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Resumo 

Este estudo pretende explorar de que forma o conflito interparental se relaciona com a 

qualidade da vinculação ao pai e à mãe e com as competências sociais dos jovens adul-

tos. Os principais objetivos desta investigação são avaliar as perceções dos jovens adul-

tos acerca do conflito interparental, da sua vinculação ao pai e à mãe e das suas compe-

tências sociais e analisar a relação entre estas variáveis. Adicionalmente pretende-se 

determinar variações na qualidade da vinculação e competências sociais em função da 

perceção do conflito interparental, do estatuto conjugal dos pais e género. Os dados 

foram recolhidos mediante a resposta online a um conjunto de três instrumentos aplica-

dos a uma amostra de conveniência constituída por 200 jovens adultos com idades com-

preendidas entre os 18 e os 25 anos, de ambos os sexos. Os resultados mostram uma 

correlação negativa entre o conflito interparental e a qualidade da vinculação ao pai e à 

mãe e as competências sociais. Verificaram-se diferenças em função do género na qua-

lidade do vínculo aos pais, apresentando as raparigas uma maior ansiedade de separação 

face a ambos os progenitores e no conflito interparental uma maior perceção da ameaça. 

Os jovens filhos de pais divorciados percecionam os conflitos interparentais como mais 

destrutivos e ameaçadores e apresentaram-se menos inibidos na expressão da sua indi-

vidualidade.  

Palavras-chave: conflito interparental, vinculação aos pais, vinculação ao pai, vincula-

ção à mãe, competências sociais, jovem adulto 
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Abstrat 

This study intends to explore how interparental conflict relates to the quality of 

attachment to father and mother and social skills among young adults. The main 

objectives of this research are to evaluate the perceptions of young adults about 

interparental conflict, their attachment to father and mother and their social 

competencies and analyze the relationship between these variables. Additionally, we 

intend to determine variations in the quality of attachment to parents and social skills 

due to the perception of interparental conflict, parental marital status and gender. Data 

were collected online by response to a set of three questionnaires administrated to a 

sample of convenience consisting of 200 young adults aged between 18 and 25 years, 

from both sexes. The results show a negative correlation between interparental conflict 

and the quality of the attachment to father and mother, and the social skills. There were 

gender differences in the quality of the attachment to parents, giving girls greater 

separation anxiety from both parents and greater perception of threat in the interparental 

conflict. The young adults who are children of divorced parents perceive interparental 

conflicts as more destructive and threatening and are less inhibited in expressing their 

individuality . 

Keywords: interparental conflict, parental attachment, attachment to father, attachment 

to father, social competencies, young adults  
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1. Introdução 

A consistência relativa com que os cuidadores correspondem às necessidades da 

criança influencia o desenvolvimento das representações acerca do self e dos outros, median-

te a formação de modelos de funcionamento interno (Bowlby, 1969). Estes modelos represen-

tacionais são transversais ao processo de desenvolvimento do indivíduo, modelando o com-

portamento nas relações estabelecidas ao longo da sua vida. Considera-se, desta forma, que as 

experiências de vinculação precoces são imperativas no que concerne à realização bem suce-

dida das tarefas de desenvolvimento e ao desenvolvimento e manutenção de relações de pro-

ximidade  na adolescência e na vida adulta (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969; Collins & Fee-

ney, 2013; Feeney, 2006; Simpson & Rholes, 1998). Apesar de a investigação sobre as rela-

ções de vinculação ter, durante bastante tempo, negligenciado a contribuição individual da 

relação com o pai e mãe, hoje é consensual que ambos desempenham um diferenciado papel 

no contributo para o desenvolvimento psicossocial da criança (Grossman, Grossman, Frem-

mer-Bombik, Kindler, Schenerer-Englisch, & Zimmermann, 2002; Paquette, 2004). 

No período de transição para a vida adulta, as competências sociais são particularmen-

te preponderantes, dado que assumem um papel fundamental na satisfação relacional, acadé-

mica e profissional dos jovens adultos (Larson, Whitton, Hauser, & Allen, 2007; Segrini, 

Hanzal, Donnerstein, Taylor, & Domschke, 2007). Alicerçadas no seio familiar, a investiga-

ção sugere que as competências sociais estão positivamente relacionadas com os modelos de 

representação internos, pelo que indivíduos com uma vinculação segura tendem a ser indiví-

duos socialmente mais competentes (Dereli & Karakuş, 2011; DiTommaso, Brannen-

McNulty, Ross, & Burgess, 2003; Mallinckrodt, 2000; Mallinckrodt & Wei, 2005; Moreira, 

Bernardes, Andrez, Aguiar, Moleiro, & Silva, 1998; Rice, Cunningham, & Young, 1997; 

Riggio, Watring, & Throckmorton, 1993). 

O conflito interparental, independentemente do estatuto conjugal (divorciados vs. não 

divorciados), surge como uma variável que parece relacionar-se com a qualidade da vincula-

ção da criança aos pais, e com o desenvolvimento de competências sociais (Amato, Loomis, 

& Booth, 1995; Davies & Cummings, 1994). São vários os estudos que apontam para os efei-

tos nocivos da exposição das crianças ao conflito interparental, associando-o a um deteriora-

mento a longo-prazo do bem-estar e à manifestação de problemáticas internalizadas e exter-

nalizadas (Grych & Fincham, 1990; Grych, Fincham, Jouriles, & McDonald, 2000; Grych, 

Harold, & Miles, 2003).  
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Deste modo, dada a inegável importância da relação comos pais e entre os pais o fun-

cionamento social e psicológico dos indivíduos ao longo do curso de vida, conhecer os efei-

tos do conflito interparental e da qualidade da vinculação no desenvolvimento de competên-

cias sociais parece ser particularmente importante. Ao que acresce o facto de a atual conjetura 

socioeconómica propiciar a saída cada vez mais tardia dos jovens de casa dos pais, que reitera 

a pertinência de avaliar como as relações familiares contribuem para o desenvolvimento des-

sas competências. 

O propósito deste estudo, é assim, explorar de que forma o conflito interparental se 

relaciona com a qualidade da vinculação ao pai e à mãe (individualmente) e com as compe-

tências sociais nos jovens adultos. Desta forma, os principais objetivos são avaliar a perceção 

dos jovens adultos acerca do conflito interparental, da vinculação ao pai e à mãe e das suas 

competências sociais e analisar a relação entre estas variáveis. Pretende-se, ainda, determinar 

variações na qualidade da vinculação e competências sociais em função da perceção do con-

flito interparental, do estatuto conjugal dos pais e género. 

A perceção do conflito interparental foi avaliada pela versão portuguesa da Children’s 

Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC, Moura, Santos, & Matos, 2006, 2010, 

Grych, Seid, & Fincham, 1992), a qualidade das representações de vinculação aos pais foi 

avaliada pelo Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM, Matos & Costa, 2001), e 

as competências sociais foram avaliadas pela Escala de Competências Sociais (EHS, Ribeiro, 

Almeida, Almeida, & Rodrigues, 2004, versão portuguesa da Escala de Habilidades Sociales, 

González, 2000).  

Neste estudo de natureza quantitativa foi utilizada uma amostra de conveniência cons-

tituída por 200 jovens adultos que preenchessem cumulativamente as seguintes condições: a) 

idade compreendida entre os 18 e os 25 b) nacionalidade portuguesa e como língua materna o 

Português; c) ambos os pais vivos e d) não coabitar com um(a) parceiro(a). 

Após a recolha dos dados, efetuada numa plataforma online, procedeu-se a análises 

descritivas, de correlações e regressões entre as variáveis e comparação de grupos, com 

recurso ao Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21.0 (Armonk, NY: IBM Corp.). 
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2. Revisão de Literatura 

2.1.  Vinculação 

Alicerçada na etnologia, a teoria da vinculação assume-se como um quadro concep-

tual robusto que descreve um sistema comportamental homeostático regulador de comporta-

mentos de procura de contacto e proximidade, das crianças aos seus cuidadores. Desta forma, 

a vinculação designa a necessidade inata do ser humano para o estabelecimento de uma rela-

ção de proximidade específica com outro desde os primeiros momentos da vida (Ainsworth, 

1984; Bowlby, 1969). 

Enquanto constructo psicológico, a vinculação encerra uma incontestável capacidade 

explicativa do desenvolvimento e comportamento humano, assumindo um papel determinante 

na formação e desenvolvimento do eu.  

Segundo Hazan e Zeifman (1999) pode-se identificar quatro aspetos que caracterizam 

as relações de vinculação: manutenção da proximidade, angústia de separação, porto seguro 

e base segura. O processo de vinculação inicia-se com a proximidade física entre a criança e 

a figura de vinculação, mediante comportamentos intencionais por parte desta última e refle-

xos por parte da criança (como por exemplo, o choro). Com o tempo a criança aprende a 

fazer a associação entre o cuidador e o conforto e segurança em momentos de angústia, e a 

utilizá-lo como base segura a partir da qual pode explorar o meio que a rodeia. A criança exi-

be protestos de separação face ao afastamento da figura de vinculação (Zeifman & Hazan, 

2008; Bowlby, 1969). 

As figuras de vinculação, traduzem assim a dinâmica entre o objetivo de manutenção 

da proximidade e obtenção de segurança que promove a exploração, sendo utilizadas como 

“base segura” e como “refúgio de segurança ou porto de abrigo” (safe heaven). Neste sentido, 

uma função importante do sistema de vinculação é a de apoiar a criança na exploração do 

mundo que a rodeia, regulando a dinâmica entre a autonomia e a procura de proximidade. 

Não obstante à importância atribuída à relação mãe-criança, Bowlby (1978) reconhece 

que a criança estabelece relações de vinculação com mais do que um indivíduo, sendo várias 

as figuras de vinculação. É desenvolvida pela criança uma hierarquia das figuras de vincula-

ção, pois, não obstante a facto de a criança exibir comportamentos de vinculação com dife-

rentes figuras, há uma diferenciação clara e é mantida uma preferência consistente pela prin-

cipal figura de vinculação. Assim, mesmo perante a disponibilidade frequente das diferentes 

figuras de vinculação, a criança procura e mantém proximidade apenas com uma delas espe-
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cialmente em situações de angústia, cansaço, fome ou doença, manifestando maior segurança 

e comportamentos de protesto de separação mais intensos em relação a esta. 

Ao longo do processo de desenvolvimento são esperadas mudanças na composição e 

própria estrutura destas hierarquias, com o afastamento e a adição de novas figuras (Zeifman 

& Hazan, 2008). Segundo Bowlby é mediante esta interação com diferentes figuras e conse-

quente diversidade de padrões de comportamento social que a criança desenvolverá padrões 

de interação social. Até à adolescência tardia são os pais que permanecem como figuras pri-

mordiais de vinculação, altura em que os pares e relações românticas começam a subir na 

hierarquia das figuras de vinculação (Ducharme, Doyle, & Markiewicz, 2002; Hazan & 

Zeifman, 1999).  

Tal como na infância, a necessidade de uma “base segura” a partir da qual se desenro-

la a exploração e o desenvolvimento parece continuar a existir ao longo de todo o ciclo de 

vida (Bowlby, 1978). No entanto, a expressão adulta desta “base segura” é tida como uma 

sensação de segurança, de familiaridade, de continuidade e constância por outrem.  

O conceito de working model é assim crucial na teoria da vinculação, uma vez que 

permite a compreensão das relações de vinculação ao longo do ciclo de vida e das diferenças 

individuais. A palavra working reflete a natureza dinâmica do processo de vinculação, 

enquanto que, a palavra model  se refere ao facto das representações da realidade poderem ser 

trabalhadas no sentido de criarem modelos ‘preditivos’ do futuro e extrapolações para situa-

ções hipotéticas (Bretherton, 1996).  

Assim, um working model de uma relação de vinculação pode ser definido como uma 

representação mental ou estrutura interna do self, da figura de vinculação e das suas relações 

(Bowlby, 1978; Bretherton, 1992). Ou seja, pode ser entendido como um esquema mental 

cognitivo-afectivo-motivacional construído a partir das experiências do indivíduo no seu 

mundo interpessoal (Berman & Sperling, 1994). Desta forma, é a existência destes modelos 

internos de funcionamento que permite que as interações com outros significativos influen-

ciem o desenvolvimento emocional e social. Estes modelos incluem sentimentos, crenças, 

expectativas, estratégias de comportamento e regras de conduta (Collins, 1996). Por outro 

lado são dinâmicos, uma vez que podem ser ativados, modificados e reformulados perante 

novas situações.  

Várias investigações têm assim referido que diferentes modelos internos estão usual-

mente associados a diferentes formas de vivência dos afetos e representações do self e dos 

outros (Bretherton, 1996).  
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Estes modelos mentais de representação das figuras de vinculação são arquitetados 

durante a primeira infância e tendem a modelar a construção de relações futuras. Assim, os 

modelos de funcionamento interno que se firmam na infância e adolescência são a base da 

personalidade, mantém-se presentes ao longo do desenvolvimento modelando continuamente 

a perceção social e o comportamento em relações próximas.  

Apesar de a investigação sobre as relações de vinculação ter negligenciado durante 

bastante tempo a contribuição individual da relação com o pai e mãe separadamente, hoje é 

consensual e incontornável o facto de que há um contributo individual destas relações que 

não deve ser descurado. Ambos têm indiscutível impacto no desenvolvimento psicossocial da 

criança. 

De facto, ainda hoje, pai e mãe tendem a representar papeis diferenciados no seio 

familiar. Na maior parte das culturas as mães são consideradas a principal fonte de prestação 

dos cuidados físicos e de saúde à criança, por outro lado, os pais têm a função de assegurar os 

recursos da família, tendo por isso um menor envolvimento na vida da criança. O pai é então 

visto como o elo de ligação entre o mundo exterior e a criança promovendo novas experiên-

cias desafiadoras das suas competências. As interações pai-filho(a) são habitualmente de 

índole física e idiossincrática. No que às interações com as mães diz respeito, estas são nor-

malmente de natureza visual e objetiva (Paquette, 2004).   

Desta forma, o envolvimento paternal positivo é segundo Grossman e colaboradores, 

(Grossman et al., 2002) um contributo essencial para a existência de menos problemas com-

portamentais na infância, atitudes mais positivas na escola durante a adolescência e um 

aumento da realização económico-educacional bem como uma melhor saúde mental na idade 

adulta. 

