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Resumo 

 

  A presente dissertação teve como principal objetivo avaliar se pais/mães 

biológicos (as) e pais/mães adotivos (as) diferem relativamente à perceção que têm 

sobre as forças e dificuldades dos filhos e no grau de identificação com os estilos de 

vinculação.  

A amostra incluiu 49 pais biológicos e 49 pais adotivos, com idades 

compreendidas entre os 28 e os 55 anos. Os participantes responderam a um 

Questionário Sociodemográfico, ao Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-

Por) (Goodman, 1997) e ao Questionário de Estilo Relacional (Bartholomew & 

Horowitz, 1991).  

Os resultados para a amostra mostraram que pais adotivos percecionam mais 

dificuldades nos seus filhos que os pais biológicos, no entanto, percecionam de igual 

modo as capacidades dos filhos. Entre pais e mães não se verificaram diferenças 

significativas sobre a perceção das dificuldades e capacidades dos filhos. Não foram 

encontradas diferenças significativas dos estilos de vinculação entre famílias adotivas e 

famílias biológicas e entre pais e mães. Relativamente ao efeito de interação do sexo 

dos pais e da tipologia familiar verificou-se uma diferença significativa no estilo de 

vinculação Preocupado, o que, pelos resultados, parece dever-se aos resultados mais 

elevados de pais masculinos adotivos. 

Terminamos este estudo com algumas considerações sobre os resultados obtidos, 

limitações do estudo e sugestões para futuras investigações.  

 

 

Palavras-chave: famílias adotivas, famílias biológicas, estilo relacional dos pais, 

perceção das capacidades e dificuldades dos filhos. 
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Abstract 

 

The following dissertation had as it main goal to evaluate if biological parent 

and adoptive parents have different perspectives concerning the strengths and 

difficulties of their children and the level of identification with attachment style. 

The sample included 49 biological parents and 49 adoptive parents with ages 

between 28 and 55 years old. The participants answered to a Sociodemographic 

Questionnaire, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Por) (Goodman, 

1997) and the Relationship Questionnaire (Bartholomew & Horowitz, 1991). 

 The results for the sample showed that adoptive parents have more perception of 

their children´s difficulties in comparison with biological parents; nevertheless, they 

have the same perception when it comes to their children´s strengths. There were not 

found significant differences between their attachment styles between biological parents 

and adoptive ones, neither between mothers and fathers. Regarding the interaction effect 

of sex of parents and family typology there was a significant difference in attachment 

style Worried, which, by the results, seems to be due to the higher male adoptive 

parents. 

 We finished this study with some considerations about the results, study 

limitations and suggestions for future investigations. 

 

 

Keywords: adoptive family, biological family, attachment style of parents, perception of 

strengths and difficulties of children.   
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INTRODUÇÃO 

 

A parentalidade é considerada das tarefas mais desafiantes da vida adulta e os 

pais constituem uma influência crucial na vida dos seus filhos (Cruz, 2005). Desta 

forma, e de modo a satisfazer as necessidades dos filhos, é fundamental que este 

processo seja vivido de forma flexível (Herbert, 2004). Quando surge uma criança no 

seio familiar, seja ela biológica ou adotiva, ocorrem várias mudanças que têm impacto 

no seio familiar, uma crise normativa, o que implica uma reformulação de um conjunto 

de papéis, funções e responsabilidades, quer a nível individual quer a nível conjugal 

(Alarcão, 2006). No entanto, no caso das famílias adotivas exige um esforço maior e de 

ambas as partes. (Nunes & Ribeiro, 2008). 

O interesse pelo estudo das formas familiares não-tradicionais, tem aumentado 

significativamente (Lamb, 1999) porque embora o conceito de adoção seja 

historicamente antigo, o olhar científico é relativamente recente, tendo conhecido maior 

desenvolvimento com o aumento desta nova forma de família e o crescente interesse 

sobre os seus efeitos na recuperação do bem-estar da criança (Van Ijzendoorn & Juffer, 

2006). Segundo Palacios e Brodzinsky (2010), a investigação em adoção tem percorrido 

dois caminhos paralelos, uma perspetiva centrada no bem-estar da criança, preocupada 

com a integração da criança na nova família e uma perspetiva do desenvolvimento e da 

psicopatologia relacionada com a influência das experiencias adversas passadas na 

saúde mental das crianças. O período prévio à adoção acarreta, na grande maioria das 

vezes, situações traumáticas com impacto nefasto na vida das crianças, no entanto a 

investigação demonstra que a adoção é uma solução positiva para crianças ajudando-as 

a integrar esses acontecimentos ao longo do tempo (Brodzinsky & Steiger, 1991). 

Com este estudo, enquadrado numa perspetiva mais salutogénica, pretende-se 

analisar comparativamente famílias adotivas e famílias biológicas quanto ao estilo de 

vinculação dos pais e quanto à perceção que estes têm sobre as capacidades e 

dificuldades dos seus filhos, e, ainda, perceber se existem diferenças significativas entre 

diferentes sexos, pais e mães. A presente dissertação encontra-se organizada em quatro 

secções: o enquadramento teórico que compreende a revisão de literatura; o processo 

metodológico; a apresentação e discussão dos resultados obtidos, de acordo com os 
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objetivos e questões de investigação; e as considerações finais, onde figuram as 

principais conclusões, limitações do estudo e propostas para investigações futuras.  
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Parentalidade Adotiva e Parentalidade Biológica  

 

“Procriar é uma condição dada pela natureza, criar é uma responsabilidade no âmbito 

da ética entre os homens. Procriar é um momento, criar é um processo. Procriar é 

fisiológico, criar é afetivo” (Schettini, 2006) 

 

A literatura que reflete e investiga comparativamente famílias biológicas e 

adotivas, salienta a coexistência de inúmeras semelhanças e diferenças.  

Alguns estudos, demonstram que as famílias adotivas, desde a transição para a 

parentalidade, não se distinguem das famílias biológicas, ou distinguem-se 

favoravelmente, no que se refere a qualidade e satisfação familiar, qualidade dos 

vínculos afetivos e parentalidade positiva (Bonvehí, Forns & Freixa, 1996; Muñoz, 

Rebollo, Fernandez-Molina & Morán, 2007). De facto, muitos dos efeitos que decorrem 

do nascimento de um filho são semelhantes à integração de uma criança adotada numa 

família: divisão tradicional das tarefas, diminuição da intimidade do casal e alteração 

dos padrões de comunicação (Ward, 1996).  

Contudo, existem singularidades num sistema familiar adotivo que não ocorrem 

em famílias biológicas: a ausência de gravidez, a decisão de adotar, a possibilidade de 

escolha de algumas características da criança (e.g. sexo, etnia, idade), ausência de 

tempo definido até à parentalidade, o facto de o filho ser portador de uma história 

anterior e identidade alheias à história da família adotiva e a idade mais avançada dos 

pais na transição para a parentalidade (Cruz & Santos, 2004; O’Brien & Zamostny, 

2003; Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). Outros desafios, que a maioria das famílias 

adotivas tem de enfrentar, são: a questão da infertilidade; a “gestação psicológica” 

imprescindível e longa; o processo de avaliação a que os pais são submetidos 

transformando a parentalidade um “assunto público”; e o estigma social inerente à 

adoção e consequentemente o menor suporte da rede social (Schettini, 2006; Salvaterra, 

2007; Singer et al., 1985). Por tudo isto, existem inúmeros fatores específicos com que 

os pais adotivos e seus filhos se confrontam, tais como: o ajustamento inicial à 

parentalidade adotiva; as conversas sobre adoção; o apoio à curiosidade dos filhos sobre 
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a família biológica; a necessidade de os ajudar a lidar com as perdas da adoção; o 

fomentar de uma imagem de si e uma identidade positivas e, quando necessário, auxilia-

los na decisão de procurar a família de origem (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002).  

Estas particularidades não têm de ser vistas forçosamente como algo negativo, 

porque a solução dos problemas não passa pela dependência cromossomática ou pela 

voz do sangue, mas sim pela ação dos pais que será um elemento decisivo para a forma 

como a criança irá organizar-se interiormente de modo a poder ter um desenvolvimento 

saudável, a compreender o mundo que a rodeia e a encontrar formas mais satisfatórias 

de entrar em relação com ele (Ferreira, Pires & Salvaterra, 2004). As famílias adotivas, 

tal como as famílias biológicas, estão impregnadas de tensões e satisfações, esforços e 

recompensas, preocupações e alegrias (Palacios, 2007). 

A adoção para ser vista como fator protetor implica que os pais se sintam 

capacitados e realizados tanto a nível relacional como ao nível do papel parental que 

desempenham (Diniz, 1997). No caso das famílias adotivas, um ambiente familiar de 

qualidade e uma parentalidade positiva, é de extrema importância porque, caso 

contrário, o desenvolvimento da criança pode ser prejudicado mais uma vez, podendo 

dificultar ou mesmo impedir a recuperação do seu equilíbrio (Nunes & Ribeiro, 2008). 

“Ser adotado implica ter sido aceite numa família na qual vive mas também que 

foi rejeitado por uma outra família na qual nasceu” (Salvaterra & Veríssimo, 2008, p. 

508). Logo, para que haja o desenvolvimento de relações de vinculação próximas e 

seguras, é essencial uma parentalidade competente que transmita confiança e uma 

atmosfera geral de bem-estar orientada para as necessidades da criança (Juffer, 

Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2005).  
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1.1. Estilos de Vinculação 

A família adotiva começa, não a partir do momento que a criança chega à sua 

nova casa, mas sim quando se estabelece um vínculo afetivo entre pais e filho adotivo 

(Relvas e Alarcão, 2002). É importante considerar que, especialmente no caso das 

famílias adotivas, torna-se fundamental a construção de uma base firme de afeto que 

permita o desenvolvimento do sentimento de vinculação e segurança que estas crianças 

tanto procuram, afinal não podem existir bons pais se estes não forem também pais 

adotivos, ou seja, mais importante que a dependência biológica, é uma tradução 

psicológica e afetiva adequada por parte dos pais (Diniz,1997). Também Schettini 

(2006), acredita que ser pais implica o estabelecimento de uma relação afetiva e que 

adotar um filho implica um processo de “incorporação”. 

