável.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse tomo qualquer coisa que me anime.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse tento libertar-me dessa pressão através do exercício físico.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse digo a mim mesmo palavras encorajadoras.  1 2 3 4 

1 Quando estou sob stresse esforço-me por me controlar.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse tento distrair-me.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse traço um plano.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse penso em algo agradável.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse paro de fazer tudo.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse penso em como poderia tornar as coisas mais fáceis para mim.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse privo-me de alguns dos meus tempos livres.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse penso naquilo que terá causado esse stresse.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse peço conselho a outras pessoas.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse digo a mim mesmo que as outras pessoas também estão sob stresse.  1 2 3 4 

2 Quando estou sob stresse tento acalmar-me.  1 2 3 4 

3 Quando estou sob stresse finjo que estou doente.  1 2 3 4 

3 Quando estou sob stresse tento fazer algo em relação ao meu estado de tensão.  1 2 3 4 
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