Assim, a investigação aponta no sentido da identificação de uma vinculação segura à 

mãe estar mais relacionada com uma maior expressividade emocional e segurança do indiví-

duo na vida adulta (Coleman citado por Carvalho, 2008; Ducharme et al., 2002). Por outro 

lado, a vinculação ao pai é mais associada à competência social, relações menos conflituosas 

e mais amigáveis e cooperativas com os pares e maior capacidade na resolução de problemas 

(Ducharme et al., 2002; Grossman et al., 2002; Rice et al., 1997). 

Também o género sexual da criança parece ter um papel relevante no que concerne à 

importância que a vinculação a cada um dos pais assume, sugerindo que a vinculação à mãe 

será mais importante para as raparigas e a vinculação aos pais mais importante para os rapa-

zes (Verschueren & Marcoen, citados por Carvalho, 2008). Alguns autores têm também des-
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crito as raparigas como emocionalmente mais próximas e mais dependentes dos progenitores, 

quando comparativamente com os rapazes (Kenny & Donaldson, 1991; Matos, Barbosa, 

Almeida, & Costa, 1999). 

 

2.1.1. Estilos de vinculação. Baseando-se no conceito de modelos dinâmicos internos de 

Bowlby, Kim Bartholomew e Horowitz (1991) propõem um modelo bidimensional da vincu-

lação no adulto. Os autores dicotomizaram duas dimensões, do self e do outro, numa repre-

sentação em dois polos (positivo e negativo), formulando um modelo de quatro protótipos de 

vinculação.  

Segundo os autores, os modelos internos do self podem ser positivos (self merecedor 

de amor e apoio) ou negativos (self não merecedor de amor e apoio), bem como os modelos 

dos outros podem ser positivos (outros são responsivos e confiáveis) ou negativos (outros são 

“rejeitantes” e indisponíveis).  

Neste modelo, distinguem-se assim o estilo seguro (com uma visão positiva de si e 

dos outros), o desinvestido (com uma visão de si positiva mas com uma visão negativa dos 

outros e das relações), o preocupado (com uma visão dos outros positiva mas com uma visão 

negativa de si mesmo), e por fim o amedrontado (com uma visão negativa de si e dos outros) 

(Griffin & Bartholomew, 1994).  

Desta forma, os indivíduos que se posicionam no quadrante seguro apresentam níveis 

elevados ou moderados de coerência e auto-confiança, uma visão positiva dos outros e das 

relações. As relações passadas são avaliadas de forma crítica e realista, e integradas nas for-

mas de relacionamento atual. As suas relações são definidas pelas qualidades de mutualidade, 

intimidade e envolvimento. Por conseguinte, os sujeitos seguros tendem a recorrer a uma 

variedade de estratégias de coping ativas, que incluem o recurso aos outros como fonte de 

apoio. A vinculação segura representa assim o equilíbrio entre a dependência e a independên-

cia, o ponto ideal entre a linha ténue que transita entre a vinculação e a relação de 

poder/dependência. 

Por outro lado, os indivíduos preocupados são altamente expressivos e emocional-

mente reativos. Estes têm uma visão negativa de si mesmos, sendo por definição pouco con-

fiantes e coerentes e altamente dependentes dos outros na busca do seu valor pessoal. Quando 

sujeitos a situações de separação demonstram elevados níveis de ansiedade. As relações 

assumem um papel de extrema importância, onde procuram ativamente companhia e atenção, 

numa tentativa de evitarem situações de isolamento.  
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Os indivíduos definidos pelo modelo como desinvestidos apresentam uma visão posi-

tiva do self exibindo níveis de confiança moderados a elevados, e uma visão negativa dos 

outros. Estes apresentam posturas defensivas, considerados frios e arrogantes, sendo o evita-

mento e a defesa as estratégias de coping mais utilizadas. É também patente no seu compor-

tamento uma desvalorização das relações bem como uma supressão dos seus sentimentos.  

Finalmente, os indivíduos amedrontados apresentam uma visão negativa do self e dos 

outros, exibindo pouca autoconfiança e dificuldade em confiar nos outros. Imaginam que a 

representação que deles fazem, é a de alguém sem qualidades. São indivíduos inseguros, hesi-

tantes, vulneráveis e dependentes nas suas relações de intimidade, dificilmente iniciam essas 

relações dado o medo de rejeição.  

 

2.2.  Conflito interparental 

Segundo Davies & Cummings (1994), a criança desenvolve segurança emocional no 

seio da família mediante o desenvolvimento de um vínculo seguro aos pais, bem como 

mediante a exposição a uma relação interparental segura (Laurent, Kim, & Capaldi, citados 

por Cusimano & Riggs, 2013). Deste modo, o conflito interparental manifesta-se como uma 

variável que pode minar o estabelecimento de um vínculo seguro aos pais bem como a segu-

rança na relação interparental, quer mediante a rotura desse vínculo quer mediante o com-

prometimento da ideia dos pais como base segura. 

O conflito interparental constitui, desta forma, um dos stressores mais significativos 

para a criança, com efeitos particularmente prejudiciais ao nível do seu ajustamento, sobretu-

do se o conflito for resolvido de forma inadequada ou envolver agressão (Davies & Cum-

mings, 1994). 

Desta forma, não estará em causa somente a presença ou ausência de conflito, mas 

sim a forma como são resolvidas as divergências. Ou seja, o conflito pode ser considerado 

destrutivo quando marcado pela agressão física ou verbal, mas construtivo se for adotada 

pelos pais uma estratégia de colaboração de forma a alcançar uma resolução construtiva das 

divergências. De facto, a observação pela criança do uso de estratégias de confronto ajustadas 

à resolução construtiva do conflito pode resultar na aprendizagem dessas mesmas estratégias 

e no desenvolvimento de competências adequadas de resolução de conflitos, ferramentas 

úteis perante semelhantes situações na sua vida. Por outro lado, no caso de um (ou ambos) 
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dos pais ser entendido como mais agressivo, hostil e coercivo, a criança pode questionar a 

segurança da sua relação com um (ou ambos) dos pais. 

O conflito é, desta forma, um conceito de natureza multidimensional onde há a consi-

derar frequência, intensidade, conteúdo e resolução (Grych & Fincham, 1990). De acordo 

com o modelo cognitivo-contextual desenvolvido por Grych e Fincham (1990), o impacto do 

conflito interparental nas crianças dependerá da forma como este é expresso, de como a 

criança interpreta o seu significado e das suas implicações no seu bem-estar. Perante uma 

situação de conflito, a criança efetuará uma avaliação relativamente ao seu significado com 

base na cognição e no afeto. Isto é, a resposta afetiva inicial é modulada pela perceção e 

interpretação que a criança faz do conflito entre os pais, que são, por seu turno, moduladas 

pelas emoções. Assim, segundo o modelo, a observação de uma situação de conflito interpa-

rental por parte da criança desencadeará um processo que se inicia pela avaliação do nível de 

ameaça originado (processamento primário), é seguido de uma busca para a compreensão do 

motivo da sua ocorrência (processamento secundário) e decisão de como responder perante a 

situação (coping). No caso de o conflito não ser percebido como ameaçador é pouco provável 

que a criança lhe preste muita atenção, pelo que não avançará para uma segunda etapa de 

processamento secundário. Contudo, se este for percebido como particularmente ameaçador, 

terá lugar o processamento secundário onde a criança formulará um conjunto de representa-

ções referentes à estabilidade causal, culpabilização e eficácia no coping. Se a causa do con-

flito foi percebida como estável, pressupondo a sua manutenção e a impossibilidade de fazer 

algo para o evitar, é gerado na criança um stress negativo. A culpabilização refere-se ao grau 

de responsabilização que a criança atribui a si mesma, levando-a a experienciar sentimentos 

intensos de culpa e vergonha. A eficácia do coping diz respeito às suas crenças sobre as suas 

capacidades para lidar com o conflito. O modelo destaca ainda processos que podem moderar 

o efeito stressor do conflito nas crianças e realçando a importância do contexto, das cogni-

ções das crianças e do seu nível de desenvolvimento.  

Diversos estudos com crianças e adolescentes correlacionam o aparecimento de pro-

blemáticas internalizadas (i.e. depressão, ansiedade) quando é percecionada uma grande 

ameaça por parte da criança (Grych et al., 2000; Grych et al., 2003). Do mesmo modo, a 

autoculpabilização pelo conflito interparental parece potenciar o desenvolvimento de proble-

máticas externalizadas (i.e. agressividade, comportamento antissocial) (Grych et al., 2003).  

Desta forma, poderá concluir-se que o conflito interparental destrutivo lesará também 

as relações de vinculação pais-filhos, dado que aumenta o número de interações negativas 
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ocorridas entre eles e diminui o envolvimento e disponibilidade emocional dos pais (Moura 

& Matos, 2008). A elevada frequência de conflito interparental encontra-se assim relacionada 

com a tendência para o desenvolvimento de estilos de vinculação inseguros, enquanto a vin-

culação segura se relaciona com figuras parentais mais responsivos, sensíveis e disponíveis 

para ajudar a criança a regular as suas emoções (Cummings & Davies, cit. por Moura & 

Matos, 2008). 

 

2.2.1. Separação e divórcio. Apesar de comummente se atribuir ao divórcio e separação 

conjugal o estatuto de maior fator de risco para a adaptação das crianças, a investigação 

demonstra que o conflito interparental é bem mais relevante. Aliás, os efeitos negativos fre-

quentemente atribuídos à separação e divórcio podem ser, na maioria das vezes, mais bem 

explicados pelo nível e natureza do conflito interparental no decorrer desse processo (Grych, 

2005; Amato et al., 1995). 

Contudo, apesar desta relação que se estabelece com o conflito, não se pode deixar de 

considerar a separação e o divórcio como acontecimentos familiares muito stressantes na vida 

dos filhos, independentemente da sua idade. De facto, a separação e/ou divórcio conjugal 

exige uma redefinição da estrutura, papéis, funções e atividades familiares (Gunsberg & 

Hymowitz, 2005).  

Com o exponencial aumento do número de divórcios verificado nas últimas décadas, o 

interesse e o volume de estudos sobre a influência e impacto do divórcio nos filhos tem 

aumentando. O volume de estudos existente já permite verificar os efeitos mais imediatos do 

divórcio, mas também os seus efeitos a médio e longo-prazo.  Desta forma a investigação 

sugere que o divórcio apresenta um impacto negativo nos filhos relacionando-se com um 

conjunto de problemáticas do foro comportamental e emocional, relacionamentos mais dis-

funcionais com os pais, problemas de interação social e menor realização e sucesso académi-

co (Amato, 1991; Amato & Keith, 1991; Amato et al., 1995; Moura & Matos, 2008). 

A investigação com recurso a metodologias longitudinais aponta no sentido de uma 

transmissão intergeracional do divórcio, onde filhos de pais divorciados apresentam uma 

maior probabilidade de viram a terminar os seus próprios casamentos, por comparação a 

filhos de pais não divorciados. Uma das explicações avançadas para este fenómeno é baseada 

nos princípios da aprendizagem social e sugere que os pais divorciados transmitem menos 

competências aos seus filhos ao nível da resolução de conflitos, expressão emocional e 

comunicação (Amato & Afifi, 2006; Crowell, Treboux & Brockmeyer, 2009).  
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A investigação identifica algumas variáveis moderadoras no ajustamento ao divórcio para 

além do conflito interparental, sendo que a idade aquando do divórcio dos pais se destaca. De 

facto, crianças mais pequenas na altura do divórcio dos pais apresentam um maior risco, con-

tudo no que concerne particularmente às relações sociais e resultados académicos é mais pro-

blemático se o divórcio ocorrer na adolescência (Lansford, 2009; Moura & Matos, 2008). 

No que respeita ao impacto do divórcio em função do género os dados são inconclusivos, 

não se podendo atribuir um maior impacto do divórcio nem aos rapazes nem às raparigas 

(Lansford, 2009). 

Fruto da reorganização familiar exigida pela separação conjugal, vários estudos sugerem 

aliás uma relação entre a separação e o divórcio e uma maior independência e maturidade dos 

jovens (Bryner, 2001; Emery & Coiro, 1995). 

 

2.3. Competências Sociais 

A capacidade de um indivíduo manifestar um comportamento socialmente adequado 

nas mais variadas situações ao longo da sua vida é, preponderante para a saúde mental e bem-

estar emocional, estando associada a um sem número de consequências psicológicas e sociais 

positivas (Segrini et al., 2007).  

Desta forma, este é um campo que tem suscitado um grande interesse e uma multipli-

cidade de estudos oriundos das mais diversas áreas da Psicologia. Este facto ajuda a explicar 

a heterogeneidade existente neste campo de estudos, que se revela na grande dificuldade e, 

por conseguinte, grande variedade de definições deste conceito (Merrell & Gimpel, 1998). 

Assim, uma das mais prováveis razões apontadas para a aparente ambiguidade associada a 

uma definição consensual deste conceito estará inevitavelmente relacionada com a dificulda-

de de definir e estabelecer um conjunto de capacidades sociais unanimemente aceite. De fac-

to, não podemos deixar de considerar a variabilidade inerente ao papel do contexto social (i.e. 

local de culto vs. sala de espetáculos), à idade do indivíduo (i.e. é aceitável para uma criança 

a recusa em partilhar, enquanto que alguém mais velho estará “obrigado” a ter essa capacida-

de) e ao contexto cultural (i.e. em algumas culturas estabelecer contacto visual constitui uma 

capacidade social adequada, porém noutras é considerado rude e inadequado). Em relação a 

este último aspeto, é ainda de notar que o contexto cultural não será de considerar apenas de 

cultura para cultura, mas também dentro da própria cultura, uma vez que esta também dita 
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muitas vezes o que é adequado em função do género (i.e. os homens não choram). A forma 

como se faz referência às competências sociais também não é consensual, sendo estas igual-

mente referidas como habilidades sociais, competência comunicacional (Segrini et al., 2007) 

ou consideradas ainda como um termo equivalente à conduta assertiva (González, citado por 

Ribeiro et al., 2004). 

Contudo, tem sido possível encontrar semelhanças entre as diferentes definições, 

como, por exemplo, a noção de que os comportamentos sociais, se concretizados de forma 

apropriada, se tornam capacidades sociais, que por seu turno, quando adequadamente desem-

penhadas, conduzem à competência social geral (Rutherford, Chipman, DeGngi, & Ander-

son, citados por Lopes, Rutherford, Quinn, Mathur, & Cruz, 2006). 