A vinculação resulta de um desejo biologicamente determinado de proximidade 

que tem como principais funções: a formação de laços emocionais, o fornecimento de 

uma base segura para a exploração do meio e o fornecimento de um porto de abrigo que 

garanta a proteção face às situações adversas (Ainsworth, 1969; Bowlby, 1958). A 

teoria da vinculação propõe que a qualidade da vinculação da criança com os pais vai 

influenciar a qualidade da interação nas relações com os outros ao longo da vida 

(Bowlby, 1982). Segundo Torres & Santos (2008), os modelos internos dinâmicos, a 

imagem de si e autoestima, a regulação emocional, e as competências sociais específicas 

para interações sociais, pró-sociais e cooperativas da criança encontram-se ligados à 

vinculação com os pais. Assim, a influência da vinculação aos pais pode ser considerada 

de uma forma mais restrita, prevendo a qualidade das relações próximas da criança ou 

de forma mais global, explicando (praticamente) todos os aspetos do seu 

desenvolvimento social (Schneider et al., 2001). Estudos sobre vinculação com pais e 

mães demonstram diferenças entre sexos, onde uma vinculação segura ao pai parece 

estar mais relacionada com o desenvolvimento psicossocial e que a vinculação segura à 

mãe parece estar mais associada a contextos relacionais mais íntimos (Park & Waters, 

1989; Grossman et al., 2002; Verschueren & Marcoen, 2005).  

De acordo com Van Ijzendoorn (1995), os estilos de vinculação dos pais vão 

predizer o tipo de vinculação que os filhos vão estabelecer com eles, isto porque 

segundo os resultados obtidos foi possível verificar concordância entre os padrões de 

vinculação das crianças e das suas mães. 
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Estudos sobre vinculação no adulto revelam que os padrões de vinculação
1
 da 

infância influenciam as relações com os outros ao longo da vida sobretudo as relações 

amorosas, estando estes relacionados com os modelos mentais do Self, as relações 

sociais e as experiências de relação com os pais (Bartholomew & Shaver, 1998). Daí 

que seja importante considerar aspetos como o passado dos pais; as suas histórias de 

vinculação e a forma como elas influenciam a parentalidade; o acreditarem no sucesso 

da parentalidade; a capacidade de liderarem a relação de vinculação; o apoio fornecido 

pela família alargada e comunidade (Levy & Orlans, 2000), porque vão certamente 

afetar não só o tipo de vinculação que vão estabelecer com os filhos como o padrão de 

vinculação que os filhos irão estabelecer com os outros. 

A literatura aborda, em diversos estudos, o impacto dos maus tratos e 

negligência da família biológica na criança descrevendo o desenvolvimento de 

perturbação da vinculação, tendo em conta que o suposto “porto de abrigo” é, 

simultaneamente, abusivo e fonte de insegurança para a criança (e.g., Juffer, 

Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2005). Também um ambiente de 

institucionalização, prévio à adoção, ou a idade tardia da adoção, surgem como fatores 

que aumentam o risco de desenvolvimento de uma perturbação da vinculação 

apresentando, estas crianças padrões de vinculação insegura e uma menor capacidade de 

compreender emoções tornando-se, no entanto, menos tímidas com o passar do tempo 

(Vorria et al., 2006). A idade tardia da adoção surge como fator de risco porque 

enquanto um recém-nascido não compreende a diferença entre ser filho biológico ou ser 

adotado, uma criança mais velha mais facilmente desenvolve sentimentos ambivalentes, 

uma vez que, embora deseje estabelecer uma relação afetiva com os novos pais, receia 

que ocorra uma nova separação. Como consequência, estas crianças tendem a testar os 

pais adotivos de modo a certificarem-se de que são aceites como um elemento da 

                                                           
1
 Mary Ainsworth observou três tipos de padrões de comportamento entre mãe e criança, 

definindo três tipos de vinculação: vinculação segura, vinculação evitante e vinculação 

ansiosa/ambivalente (Ainsworth, 1985). Posteriormente, Main e Solomon (1986), descrevem um quarto 

padrão que designam por vinculação desorganizada/desorientada. Kim Bartholomew e col. (1991) 

propõem um modelo bidimensional de quatro categorias de padrões de vinculação definidas em termos de 

dimensões. Apesar dos padrões encontrados, a investigação demonstrou que os sujeitos não se incluem 

exclusivamente apenas num dos padrões, mas antes, revelam indícios de dois ou mais padrões 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). 
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família, ou seja, o receio de ser novamente abandonada leva a criança a ter 

comportamentos provocatórios, como forma de testar os limites da família e averiguar 

até que ponto esta está disposta a acolhê-la (Cruz & Santos, 2004; Alarcão, 2006). 

Tal como referido anteriormente, no caso da adoção, muitas vezes, as crianças 

são confrontadas, na sua família biológica, com padrões inseguros de vinculação dos 

pais e, como resultado, as crianças podem tornar-se mais sensíveis a comportamentos 

percecionados como rejeição e dar respostas típicas tais como evitamento ou agressão 

(Weinfield et al., 1997). Contudo, uma vez integradas num contexto familiar estável e 

permanente, as crianças revelam uma resiliência desenvolvimental extraordinária, 

atingindo uma recuperação notória, aliás, uma vinculação segura pode construir 

modelos internos dinâmicos caracterizados por expectativas sociais positivas para as 

relações e pode determinar uma boa autoestima e sentimentos de eficácia (Wood et al., 

2004). A recuperação das crianças adotivas encontra-se assim muito dependente dos 

pais adotivos, afinal a parentalidade é mais do que ser pai ou mãe após a chegada de um 

filho, é também um processo baseado nas identificações e representações feitas pelos 

pais na infância que, irão influenciar o tipo de interação entre pais e criança, podendo 

facilitar ou dificultar a instauração de vínculos afetivos seguros (Zornig, 2012). 

Pace e Zavattini (2010), analisaram os padrões de vinculação de 20 díades de 

crianças tardiamente adotadas (entre os 4 anos e os 7 anos) e das suas mães adotivas, 

durante os primeiros 7/8 meses após a sua adoção. O estudo tinha como objetivo avaliar 

o efeito da vinculação segura das mães adotivas sobre a mudança dos padrões de 

vinculação dos seus filhos adotados. Os dados sugerem que a mudança dos padrões de 

vinculação das crianças adotadas é possível, mas gradual, e que a vinculação segura das 

mães adotivas aumenta a probabilidade desta mudança ocorrer. Noutro estudo realizado, 

os autores compararam a vinculação entre crianças adotadas antes e depois dos nove 

meses e ainda entre crianças adotadas e não adotadas, não tendo encontrado diferenças 

significativas quanto à segurança da vinculação estabelecida desde que os pais adotivos 

respondessem de forma adequada às necessidades dos filhos (Singer et al., 1985) 

O estudo longitudinal de Stams, Juffer e IJzendoorn (2002) com famílias de 146 

crianças adotadas antes dos 6 meses e seguidas durante sete anos veio demonstrar que a 

qualidade de relação de vinculação criança/mãe, é um dos fatores que prediz o 

ajustamento subsequente da criança e que uma relação criança/mãe de elevada 
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qualidade, em termos da segurança da vinculação prediz um melhor desenvolvimento 

cognitivo e social da criança no futuro.  

Dozier e colaboradores (2001) observaram a natureza das vinculações 

estabelecidas por 50 díades criança/ mãe adotivas quando as crianças tinham entre os 12 

e os 24 meses e pelo menos três meses após a adoção. Com este estudo, concluíram que 

a qualidade de relação de vinculação da criança/mãe, era concordante com o “estado 

mental” das mães e que a idade de colocação da criança não estava correlacionada com 

a qualidade da vinculação. Mais uma vez, é evidenciado que a construção de relações 

seguras de vinculação entre os pais adotivos e as crianças terá impacto no seu 

desenvolvimento, e que mesmo crianças mais velhas são capazes de organizar o seu 

comportamento de vinculação de acordo com o novo cuidador, o que evidencia a 

capacidade de resiliência das crianças adotadas (Van Londen, Juffer, & Van IJzendoorn, 

2007).  

 

1.2. Capacidades e dificuldades dos filhos 

No que concerne às forças e fragilidades das crianças, enquanto alguns estudos 

concluem que não existem diferenças significativas entre filhos adotados e não adotados 

(Hodges, 2005; Solomon e Poirier 2006), outros encontram resultados que evidenciam 

que os filhos adotados têm maior propensão para apresentar dificuldades.  

Os problemas atribuídos são de ordem física, psicológica e escolar: problemas 

ao nível da adaptação psicológica, dificuldades relacionais, hiperatividade, problemas 

de comportamento, agressividade, baixa autoestima, problemas de sono e problemas de 

alimentação (Levy-Shiff, 2001; Rushton, 2004; Palacios & Brodzinsky, 2010). Segundo 

Rushton (2004), os fatores que mais perturbam a estabilidade e ajustamento da criança 

adotada, são as experiências prévias adversas, a idade da criança aquando da adoção, os 

problemas de comportamento demonstrados e a família adotiva ter um filho biológico 

da mesma idade.  

No mesmo sentido, outros estudos indicam que as crianças institucionalizadas 

previamente à adoção apresentam mais problemas de comportamento. No caso das 

crianças mais velhas, trata-se principalmente de comportamentos de internalização, 

dificuldades ao nível da atenção e do pensamento e no caso das crianças mais novas 



9 
 

trata-se, sobretudo, de problemas de externalização – traços de oposição, hiperatividade 

e dificuldades de atenção (Jacobs, Miller & Tirela, 2009; Hawk & McCall, 2010).  

A acumulação de experiências, vivências e acontecimentos menos favoráveis 

que as crianças mais velhas experienciaram, podem ter um impacto negativo na família 

adotiva, aumentando as dificuldades no seu ajustamento, complicando todo o 

funcionamento familiar (Hodges, 2005). De acordo com Molina (2002), os pais 

adotivos têm tendência para justificar os problemas dos filhos com as experiências e 

vivências negativas da criança, desde problemas emocionais, falta de carinho, maus-

tratos, negligência, problemas escolares, falta de estimulação e dificuldades de 

vinculação das crianças.  