Assim, o comportamento social é definido como a componente mais básica da compe-

tência social e pode ser conceptualizado com um acontecimento comportamental discreto (i.e. 

pedir “por favor” ou dizer “obrigado”). Por outro lado, as competências sociais são mais 

complexas e podem ser entendidas como os comportamentos sociais que os indivíduos apre-

sentam como resposta às tarefas sociais do quotidiano (Lopes et al., 2006). É este conjunto de 

comportamentos, que quando apropriadamente utilizado, permite que o indivíduo inicie e 

mantenha relações sociais positivas, contribui para a sua aceitação pelos pares e para uma 

adaptação eficaz ao meio envolvente. São estas capacidades sociais que, no seu conjunto, 

constituem a competência social, sendo que a base para a avaliação da competência social 

resulta da competência com que os comportamentos produzem resultados sociais positivos. 

As competências sociais devem assim ser entendidas como um conceito multidimen-

sional, apresentando uma componente situacional, uma comportamental e uma cognitiva. A 

componente situacional refere-se naturalmente à situação/contexto específica em que o indi-

víduo se encontra. Por outro lado, a componente cognitiva inclui a perceção individual de 

cada situação, as expectativas, valores e auto-verbalizações do indivíduo (Ribeiro et al., 

2004). Relativamente à componente comportamental, e de acordo com Lazarus (citado por 

Ribeiro et al., 2004), pode-se identificar quatro padrões de resposta específicos (a) capacida-

de para dizer não; (b) capacidade para pedir favores ou fazer pedidos; (c) capacidade para 

expressar sentimentos positivos e negativos; e (d) capacidade para iniciar, manter e terminar 

conversas. 

 Já de acordo com Riggio (1986) devem considerar-se seis dimensões: expressividade 

emocional, sensibilidade emocional, controlo emocional, expressividade social, sensibilidade 

social e controlo social. A expressividade emocional refere-se à capacidade do indivíduo para 
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expressar as suas competências de comunicação não-verbal, especialmente no que concerne a 

mensagens emocionais. Por outro lado, a dimensão sensibilidade emocional reporta-se à 

capacidade para receber, perceber e interpretar mensagens não verbais dos outros. Controlo 

emocional é a dimensão que remete para a capacidade para lidar e controlar as emoções e 

reações não-verbais. Por expressividade social entende-se a capacidade de comunicação ver-

bal e adaptação aos outros na interação social. A capacidade para receber, perceber e interpre-

tar a comunicação verbal dos outros é relativa à sensibilidade social. Por seu turno, o controlo 

social refere-se à capacidade para representar e adaptar-se a diferentes expressões e papéis 

sociais. Será o equilíbrio entre estas capacidades emocionais e sociais que facilitará a transi-

ção para a vida adulta, permitindo o ajustamento psicossocial durante este período (DiTom-

maso et al., 2003).  

A competência social é pois um constructo desenvolvimentista e na sua aprendizagem 

a interação com o meio, desde os primeiros anos de vida, assume um papel fulcral (Mallinck-

rodt, 1992). Por este motivo atribui-se à relação com os pais uma função determinante (a par 

com a relação com os pares). De acordo com Villa (citado por Rocha, 2011), as competências 

sociais começam a ser desenvolvidas na infância, com o desempenho gradual de novos papéis 

e com a assimilação das normas culturais, mediante diferentes processos de aprendizagem 

(como a modelagem e contingências de reforço). Segundo Riggio e colaboradores (1993), as 

capacidades referidas encontram-se relacionadas com a autoestima, um traço geralmente 

interpretado com indicador de uma vinculação segura – que servirá, por seu turno, de base e 

modelo de relação com os outros. 

 

2.4.  Jovem adulto 

Apesar da definição das barreiras etárias deste período ou o termo adotado para o 

designar nem sempre ser consensual (“young adulthood”, “emerging adulthood” “early adul-

thood”, “late adolescence”, “transition to adulthood”), considera-se jovem adulto um indiví-

duo com idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, período no qual o contexto e os papéis 

sociais sofrem mudanças dramáticas (Arnett, 2000; 2005; Masten, Burt, Roisman, Obradović, 

Long, & Tellegen, 2004).  

A transição para a idade adulta implica, para além da consolidação das tarefas desen-

volvimentais da adolescência, o assumir de novas tarefas e mudanças desenvolvimentais nos 
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domínios cognitivo, afetivo e relacional. Na sociedade ocidental a separação psicológica das 

figuras parentais, a construção da autonomia, o desenvolvimento da capacidade para a intera-

ção amorosa e a consolidação da auto-estima são algumas das tarefas desenvolvimentais mais 

importantes. Assim, esta etapa do desenvolvimento é habitualmente marcada por aconteci-

mentos como o ingresso no ensino superior/profissionalizante e possível resultante afasta-

mento da família nuclear, o estabelecimento num espaço próprio onde o jovem é responsável 

por si próprio, o desenvolvimento de relações de intimidade com os seus pares, o início da 

atividade profissional e a parentalidade (Cavanhaug, 2005).  

Segundo a teoria psicossocial de Erik Erikson, o desenvolvimento da intimidade é a 

tarefa nuclear desta fase. Desta forma, o jovem adulto atravessa nesta etapa a crise denomi-

nada Intimidade vs. Isolamento, em que explora as suas relações de intimidade para além do 

seio familiar no sentido de promover um sentido de conexão e mutualidade com o outro. A 

resolução positiva desta crise/conflito desenvolve a virtude do amor, leva a um sentimento de 

comprometimento e segurança nas relações, ainda que isso implique abdicar de interesses 

pessoais e fazer sacrifícios. Por outro lado, o evitamento da intimidade e o medo do compro-

misso e das relações contribuem para que as pessoas se fechem em si próprias o que conduzi-

rá ao isolamento e solidão. 

Já segundo Arnett (2004), este é ainda um período caracterizado pela (a) exploração 

de identidades, experimentação de várias possibilidades particularmente no trabalho, escola e 

no amor; (b) instabilidade, que é naturalmente consequência da exploração e se verifica no 

campo amoroso e profissional; (c) foco em si mesmo, dado que este tempo de maior liberdade 

e independência é tempo de grandes e importantes decisões; (d) sentimento de ambiguidade 

em relação a este período de transição em que já não se consideram adolescentes mas ainda 

não se sentem adultos e, finalmente, (e) variado leque de possibilidades, sendo esta a idade 

onde o otimismo impera, as expectativas e esperanças são as mais elevadas.  

Este afirma-se assim como um período de desafios, incertezas e possibilidades o que 

lhe confere o estatuto de uma das etapas mais fascinantes e marcantes do desenvolvimento 

humano.  

2.4.1. Vinculação. Na transição para a vida adulta é esperado que o jovem atinja auto-

nomia em relação aos pais, como resultado de um processo gradual que ocorre durante a 

infância e adolescência. Contudo, o alcançar da autonomia relativamente aos pais não implica 

a cessão dos vínculos estabelecidos com as figuras parentais (Ainsworth, 1989). Pelo contrá-

rio, não obstante ao facto de o jovem adulto encontrar nesta etapa da sua vida novas figuras 
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de vinculação, habitualmente continua a ser mantida uma relação significativa com as figuras 

parentais. A vinculação impõe-se aliás como um processo da mais extrema importância para 

a realização bem sucedida das tarefas de desenvolvimento (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969). 

A expressão dos comportamentos de vinculação é, evidentemente, marcada pela histó-

ria de vinculação única de cada indivíduo, de variáveis e aspetos culturais (Crowell, Fraley, 

& Shaver, 1999) que permitem o desenvolvimento do sentido de valor e competência pessoal 

que proporcionam os recursos pessoais e relacionais necessários para percorrer o desenvol-

vimento de forma adaptativa. Os modelos de funcionamento interno que orientam as expecta-

tivas, sentimentos, comportamentos e processamento da informação, possibilitando a regula-

ção emocional constituem, segundo Crowell e colaboradores (1999), a base para a ligação 

entre a teoria da vinculação e um desenvolvimento adulto bem conseguido.  

Neste sentido, são diversos os estudos que atestam a influência do estilo de vinculação 

no percurso de desenvolvimento, nomeadamente no que se refere à transição para a vida 

adulta. A existência de uma vinculação segura à mãe tem sido apontada como um forte predi-

tor da qualidade dos relacionamentos subsequentes à infância (Durcharme et al., 2002), no 

entanto, a vinculação ao pai destaca-se como melhor preditor da competência social, especifi-

camente (Rice et al., 1997). Indivíduos com um estilo de vinculação seguro apresentam uma 

autoestima mais positiva e são mais competentes socialmente (Crowell et al., 1999). Estes 

indivíduos apresentam também maiores capacidades de regulação emocional (Cassidy, 1994), 

mostram-se mais confortáveis no estabelecimento de relações íntimas com os pares (Allen & 

Land, 1999) e recorrem aos outros para receber ajuda e suporte (Belsky & Cassidy, 1994). 

Por outro lado, indivíduos com um estilo de vinculação inseguro são mais ansiosos e exage-

ram a sua necessidade de proximidade e disponibilidade (Cassidy, 1994), o que acarreta cus-

tos na sua autonomia, bem como na dos parceiros quando desenvolvem relações íntimas.  

Assim, poderá dizer-se que a vinculação na vida adulta é semelhante, na sua natureza, 

à que ocorre na infância (Bowlby, 1969). Verifica-se uma semelhança das características 

emocionais e comportamentais nestas relações (i.e. desejo de proximidade em situações 

adversas, conforto na presença das figuras de vinculação, ansiedade face à inacessibilidade 

das figuras de vinculação), generalização da experiência e ligação temporal entre os fenóme-

nos (Weiss citado por Canavarro, Dias, & Lima, 2006).  

Outra das características distintivas das relações de vinculação na vida adulta têm que 

ver com o facto de estas serem relações de natureza recíproca, onde se prestam e se recebem 

cuidados alternadamente, de acordo com o contexto e necessidades de cada interveniente 
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(Weiss cit. por Canavarro et al., 2006). Este facto contrasta com a natureza complementar das 

relações de vinculação estabelecidas na infância. 

É também fundamental, distinguir as relações de afiliação, dependência e sexuais, que 

apesar de assumirem um papel importante a esta etapa do desenvolvimento, diferem das rela-

ções de vinculação no sentido em que estas últimas são as únicas que têm a função de pro-

mover uma sensação de segurança e pertença (Canavarro et al., 2006). 

 

2.4.2. Conflito interparental. O conflito interparental é um reconhecido fator de risco no 

que concerne aos problemas de ajustamento da criança e do adolescente, no entanto só mais 

recentemente é que a investigação se têm vindo a debruçar sobre os efeitos deste nos jovens 

adultos (Amato et al., 1995; Cusimano & Riggs, 2013).  

Sabe-se, no entanto, que a ligação entre a experiência da criança com o conflito paren-

tal e as representações que esta formula refletem a operação de esquemas no que concerne à 

expressão e resolução do conflito interpessoal (Grych, 1998). Desta forma, fica manifesto o 

efeito extraordinariamente poderoso que os conflitos interparentais podem ter para o desen-

volvimento de crenças sobre como lidar e gerir situações de conflito. 

Apesar da discrepância ainda verificada entre o volume de estudos realizados com 

crianças e adolescentes, a investigação até agora realizada com jovens adultos tem demons-

trado que a exposição ao conflito interparental, quer a nível longitudinal quer a nível concor-

rente, tem influência no funcionamento e bem-estar dos jovens adultos (Amato et al., 1995; 

Cusimano & Riggs, 2013; Feeney, 2006). Está igualmente documentado que o conflito inter-

parental exerce efeitos negativos ao nível académico, social e psicológico (Amato & Booth, 

1991; Amato & Keith, 1991; Booth & Edwards, 1990; Turner & Kopiec, 2006). A exposição 

ao conflito interparental durante a infância tem sido assim associada à depressão e ao abuso 

de substâncias nos jovens adultos (Turner & Kopiec, 2006). Outros dados apontam no sentido 

de que o conflito interparental experienciado na transição para a vida adulta é um bom predi-

tor do comportamento anti-social nos jovens adultos do sexo masculino (Neighbors, Fore-

hand, & Bau, 1997) e está correlacionado com ansiedade nas relações (Riggio, 2004). Um 

dos domínios mais investigados em relação ao efeito desta variável nos jovens adultos é o 

respeitante às relações românticas, face à importância acrescida destas nesta etapa do desen-

volvimento. São, por isso, diversos os estudos que atestam o impacto do conflito interparental 

na qualidade e manutenção de relações românticas (Cui & Fincham, 2010; Cusimano & 

Riggs, 2013; Feeney, 2006). 
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O conflito interparental parece, desta forma, mediante o processo de aprendizagem 

social, exercer uma influência transversal ao processo de desenvolvimento do indivíduo.  

 

2.4.3. Competências sociais. Considerando os desafios e tarefas inerentes a esta etapa do 

desenvolvimento humano, as competências sociais acrescem de uma maior importância, cor-

roborada pela saída em permanência da casa dos pais, entrada no mundo do trabalho, e 

importância crescente das relações íntimas/românticas nesta fase.  

Com efeito, esta fase de exploração e transição sujeita o jovem à exposição das mais 

diversas situações sociais, que por seu turno, envolvem e exigem uma vasta gama de compe-

tências sociais. A eminente emancipação vivida a esta etapa exige a coordenação das relações 

amorosas com relações de amizade, coordenando parceiros, colegas e amigos, coordenando o 

trabalho com a formação e educação académica e coordenando a carreira com a vida social. 

Deste modo, Del Prette e Del Prette (citados por Villa, 2005) propõem a organização 

das competências sociais num conjunto de classes e subclasses. Os autores identificam assim 

sete conjuntos de competências sociais mais relevantes para a avaliação e intervenção com 

adultos, são elas: competências sociais de auto-monitorização, de comunicação, de civismo, 

assertivas, de direito e de cidadania, empáticas, de trabalho e de expressão de sentimento 

positivo.  

As competências sociais têm-se assim afirmado como um recurso de extrema impor-

tância ao longo de todo o curso do desenvolvimento humano, no entanto a investigação tem 

aprofundado mais o seu papel na infância e adolescência (Sroufe, 2005). A investigação com 

crianças mostra uma relação muito bem estabelecida entre psicopatologia e baixas competên-

cias sociais, bem como perturbações específicas como a depressão mostram uma forte relação 

com baixas competências sociais em adolescentes. Apesar de a investigação diretamente 

sobre as competências sociais em jovens adultos ser dispersa, ela existe. Alguns estudos inci-

dem sobre perturbações específicas (i.e. ansiedade, perturbação de hiperatividade com défice 

da atenção), onde foram encontradas correlações entre baixas competências sociais e aumento 

dos sintomas (Barkley, Murphy, & Kwasnik, 1996). A investigação salienta ainda a impor-

tância das competências sociais no bem-estar dos jovens adultos, identificando-as como um 

importante preditor do ajustamento emocional (Rice et al., 1997). Vários estudos demonstram 

também a existência de uma correlação positiva entre um estilo de vinculação seguro e com-

petências sociais (Dereli & Karakuş, 2011; Moreira et al., 1998). Ou seja, tal como na infân-

cia e na adolescência, os estudos indicam que a qualidade das competências sociais parece 
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depender maioritariamente da qualidade das relações interpessoais significativas desenvolvi-

das ao longo da vida e das dinâmicas familiares existentes (Sroufe, 2005). 

Em suma, a investigação tem vindo a reiterar a importância das competências sociais 

nesta etapa do desenvolvimento. 
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3. Metodologia 

3.1.  Objetivos e Natureza do Estudo 

Com a finalidade de explorar de que forma o conflito interparental se relaciona com a 

vinculação aos pais e com as competências sociais nos jovens adultos, são objetivos deste 

estudo de natureza quantitativa: 

1) Avaliar a perceção dos jovens adultos sobre o conflito interparental, a qualidade da 

sua vinculação ao pai e à mãe e as suas competências sociais. 

2) Analisar a relação entre o conflito interparental, a qualidade da vinculação e as com-

petências sociais; 

3) Determinar variações na qualidade da vinculação e competências sociais em função 

do conflito interparental, do estatuto conjugal dos pais e género. 

Deste modo, foram consideradas, neste estudo, as seguintes variáveis: vinculação aos 

pais (avaliada pelo Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe – QVPM, Matos & Costa, 

2001 – Anexo C); conflito interparental (avaliado pelo Children’s Perception of Interparental 

Conflict Scale – CPIC, Moura, Santos, & Matos, 2006, 2010, versão portuguesa do Grych, 

Seid, & Fincham, 1992 – Anexo D) e competências sociais (avaliadas pela Escala de Compe-

tências Sociais – EHS, Ribeiro, Almeida, Almeida, & Rodrigues, 2004, versão portuguesa da 

Escala de Habilidades Sociales, González, 2000 – Anexo E).  

 

3.2.  Obtenção, Seleção e Caracterização da Amostra 

O procedimento de obtenção da amostra seguiu um processo de amostragem não pro-

babilístico, designado de propagação geométrica (ou snowball) (Marôco, 2011), do qual 

emergiu uma amostragem de conveniência obtida através de referências múltiplas por parte 

dos participantes que reuniam as condições requeridas. 

Os participantes deviam preencher cumulativamente as seguintes condições: a) idade 

compreendida entre os 18 e os 25 anos (período definido por Arnett (2000, 2004, 2006) como 

correspondente à transição da adolescência para a vida adulta); b) nacionalidade portuguesa e 

como língua materna o Português; c) ambos os pais vivos e d) não coabitar com um(a) parcei-
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ro(a), de forma a permitir que os sujeitos se centrassem nas representações da sua atual rela-

ção com os pais e da relação entre os pais. 

Este estudo contou com a participação de 200 indivíduos (N=200), com idades com-

preendidas entre os 18 e os 25 anos (M=21.82; DP=2.291), sendo que 24% (n=48) pertencem 

ao sexo masculino e 76% (n=152) ao sexo feminino. A maioria dos participantes frequentou 

ou frequenta o ensino superior (60.5%; n=121), sendo que apenas um dos participantes possui 

somente a escolaridade obrigatória (0.5%, n=1) (ver quadro 1). 

Os participantes são na maioria filhos de pais casados ou a viver em união de facto 

(77.5%; n=155), e o seu agregado familiar é constituído por ambos os pais e irmão(s) (52%; 

n=104) (consultar quadro 1). Os participantes filhos de pais separados ou divorciados 

(22,5%; n=45), relatam ter, em média, 11.5 anos (M=11.5; DP=6.098) aquando da separa-

ção/divórcio dos pais. 

 

Quadro 1. Características da amostra por sexos 

 
Masculino 

(N=48) 

Feminino 

(N=152) 

 N % N % 

Habilitações literárias     

9º ano 0  1 .7 

12º ano 17 35.4 61 40.1 

Licenciatura 19 39.6 66 43.4 

Mestrado/ Doutoramento/ 

Pós-gradução 
12 25 24 15.8 

Estado civil dos pais     

Casados/União de Facto 38 79.2 117 77 

Separados/Divorciados 10 20.8 35 23 
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3.3.   Instrumentos de Avaliação 

3.3.1. Questionário sociodemográfico. (Anexo B) A recolha de dados sociodemográfi-

cos da amostra foi efetuada mediante um questionário elaborado para o efeito. Neste questio-

nário era solicitado aos participantes que indicassem: sexo, idade, nível de escolaridade, 

composição do agregado familiar, estado civil dos pais e, em caso de separação/divórcio dos 

pais, idade do participante aquando do acontecimento.  

 

3.3.2. Questionário de vinculação ao pai e à mãe (QVPM). (Anexo C) No presente 

estudo foi adotada uma abordagem dimensional da vinculação.  

Baseado nas contribuições teóricas de John Bowlby e Mary Ainsworth, e na proposta 

de Kim Bartholomew de avaliação da vinculação no adulto, o QVPM é um instrumento de 

autorrelato desenvolvido por Matos e Costa (2001) destinado a avaliar as representações que 

os adolescentes e jovens adultos têm relativamente à qualidade da sua vinculação com cada 

uma das suas figuras parentais. 

Este instrumento permite assim aceder à vinculação numa abordagem dimensional 

(com itens construídos de acordo com seis dimensões conceptuais da vinculação: procura de 

proximidade, o porto seguro, a ansiedade de separação, o medo da perda, a admiração e a 

base segura). Contudo, dado que a sua construção se fundamenta também numa abordagem 

prototípica, é possível, mediante procedimentos de análise de clusters, obter os quatro 

padrões de vinculação de Bartholomew (seguro, preocupado, desinvestido e amedrontado).  

O QVPM é composto por 30 itens que se organizam em torno de uma estrutura de 3 

fatores constituídos por 10 itens cada: Inibição da Exploração e Individualidade (IEI.), Qua-

lidade do Laço Emocional (QLE;) e Ansiedade de Separação e Dependência (ASD). Os itens 

que constituem o fator IEI (itens 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 e 30) procuram avaliar a perce-

ção do indivíduo relativamente às restrições à expressão da individualidade própria (i.e., Os 

meus pais impõem a maneira deles de ver as coisas.). O fator QLE (itens 1, 4, 7, 10, 13, 16, 

19, 22, 25 e 28) reporta para a importância das figuras parentais enquanto figuras de vincula-

ção, percebidas como essenciais e únicas para o seu desenvolvimento, às quais o indivíduo 

fará apelo em situações de dificuldade e com quem projeta uma relação duradoura (i.e., Con-

fio nos meus pais para me apoiarem nos momentos difíceis da minha vida.). Os itens do fator 

ASD (itens 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 e 29) permitem aceder à perceção do indivíduo rela-
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tivamente a experiências de ansiedade e medo da separação das figuras de vinculação (i.e., Só 

consigo enfrentar situações novas se os meus pais estiverem comigo.).  

As respostas ao questionário são efetuadas através do uso de uma escala de tipo Likert 

de seis pontos, de acordo com aquilo que os jovens pensam e sentem acerca de cada um dos 

seus progenitores (1- “Discordo totalmente” e 6 - “Concordo totalmente”).  

As qualidades psicométricas deste instrumento têm vindo a ser amplamente testadas 

com diversas amostras independentes, sendo que têm sido verificados adequados indicadores 

de validade e fiabilidade (Matos et al., 1999; Matos & Costa, 2006). Na sua versão final, este 

instrumento apresenta valores de consistência interna (alfa de Cronbach) que variam entre.78 

e .95 para as respeitantes ao pai e .76 e .92 para as dimensões referentes à mãe (Gouveia & 

Matos, 2011). No presente estudo o instrumento revelou igualmente uma elevada consistên-

cia interna com valores que oscilam entre .84 e .95 para as dimensões referentes ao pai e .85 e 

.93 para as dimensões referentes à mãe. O Quadro 2 apresenta os valores de consistência 

interna do QVPM na sua versão original (Matos et al.,, 1999),  na sua última versão num 

estudo de Cordeiro (2012) e no presente estudo.  

A opção pela utilização do QVPM neste estudo fundamentou-se assim, também no 

facto de ser um instrumento com boas capacidades psicométricas, construído especialmente 

para a população portuguesa.  

 

Quadro 2. Consistência interna (alfa de Cronbach) do QVPM 

 
Matos, Barbosa S., 

Almeida & Costa (1999) 
Cordeiro (2012) Presente Estudo 

 Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

IEI .89 .88 .85 .85 .95 .93 

QLE .86 .81 .95 .90 .84 .86 

ASD .80 .76 .87 .83 .85 .85 

 

3.3.3.  Children’s perception of interparental conflict scale (CPIC). (Anexo D) A perce-

ção que os jovens têm relativamente ao conflito entre os pais foi avaliada pela versão portu-

guesa da Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC, Moura, Santos, & 

Matos, 2006, 2010, versão portuguesa do Grych, Seid, & Fincham, 1992).  
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Este instrumento assenta na teoria cognitivo-contextual desenvolvida por Grych e 

Fincham (1990), a qual procura compreender a relação entre o conflito interparental e o ajus-

tamento dos filhos. Segundo esta teoria, o ajustamento variará em função das características 

do conflito, dos fatores contextuais e do nível de desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Deste modo, os autores propõem quatro componentes do conflito interparental percebido 

(intensidade, conteúdo, duração e resolução) que têm um papel crucial na forma como as 

crianças compreendem e lidam com o mesmo. Assim, a intensidade do conflito refere-se ao 

grau de hostilidade expressa ou ocorrência de agressão física. O conteúdo reporta à perceção 

de envolvimento, culpa ou triangulação no conflito interparental. Por outro lado, a duração é 

a componente referente ao tempo de exposição da criança a uma situação de stress. Finalmen-

te, a resolução refere-se à perceção de que os pais são capazes de lidar com o conflito de for-

ma construtiva.  

No sentido de identificarem os mencionados componentes, Grych, Seid e Fincham 

(1992) elaboraram um questionário de autorrelato, composto por 48 itens organizados em 9 

escalas: Frequência, Intensidade, Resolução, Conteúdo, Perceção de Ameaça, Eficácia, Cul-

pa, Triangulação e Estabilidade, que foi posteriormente reorganizado por Grych e a sua 

equipa em três grandes dimensões. Essas três dimensões, fruto de análises fatoriais explorató-

ria e confirmatória e da consistência interna, são: Propriedades do Conflito (composta pelas 

escalas Frequência, Intensidade e Resolução), Culpa (composta pelas escalas Conteúdo e 

Culpa) e Ameaça (composta pelas escalas Perceção de Ameaça e Eficácia). Ficam assim de 

fora, com esta reorganização, as escalas Estabilidade e Triangulação, bem como um dos itens 

constituintes desta última, dado que não saturavam de forma consistente em nenhum dos três 

fatores teoricamente concebidos. Segundo os autores, as referidas escalas devem ser vistas 

como escalas separadas e independentes. A versão final do instrumento fica assim constituída 

por 48 itens (organizados em 7 escalas e 3 dimensões) respondidos mediante uma escala de 

tipo Likert de seis pontos (1= ”Discordo totalmente” a 6= “Concordo totalmente”). 

Deste modo, a dimensão Propriedades do Conflito avalia a perceção do jovem relati-

vamente a uma forma destrutiva de conflito interparental (i.e., Os meus pais insultam-se 

mesmo na minha presença.); a dimensão Ameaça procura avaliar a perceção de ameaça e de 

medo desencadeado pelo conflito associado a um sentimento de incompetência pessoal para 

lidar com esse mesmo conflito (i.e., Quando os meus pais discutem eu tenho medo que algo 

de mal aconteça.); e por fim, a dimensão Culpa pretende avaliar a perceção do jovem acerca 
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do seu papel/contributo no conflito dos pais (i.e., Os meus pais geralmente discutem por 

minha causa.).  

 

Quadro 3. Dimensões, subscalas e itens do CPIC 

Dimensões Subescalas Itens 

Propriedades do Conflito 

(n=19) 

Frequência (n=6) 1, 9, 14, 17, 26, 34 

Intensidade (n=7) 4, 12, 21, 30, 35, 37, 42 

Resolução (n=6) 2, 10, 18, 27, 38, 45 

Ameaça (n=12) 
Perceção de Ameaça (n=6) 6, 15, 23, 32, 39, 44 

Eficácia (n=6) 5, 13, 22, 31, 43, 48 

Culpa (n=9) 
Conteúdo (n=4) 3, 19, 28, 36 

Culpa (n=5) 8, 16, 25, 40, 47 

 Triangulação (n=4) 7, 24, 33, 41 

 Estabilidade (n=4) 11, 20, 29, 46 

 

Tal como na sua versão original, a versão portuguesa do CPIC apresenta qualidades 

psicométricas bastante adequadas com níveis de consistência interna (alfa de Cronbach) que 

variam .57 (Culpa) e .92 (Propriedades do Conflito) (Moura et al., 2010) . No presente estu-

do o instrumento revelou uma consistência interna elevada, manifestando níveis que variam 

entre .68 (Culpa) e .93 (Propriedades do Conflito). O Quadro 3 exibe os valores de consis-

tência interna do CPIC nos estudos supracitados e no presente estudo.  

De notar que no presente estudo foram utilizadas duas versões deste instrumento, em 

função do estatuto conjugal dos pais. Assim elaborou-se uma versão retrospetiva do CPIC 

que era apresentada aos participantes cuja resposta ao item nº5 do questionário sociodemo-

gráfico (Estado civil dos pais) fosse “Divorciados/Separados”, de modo a que estes se repor-

tassem ao período em que os pais viviam juntos na avaliação da perceção do conflito interpa-

rental. 

A escolha deste instrumento prendeu-se também com o facto de este estar devidamen-

te adaptado à população portuguesa e ter revelado adequadas propriedades psicométricas, 

apoiadas por numerosa investigação (Grych et al., 2000; Grych et al., 2003; Moura & Matos, 

2008; Moura et al., 2010). Para além disso, acresce o facto de se tratar de um instrumento de 
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relativamente rápida aplicação, o que se traduz numa grande vantagem dado que quanto mais 

morosa a participação menor a probabilidade dos indivíduos se auto-selecionarem para parti-

cipar no estudo. 