Relativamente ao comportamento percecionado pelas mães, a grande maioria 

das crianças apresenta valores médios esperados para a população portuguesa, 

evidenciando, de algum modo, a “normatividade” do comportamento das crianças 

adotadas (Juffer et al., 2011). O tempo de adoção revelou estar correlacionado de forma 

positiva e moderada com o comportamento pró-social evidenciando que, a perceção 

materna de comportamentos pró-sociais da criança aumentava de acordo com tempo de 

integração na família adotiva (Barbosa-Ducharne & Costa, 2012).  

Alguns trabalhos realizados com amostras não clínicas evidenciaram que 

crianças e adolescentes adotados apresentam maior risco de desenvolver problemas 

emocionais e comportamentais do que aqueles criados pelas famílias biológicas (Kim, 

Shin, & Carey, 1999; Miller, Fan, Christensen, Grotevant, & Dulmen, 2000). Um 

estudo meta-analítico de 66 pesquisas publicadas sobre adoção concluiu que os 

indivíduos adotados apresentam maiores índices de problemas psicológicos e distúrbios 

de aprendizagem do que os não adotados (Wierzbicki, 1993). 

Brodzinsky e colaboradores (1984), realizaram um estudo comparativo entre o 

ajustamento observado pelos pais numa amostra de 130 crianças adotadas, entre os 6 e 

os 11 anos, e numa amostra de não adotados, tendo constatado que os pais adotivos 

percecionam menos competência social e mais problemas de comportamento do que os 

pais biológicos. Os rapazes apresentaram níveis mais baixos de sucesso escolar e níveis 

mais altos de externalização e as raparigas adotadas apresentaram níveis mais baixos de 

interação social e sucesso escolar, e níveis mais altos de problemas de internalização e 
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externalização. No entanto, os autores, concluíram que, embora os pais adotivos 

percecionassem mais problemas nos seus filhos, os resultados das crianças adotadas 

estavam dentro dos valores normativos, mostrando apenas formas de conduta 

ligeiramente mais extremas que os não adotados e apenas em algumas áreas 

(Brodzinsky et al., 1984). 

Fergusson, Lynskey e Horwood (1995), recorreram a 1265 dados de crianças 

nascidas no mesmo ano e, quando elas tinham 16 anos, compararam: crianças criadas 

com ambos os pais biológicos (842 sujeitos); crianças colocadas para adoção nos 

primeiros anos de vida (32 sujeitos); e crianças criadas só com as mães (60 sujeitos). 

Apesar das crianças criadas por mães solteiras apresentarem mais problemas do que os 

sujeitos dos outros dois grupos, os adolescentes adotados apresentaram mais problemas 

de externalização do que os não adotados que viviam com ambos os pais. 

 Um estudo longitudinal realizado por Stein e Hoopes (1985), verificou que aos 

5 anos, as crianças adotadas eram mais receosas, menos confiantes e motivadas do que 

as não adotadas, durante a infância, os problemas evidenciaram-se ainda mais, e por 

último, na adolescência, entre os 15 e os 18 anos, já não foram detetadas diferenças 

entre adotados e não adotados, no desenvolvimento da sua identidade e autoimagem. De 

acordo com Juffer e Ijzendoorn (2007), a população adotada tem níveis normativos de 

autoestima, assemelhando-se aos seus pares não adotados porque os elementos 

protetores da adoção prevalecem sobre os riscos, tornando-a uma medida de intervenção 

eficaz. Contudo, a investigação realça a necessidade de desenvolver competências 

sociais de forma a aumentar a popularidade no grupo de pares, principalmente por parte 

de raparigas adotadas (Stams, Juffer, Rispens, & Hoksbergen, 2000). 

A adolescência, caracteriza-se por uma altura em que os filhos procuram uma 

maior independência relativamente aos cuidadores primários, e, no caso dos filhos 

adotivos não é diferente. Contudo, o apoio e disponibilidade dos pais, nesta altura, 

constituem uma base sólida para a exploração de novos relacionamentos (Calado, 

2008). De acordo com Black (2002), os adolescentes mais comunicativos e apoiantes 

com os seus melhores amigos tinham mães mais comunicativas com eles próprios. 
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II. PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Desenho da Investigação
2
 

O presente estudo, enquadrado no paradigma pós-positivista, segundo Guba e Lincoln 

(1994), insere-se numa visão ontológica dita de realismo crítico que defende que a 

realidade existe mas apenas imperfeitamente apreensível, devido a falhas do intelecto 

humano e/ou da natureza complexa do fenómeno) alicerça-se num desenho 

metodológico quantitativo, de carácter exploratório, onde se efetuará uma análise 

comparativa entre famílias adotivas e famílias biológicas relativamente aos padrões de 

vinculação dos pais e a perceção dos pais das capacidades e dificuldades dos filhos. 

 

Questão Inicial e Mapa Conceptual 

A questão de partida que orienta todo o processo de investigação – Pais e mães 

adotivos(as) e pais e mães biológicos(as) diferem relativamente à perceção que têm 

sobre as forças e dificuldades dos filhos e quanto aos estilos de vinculação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa concetual  

                                                           
2
 Este estudo enquadra-se numa investigação mais vasta, atualmente em curso, a realizar por duas 

alunas de doutoramento – Marta Santos Nunes e Maria do Céu Costa - do Programa de Doutoramento 

Interuniversitário da FPCEUC e FPUL em Psicologia Clínica – Psicologia da Família e Intervenção Familiar. 

Famílias adotivas 

Famílias biológicas  

Estilos de Vinculação dos Pais: 
- Seguro; 

- Preocupado; 
- Evitante Amedrontado; 

- Evitante Desligado. 
 

& 
 

Perceção dos Pais sobre as 

Capacidades e Dificuldades 

dos filhos 

 

Estilos de Vinculação das Mães: 
- Seguro; 

- Preocupado; 
- Evitante Amedrontado; 

- Evitante Desligado. 
 

& 
 

Perceção das Mães sobre as 

Capacidades e Dificuldades 

dos filhos 
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Constituem, pois, variáveis do nosso estudo: 

 Estilos Relacionais dos Pais e das Mães - relativo aos padrões de vinculação dos 

pais: seguro, preocupado, evitante amedrontado ou evitante desligado
3
 

 Capacidades e Dificuldades dos Filhos (perceção dos Pais e das Mães) –

comportamentos sociais adequados (capacidades) e não adequados 

(dificuldades)  

 

Objetivos e Questões de Investigação 

Com este estudo, pretendemos: 

1 . Analisar comparativamente a perceção que pais/mães adotivos(as) e pais/mães 

biológicos(as) têm sobre as forças e dificuldades dos filhos. 

  

2 . Analisar comparativamente o grau de identificação com os estilos de 

vinculação dos pais/mães adotivos(as) e pais/mães biológicos(as). 

 

Através da concretização destes objetivos, procuraremos, pois, responder às 

seguintes questões exploratórias de investigação: 

 

1. Existe um efeito da tipologia de família e/ou sexo dos pais na perceção que 

estes têm sobre as capacidades dos seus filhos? 

                                                           
3 Com base nas representações internas sobre si próprio e sobre os outros, Bartholomew e Horowitz 

(1991) propuseram um modelo com quatro categorias: “Seguro”, indivíduos caracterizados por 

estabelecerem facilmente relações de proximidade com outras pessoas e por se sentirem confortáveis 

com a intimidade que lhes é inerente; “Preocupado”, indivíduos que, conscientes da sua própria 

necessidade de uma maior proximidade, receiam que este aspeto leve ao afastamento e perda da 

amizade/amor das figuras significativas; “Evitante-Amedrontado”, indivíduos que se sentem como não 

merecedores dos cuidados dos outros fazendo uma avaliação destes como pessoas em quem não 

podem confiar; e “Evitante-Desligado”, indivíduos que se consideram merecedores dos cuidados dos 

outros mas com a representação destes como não respondendo às suas necessidades. 

 



13 
 

 

2. Existe um efeito da tipologia de família e/ou do sexo dos pais na perceção que 

têm sobre as dificuldades dos seus filhos? 

 

3. Existe um efeito da tipologia de família e/ou sexo dos pais no grau com se 

identificam com cada estilo de vinculação (seguro, preocupado, 

evitante/amedrontado e evitante/desligado)? 

 

 

Amostra 

A população do presente estudo é constituída por 49 pais biológicos e 49 pais 

adotivos (dos quais 17 têm filhos adotivos e biológicos. Contudo, responderam sempre 

relativamente ao filho adotivo, sendo, por isso, considerados pais adotivos). 

Inicialmente, a amostra contava com 195 pais biológicos, no entanto, este número era 

muito superior ao número de pais adotivos, impossibilitando, por isso, uma correta 

análise comparativa. Desta forma extraiu-se, aleatoriamente, uma subamostra de pais 

biológicos de modo a equiparar a dimensão das amostras. 

A maioria dos indivíduos, em ambas as amostras, é do sexo feminino (79,6% na 

amostra dos pais biológicos e 71,4% na amostra dos pais adotivos). A média das idades 

dos pais biológicos é de 41 anos; na amostra de pais adotivos, a média de idades é de 42 

anos (ver Quadro 1). A maioria dos participantes deste estudo pertence à região Centro 

Sul do país (Lisboa, Portalegre, Santarém) (63,3% da amostra dos pais biológicos e 

81,6% da amostra dos pais adotivos), é de etnia caucasiana (92,9% da amostra total) e 

frequentou o ensino superior (81,6% da amostra dos pais biológicos e 63,3% da amostra 

dos pais adotivos). 81,6% dos pais biológicos e 77,6% dos pais adotivos são casados, no 

entanto verifica-se, no caso dos pais biológicos, mais pais divorciados e menos pais 

solteiros relativamente aos pais adotivos. 

Foram definidos como critérios de inclusão na seleção da amostra: pais com 

filhos adotivos entre os 6 e os 12 anos, que já estivessem integrados na família há dois 

ou mais anos, que não tivessem outras crianças em processo de integração atual, nem 

gravidez atual e que fossem residentes em Portugal (Continental e Ilhas); e pais 

biológicos cujos filhos tivessem entre os 6 e os 12 anos, igualmente sem gravidez atual 

e residentes em Portugal (Continental e Ilhas). 
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Quadro 1 

Médias da variável “Idade dos pais” 

 

Amostra                  “Famílias Adotivas” 
  

 “Famílias Biológicas” 
 Variável N                  Min.     Máx. Média DP N                  Min.     Máx. Média DP 

Idades 45 29 55 43 5.85 48 28 51 41 4.83 

 

 

Instrumentos Utilizados 

Questionário Sócio-Demográfico – Conjunto de questões para aceder a informações 

sobre características sócio-demográficas dos participantes (e.g., sexo, idade, estado 

civil, residência e escolaridade dos pais).  