Quadro 4. Consistência interna (alfa de Cronbach) do CPIC 

 
Grych et al. (1992) 

Moura et al. 

(2010) 

Presente Estu-

do 

 Amostra 1 

N=222 

Amostra 2 

N=114 
N=677 N=200 

Propriedades do Conflito .90 .89 .92 .94 

Frequência .70 .68 .75 .77 

Intensidade .82 .80 .84 .86 

Resolução .83 .82 .86 .90 

Ameaça .83 .83 .79 .85 

Perceção de Ameaça .82 .83 .81 .85 

Eficácia .69 .65 .66 .75 

Culpa .78 .84 .76 .84 

Conteúdo .74 .82 .72 .77 

Culpa .61 .69 .57 .68 

Triangulação .71 .62 .60 .71 

Estabilidade .65 .64 .79 .87 

 

3.3.4. Escala de competências sociais (EHS). (Anexo E) A avaliação das competências 

sociais dos participantes foi efetuada mediante o preenchimento da Escala de Competências 

Sociais (Ribeiro, Almeida, Almeida, & Rodrigues, 2004, versão portuguesa da Escala de 

Habilidades Sociales, González, 2000).  

Este instrumento de autorrelato, foi desenvolvido por González (2000) considerando 

as diferentes componentes de resposta assertiva: comportamental, cognitiva e situacional. 

Deste modo, e segundo a autora, o EHS permite medir seis componentes das capacidades 

sociais: (1) autoexpressão em situações sociais, (2) defesa dos próprios direitos como consu-

midor, (3) expressão de incómodo ou desconforto, (4) recusar e cortar interações, (5) fazer 

pedidos e (6) iniciar interações positivas com o sexo oposto (Ribeiro et al., 2004).  
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Constituído por 33 itens respondidos através do uso de uma escala de quatro pontos, 

que varia de 1=”Não me identifico em absoluto; a maioria das vezes não me ocorre ou não o 

faria” a 4=”Muito de acordo e sentir-me-ia ou atuaria desta forma na maioria dos casos”,  

a adaptação portuguesa do instrumento encontrou igualmente uma estrutura fatorial de seis 

fatores, contudo nove dos itens não saturaram em qualquer dos fatores encontrados. Assim, a 

designação para cada um dos fatores proposta pelos autores da adaptação portuguesa é a 

seguinte: Fator I: Fator global de evitamento social (i.e., Muitas vezes prefiro ceder, calar-

me ou “meter o rabo entre as pernas”, para evitar problemas com outras pessoas), Fator II: 

Dizer não e cortar com interações (i.e., Às vezes custa-me pedir que me devolvam algo que 

emprestei), Fator III: Timidez (Iniciar interações positivas com quem se sinta atraído(a)) 

(i.e., Custa-me fazer elogios a alguém de quem gosto), Fator IV: Medo em se expor social-

mente (i.e., Por vezes evito certas ocasiões sociais, com medo de fazer ou dizer algum dispa-

rate), Fator V: Não interpretado e Fator VI: Defesa dos próprios direitos enquanto consumi-

dor (i.e., Se ao chegar a casa encontro um defeito em algo que comprei, vou à loja devolver). 

A distribuição dos itens por cada um dos fatores encontra-se no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Distribuição dos itens por cada um dos fatores na versão portuguesa da EHS 

Fator Itens  

Fator I 10, 12, 23, 26, 31 e 32 

Fator II 5, 6, 14, 15, 24 e 33 

Fator III 8, 9 e 17 

Fator IV 1, 11, 20 e 29 

Fator V 12 e 18 

Fator IV 3, 7 e 16 

 

As propriedades psicométricas da adaptação portuguesa da EHS são consideradas 

modestas, com valores de alfa de Cronbach variando de .26 (Fator II) a .66 (Fator global) 

(Ribeiro et al., 2004). No presente estudo são observados valores de consistência interna que 

variam entre . 31 (Fator V) e . 91 (Fator global) (conferir Quadro 6). Não obstante, a escolha 

deste instrumento prendeu-se com o facto de este estar já devidamente traduzido e adaptado à 
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população portuguesa e avaliar várias componentes das competências sociais e ser de rápida 

administração. 

 

Quadro 6. Consistência interna (alfa de Cronbach) da EHS 

Fator González (2000) Ribeiro et al. (2004) Presente Estudo 

Global .88 .83 .91 

Fator I --- .62 .78 

Fator II --- .26 .76 

Fator III --- .60 .74 

Fator IV --- .66 .76 

Fator V --- .46 .31 

Fator VI --- .57 .58 

 

3.4.  Procedimento de Recolha dos Dados 

Numa fase preliminar foi efetuado um pequeno estudo piloto com 4 indivíduos (dois 

do sexo feminino e dois do sexo masculino), que preenchiam as condições de participação 

neste estudo. Este estudo informal teve por objetivo: (1) rever os instrumentos de forma a 

proceder a eventuais reformulações, (2) permitir o cálculo do tempo médio de resposta a cada 

um deles e (3) assegurar o pleno funcionamento da plataforma hospedeira.  

Para a obtenção dos dados foi criada uma plataforma online (Qualtrics Survey Soft-

ware®), onde foram disponibilizados os instrumentos de avaliação no período de maio a 

julho de 2013.  

O processo de recolha de dados mediante a disponibilização do questionário online foi 

uma decisão alicerçada nas características da amostra pretendida (não-probabilística). Uma 

vez que a população de jovens adultos (18 a 25 anos) se encontra entre os utilizadores mais 

intensos desta tecnologia, foi possível alcançar um elevado número de respostas com maior 

rapidez e menor custo, quando comparativamente com os meios tradicionais de resposta 

(Orosa, Pinto, & Sales, 2008). Da mesma forma, o recurso à internet permite uma recolha 

mais cuidada dos dados, uma vez que permite a eliminação de respostas omissas, o encami-

nhamento para diferentes blocos/questões perante determinada resposta e o registo eletrónico 

dos dados, entre outras vantagens (Musch & Reips, citados por Orosa et al., 2008). Outro dos 
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aspetos positivos a considerar neste caso específico é também a inibição da desejabilidade 

social possibilitada por este tipo de procedimento, quando comparado com outros meios de 

administração. 

Todavia, é igualmente pertinente considerar as desvantagens que um estudo online 

acarreta. De facto, este método não permite aos investigadores o controlo sobre as condições 

e o ambiente em que o participante responde, uma vez que não é possível supervisionar a 

administração. Existe a possibilidade dos participantes ignorarem as instruções e/ou da parti-

cipação de indivíduos que não preencham as condições solicitadas (Orosa et al., 2008). Tam-

bém há a considerar o viés de autosseleção, dado que neste tipo de amostra são indivíduos 

que se auto-selecionam para a resposta ao questionário.  

Num primeiro momento todos os participantes foram informados acerca do âmbito e 

propósito da investigação, bem como das condições de participação e sua duração (aproxi-

madamente 20 a 30 minutos). Todos os participantes deram a esta altura o seu consentimento 

informado à participação no estudo (Anexo A).  

Seguidamente era solicitado o preenchimento do questionário sociodemográfico. O 

item nº6 deste instrumento (Idade aquando do divórcio/separação dos pais) era apenas dis-

ponibilizado aos participantes cuja resposta ao item anterior (Estado civil dos pais) fosse 

“Divorciados/Separados”. Eram depois apresentados os instrumentos Questionário de Vincu-

lação ao Pai e à Mãe (QMVM; Matos & Costa, 2001), Children’s Perception of Interparental 

Conflict Scale (CPIC; Grych, Seid, & Fincham, 1992; versão portuguesa de Matos, Santos, & 

Matos, 2006, 2010) e Escala de Competências Sociais (EHS; González, 2000; traduzida por 

Ribeiro et al., 2004), na ordem referida. Tendo em consideração fatores de cansaço e desmo-

tivação frequentes na parte final da realização de uma bateria de testes, os instrumentos foram 

ordenados de acordo com o seu tempo de preenchimento (do mais longo para o mais curto). 

Aquando da introdução dos questionários na plataforma estabeleceu-se a opção de 

resposta obrigatória a todas as questões. Deste modo, só era permitido aos participantes pros-

seguir nos diferentes blocos do questionário se todas as questões estivessem devidamente 

respondidas.  

De forma a assegurar o anonimato dos participantes não foram, em momento algum, 

requeridas informações que permitissem a identificação pessoal dos mesmos. Os dados reco-

lhidos foram apenas utilizados para fins de investigação, não sendo solicitada informação 

irrelevante para a mesma. Adicionalmente, de forma a garantir a confidencialidade das res-
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postas, a plataforma hospedeira dos questionários estava protegida por uma palavra-passe 

apenas do conhecimento da investigadora. 

No final da participação era exibida uma mensagem de agradecimento, juntamente 

com a disponibilização dos contactos da investigadora e indicando a possibilidade de consulta 

do trabalho final no Repositório da Universidade de Lisboa, em http://repositorio.ul.pt/ . 
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4. Resultados 

O tratamento estatístico dos dados efetuou-se com recurso ao Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 21.0 (Armonk, NY: IBM Corp.) sendo que se procedeu a análises 

descritivas, correlações e regressões entre as variáveis e comparação de grupos. 

 

4.1.  Análise descritiva das variáveis 

4.1.1. Perceção dos jovens adultos sobre a qualidade da vinculação ao pai e à mãe. 

Os resultados provenientes da análise efetuada mostram que os jovens avaliados percecio-

nam, de forma global, uma qualidade da vinculação semelhante em relação a ambos os pro-

genitores. Contudo, é possível verificar que os jovens reportam, em média, uma perceção 

mais elevada da Inibição e Exploração da Individualidade (mín.=10 e máx.=60) e Ansiedade 

de Separação e Dependência (mín.=10 e máx.=60) e, de forma mais discreta, da Qualidade 

do Laço Emocional (mín.=10 e máx.=60) face à sua relação com a mãe. No Quadro 7 apre-

sentam-se os valores médios obtidos pela amostra na resposta ao instrumento. 

 

Quadro 7. Valores médios da perceção dos jovens em relação à qualidade da vinculação ao 

pai e à mãe 

 QVPM 

  M DP 

Pai 

IEI 50,14 10,034 

QLE 25,61 8,327 

ASD 29,97 8,932 

Mãe 

IEI 52,85 7,455 

QLE 25,98 8,523 

ASD 31,61 9,192 

 

4.1.2. Perceção dos jovens adultos sobre o conflito interparental. Os resultados indi-

cam que a amostra de jovens adultos não apresenta perceções elevadas do conflito interparen-

tal para qualquer uma das dimensões avaliadas, situando-se abaixo dos valores médios permi-

tidos em cada dimensão (Propriedades do Conflito – mín.=19 e máx.=114; Culpa – mín.=9 e 
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máx.=54; Ameaça – mín=12 e máx.=72). O Quadro 8 apresenta os resultados médios obtidos 

pela amostra em cada uma das dimensões avaliadas.  

Quadro 8. Valores médios da perceção dos jovens em relação ao conflito interparental 

 CPIC 

 M DP 

Propriedades do Conflito 56,02 8,890 

Ameaça 36,52 9,751 

Culpa 20,67 4,812 

 

 

4.1.3. Perceção dos jovens adultos sobre as competências sociais. Da análise efetuada 

verifica-se que a amostra exibe, de modo global, uma perceção elevada das suas competên-

cias sociais. Os valores obtidos situam-se, assim, acima do ponto médio para todos os fatores 

avaliados pela escala (EHS_Total – mín.=33 e máx.=132; Fator I e II– mín.=6 e máx=24.; 

Fator III e IV – mín.=3 e máx.=12; Fator IV – mín.=4 e máx.=16 e Fator V – mín.=2 e 

máx.=8). No Quadro 9 é possível verificar os resultados médios obtidos na Escala de Compe-

tências Sociais (EHS). 

Quadro 9. Valores médios da perceção dos jovens em relação às competências sociais 

 EHS 

 M DP 

EHS_Total 92,32 16,312 

Fator I 15,83 3,870 

Fator II 16,33 3,866 

Fator III 8,15 2,342 

Fator IV 11,29 2,963 

Fator V 4,78 1,492 

Fator VI 9,90 1,814 
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4.2.  Análise das relações entre as variáveis 

4.2.1.   Análise das correlações. As relações entre o conflito interparental e a vinculação 

ao pai e à mãe e as competências sociais foram investigadas mediante o coeficiente de corre-

lação de Pearson. Da análise do Quadro 10 verifica-se que as Propriedades do Conflito se 

encontram significativamente correlacionadas no sentido positivo com a Inibição da Explo-

ração e Individualidade, para ambas as figuras parentais, sendo que quanto à intensidade 

podemos considerar esta uma correlação moderada (Cohen citado por Pallant, 2007). Já no 

que concerne à Qualidade do Laço Emocional verifica-se a existência de uma correlação 

moderada no sentido negativo com a dimensão Propriedades do Conflito com a figura pater-

na e baixa com a figura materna. No que diz respeito à relação entre as Propriedades do Con-

flito e a Ansiedade de Separação e Dependência é observável uma correlação no sentido 

positivo somente com a figura paterna. Verifica-se igualmente uma correlação no sentido 

negativo da dimensão Propriedades do Conflito com a EHS e todos os fatores que a consti-

tuem. 