Estilos Relacionais dos Pais – Os Estilos Relacionais dos Pais foram avaliados através 

da versão portuguesa (Moreira, 1995) do Relationship Questionnaire, de Bartholomew 

e Horowitz (1991). Este instrumento é constituído por quatro parágrafos descritivos dos 

quatro estilos de vinculação hipotetizados no modelo dos autores – Seguro, Preocupado, 

Evitante/Amedrontado e Evitante/Desligado - devendo, cada participante, escolher 

numa escala de sete pontos (de “Não tem nada a ver comigo” até “Tem tudo a ver 

comigo”), cada descritivo separadamente.  

 

Capacidades e Dificuldades dos Filhos – Foi utilizada a versão portuguesa do Strength 

and Difficulties Questionnaire - Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por) 

(Gaspar & Paiva, s/ data), formulado por Goodman (1997), que pretende medir o 

ajustamento psicológico de crianças e adolescentes e a competência social em crianças e 

adolescentes dos 3 aos 16 anos. O SDQ é composto por 25 itens distribuídos 

equitativamente em 5 sub-escalas – Sintomas Emocionais, Problemas de 

Comportamento, Hiperatividade, Problemas de Relacionamento com colegas e 

Comportamento Pró-Social -, sendo as respostas dadas numa escala de Likert de três 

pontos (“Não é verdade”; “É um pouco verdade”; “É muito verdade”). Os itens 

invertidos encontram-se distribuídos por três das cinco sub-escalas existentes – 

hiperatividade (dois itens), problemas comportamentais (um item) e problemas de 

relacionamento com colegas (dois itens). A pontuação total do índice de problemas 

psicopatológicos (dificuldades) que o participante apresenta é obtida pelo somatório dos 
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resultados das sub-escalas, à exceção da escala de comportamento pró-social, podendo 

atingir uma pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 40. 

Os valores encontrados do coeficiente de alfa de Cronbach por Goodman 

(2001), para cada uma das escalas, foram geralmente satisfatórios (Hiperatividade – 

0.77; Sintomas Emocionais – 0.67; Problemas de Comportamento – 0.63; Problemas de 

Relacionamento com colegas – 0.57; Comportamento Pró-social – 0.65 e total de 

dificuldades - 0.82).  

Posteriormente, alguns autores fizeram um trabalho de revisão de 48 estudos 

realizados com o SDQ, com o objetivo de avaliar as propriedades psicométricas deste 

instrumento. Os resultados, relativamente aos pais, demonstram que para as escalas de 

sintomas emocionais, problemas de comportamento, problemas de relacionamento com 

colegas e comportamento pró-social a consistência interna está abaixo dos 0.70 (Stone, 

Otten, Engels, Vermulst & Janssens, 2010). 

No presente estudo os valores do coeficiente alfa de Cronbach encontrados para 

cada uma das escalas foram superiores aos encontrados nos estudos anteriormente 

referidos: Hiperatividade – 0.85; Sintomas Emocionais – 0.68; Problemas de 

Comportamento – 0.72; Problemas de Relacionamento com colegas – 0.63; e 

comportamento pró-social - 0.71; e total de dificuldades – 0.87. 

 

Procedimento de recolha de dados 

 Os indivíduos desta investigação foram convidados a participar, pessoalmente, 

por correspondência (via CTT), ou por e-mail. Primeiramente, os membros da equipa de 

investigação recorreram a pessoas conhecidas que se disponibilizaram a responder aos 

questionários e/ou a indicarem novos sujeitos, uma amostragem de propagação 

exponencial – efeito snowball (Maroco & Bispo, 2003).  

Concomitantemente, o protocolo de investigação foi disponibilizado para 

preenchimento em papel e online, sendo assegurado o anonimato e a confidencialidade 

das respostas, bem como a possibilidade de esclarecimento de dúvidas e acesso a 

posterior informação sobre os estudos. 

Tal como previsto, o número de pais biológicos era em muito superior ao 

número de pais adotivos. Logo, de forma a equiparar a amostra, contou-se com a 

colaboração de instituições responsáveis pela adoção em Portugal, nomeadamente, os 
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Serviços de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Instituto de 

Segurança Social, I.P., para o contato com os pais adotivos no sentido de solicitar a sua 

colaboração neste estudo.  

 

Procedimento de análise de dados 

Os dados quantitativos foram analisados através do programa SPSS, versão 20.0. 

Começou-se pela elaboração da estatística descritiva relativa à caraterização da amostra 

do presente estudo, considerando alguns dos dados recolhidos do questionário socio-

demográfico relevantes para o presente estudo. Foi feita a análise da consistência 

interna da escala de Capacidades e Dificuldades - versão pais (SDQ-P) através do 

cálculo do alfa Cronbach, realizando a inversão dos cinco itens anteriormente referidos. 

Procedeu-se ao cálculo de ANOVA fatorial para os resultados da perceção dos pais das 

capacidades e dificuldades dos filhos e de MANOVA para os resultados obtidos acerca 

do estilo de vinculação com que cada pai se identificou. A análise dos resultados do 

teste foi realizada, tendo em conta o nível de significância 0.05.  
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III. RESULTADOS 

 A análise dos resultados será feita pela ordem das questões de investigação. Com 

o objetivo de perceber se, pais/mães biológicos(as) e pais/mães adotivos(as) diferem 

quanto aos estilos de vinculação e quanto à perceção que têm das capacidades e 

dificuldades dos filhos, colocaram-se as duas questões seguintes, para as quais os 

resultados obtidos serão analisados. 

 

1. Existe um efeito da tipologia de família e/ou sexo dos pais na perceção que 

estes têm sobre as capacidades dos seus filhos? 

 

Quadro 2 

Perceção das Capacidades dos filhos relativamente à Tipologia familiar e ao Sexo dos 

pais   

 

Variável  Gl Média F P 
2 

Tipologia Familiar 1 7.67 2.483 .118 .026 

Sexo 1 1.17 .378 .540 .004 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 0.29 0.094 .760 .001 

Total 94 3.09    
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Figura 2:  

Médias da variável “Perceção das Capacidades dos filhos” em relação à “Tipologia 

Familiar” da amostra em estudo 

 

 

 

Figura 3 

Médias da variável “Perceção das Capacidades dos filhos” em relação ao “Sexo” da 

amostra em estudo 
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De acordo com os valores obtidos, acima referidos, podemos dizer que não se 

verificou um efeito significativo da variável Sexo dos Pais, na Perceção das 

Capacidades dos filhos, F (1, 94) = 0.378, p=0.540, 
2
= 0.004, ou seja, pais e mães não 

se distinguem significativamente no que respeita à Perceção das Capacidades dos filhos.  

Relativamente à variável Tipologia Familiar, também não se verificou um efeito 

significativo na Perceção das Capacidades dos filhos, F (1, 94) = 2.483, p=0.118, 
2
= 

0.026, ou seja, famílias adotivas e famílias biológicas não se distinguem 

significativamente no que respeita à Perceção das Capacidades dos filhos. 

Não existe um efeito significativo da interação entre as variáveis Sexo e 

Tipologia familiar na perceção das Capacidades dos filhos, ou seja, o efeito da 

Tipologia familiar não é qualificado por uma interação com o Sexo dos progenitores 

(p=0.760).  

 

2. Existe um efeito da tipologia de família e/ou do sexo dos pais na perceção 

que têm sobre as dificuldades dos seus filhos? 

 

Quadro 3 

 Perceção das Dificuldades dos filhos relativamente à Tipologia familiar e ao Sexo dos 

pais   

 

Variável  Gl Média F P 
2 

Tipologia Familiar 1 845.25 24.53 .000 .207 

Sexo 1 35.92 1.04 .310 .011 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 13.30 0.386 .536 .004 

Total 94 34.45    
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Figura 4 

Médias da variável “Perceção das Dificuldades dos filhos” em relação à “Tipologia 

Familiar” da amostra em estudo 

 

 

 

Figura 5 

Médias da variável “Perceção das Dificuldades dos filhos” em relação ao “Sexo” da 

amostra em estudo 
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Não se verificou um efeito significativo da variável Sexo dos Pais, na Perceção 

das Dificuldades dos filhos, F (1, 94) = 1.04, p=0.310, 
2
= 0.011, ou seja, pais e mães 

não se distinguem significativamente no que respeita à Perceção das Dificuldades dos 

filhos.  

Relativamente à variável Tipologia Familiar, houve um efeito significativo na 

Perceção das Dificuldades dos filhos, F (1, 94) =24.53, p <0.05, 
2
=0.207; pelo que se 

conclui que famílias adotivas se distinguem significativamente de famílias biológicas no 

que respeita à Perceção das Dificuldades dos filhos, sendo que as primeiras 

percecionam mais dificuldades nos seus filhos (M= 33.47, SD=6.08) do que as segundas 

(M= 27.12, SD= 5.61). 

Não existe um efeito significativo da interação entre as variáveis Sexo e 

Tipologia familiar na Perceção das Dificuldades dos filhos, ou seja, o efeito da 

Tipologia familiar não é qualificado por uma interação com o Sexo dos progenitores 

(p=0.536).  

 

3. Existe um efeito da Tipologia familiar e/ou Sexo dos pais no grau com se 

identificam com cada estilo de vinculação (seguro, preocupado, 

evitante/amedrontado e evitante/desligado)? 