No caso da dimensão Ameaça verifica-se uma baixa correlação no sentido positivo 

com a Inibição da Exploração e Individualidade, para ambas as figuras parentais e uma cor-

relação no sentido negativo com a Qualidade do Laço Emocional, também para ambos os 

progenitores. Por seu turno, a dimensão Culpa apresenta correlações positivas baixas com a 

Inibição da Exploração e Individualidade e correlações não significativas com a Ansiedade 

de Separação e Dependência, quer na versão pai quer na versão mãe. No respeitante à Quali-

dade do Laço Emocional verifica-se uma correlação negativa baixa com a dimensão Culpa 

para a figura paterna e uma correlação negativa moderada para a figura materna. 
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Quadro 10. Correlações entre os fatores do CPIC e do QVPM e da EHS 

   CPIC 

   Propriedades Conflito Ameaça Culpa 

Q
V

P
M

 

Pai 

IEI .413** .244** .275** 

QLE -.316** -.335** -.253** 

ASD .163* .100 .020 

Mãe 

IEI .309** .186** .155* 

QLE -.273** -.244** -.309** 

ASD .063 .178* .105 

E
H

S
 

Global -.187** -.280** -.192** 

Fator I -.137 -.185** -.137 

Fator II -.145* -.265** -.130 

Fator III -.106 -.140* -.189** 

Fator IV -.123 -.193** -.117 

Fator V -.194** -.263** -.109 

Fator VI -.232** -.273** -.244** 

*p-value < .005 **p-value < .01 

 

No Quadro 11 são apresentadas as correlações entre as dimensões da vinculação e as 

competências sociais. Em relação ao Fator Global podem observar-se correlações significati-

vas no sentido negativo com as dimensões Qualidade do Laço Emocional e Ansiedade de 

Separação e Dependência, com ambas as figuras parentais. São observáveis correlações no 

sentido negativo entre os fatores que constituem a EHS e a dimensão Qualidade do Laço 

Emocional com ambas as figuras parentais, à exceção do Fator II e Fator VI (este último 

apenas na versão mãe). A dimensão Ansiedade de Separação e Dependência apresenta uma 

correlação negativa significativa com todos os fatores que constituem a EHS na versão mãe, à 

excepção do Fator VI. No que diz respeito à versão pai, e para a mesma dimensão, podemos 

encontrar correlações significativas no sentido negativo com os Fatores II, IV e V. No que 

concerne à dimensão Inibição da Exploração e Individualidade apenas na versão pai pode-

mos encontrar correlações significativas no sentido positivo com os Fatores III e VI. 
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Quadro 11. Correlações entre e as dimensões do QVPM e  os fatores da EHS  

  QVPM 

  Pai Mãe 

  IEI QLE ASD IEI QLE ASD 

E
H

S
 

Global .097 -.265** -.207** .010 -.269** -.235** 

Fator I .078 -.196** -.121 .010 -.232** -.163* 

Fator II -.071 -.112 -.239** -.100 -.122 -.209** 

Fator III .156* -.295** -.128 .011 -.311** -.183** 

Fator IV .123 -.223** -.172** .108 -.264** -.183** 

Fator V .048 -.188** -.154** .000 -.191** -.170* 

Fator VI .179* -.232** -.094 .133 -.138 -.115 

*p-value < .005 **p-value < .01 

 

4.2.1. Valor preditivo do conflito interparental e da vinculação ao pai e à mãe em 

relação às competências sociais. Investigou-se o poder preditivo do conflito interparental e 

da qualidade da vinculação ao pai e à mãe relativamente às competências sociais mediante 

análises de regressão linear múltipla standard. Os resultados destas análises encontram-se no 

Quadro 12.  

Utilizou-se o VIF para diagnosticar a multicolineariedade, tendo-se optado pela elimi-

nação da variável Ansiedade de Separação e Dependência na versão mãe dado que era forte-

mente colinear com as restantes variáveis presentes no modelo (VIF=11.821). Esta análise 

não revelou a existência de valores estatisticamente significativos, mostrando os resultados 

que o conflito interparental e a vinculação explicam apenas 18% da variância nas competên-

cias sociais [R
2
=.180; F (8, 191) = 5.242; p < .001]. 
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Quadro 12. Sumário da análise de regressão linear múltipla standard do conflito interparen-

tal e da qualidade da vinculação ao pai e à mãe em relação às competências sociais 

   EHS Global 

   Β t Sig. 

C
P

IC
 

Propriedades Conflito -.064 -.840 .402 

Ameaça -.130 -1.667 .097 

Culpa -.071 -1.010 .314 

Q
V

P
M

 Pai 

IEI .190 2.047 .042 

QLE -.026 -.236 .814 

ASD -.262 -3.138 .002 

Mãe 
IEI -.110 -1.332 .185 

QLE -.162 -1.467 .144 

Nota: R
2
=.180; F (8, 191) = 5.242; p < .001 

 

4.3.  Comparação de grupos 

Para determinar diferenças em função do género e estado civil dos pais no que con-

cerne à qualidade da vinculação e conflito interparental recorreu-se ao teste t-Student para 

amostras independentes. 

4.3.1. Análise das diferenças em função do género. Em relação à qualidade da vincula-

ção os resultados reportam uma diferença significativa apenas para a dimensão Ansiedade de 

Separação e Dependência quer para o pai [t(198) = -2.547, p = .01] quer para a mãe [t(198) = 

-2.463, p = .02], apresentando as raparigas valores mais elevados para a referida dimensão, 

tal como ilustrado na figura 1. Já no que concerne ao conflito interparental, é somente obser-

vável uma diferença significativa para a dimensão Ameaça [t(198) = -1.983, p = .05], sendo 

que as raparigas (M=37.28, DP=9.783) apresentam valores mais elevados nesta componente 

em relação aos rapazes (M=34.10, DP=9.340).  
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Nota: ASD_Pai – Ansiedade de Separação e Dependência na versão pai; ASD_Mãe – Ansiedade de 

Separação e Dependência na versão mãe 

 

Figura 1. Valores médios da dimensão Ansiedade de Separação e Dependência para ambas 

as figuras parentais, nos indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino 

 

4.3.2. Análise das diferenças em função do estatuto conjugal dos pais. No que con-

cerne às diferenças em função do estado civil dos pais, observa-se uma diferença significativa 

entre os indivíduos filhos de pais “casados/união de facto” e “separados/divorciados”, nas 

dimensões Inibição da Exploração e Individualidade para ambos os progenitores [pai:t(198) 

= 6.031, p = .000; mãe:t(198) = 2.325, p = .02] e na dimensão Ansiedade de Separação e 

Dependência para o pai [t(198) = 1.092, p = .000], apresentando os primeiros uma maior qua-

lidade da vinculação (conferir figura 2). Em relação às diferenças entre indivíduos filhos de 

pais “casados/união de facto” e “divorciados/separados”, observam-se diferenças significati-

vas nas dimensões Propriedades do Conflito [t(198) = -4.267, p = .000] e Ameaça [t(198) = -

4.423, p = .000]. A Figura 3 apresenta os valores médios das referidas dimensões consoante o 

estado civil dos pais. 
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Nota: IEI_Pai – Inibição da Exploração e Individualidade na versão pai; IEI_Mãe – Inibição da Explora-

ção e Individualidade na versão mãe; ASD_Pai – Ansiedade de Separação e Dependência na versão pai 

 

 

Figura 2. Valores médios das dimensões Inibição da Exploração e Individualidade  para 

ambas as figuras parentais e Ansiedade de Separação e Dependência para o pai, nos indiví-

duos filhos de pais casados/união de facto e divorciados/separados 

 

Figura 3. Valores médios das dimensões Propriedades do Conflito e Ameaça nos indivíduos 

filhos de pais casados/união de facto e divorciados/separados 
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5. Discussão e Conclusão 

O presente estudo pretendia explorar de que forma o conflito interparental se relaciona 

com a qualidade da vinculação a cada um dos pais e com as competências sociais nos jovens 

adultos. Desta forma, avaliou-se as perceções dos jovens adultos acerca do conflito interpa-

rental, da vinculação ao pai e à mãe e das suas competências sociais e analisou-se a relação 

entre estas variáveis. Adicionalmente determinou-se as variações na qualidade da vinculação 

e competências sociais em função da perceção do conflito interparental, do estatuto conjugal 

dos pais e género. 

Os resultados obtidos remetem-nos para a existência de relações positivas entre todas 

as dimensões do conflito interparental avaliadas e a componente da vinculação Inibição da 

Exploração e Individualidade com ambos os progenitores. Os resultados obtidos com esta 

amostra vão no mesmo sentido de outros estudos sobre o tema, confirmando assim que o con-

flito interparental se relaciona, de forma global, com uma maior inibição do jovem adulto na 

expressão da individualidade própria (Cummings & Davies, 1994; Grych et al., 2003; Moura 

& Matos, 2008). No entanto, os resultados indicam que mais do que a ameaça e medo desen-

cadeados pelo conflito, ou a culpa acerca do papel/contributo do jovem no conflito entre os 

pais, é a perceção de formas destrutivas de conflito que mais se relaciona com a restrição à 

expressão de uma individualidade própria. Este resultado sugere assim que é precisamente a 

falta uma estratégia de colaboração entre os pais na procura de uma resolução construtiva das 

divergências que mais influi a inibição do jovem na expressão da sua individualidade, possi-

velmente pela falta de segurança do jovem para o fazer.  

Desta análise destaca-se ainda a existência, de uma relação negativa da Qualidade do 

Laço Emocional com todas as dimensões do conflito interparental. No entanto é possível 

verificar que a esta dimensão da qualidade da vinculação se relaciona mais negativamente 

com o conflito interparental no caso do pai do que no caso da mãe. Uma possível explicação 

para estes dados é baseada no papel diferenciado que os pais representam no seio familiar. As 

mães são, por norma, consideradas emocionalmente mais próximas e os pais, por norma, con-

siderados o elo de ligação entre a criança e o mundo exterior estabelecendo com os filhos 

uma relação de índole mais física e idiossincrática (Paquette, 2004). Desta forma, o conflito 

interparental, lesando a proximidade emocional na relação pais-filhos, terá um maior impacto 

na relação com o pai, onde esta proximidade já seria menor. Esta poderá ser também uma 

possível explicação para o facto de os resultados, indicarem que, de modo geral, o conflito 



38 

 

interparental se relaciona mais com a qualidade do vínculo ao pai do que à qualidade do vín-

culo com a mãe. 

Por outro lado, a dimensão da qualidade da vinculação menos relacionada com o con-

flito interparental é a Ansiedade de Separação e Dependência, onde encontramos apenas a 

existência de uma relação positiva com a dimensão Propriedades do Conflito com o progeni-

tor masculino e uma relação positiva com a dimensão Ameaça com a mãe. Sugere-se que 

estes resultados refletem a importância da relação com os pais, onde os baixos conflitos 

interparentais permitem uma maior proximidade física e emocional dos jovens, traduzindo 

um indicador porto seguro, que conduzirá por seu turno a uma base segura, ficando deste 

modo expressa a influência que o conflito interparental pode exercer nas relações de vincula-

ção estabelecidas entre os filhos e os pais.  

A perceção das competências sociais dos jovens adultos relaciona-se, de modo global, 

de forma negativa com o conflito interparental. A relação negativa que se estabelece entre as 

competências sociais e o conflito interparental é, no entanto, mais preponderante na dimensão 

Ameaça. Os resultados indicam que a perceção de ameaça e medo desencadeados pelo confli-

to associado a um sentimento de incompetência pessoal para lidar com o mesmo é assim o 

fator mais fortemente relacionado com um deficit das competências sociais nesta amostra. 

Estes resultados sugerem que o sentimento de incapacidade para lidar com uma situação de 

conflito percebida como potencialmente ameaçadora se relaciona com a exibição de compor-

tamentos mais antissociais, nomeadamente uma maior dificuldade em negar pedidos e cortar 

interações e na defesa dos seus próprios direitos. De notar que os resultados obtidos por esta 

amostra mostram a existência de uma relação negativa entre a defesa dos próprios direitos e 

todas as dimensões do conflito interparental. Este resultado sugere que esta é uma capacidade 

das competências sociais particularmente afetada pelas características do conflito interparen-

tal, possivelmente pela noção implícita de confronto que acarreta. Desta forma, tal como 

assinalado na revisão de literatura efetuada, sugere-se que a exposição ao conflito interparen-

tal se encontra associada a um efeito negativo nas competências sociais (Amato et al., 1995; 

Azam & Hanif, 2011; Cusimano & Riggs, 2013; Davies & Cummings, 1994; Grych & Fin-

cham, 1990; Neighbors et al., 1997).  

As relações entre as competências sociais e a qualidade da vinculação aos pais, apon-

tam no sentido de que quanto maior a Qualidade do Laço Emocional e a Ansiedade de Sepa-

ração e Dependência maiores são os resultados obtidos pela amostra nas competências 

sociais. Por outro lado, ainda que de forma global não se manifeste a existência de uma rela-
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ção significativa entre as competências sociais e a Inibição da Exploração e Individualidade, 

é observável uma relação negativa com alguns dos fatores avaliados das competências 

sociais, nomeadamente os relacionados com a Timidez e Defesa dos próprios direitos. Estes 

resultados reiteram a estreita relação entre o desenvolvimento das competências sociais e o 

vinculo estabelecido com os progenitores tal como descrita na revisão de literatura (Azam & 

Hanif, 2011; Dereli & Karakuş, 2011;  Moreira et al., 1998; Neighbors et al., 1997; Rice et 

al., 1997; Soufre, 2005).  

A análise do poder preditivo do conflito interparental e da qualidade de vinculação ao 

pai e à mãe relativamente às competências sociais não revela valores estatisticamente signifi-

cativos. Ao contrário do encontrado noutras investigações, embora se tenha verificado uma 

correlação entre estas variáveis, não é possível afirmá-las como preditores significativos das 

competências sociais.  

Os resultados respeitantes às diferenças de género indicam que as raparigas apresen-

tam uma maior Ansiedade de Separação e Dependência face a ambas as figuras parentais, o 

que pode ser indicativo de uma maior dependência da relação com os pais bem como uma 

maior necessidade de proximidade física e emocional. Estes resultados vão ao encontro do 

referido na revisão de literatura, corroborando a ideia de que as raparigas são tendencialmente 

mais dependentes e emocionalmente mais próximas dos pais do que os rapazes. Em relação 

ao conflito parental, verifica-se também que as raparigas se sentem mais ameaçadas pelo con-

flito do que os rapazes. Este resultado pode ser explicado pela tendência destas a serem emo-

cionalmente mais próximas dos pais, pelo que face a situações de conflito interparental, pode-

rão apresentar uma postura mais “sensível”.  

Quanto ao estatuto conjugal dos pais, observam-se diferenças significativas no que 

concerne à Inibição da Exploração e Individualidade para ambos os progenitores, apresen-

tando-se os jovens filhos de pais casados/união de facto mais inibidos quando comparativa-

mente aos filhos de pais divorciados/separados. Regista-se igualmente para esta amostra, uma 

diferença significativa na Ansiedade de Separação e Dependência somente em relação ao pai. 

Estes resultados sugerem uma maior dependência dos jovens filhos de pais casados/união de 

facto em relação à sua relação com os pais quando comparados com os jovens filhos de pais 

divorciados/separados. Estes resultados diferem assim significativamente dos resultados 

encontrados por Moura & Matos (2008), onde não se encontraram diferenças significativas 

para a Inibição da Exploração e Individualidade para ambos os progenitores, mas sim dife-

renças ao nível da Qualidade do Laço Emocional. Sugere-se assim que os resultados obtidos 
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se expliquem pelo facto já documentado pela literatura, de que o divórcio/separação surge 

muitas vezes associado a uma maior independência e maturidade dos jovens, necessidade 

muitas vezes provocada pela reorganização familiar implicada na separação conjugal (Bry-

ner, 2001; Emery & Coiro, 1995) 

Regista-se igualmente uma diferença nas dimensões Propriedades do Conflito e 

Ameaça em relação ao estatuto conjugal dos pais, com níveis mais elevados para divorcia-

dos/separados. Estes resultados não são surpreendentes face à revisão de literatura realizada, 

sendo que já seria expectável que os jovens filhos de pais divorciados/separados evidencias-

sem perceções de conflito interparental mais elevadas comparativamente aos jovens filhos de 

pais casados/união de facto (Bickham & Fiese, 1997; Cummings & Davies, 1994; Moura & 

Matos, 2008). 

O presente estudo apresenta, no entanto, algumas limitações que deverão ser conside-

radas na interpretação dos resultados obtidos.  

O facto de os dados terem sido recolhidos mediante a utilização única de instrumentos 

de autorrelato, opção justificada pelas suas claras vantagens ao nível da economia de tempo, 

comporta igualmente algumas limitações. De facto, não obstante às reconhecidas vantagens 

da sua utilização, este tipo de instrumento acarreta igualmente algumas limitações, dado que 

devido à sua natureza estão mais suscetíveis a fenómenos de faking bad ou faking good, ao 

que acresce o facto de os instrumentos utilizados não disporem de escalas de validade que 

permitam o controlo dessas situações, bem como à possibilidade de respostas ao acaso por 

parte dos participantes. No entanto, o facto da participação se efetuar online (o que per si 

funcionará como fator de inibição da desejabilidade social) bem como o facto de ser dada a 

garantia de anonimato e confidencialidade, deixam menos razões para esperar respostas 

intencionalmente não verdadeiras por parte dos participantes. Já em relação à possibilidade 

de respostas ao acaso, é exatamente a opção pelo recurso a uma plataforma online que aqui se 

afirma como limitadora no sentido de que não permite controlo sobre as condições de preen-

chimento dos diversos questionários. Dado que o tempo de participação requerido era relati-

vamente moroso, é particularmente importante considerar o potencial efeito desta impossibi-

lidade de controlo.  

Por outro lado, o facto desta ser uma amostra não probabilística, de conveniência, não 

representativa da população e com grande desproporção quer ao nível do género, quer ao 

nível das habilitações literárias e estatuto conjugal dos pais, não permite a possibilidade de 

generalização dos resultados.  
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No que concerne aos instrumentos, o instrumento utilizado na avaliação das compe-

tências sociais (Escala de Competências Sociais – EHS), apesar de traduzido e adaptado à 

população portuguesa, apresenta ainda grandes fragilidades do ponto de vista psicométrico 

pelo que se requer um estudo mais aprofundado de adaptação do mesmo. A opção da utiliza-

ção de uma versão retrospetiva do Children’s Perception of Interparental Conflict Scale com 

os sujeitos filhos de pais divorciados/separados, ainda que habitual na utilização deste ins-

trumento, acarreta a inerente limitação do facto de se estar a pedir ao sujeito um exercício de 

análise retrospetiva face às situações de conflito. O facto de não ter sido constituída uma bali-

za temporal relativamente ao tempo de divórcio/separação dos pais afasta a possibilidade de 

“garantir” a maior precisão dos factos. Nesta investigação há sujeitos a posicionar-se face a 

acontecimentos ocorridos há mais de 10 anos, que terão sido certamente afetados não só pelas 

distorções de memória mas também pelos relatos dos outros relativos à ocorrência de situa-

ções de conflito. Para minimizar o impacto desta limitação dever-se-ia ter estabelecido um 

período temporal relativamente ao divórcio/separação dos pais que permitisse suavizar os 

efeitos de possíveis distorções de memória mas que, simultaneamente, possibilitasse a 

expressão do impacto desta variável. 

Outra das limitações tem que ver com o facto de não ter sido feita destrinça relativa-

mente ao divórcio e à separação dos pais. De facto, a literatura aponta no sentido de um 

maior impacto do momento da separação do que propriamente o divórcio, pelo que teria sido 

pertinente e interessante observar o comportamento desta amostra no caso de ter sido estabe-

lecida esta distinção.  

Finalmente, no sentido de avaliar se, de facto, a qualidade da vinculação aos pais se 

mantém ou não no decurso do desenvolvimento e face a acontecimentos e circunstâncias de 

vida específicos sugere-se para investigações futuras o recurso a metodologias de natureza 

longitudinal. 

Em suma, os dados recolhidos na presente investigação parecem, de forma global, rei-

terar a importância da qualidade das relações com os pais e o impacto destas no desenvolvi-

mento pessoal e social dos jovens adultos. Assim, em termos de implicações clínicas deste 

estudo, é importante considerar que o conhecimento das vicissitudes do desenvolvimento e 

competências sociais e qualidade do vínculo aos pais em função do conflito interparental 

poderão facultar ao clínico uma maior e melhor compreensão da história experiencial do 

paciente possibilitando dessa forma um melhor entendimento das consequências de determi-

nadas experiências e acontecimentos. Este conhecimento permitirá uma intervenção mais 
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adequada e guiada. As consultas psicoterapêuticas podem, nestas circunstâncias, ser propor-

cionadoras de experiências relacionais corretivas. As implicações oferecidas neste campo de 

investigação podem ser igualmente úteis ao nível preventivo, com recurso a medidas de 

carácter prático junto da população, sensibilizando-a para a importância das relações estabe-

lecidas no seio família ao longo de todo o curso de vida.  
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Anexo A 

Declaração de Consentimento Informado



 

 

Consentimento Informado 

 

Este estudo realiza-se no âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Psicolo-

gia a decorrer na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa sob a orientação 

da Prof.ª Doutora Maria Helena Afonso.  

 

Solicita-se a sua participação através da resposta a um conjunto de questões sobre a sua 

relação com os seus pais e comportamentos sociais. 

 

O tempo de participação é de aproximadamente 30-40 minutos.  

 

Não são antecipados quaisquer riscos ou inconveniências para os participantes deste 

estudo. Os dados recolhidos destinam-se apenas a fins de investigação e não serão exi-

gidos elementos identificativos, pelo que a confidencialidade e anonimato estão assegu-

rados.  

 

A sua participação só será válida se responder a todas as questões apresentadas. Contu-

do, se assim o desejar, poderá desistir da sua participação a qualquer momento. 

 

Para participar no estudo deverá confirmar que preenche as seguintes condições: 

 Ter idade compreendida entre os 18 e os 25 anos 

 Ter nacionalidade portuguesa e como língua materna o Português 

 Ter ambos os pais vivos 

 Não coabitar com um(a) parceiro(a) 

 

Ao prosseguir estará a declarar que é maior de 18 anos, que leu, compreendeu e concor-

dou com as condições acima indicadas, e que aceita colaborar livre e voluntariamente 

nesta investigação. 

 

Para qualquer questão relacionada com este estudo estarei ao seu dispor através do e-

mail marita@campus.ul.pt 

 

Muito obrigada pela sua colaboração e interesse neste estudo. 

Márita João 

mailto:marita@campus.ul.pt


 

 

Anexo B 

Questionário de dados sociodemográficos 

 
  



 

 

Questionário de dados sociodemográficos 

Sexo: 

☐Feminino ☐Masculino  

 

Idade: Escolha um item.  

Habilitações académicas:  

☐9ºano  

☐12ºano  

☐Licenciatura  

☐Mestrado/Doutoramento/Pós-graduação  

 

Composição do agregado familiar:  

☐Mãe  

☐Pai  

☐Irmãos  

☐Companheiro(a) do(a) pai/mãe  

☐Outros (ex.: avós, tios, etc)  

 

Estado civil dos pais:  

☐Casados/União de facto  

☐Divorciados/Separados  

 

Idade aquando do divórcio/separação dos seus pais Escolha um item. 



 

 

Anexo C 

Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM) 

  



 

 

Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QMVM) (Matos & Costa, 2001) 

 

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre as suas relações 

familiares. Leia atentamente cada uma das frases e assinale as respostas que 

melhor exprimem o modo como se sente com cada um dos seus pais. Responda em 

colunas separadas para o pai e para a mãe, tendo em conta as seis alternativas que se 

seguem. 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 
 

 Pai Mãe 

1. Os meus pais estão sempre a interferir em 

assuntos que só têm a ver comigo. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

2. Tenho confiança que a minha relação com os 

meus pais se vai manter no tempo. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

3. É fundamental para mim que os meus pais 

concordem com aquilo que eu penso. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

4. Os meus pais impõem a maneira deles de ver 

as coisas. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

5. Apesar das minhas divergências com os 

meus pais, eles são únicos para mim. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

6. Penso constantemente que não posso viver 

sem os meus pais. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

7. Os meus pais desencorajam-me quando que-

ro experimentar uma coisa nova. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

8. Os meus pais conhecem-me bem. 
1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

9. Só consigo enfrentar situações novas se os 

meus pais estiverem comigo. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 
10. Não vale muito a pena discutirmos, porque 

nem eu nem os meus pais damos o braço a tor-

cer. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

11. Confio nos meus pais para me apoiarem em 

momentos difíceis da minha vida. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

12. Estou sempre ansioso(a) por estar com os 

meus pais. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

13. Os meus pais preocupam-se demasiadamen-

te comigo e intrometem-se onde não são cha-

mados. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

14. Em muitas coisas em admiro os meus pais. 
1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 
 
 
 



 

 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 
 
 Pai Mãe 

15. Eu e os meus pais é como se fôssemos um 

só. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

16. Em minha casa o problema é eu ter gostos 

diferentes dos meus pais. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

17. Apesar dos meus conflitos com os meus 

pais, tenho orgulho neles. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

18. Os meus pais são as únicas pessoas impor-

tantes na minha vida. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

19. Discutir assuntos com os meus pais é uma 

perda de tempo e não leva a lado nenhum. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

20. Sei que posso contar com os meus pais 

sempre que precisar deles. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

21. Faço tudo para agradar aos meus pais. 
1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

22. Os meus pais dificilmente me dão ouvidos. 
1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

23. Os meus pais têm um papel importante no 

meu desenvolvimento. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

24. Tenho medo de ficar sozinho(a) se um dia 

perder os meus pais. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

25. Os meus pais abafam a minha verdadeira 

forma de ser. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

26. Não sou capaz de enfrentar situações difí-

ceis sem os meus pais. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

27. Os meus pais fazem-me sentir bem comigo 

próprio(a). 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

28. Os meus pais têm a mania que sabem sem-

pre o que é melhor para mim. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

29. Se tivesse de ir estudar para longe dos meus 

pais, sentir-me-ia perdido(a). 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 

30. Eu e os meus pais temos uma relação de 

confiança. 

1   2   3  4   5   6 

 

1   2   3  4   5   6 

 
 



 

 

Anexo D 

Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC) 



 

 

Children’s Perception of Interparental Scale (CPIC) (Grych, Seid, & Fincham, 

1992; versão portuguesa de Moura, Santos, & Matos, 2006, 2010) 

Versão 1 

Neste questionário é descrito um conjunto de situações que se referem às relações fami-

liares. 

Leia atentamente cada uma das afirmações e tendo em consideração as alternativas que 

se seguem assinale a alternativa que melhor expressa o que vivencia. 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Eu nunca vi os meus pais discutirem-se ou zangarem-se. 
     1   2   3   4  5   6 

 

2. Quando os meus pais têm uma discussão geralmente tentam resol-

vê-la. 

1   2   3  4   5   6 

 

3. Os meus pais discutem frequentemente sobre as coisas que faço na 

escola/faculdade. 

1   2   3  4   5   6 

 

4. Os meus pais ficam realmente zangados quando discutem. 
1   2   3  4   5   6 

 

5. Quando os meus pais discutem, eu sei que posso fazer algo para me 

sentir melhor. 

1   2   3  4   5   6 

 

6. Eu fico assustado(a) quando os meus pais discutem. 
1   2   3  4   5   6 

 

7. Eu sinto que estou no centro das discussões dos meus pais. 
1   2   3  4   5   6 

 

8. Eu não me sito culpado(a) pelo facto dos meus pais discutirem.  
1   2   3  4   5   6 

 

9. Provavelmente os meus pais não imaginam que eu sei que eles dis-

cutem muito. 

1   2   3  4   5   6 

 

10. Mesmo quando terminam uma discussão, os meus pais continuam 

zangados. 

1   2   3  4   5   6 

 

11. Os meus pais têm conflitos porque não são felizes juntos. 
1   2   3  4   5   6 

 

12. Quando têm desentendimentos, os meus pais discutem calmamen-

te. 

1   2   3  4   5   6 

 

13. Eu não sei o que fazer quando os meus pais têm discussões. 
1   2   3  4   5   6 

 

14. Os meus pais insultam-se, mesmo na minha presença. 
1   2   3  4   5   6 

 



 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 
 

15. Quando os meus pais discutem, eu preocupo-me com o que me 

possa acontecer. 

     1   2   3   4  5   6 

 

16. Os meus pais geralmente discutem por minha causa. 
1   2   3  4   5   6 

 

17. Eu vejo frequentemente os meus pais a discutir. 
1   2   3  4   5   6 

 

18. Os meus pais geralmente chegam a um acordo quando discutem 
1   2   3  4   5   6 

 

19. As discussões dos meus pais são frequentemente por minha causa. 
1   2   3  4   5   6 

 

20. As razões pelas quais os meus pais discutem são sempre as mes-

mas. 

1   2   3  4   5   6 

 

21. Quando os meus pais têm uma discussão dizem coisas desagradá-

veis um ao outro. 

1   2   3  4   5   6 

 

22. Quando os meus pais discutem eu sei que posso fazer algo para 

ajudar a melhorar a situação. 

1   2   3  4   5   6 

 

23. Quando os meus pais discutem eu tenho medo que algo de mal 

aconteça. 

1   2   3  4   5   6 

 

24. A minha mãe quer que eu esteja do seu lado quando ela e o meu 

pai discutem. 

1   2   3  4   5   6 

 

25. Eu sinto-me culpado(a) por os meus pais discutirem, mesmo que 

eles não o digam. 

1   2   3  4   5   6 

 

26. Os meus pais quase nunca discutem. 
1   2   3  4   5   6 

 

27. Os meus pais discutem mas depois fazem as pazes. 
1   2   3  4   5   6 

 

28. Os meus pais geralmente discutem por coisas que eu fiz. 
     1   2   3   4  5   6 

 

29. Os meus pais discutem porque realmente não gostam um do outro. 
1   2   3   4  5   6 

 

30. Quando os meus pais têm uma discussão, gritam muito um com o 

outro. 