 

Quadro 4 

 Estilo de Vinculação Seguro relativamente à Tipologia familiar e ao Sexo dos pais   

 

Variável Gl Média F P 
2 

Tipologia Familiar 1 0.014 0.004 .947 .000 

Sexo 1 0.721 0.234 .629 .003 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 0.519 0.169 .682 .002 

Total 91 3.077    
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Figura 6 

Médias da variável “Estilo de Vinculação Seguro” em relação à “Tipologia Familiar” 

e ao “Sexo dos pais” da amostra em estudo 

 

 

 

Quadro 5 

 Estilo de Vinculação Preocupado relativamente à Tipologia familiar e ao Sexo dos 

pais   

 

Variável Gl Média F P 
2 

Tipologia Familiar 1 7.102 2.65 .107 .028 

Sexo 1 0.157 0.058 .809 .001 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 12.63 4.713 .033 .049 

Total 91 2.68    
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Figura 7 

Médias da variável “Estilo de Vinculação Preocupado” em relação à “Tipologia 

Familiar” e ao “Sexo dos pais” da amostra em estudo 

 

 

 

Quadro 6 

 Estilo de Vinculação Evitante/Amedrontado relativamente à Tipologia familiar e ao 

Sexo dos pais   

 

Variável Gl Média F P 
2
 

Tipologia Familiar 1 0.956 0.378 .540 .004 

Sexo 1 0.002 0.001 .979 .000 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 0.158 0.063 .803 .001 

Total 91 2.526    
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Figura 8 

Médias da variável “Estilo de Vinculação Evitante/Amedrontado” em relação à 

“Tipologia Familiar” e ao “Sexo dos pais” da amostra em estudo 

 

 

Quadro 7 

 Estilo de Vinculação Evitante/Desligado relativamente à Tipologia familiar e ao Sexo 

dos pais   

 

Variável  Gl Média F P 
2 

Tipologia Familiar 1 0.623 0.178 .674 .002 

Sexo 1 0.530 0.152 .698 .002 

Tipologia 

Familiar*Sexo 

1 1.133 0.324 .571 .004 

Total 91 3.495    
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Figura 9 

Médias da variável “Estilo de Vinculação Evitante/Desligado” em relação à 

“Tipologia Familiar” e ao “Sexo dos pais” da amostra em estudo 

 

 

 

De acordo com os resultados dos quadros e figuras acima expostos, podemos 

concluir que não se verificou um efeito significativo da variável Sexo, na variável Grau 

de Identificação com o Estilo de Vinculação: 

Seguro – F (1, 91) =0.234, p=0.629, 
2
= 0.003;  

Preocupado – F (1, 91) =0.058, p=0.809, 
2
= 0.001;  

Evitante/Amedrontado – F (1, 91) =0.001, p=0.979, 
2 

<0.001; 

Evitante/ Desligado – F (1, 91) =0.152, p=0.698, 
2
= 0.002; 

Ou seja, pais e mães não se distinguem significativamente no que respeita ao Grau de 

Identificação com os diferentes Estilos de Vinculação. 

 

Constatou-se que a variável Estilo de Vinculação dos pais também não varia em 

função da Tipologia familiar (Biológicos ou Adotivos), uma vez que não existem 

diferenças significativas em nenhum deles.  

Seguro – F (1, 91) =0.004, p=0.947, 
2 

<.001; 

Preocupado – F (1, 91) =2.650, p=0.107, 
2
= 0.028; 

Evitante/Amedrontado – F (1, 91) =0.378, p=0.540, 
2
= 0.004; 
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Evitante/ Desligado – F (1, 91) =0.178, p=0.674, 
2
= 0.002; 

Existe um efeito significativo da interação entre as variáveis Sexo e Tipologia 

familiar no Estilo de Vinculação Preocupado dos pais, ou seja, o efeito da Tipologia 

familiar é qualificado por uma interação com o Sexo dos progenitores para o Estilo de 

Vinculação Preocupado dos pais (p= 0.003). Para os restantes Estilos de Vinculação dos 

pais, o efeito da Tipologia familiar não é qualificado por uma interação com o Sexo dos 

progenitores. 
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IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente estudo teve como principal objetivo averiguar se a Perceção dos pais 

sobre as Capacidades e Dificuldades dos filhos assim como os Estilos de Vinculação 

dos pais eram diferentes em famílias biológicas e famílias adotivas. Propôs-se ainda, 

explorar se existiam ou não diferenças significativas entre ambos os sexos (i.e., pais e 

mães). A presente discussão dos resultados organiza-se seguindo as questões de 

investigação anteriormente referidas.    

1. Existe um efeito da tipologia de família e/ou sexo dos pais na perceção que 

estes têm sobre as capacidades dos seus filhos? 

Os resultados obtidos, vieram demonstrar que a perceção dos pais acerca das 

capacidades dos filhos não varia conforme a tipologia familiar (adotivos e biológicos) 

nem com o sexo dos pais. Por outras palavras, não existem diferenças significativas 

entre pais e mães nem entre famílias adotivas e biológicas na perceção das capacidades 

dos filhos.  

A literatura debruça-se, sobretudo, sobre o estudo das dificuldades, realçando que 

crianças adotadas apresentam mais problemas que as biológicas (Leon, 2002). No 

entanto, alguns estudos concluem que não existem diferenças significativas entre filhos 

adotados e não adotados, nomeadamente no que diz respeito às capacidades dos filhos 

(Hodges, 2005; Solomon e Poirier 2006). De facto, segundo Juffer e colaboradores 

(2011), no que respeita ao comportamento percecionado pelas mães, a grande maioria 

das crianças apresenta valores médios, demonstrando que as crianças adotadas têm 

comportamentos dentro da norma. Brodzinsky e colaboradores (1984), no seu estudo 

relativamente ao ajustamento observado pelos pais de crianças adotadas e crianças 

biológicas, verificaram que os pais adotivos classificaram os seus filhos em níveis mais 

baixos de competência social que os pais biológicos. No entanto, os autores, concluíram 

que os resultados das crianças adotadas estão dentro dos valores normativos 

(Brodzinsky et al., 1984). De acordo com Juffer e Ijzendoorn (2007), embora a adoção 

tenha alguns riscos inerentes, os elementos protetores sobrepõem-se. A literatura revela 

também que o tempo de adoção relaciona-se positivamente com o comportamento pró-

social evidenciado pela criança e, portanto, a perceção das mães relativamente aos 

comportamentos pró-sociais dos filhos aumenta de acordo com o aumento do tempo de 

integração na família adotiva (Barbosa-Ducharne & Costa, 2012).  
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2. Existe um efeito da tipologia de família e/ou do sexo dos pais na perceção 

que têm sobre as dificuldades dos seus filhos? 

Os resultados obtidos demonstram que não existem diferenças entre pais e mães 

na Perceção acerca das Dificuldades dos filhos. No entanto, e ao contrário da Perceção 

da Capacidades, existe um efeito significativo da Tipologia Familiar na Perceção da 

Dificuldades dos filhos. Por outras palavras, verificamos que pais adotivos percebem 

significativamente mais dificuldades nos seus filhos do que pais biológicos.  

A ideia de que as crianças adotadas apresentam mais problemas e dificuldades 

comparativamente às não adotadas, tem sido reforçada pela investigação (Leon, 2002). 

Embora alguns estudos não encontrem diferenças significativas, a grande maioria 

encontra resultados que evidenciam que os filhos adotados têm maior propensão para 

apresentar dificuldades relacionais, comportamentais, emocionais e educacionais (Levy-

Shiff, 2001; Rushton, 2004; Palacios & Brodzinsky, 2010). No mesmo sentido, alguns 

trabalhos realizados com amostras não clínicas evidenciaram, também, que crianças e 

adolescentes adotados apresentam maior risco de desenvolver problemas emocionais e 

comportamentais do que aqueles criados pelas famílias biológicas (Kim, Shin, & Carey, 

1999; Miller, Fan, Christensen, Grotevant, & Dulmen, 2000). Segundo Wierzbicki 

(1993), os indivíduos adotados apresentam maiores índices de problemas psicológicos e 

distúrbios de aprendizagem do que os seus pares. 

O estudo de Brodzinsky e colaboradores (1984), vai de encontro aos resultados 

encontrados na presente investigação, pais adotivos, comparativamente com não 

adotivos, consideram os seus filhos em níveis mais altos no que se refere a problemas 

de comportamento. Aliás os problemas revelados aos cinco anos por crianças adotadas, 

tendem a tornar-se ainda mais evidentes durante a infância (Stein & Hoopes, 1985). 

Também no estudo de Fergusson, Lynskey e Horwood (1995), os adolescentes adotados 

apresentaram uma maior prevalência de problemas de externalização do que os não 

adotados que viviam com os dois pais.  

Ora, esta diferença significativa na perceção que pais adotivos e pais biológicos 

têm sobre as dificuldades dos seus filhos é prejudicial ao seu ajustamento, podendo ser 

explicada por um conjunto de fatores com os quais a criança adotada é, muitas vezes, 

confrontada: as experiências prévias adversas, a idade da criança aquando da adoção, o 

nível de problemas psicossociais exibidos, a família adotiva ter um filho biológico da 

mesma idade e a institucionalização prévia à adoção (Rushton, 2004; Hawk & McCall, 

2010). Sem dúvida que a acumulação de experiências, vivências e acontecimentos 
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menos favoráveis que as crianças experienciaram previamente à adoção, podem ter um 

impacto negativo na família adotiva, aumentando as dificuldades no seu ajustamento 

(Hodges, 2005). Algo comum aos pais adotivos, quando surge algum problema, é 

tentarem associar o comportamento atual ao passado da criança, relacionando-o com 

experiências e vivências negativas da criança (Molina, 2002), contribuindo para a 

diminuição do seu sentimento de culpa e aumento da sua desresponsabilização. 

 

3. Existe um efeito da tipologia de família e/ou sexo dos pais no grau com se 

identificam com cada estilo de vinculação (seguro, preocupado, 

evitante/amedrontado e evitante/desligado)? 

Os resultados obtidos, vieram demonstrar que o grau de identificação com cada 

estilo de vinculação não varia conforme a tipologia familiar (adotivos e biológicos) nem 

com o sexo dos pais, ou seja, não existem diferenças significativas entre pais e mães 

nem entre famílias adotivas e biológicas no grau de identificação com cada estilo de 

vinculação dos pais. No entanto, relativamente ao efeito de interação do sexo dos pais e 

da tipologia familiar para cada estilo de vinculação dos pais, verificou-se uma diferença 

significativa no estilo Preocupado, o que, pelos resultados, parece dever-se aos 

resultados mais elevados de pais masculinos adotivos. 

De acordo com os resultados obtidos, tanto famílias biológicas como famílias 

adotivas, podem construir uma base firme de afeto que permite o desenvolvimento do 

sentimento de vinculação e segurança que as crianças tanto precisam isto porque o que 

realmente importa não é a dependência cromossómica, mas sim aquilo que os pais são. 