1   2   3   4  5   6 

 

31. Quando os meus pais discutem não existe nada que eu possa fazer 

para os impedir. 

1   2   3   4  5   6 

 

32. Quando os meus pais discutem eu fico preocupado(a) com a pos-

sibilidade de um deles ficar magoado. 

1   2   3   4  5   6 

 



 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 
 

33. Eu sinto que tenho que tomar partido quando os meus pais 

discutem. 

     1   2   3   4  5   6 

 

34. Os meus pais fazem críticas e queixas um do outro. 
1   2   3  4   5   6 

 

35. Os meus pais raramente falam alto quando estão a discutir. 
1   2   3  4   5   6 

 

36. Os meus pais entram frequentemente em discussão quando 

eu faço algo de errado. 

1   2   3  4   5   6 

 

37. Os meus pais atiram e partem objetos durante as discussões. 
1   2   3  4   5   6 

 

38. Após os meus pais terminarem de discutir, geralmente são 

carinhosos um com o outro. 

1   2   3  4   5   6 

 

39. Quando os meus pais discutem tenho receio que eles também 

possam gritar comigo. 

1   2   3  4   5   6 

 

40. Os meus pais culpam-me pelas suas discussões. 
1   2   3  4   5   6 

 

41. O meu pai quer que eu esteja do seu lado quando ele e a 

minha mãe discutem. 

1   2   3  4   5   6 

 

42. Os meus pais agridem-se durante uma discussão. 
1   2   3  4   5   6 

 

43. Quando os meus pais discutem não existe nada que eu possa 

fazer para me sentir melhor. 

1   2   3  4   5   6 

 

44. Quando os meus pais discutem eu preocupo-me com a pos-

sibilidade de eles poderem divorciar-se. 

1   2   3  4   5   6 

 

45. Os meus pais continuam zangados, mesmo depois de termi-

narem uma discussão. 

1   2   3  4   5   6 

 

46. Os meus pais têm discussões porque não querem continuar 

juntos. 

     1   2   3   4  5   6 

 

47. As discussões dos meus pais não são, geralmente, por minha 

causa. 

1   2   3   4  5   6 

 

48. Quando os meus pais discutem não ouvem nada do que eu 

digo. 

1   2   3   4  5   6 

 
 



 

 

CPIC (Grych, Seid, & Fincham, 1992; versão portuguesa de Moura, Santos, & Matos, 

2006, 2010) 

Versão 2 

Neste questionário é descrito um conjunto de situações que se referem às relações fami-

liares quando os seus pais viviam juntos. 

Leia atentamente cada uma das afirmações e tendo em consideração as alternativas que 

se seguem assinale a alternativa que melhor expressa o que vivenciou. 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Eu nunca vi os meus pais discutirem-se ou zangarem-se. 
   1   2   3   4  5   6 

 

2. Quando os meus pais tinham uma discussão geralmente tentavam 

resolvê-la. 

1   2   3  4   5   6 

 

3. Os meus pais discutiam frequentemente sobre as coisas que fazia na 

escola/faculdade. 

1   2   3  4   5   6 

 

4. Os meus pais ficavam realmente zangados quando discutiam. 
1   2   3  4   5   6 

 

5. Quando os meus pais discutiam, eu sabia que podia fazer algo para 

me sentir melhor. 

1   2   3  4   5   6 

 

6. Eu ficava assustado(a) quando os meus pais discutiam. 
1   2   3  4   5   6 

 

7. Eu sentia que estava no centro das discussões dos meus pais. 
1   2   3  4   5   6 

 

8. Eu não me sentia culpado(a) pelo facto dos meus pais discutirem.  
1   2   3  4   5   6 

 

9. Provavelmente os meus pais não imaginavam que eu sabia que eles 

discutiam muito. 

1   2   3  4   5   6 

 

10. Mesmo quando terminavam uma discussão, os meus pais conti-

nuavam zangados. 

1   2   3  4   5   6 

 

11. Os meus pais tinham conflitos porque não eram felizes juntos. 
1   2   3  4   5   6 

 

12. Quando tinham desentendimentos, os meus pais discutiam calma-

mente. 

1   2   3  4   5   6 

 

13. Eu não sabia o que fazer quando os meus pais tinham discussões. 
1   2   3  4   5   6 

 

14. Os meus pais insultavam-se, mesmo na minha presença. 
1   2   3  4   5   6 

 
  



 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

15. Quando os meus pais discutiam, eu preocupava-me com o que me 

podia acontecer. 

   1   2   3   4  5   6 

 

16. Os meus pais geralmente discutiam por minha causa. 
1   2   3  4   5   6 

 

17. Eu via frequentemente os meus pais a discutir. 
1   2   3  4   5   6 

 

18. Os meus pais geralmente chegavam a um acordo quando discu-

tiam. 

1   2   3  4   5   6 

 

19. As discussões dos meus pais eram frequentemente por minha cau-

sa. 

1   2   3  4   5   6 

 

20. As razões pelas quais os meus pais discutiam eram sempre as 

mesmas. 

1   2   3  4   5   6 

 

21. Quando os meus pais tinham uma discussão diziam coisas desa-

gradáveis um ao outro. 

1   2   3  4   5   6 

 

22. Quando os meus pais discutiam eu sabia que podia fazer algo para 

ajudar a melhorar a situação. 

1   2   3  4   5   6 

 

23. Quando os meus pais discutiam eu tinha medo que algo de mal 

acontecesse. 

1   2   3  4   5   6 

 

24. A minha mãe queria que eu estivesse do seu lado quando ela e o 

meu pai discutiam. 

1   2   3  4   5   6 

 

25. Eu sentia-me culpado(a) por os meus pais discutirem, mesmo que 

eles não o dissessem. 

1   2   3  4   5   6 

 

26. Os meus pais quase nunca discutiam. 
1   2   3  4   5   6 

 

27. Os meus pais discutiam mas depois faziam as pazes. 
1   2   3  4   5   6 

 

28. Os meus pais geralmente discutiam por coisas que eu fazia. 
     1   2   3   4  5   6 

 

29. Os meus pais discutiam porque realmente não gostavam um do 

outro. 

1   2   3   4  5   6 

 

30. Quando os meus pais tinham uma discussão, gritavam muito um 

com o outro. 

1   2   3   4  5   6 

 

31. Quando os meus pais discutiam não existia nada que eu pudesse 

fazer para os impedir. 

1   2   3   4  5   6 

 

32. Quando os meus pais discutiam eu ficava preocupado(a) com a 

possibilidade de um deles ficar magoado. 

1   2   3   4  5   6 

 



 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo Mode-

radamente 

Concordo 

Moderadamente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

33. Eu sentia que tinha que tomar partido quando os meus pais 

discutiam. 

       1   2   3   4  5   6 

 

34. Os meus pais faziam críticas e queixas um do outro. 
1   2   3  4   5   6 

 

35. Os meus pais raramente falavam alto quando estavam a dis-

cutir. 

1   2   3  4   5   6 

 

36. Os meus pais entravam frequentemente em discussão quando 

eu fazia algo de errado. 

1   2   3  4   5   6 

 

37. Os meus pais atiravam e partiam objetos durante as discus-

sões. 

1   2   3  4   5   6 

 

38. Após os meus pais terminarem de discutir, geralmente eram 

carinhosos um com o outro. 

1   2   3  4   5   6 

 

39. Quando os meus pais discutiam tinha receio que eles tam-

bém pudessem gritar comigo. 

1   2   3  4   5   6 

 

40. Os meus pais culpavam-me pelas suas discussões. 
1   2   3  4   5   6 

 

41. O meu pai queria que eu estivesse do seu lado quando ele e a 

minha mãe discutiam. 

1   2   3  4   5   6 

 

42. Os meus pais agrediam-se durante uma discussão. 
1   2   3  4   5   6 

 

43. Quando os meus pais discutiam não existia nada que eu 

pudesse fazer para me sentir melhor. 

1   2   3  4   5   6 

 

44. Quando os meus pais discutiam eu preocupava-me com a 

possibilidade de eles poderem divorciar-se. 

1   2   3  4   5   6 

 

45. Os meus pais continuavam zangados, mesmo depois de ter-

minarem uma discussão. 

1   2   3  4   5   6 

 

46. Os meus pais tinham discussões porque não queriam conti-

nuar juntos. 

     1   2   3   4  5   6 

 

47. As discussões dos meus pais não eram, geralmente, por 

minha causa. 

1   2   3   4  5   6 

 

48. Quando os meus pais discutiam não ouviam nada do que eu 

dizia. 

1   2   3   4  5   6 

 
 

  



 

 

Anexo E 

Escala de Competências Sociais (EHS) 



 

 

Escala de Competências Sociais (EHS) (González, 2000; tradução portuguesa Ribeiro, 

Almeida, Almeida, & Rodrigues, 2004) 

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações características ou descritivas do 

seu comportamento. Leia atentamente cada uma das frases e, tendo em consideração as 

alternativas que se seguem, assinale a que melhor se aplica. 

Não me identifico em 

absoluto; a maioria das 

vezes não me ocorre ou 

não o faria 

Não tem que ver 

comigo, ainda que 

algumas vezes me 

ocorra 

Descreve-me aproximada-

mente, ainda que nem sempre 

atue ou me sinta assim 

Muito de acordo, e 

sentir-me-ia ou atua-

ria desta forma na 

maioria dos casos 

1 2 3 4 

 

1. Por vezes evito fazer perguntas, com medo de parecer estúpido(a). 
      1  2   3  4    

 

2. Tenho dificuldade em telefonar para lojas, escritórios, etc. 
      1  2   3  4    

 

3. Se ao chegar a casa encontro um defeito em algo que comprei, vou à 

loja devolver. 

      1  2   3  4    

 

4. Se numa loja, atendem primeiro uma pessoa que entrou depois de 

mim, não faço qualquer reclamação. 

      1  2   3  4    

 

5. Se um vendedor insiste em mostrar-me um produto pelo qual não 

tenho qualquer interesse, custa-me dizer-lhe não. 

      1  2   3  4    

 

6. Às vezes custa-me pedir que me devolvam algo que emprestei. 
      1  2   3  4    

 

7. Se, num restaurante, não me trazem a comida que pedi, chamo o 

empregado e peço que me tragam o que pedi inicialmente. 

      1  2   3  4    

 

8. Por vezes não sei o que dizer a pessoas por quem me sinto atraí-

do(a). 

      1  2   3  4    

 

9. Muitas vezes, quando tenho de fazer um elogio, não sei o que dizer. 
      1  2   3  4    

 

10. Tenho tendência para guardar as minhas opiniões para mim mes-

mo(a). 

 

      1  2   3  4    

 

11. Por vezes evito certas ocasiões sociais, com medo de fazer ou dizer 

algum disparate. 

      1  2   3  4    

 

12. Se estou no cinema e alguém me incomoda com a sua conversa, 

custa-me muito pedir-lhe que se cale. 

      1  2   3  4    

 

13. Quando algum amigo expressa uma opinião com a qual estou em 

desacordo, prefiro calar-me a manifestar abertamente o que penso. 

      1  2   3  4    

 

14. Quando tenho muita pressa e um amigo me telefona, custa-me 

muito desligar. 

      1  2   3  4    

 
 



 

 

Não me identifico em 

absoluto; a maioria das 

vezes não me ocorre ou 

não o faria 

Não tem que ver 

comigo, ainda que 

algumas vezes me 

ocorra 

Descreve-me aproximada-

mente, ainda que nem sempre 

atue ou me sinta assim 

Muito de acordo, e 

sentir-me-ia ou atua-

ria desta forma na 

maioria dos casos 

1 2 3 4 

 

15. Há determinadas coisas que me custa muito fazer, mas se mas 

pedem, não sei como negar. 

      1  2   3  4    

 

16. Se saio de uma loja e me apercebo que me deram o troco errado, 

regresso para pedir o troco correto. 

      1  2   3  4    

 

17. Custa-me fazer elogios a alguém de quem gosto. 
      1  2   3  4    

 

18. Se numa festa vejo uma pessoa por quem me sinto atraído(a), tomo 

a iniciativa e aproximo-me para iniciar uma conversa com ela. 

      1  2   3  4    

 

19. Custa-me expressar os meus sentimentos a outras pessoas. 
      1  2   3  4    

 

20. Se estivesse à procura de trabalho, preferia escrever cartas a ter de 

passar por entrevistas pessoais. 

      1  2   3  4    

 

21. Sou incapaz de regatear ou pedir desconto quando compro algo. 
      1  2   3  4    

 

22. Quando um familiar próximo me incomoda, prefiro ocultar os 

meus sentimentos do que expressar o meu aborrecimento. 

      1  2   3  4    

 

23. Nunca sei como “calar” um amigo que fala muito. 
      1  2   3  4    

 

24. Quando decido que não me apetece voltar a sair com uma pessoa, 

custa-me muito comunicar-lhe a minha decisão. 

 

      1  2   3  4    

 

25. Se um amigo que me emprestou uma certa quantidade de dinheiro 

se esquece, recordo-o do seu empréstimo. 

      1  2   3  4    

 

26. Custa-me muito pedir um favor a um amigo. 
      1  2   3  4    

 

27. Sou incapaz de pedir a alguém uma opinião. 
      1  2   3  4    

 

28. Sinto-me perturbado(a) quando uma pessoa me diz que gosta de 

algo no meu corpo. 

      1  2   3  4    

 

29. Custa-me expressar as minhas opiniões em grupos (sala de aula, 

reuniões, etc.). 

      1  2   3  4    

 

30. Quando alguém se encosta a mim numa fila, ajo como se não tives-

se dado conta. 

      1  2   3  4    

 

31. Custa-me muito demonstrar agressividade ou aborrecimento face a 

outras pessoas ainda que possa ter motivos para tal. 

      1  2   3  4    

 
 



 

 

Não me identifico 

em absoluto; a maio-

ria das vezes não me 

ocorre ou não o faria 

Não tem que ver 

comigo, ainda 

que algumas 

vezes me ocorra 

Descreve-me aproximada-

mente, ainda que nem sem-

pre atue ou me sinta assim 

Muito de acordo, 

e sentir-me-ia ou 

atuaria desta for-

ma na maioria dos 

casos 

1 2 3 4 
 

32. Muitas vezes prefiro ceder, calar-me ou “meter o rabo entre as 

pernas”, para evitar problemas com outras pessoas. 

      1  2   3  4    

 

33. Por vezes não sei como negar sair com alguém que não me apete-

ce, mas que insiste várias vezes. 

      1  2   3  4    

 
 

 