Sejam eles biológicos ou adotivos, o importante é a adequada tradução psicológica e 

afetiva que fazem (Diniz,1997).  

Por outro lado, uma vinculação segura ao pai parece estar relacionada com o 

desenvolvimento de competências sociais (Verschueren & Marcoen, 2005). Ora, de 

acordo com os resultados, no caso das famílias adotivas, os pais adotivos do sexo 

masculino tendem a identificar-se com o estilo Preocupado o que pode comprometer de 

certa forma o desenvolvimento de competências sociais por parte dos filhos adotivos.  

Sem dúvida, que a história passada da criança tem um grande impacto, 

desenvolvendo estas facilmente uma perturbação da vinculação visto que o seu principal 

cuidador é simultaneamente fonte de insegurança (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & 

Van Ijzendoorn, 2005). Contudo, quando integradas num contexto familiar estável e 
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permanente, as crianças evidenciam uma resiliência extraordinária, e visto não existirem 

diferenças significativas entre famílias adotivas e famílias biológicas, ambos os tipos de 

família, através uma vinculação segura entre criança e cuidador, podem construir 

modelos internos dinâmicos caracterizados por expectativas sociais positivas para as 

relações e podem determinar uma boa autoestima e sentimentos de eficácia (Wood et 

al., 2004).  

A parentalidade é também um processo baseado nas identificações e 

representações feitas pelos próprios na infância que, irão influenciar o tipo de interação 

entre pais e criança, podendo facilitar ou dificultar a instauração de vínculos afetivos 

seguros (Zornig, 2012). Deixando o estilo de vinculação dos pais independente do sexo 

ou do facto de serem pais biológicos ou pais adotivos. A construção de relações seguras 

de vinculação entre os pais adotivos e as crianças terá impacto no seu desenvolvimento, 

e mesmo as crianças colocadas tardiamente em adoção são capazes de organizar o seu 

comportamento de vinculação em função do novo cuidador, o que evidencia não só a 

capacidade de resiliência das crianças adotadas (Van Londen, Juffer, & Van IJzendoorn, 

2007) mas também o peso do estilo de vinculação dos pais adotivos na mudança do 

estilo de vinculação dos filhos adotivos.  

Os dados do estudo de Pace e Zavattini (2010) revelam que, embora 

gradualmente, a mudança dos padrões de vinculação das crianças adotadas é possível, e 

é a vinculação segura das mães adotivas que vai influenciar a probabilidade desta 

mudança ocorrer. Noutro estudo realizado, os autores encontraram diferenças 

significativas quanto à segurança da vinculação estabelecida das crianças adotadas 

dependendo se os pais adotivos respondessem aos filhos de forma adequada às suas 

necessidades (Singer et al., 1985). Outros autores, concluíram que a qualidade de 

relação de vinculação criança/mãe, é um dos fatores que prediz o ajustamento 

subsequente da criança e que uma relação criança/mãe de elevada qualidade, em termos 

da segurança da vinculação prediz um melhor desenvolvimento cognitivo e social quer 

se trate de uma mãe biológica ou de uma mãe adotiva (Stams, Juffer & IJzendoorn, 

2002). 
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CONCLUSÕES 

 

A adoção é, e sempre foi, uma forma de família alternativa à família biológica, 

quando esta não consegue dar uma resposta adequada às necessidades da criança que 

promovam o seu desenvolvimento saudável. Ao longo do tempo, a investigação tem-se 

dedicado a conhecer e compreender as diferenças entre os dois tipos de família 

(biológica e adotiva) com o propósito de facilitar a adaptação das crianças adotadas no 

seio da nova família.  

Uma das diferenças entre famílias adotadas e famílias biológicas é a perceção 

que os pais têm das dificuldades dos filhos. Os pais adotivos tendem a percecionar mais 

dificuldades nos filhos que pais biológicos, o que poderá ser explicado pela acumulação 

de experiências, vivências e acontecimentos menos favoráveis que as crianças adotadas 

experienciaram previamente à adoção, podendo dificultar e influenciar o seu 

ajustamento. Contudo, uma vez integradas num contexto familiar estável e permanente, 

ao longo do tempo, as crianças fazem progressos evidentes, podendo assemelhar-se aos 

filhos biológicos. Verificou-se, também, um efeito de interação entre o sexo e a 

tipologia familiar no estilo de vinculação Preocupado dos pais, sendo que pais adotivos 

do sexo masculino tendem a identificar-se mais com o estilo de vinculação Preocupado. 

Os resultados do estudo devem ser interpretados tendo em atenção algumas das 

suas limitações. Os resultados podem traduzir um enviesamento por respostas de 

desiderabilidade social. Adicionalmente, o extenso tamanho dos questionários pode ter 

gerado nos participantes um menor investimento no seu preenchimento, sobretudo nas 

últimas páginas. Também o facto de se tratar de uma amostra de conveniência, 

composta, na sua grande maioria, por pais residentes na região Centro Sul do País e que 

frequentaram o ensino superior, impossibilita a generalização dos dados. Uma outra 

limitação prende-se com o facto de a análise dos resultados ser condicionada pelo 

reduzido número da amostra, logo os resultados obtidos devem ser interpretados com 

precaução, permitindo apenas levantar hipóteses que deverão ser testadas, futuramente, 

com uma amostra mais alargada.  

Os resultados podem ter importantes implicações no caso da seleção de 

candidatos a pais adotivos. À luz destes resultados, torna-se fundamental perceber qual 

o tipo de vinculação que os candidatos a pais adotivos apresentam, visto que, sobretudo 

pais adotivos do sexo masculino, tendem a identificar-se com um estilo de vinculação 

preocupado, o que poderá prejudicar a recuperação do equilíbrio da criança adotada. 
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Adicionalmente, relativamente à prevenção e à intervenção terapêutica, estes resultados 

sugerem a pertinência de intervenções que ajudem os pais a lidar com as dificuldades 

que percecionam nos filhos, diminuindo as dificuldades do seu ajustamento. 

Futuramente, seria interessante estudar a relação entre os estilos de vinculação 

dos pais biológicos e adotivos e a sua perceção sobre as capacidades e dificuldades dos 

filhos, de modo a perceber as associações entre tais variáveis. Por último, tendo em 

conta que existem poucos estudos do SDQ com a população portuguesa, seria benéfico, 

investigar que tipo de dificuldades são predominantemente percecionadas pelos pais 

biológicos e pelos pais adotivos.  
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ANEXO A 

Protocolo de Investigação 
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Caros Pais 

A investigação para a qual pedimos a sua colaboração está a ser realizada pelas psicólogas 

Maria do Céu Costa e Marta Santos Nunes no âmbito do Doutoramento Inter-Universitário em 

Psicologia Clínica – Psicologia da Família e Intervenção Familiar, da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa e da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra. A investigação conta com a supervisão científica da Prof. Doutora Isabel Narciso e da Prof. 

Doutora Salomé Vieira Santos, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

Pretende-se, com esta investigação, analisar e compreender os fatores e processos 

familiares, parentais e individuais que influenciam a adaptação dos pais adotivos e dos pais 

biológicos, e a sua perceção relativamente ao desenvolvimento sócio-afetivo e comportamental dos 

filhos, realizando-se dois estudos: num dos estudos, procede-se à análise das dimensões 

consideradas em função da idade da criança à data de adoção, e, no outro, efetua-se uma análise 

comparativa da parentalidade adotiva, biológica e mista.  

A investigação na área da Psicologia contribui para um melhor conhecimento de 

determinadas populações e grupos com vista a ser possível estruturar intervenções mais eficazes 

junto dessas populações. Assim, realçamos que a sua participação na investigação é de extrema 

importância, constituindo um contributo fundamental para aprofundar o conhecimento sobre a 

parentalidade e a temática da adoção, e, em particular, sobre as necessidades das famílias, para 

que, no futuro, se possa vir a prestar uma ajuda mais eficaz.  

Solicitamos a sua colaboração, caso o(s) seu(s) filho(s) tenha(m) idade(s) compreendida(s) 

entre os 6 e os 12 anos. A sua participação é voluntária e a decisão de não participar não tem 

qualquer consequência para si ou para a criança, podendo desistir a qualquer momento se assim o 

desejar. Os dados recolhidos são confidenciais e anónimos, sendo tratados de forma global e não 

individualizada. 

A participação nesta investigação implica o preenchimento de um conjunto de 

questionários. A informação assim obtida é essencial para dar resposta aos objetivos da pesquisa. 

 

Poderá esclarecer qualquer dúvida sobre a investigação através do endereço eletrónico 

projecto.adopcao@gmail.com. No futuro, caso deseje ter acesso a informação sobre os resultados 

gerais do estudo poderá solicitá-la, recorrendo ao mesmo endereço eletrónico.  

mailto:projecto.adopcao@gmail.com
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Ao aceitar preencher os questionários, declara ter tomado conhecimento dos objetivos do 

estudo e do que lhe é pedido, participando voluntariamente, e concorda que os dados sejam 

trabalhados anonimamente pelos investigadores envolvidos no estudo, não restringindo o uso dos 

resultados para os quais o estudo se dirige.   

Gratas pela sua atenção! 

     

As Investigadoras, 

Maria do Céu Costa 

   Marta Santos Nunes 
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Instruções de preenchimento 
 

Nas páginas que se seguem vai encontrar um conjunto de questionários. Para cada um deles leia 
atentamente todas as questões e as respetivas instruções. É muito importante que não haja 
respostas em branco uma vez que tal inutilizará todo o protocolo, impossibilitando que as suas 
respostas sejam incluídas na investigação.  

  

Para cada questão, assinale, por favor, o que se aplica. Quando não tiver a certeza, responda, por 
favor, com dados aproximados. 

  

Para uma melhor compreensão das famílias em estudo torna-se importante, sempre que possível, 
poder recolher e estudar de forma associada os dados da mãe e do pai; para isso, em seguida, ser-
lhe-á pedido que crie um código, designado como "Código de Família" que deve ser utilizado por 
ambos (pai e mãe) aquando do preenchimento deste conjunto de questionários. 

 O tempo estimado de preenchimento são 45 minutos. Caso prefira preencher este questionário 
on-line, basta aceder ao link https://ulfp.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eGb6lzpRZM3l8HP 

  

Poderá esclarecer qualquer dúvida de preenchimento enviando um e-mail para 
projectoadopcao@gmail.com. 

https://ulfp.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eGb6lzpRZM3l8HP
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Definição do Código de Família 

  

Escreva, sem espaços, no espaço abaixo: 

As duas primeiras letras do nome próprio do pai da criança 

As duas primeiras letras do nome próprio da mãe da criança 

As duas primeiras letras do nome próprio do primeiro filho 

Ano de nascimento do primeiro filho 

  

(Ex: Para os pais Joana e Mário, cujo primeiro filho se chama André e nasceu a 30/02/2000, o código será - 
MaJoAn2000) 

 

Código Família: __________________________________________ 

  

Assegure-se que ambos (pai e mãe), ao responder, escrevem exatamente este código. 

-----------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------ 

 

Indicação da posição na fratria  
No caso de ter filhos adotivos e biológicos, responda centrando-se no(a) seu(sua) filho(a) adotivo(a). 

No caso de ter mais do que um filho adotivo, indique, por favor, se vai responder a este questionário 

baseando-se no seu filho adotivo mais velho ou se o vai fazer baseando-se no filho adotivo mais novo. 

(Lembre-se que deve responder relativamente a um filho que se situe entre os 6 e os 12 anos) 

Vou responder baseando-me no meu filho adotivo mais velho  

Vou responder baseando-me no meu filho adotivo mais novo  

 

Lembre-se que ao longo de todo o questionário deve responder pensando sempre no filho que 
acabou de indicar (exceto no questionário que se segue - Questionário Sociodemográfico - que 
deve preencher com os seus dados) 
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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Preencha, por favor, com os seus dados 

 
 
Data_________________ 
 
1. Sexo 
 Masculino  

 Feminino   
 
2. Idade 
  
________________________ 
 
3. Origem étnica/racial 
  
________________________ 
 
4. Escolaridade 
 
 0 a 4 anos de escolaridade              

 5 a 6 anos anos de escolaridade     

 7 a 9 anos de escolaridade              
   10 a 12 anos de escolaridade          

 Frequência universitária                   

 Ensino Superior                                
   Outro                                                   Qual? _____________ 
 
5. Profissão 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
6. Zona de Residência Habitual 
Norte (Distritos de: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança)   
Centro Norte (Distritos de: Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria)  
Centro Sul (Distritos de: Santarém, Lisboa, Portalegre)  
Alentejo (Distritos de: Évora, Setúbal, Beja)    
Algarve (Distrito de Faro)  
R. A. Madeira  
R. A. Açores       

Outra    Qual? _________________________________________ 

 

7. Estado Civil 
 Casado(a)    Desde ________              Divorciado(a)     Desde ________ 
 Solteiro(a)                   Viúvo(a)                     Desde ________ 

  

8. Habita com 
 
             
   
9. Situação Relacional 
 Casado(a)         Quantos casamentos teve anteriormente? ________ 
  
 União de Facto (igual ou superior a 2 anos)      Desde ______ 
 
   Quantas situações de União de Facto teve anteriormente? __________ 
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10. Acompanhamento psicológico ou psiquiátrico 
 Nunca teve                 
 Teve no passado     
 Tem actualmente     
 
11. Religiosidade 
  
Não Crente   
Crente           
 
 
Se é Crente, com que frequência participa em práticas religiosas? 
Nunca                             
Pouco Frequentemente  
Frequentemente             
Muito Frequentemente   
Sempre                           
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12. Filhos 
 
Por favor, preencha, no quadro que se segue, o que se aplica à sua família, por ordem de idade.  
 

Filhos 1º. Filho 2º Filho 3º Filho 4º Filho 5º.Filho 6º.Filho 7º.Filho 8º.Filho 9º.Filho 10ºFilho 11º.filho 

Biológicos            

Sexo             
Data de Nascimento            
Escolaridade            

Enteados            

      Sexo             
Data de Nascimento            
Escolaridade            

Adotivos             

Sexo             

Data de Nascimento            
Escolaridade            
Tempo de espera até à pré-
adoção 

           

Ano da pré-adoção            
Ano da adoção plena            
Idade do filho à data da pré-
adoção 

           

 
 
Novo processo de adoção em curso: 
           
          Em fase de avaliação                Desde___________ 
          Em fase de espera                    Desde___________ 
          Em fase de pré-adoção             Desde___________ 
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13. Apoio técnico recebido pelos filhos 
 
Por favor, preencha, no quadro que se segue, o que se aplica aos seus filhos, por ordem de idade 
 
   

Tipo de Apoio 1º Filho 2º Filho 3º Filho 4º Filho 5º. Filho 6º. Filho 7º. Filho 8º. Filho 9º. Filho 10º.Filho 11º.Filho 

Adotivos                  

      Escolar            
      Psicológico            

Pedopsiquiátrico            
Terapia da fala            
Outro (Qual/Quais?)            

Biológicos            

      Escolar            
      Psicológico            

Pedopsiquiátrico            
Terapia da fala            
Outro (Qual/Quais?)            

Enteados            

      Escolar            
Psicológico            

      Pedopsiquiátrico            
Terapia da fala            

      Outro (Qual/Quais?)            
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Questionário de Parentalidade Adoptiva 

(Santos & Narciso, 2010) 

 

Apresenta-se a seguir um conjunto de questões que remete para a sua perspectiva sobre a parentalidade 

adoptiva. Para cada uma delas, por favor assinale, de entre as cinco possibilidades de escolha, aquela que 

melhor corresponde à sua perspectiva. 

1) Em que medida está satisfeito(a)/insatisfeito(a) com a tomada de decisão de adoptarem uma 
criança? 

1 – Muito Satisfeito(a) 
2 – Satisfeito(a) 
3 – Nem Satisfeito(a) nem Insatisfeito(a) 
4 – Insatisfeito(a) 
5 – Muito Insatisfeito(a) 

 

2) Em geral, o impacto da adopção na sua vida foi:  

1 – Muito Positivo 
2 – Positivo 
3 – Nem Positivo nem Negativo 
4 – Negativo 
5 – Muito Negativo 

 

3) Alguns pais acham que a relação que se tem com um filho biológico e com um filho adoptivo é 
diferente e outros acham que ela é igual. Na sua opinião, o facto de o seu filho(a) ser 
adoptivo(a) contribui para que a sua relação com ele(a) seja: 

1 – Muito mais distante do que seria se fosse filho biológico 
2 – Mais distante do que seria se fosse filho biológico 
3 – Igual ao que seria se fosse filho biológico 
4 – Mais próxima do que seria se fosse filho biológico 
5 – Muito mais próxima do que seria se fosse filho biológico 
 

4) Considera o comportamento do(a) seu(sua) filho(a): 

1 – Muito Inadequado 
2 – Inadequado 
3 – Nem Inadequado nem Adequado 
4 – Adequado 
5 – Muito Adequado 

 

5) Disciplinar o(a) seu(sua) filho(a) é: 

1 – Muito Fácil 
2 – Fácil 
3 – Nem Fácil nem Difícil 
4 – Difícil 
5 – Muito Difícil 
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6) A reacção dos outros face ao(à) seu(sua) filho(a) tem sido: 

Família Alargada Materna 1 – Muito Positiva; 2 – Positiva; 3 – Nem Positiva nem Negativa; 4 – 
Negativa; 5 – Muito Negativa 

Família Alargada Paterna 1 – Muito Positiva; 2 – Positiva; 3 – Nem Positiva nem Negativa; 4 – 
Negativa; 5 – Muito Negativa 

Amigos 1 – Muito Positiva; 2 – Positiva; 3 – Nem Positiva nem Negativa; 4 – 
Negativa; 5 – Muito Negativa 

Crianças (colegas, vizinhos, 
etc.) 

1 – Muito Positiva; 2 – Positiva; 3 – Nem Positiva nem Negativa; 4 – 
Negativa; 5 – Muito Negativa 

 

7) Quando pensa no apoio que recebe, considera que é: 

Cônjuge 1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

Família Alargada do Cônjuge 1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

Família Alargada do/a Próprio/a 1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

Amigos 1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

Técnico (Escolar, Saúde Física 
e Psicológica) 

1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

Instituições 1 – Muito Insatisfatório; 2 – Insatisfatório; 3 – Nem Insatisfatório nem 
Satisfatório; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório 

 

8) A sua perspectiva sobre o futuro do(a) seu(sua) filho(a) é: 

1 – Muito Positiva 
2 – Positiva 
3 – Nem Positiva nem Negativa 
4 – Negativa 
5 – Muito Negativa 
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Questionário de Satisfação e Expectativas Parentais  
(Narciso & Santos, 2011) 

Para cada umas das afirmações que se seguem, assinale a opção numerada que melhor corresponde 

ao que sente. 

 

(A) Relativamente à relação com o(a) meu (minha) filho(a), sinto-me… 

1 – Muito Insatisfeito(a) 

2 – Insatisfeito(a) 

3 – Nem Insatisfeito(a) nem Satisfeito(a)  

4 – Satisfeito(a)  

5 – Muito Satisfeito(a)  

 

(B) Relativamente ao desempenho do meu papel de pai(mãe), sinto-me… 

1– Muito Insatisfeito(a)  

2 – Insatisfeito(a)  

3 – Nem Insatisfeito(a) nem Satisfeito(a)  

4 – Satisfeito(a)  

5 – Muito Satisfeito(a)  

 

(C) Relativamente ao comportamento do(a) meu(minha) filho(a), sinto-me… 

1 - Muito Insatisfeito(a)  

2 – Insatisfeito(a)  

3 – Nem Insatisfeito(a) nem Satisfeito(a)  

4 – Satisfeito(a)  

5 – Muito Satisfeito(a)  

 

(D) A relação que tenho com o(a) meu(minha) filho(a) é… 

1 – Muito Pior do que Esperava 

2 – Pior do que Esperava 

3 – Nem Pior nem Melhor do que Esperava  

4 – Melhor do que Esperava 

5 – Muito Melhor do que Esperava 

 

(E) O desempenho do meu papel como pai(mãe) é… 

1 – Muito Pior do que Esperava 

2 – Pior do que Esperava 

3 – Nem Pior nem Melhor do que Esperava  

4 – Melhor do que Esperava 

5 – Muito Melhor do que Esperava 

 

(F) O comportamento do(a) meu (minha) filho(a) é… 

1 – Muito Pior do que Esperava 

2 – Pior do que Esperava 

3 – Nem Pior nem Melhor do que Esperava  

4 – Melhor do que Esperava 

5 – Muito Melhor do que Esperava  



Investigação em adoção 

 

 

 

 EMBU – PAIS 

Versão de M. C. Canavarro, A. I. Pereira, J. M. P. Canavarro, 2005 

(Versão original de J. Castro, 1993) 

Mesmo que seja difícil explicar com exactidão como se relaciona ou se relacionou com os seus filhos, 

certamente tem uma ideia, mais ou menos precisa, de como o tem educado e porque tem procedido dessa 

forma. 

Para responder a este questionário é muito importante que tente recordar as atitudes e comportamentos que 

tem tido em relação ao seu filho. Como verá, cada pergunta pode ser respondida de diferentes maneiras. 

Deve escolher a resposta que melhor reflicta o comportamento que tem ou teve para com o seu filho. Depois 

de ter escolhido a resposta mais apropriada ao seu caso, deverá rodeá-la com um círculo. 

Antes de seleccionar a resposta que julga ser a mais adequada, leia atentamente cada uma das quatro 

alternativas possíveis. Lembre-se que só pode escolher uma opção por pergunta. Não deixe nenhuma 

questão por responder.  

Seguidamente, apresentamos um exemplo de como se deve responder às perguntas deste questionário: 

 Não, 

nunca 

Sim, às 

vezes 

Sim, 

frequentemente 

Sim, 

sempre 

Costuma bater no seu filho? 1 2 3 4 

É carinhoso(a) com ele? 1 2 3 4 

 

 Não, 

nunca 

Sim, às 

vezes 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 

sempre 

1. Demonstra ao seu filho, com palavras e gestos, que 

gosta dele? 
1 2 3 4 

2. Castiga o seu filho mesmo no caso de pequenas 

faltas? 
1 2 3 4 

3. Tenta influenciar o seu filho para que ele venha a ser 

uma pessoa bem colocada na vida? 
1 2 3 4 

4. Deseja que o seu filho seja diferente em algum 

aspecto? 
1 2 3 4 

5. Acha que é demasiado severo (a) com o seu filho? 1 2 3 4 

6. Decide como o seu filho deve vestir-se ou que 

aspecto deve ter? 
1 2 3 4 

7. Proíbe o seu filho de fazer coisas que outras crianças 

da idade dele fazem, por medo que lhe aconteça algo de 

mal? 

1 2 3 4 

8. Bate ou repreende o seu filho em frente de outras 

pessoas? 
1 2 3 4 

9. Preocupou-se em saber o que faz o seu filho na sua 

ausência? 
1 2 3 4 

10. Quando as coisas correm mal ao seu filho, tenta 

compreendê-lo e animá-lo? 
1 2 3 4 

11. Impõe ao seu filho mais castigos corporais do que 

ele merece? 
1 2 3 4 
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 Não, 

nunca 

Sim, às 

vezes 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 

sempre 

12. Aborrece-se com o seu filho porque ele não o (a) 

ajuda nas tarefas de casa como gostaria? 
1 2 3 4 

13. Quando acha que o seu filho faz algo mal, mostra-se 

de tal forma triste que o faz sentir-se culpado? 
1 2 3 4 

14. Conta a outras pessoas o que o seu filho faz ou diz, 

envergonhando-o com isso? 
1 2 3 4 

15. Mostra interesse em que o seu filho tire boas notas? 1 2 3 4 

16. Ajuda o seu filho quando ele enfrenta uma tarefa 

difícil? 
1 2 3 4 

17. Diz ao seu filho frases como estas: “Com a tua idade 

não deverias comportar-te desta forma”? 
1 2 3 4 

18. Fica triste por culpa do seu filho? 1 2 3 4 

19. Tenta estimular o seu filho para que ele seja o 

melhor? 
1 2 3 4 

20. Demonstra ao seu filho que está satisfeito com ele? 1 2 3 4 

21. Confia no seu filho de tal forma que o deixa actuar 

sob a sua própria responsabilidade? 
1 2 3 4 

22. Respeita as opiniões do seu filho? 1 2 3 4 

23. Se o seu filho tem pequenos segredos, pede 

insistentemente que lhos conte? 
1 2 3 4 

24. Quer estar ao lado do seu filho? 1 2 3 4 

25. Acha que é, de alguma forma, “forreta” e “duro (a)” 

para com o seu filho? 
1 2 3 4 

26. Quando regressa a casa, o seu filho tem que dar-lhe 

explicações sobre o que fez? 
1 2 3 4 

27. Tenta que a infância do seu filho seja estimulante, 

interessante e atractiva (por exemplo; dando-lhe bons 

livros, encorajando-o a participar em passeios e 

excursões, etc.)? 

1 2 3 4 

28. Elogia o comportamento do seu filho? 1 2 3 4 

29. Diz ao seu filho frases como estas: “É assim que nos 

agradeces todo o esforço que temos feito por ti e todos 

os sacrifícios que temos feito para o teu bem”? 

1 2 3 4 

30. Quando o seu filho está triste, pode procurar a sua 

ajuda e compreensão? 
1 2 3 4 

31. Diz ao seu filho que não está de acordo com a forma 

de ele se comportar em casa? 
1 2 3 4 

32. Interessa-se pelo tipo de amigos mais próximos do 

seu filho? 
1 2 3 4 

33. É brusco e pouco amável com o seu filho? 1 2 3 4 

34. Castiga o seu filho com dureza, inclusive por coisas 

que não têm importância? 
1 2 3 4 

35. Acha que o seu filho deseja que se preocupe menos 

com as actividades dele? 
1 2 3 4 

36. Participa activamente nos passatempos e diversões 

do seu filho? 
1 2 3 4 

37. Bate ao seu filho? 1 2 3 4 
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 Não, 

nunca 

Sim, às 

vezes 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 

sempre 

38. Coloca limitações estritas ao que o seu filho pode ou 

não fazer, obrigando-o a respeitá-las rigorosamente? 
1 2 3 4 

39. Tem um medo exagerado que aconteça alguma 

coisa ao seu filho? 
1 2 3 4 

40. Acha que há carinho e ternura entre si e o seu filho? 1 2 3 4 

41. Fica orgulhoso(a) do seu filho quando ele consegue 

atingir um objectivo a que se tinha proposto? 
1 2 3 4 

42. Manifesta ao seu filho que está satisfeito com ele 

através de expressões físicas carinhosas como dar-lhe 

palmadas nas costas, abraçá-lo, etc. 

1 2 3 4 
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ÍNDICE DE STRESS PARENTAL – Versão Reduzida 

(Parenting Stress Index – Short Form) 

 

(R. Abidin, 1995; versão portuguesa – S. V. Santos, 2008) 

 

 
Instruções: 

 

Este questionário contém 36 afirmações. Leia cada uma delas cuidadosamente. Para cada 

afirmação, centre-se, por favor, no seu filho/na sua filha, e faça um círculo a rodear a resposta que 

melhor exprime a sua opinião, utilizando o seguinte procedimento: 

 

Faça um círculo em CC se concorda completamente com a afirmação  

Faça um círculo em C se concorda com a afirmação 

Faça um círculo em NTC se não tem a certeza 

Faça um círculo em D se discorda da afirmação 

Faça um círculo em DC se discorda completamente da afirmação 

 

Por exemplo, se gosta de ir ao cinema às vezes, deverá fazer um círculo em redor de C, como 

resposta à seguinte afirmação:  

 

Gosto de ir ao cinema   CC    C    NTC    D    DC 

 

Se não conseguir encontrar uma resposta que expresse exactamente o que sente, assinale, por 

favor, aquela que mais se aproxima daquilo que sente. NÃO PENSE MUITO, RESPONDA A 

PRIMEIRA COISA QUE LHE OCORRER. 

 

Assinale apenas uma resposta para cada afirmação e responda a todas as questões. Se quiser 

alterar uma resposta faça um “X” sobre a resposta incorrecta e assinale com um círculo a resposta 

correcta. Por exemplo: 

 

Gosto de ir ao cinema   CC    C    NTC    D    DC 

 

Autor: Richard R. Abidin 
Adaptação Portuguesa: Salomé Vieira Santos 
Copyright 1983, 1990, 1995. PAR – Psychological Assessment Resources 
Copyright 2003 CEGOC – TEA, para a Adaptação Portuguesa (Versão 5-10 anos)  
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CC= Concordo Completamente  C= Concordo   NTC= Não Tenho a Certeza 
D= Discordo     DC= Discordo Completamente 

 

1 Muitas vezes sinto que me desenvencilho mal das coisas que vão 
acontecendo. 

CC C NTC D DC 

2 Para poder responder às necessidades dos meus filhos acabo por 
privar-me de ter a minha própria vida.  

CC C NTC D DC 

3 Sinto-me limitada/o por causa das minhas responsabilidades como 
mãe/pai. 

CC C NTC D DC 

4 Desde que esta criança nasceu nunca mais consegui fazer coisas 
novas e diferentes. 

CC C NTC D DC 

5 Desde que esta criança nasceu sinto que não posso fazer as coisas 
de que gosto. 

CC C NTC D DC 

6 Acontece-me ir comprar roupa para mim e ficar descontente. 
 

CC C NTC D DC 

7 Há bastantes coisas na minha vida que me aborrecem. 
 

CC C NTC D DC 

8 Ter filhos tem causado mais problemas, do que eu esperava, no 
relacionamento com o meu marido/mulher. 

CC C NTC D DC 

9 Sinto-me sozinha/o e sem amigos. 
 

CC C NTC D DC 

10 Geralmente quando vou a uma festa não espero divertir-me. 
 

CC C NTC D DC 

11 Antes interessava-me mais o convívio com os outros do que agora. 
 

CC C NTC D DC 

12 Não aprecio as coisas como dantes. 
 

CC C NTC D DC 

13 Ele/a raramente me faz coisas que me deixem contente. 
 

CC C NTC D DC 

14 Por vezes sinto que ele/a não gosta de mim e que não gosta de estar 
comigo. 

CC C NTC D DC 

15 Ri-se para mim menos do que eu esperava. CC C NTC D DC 

16 Quando trato das coisas para ele/a tenho a sensação de que o meu 
esforço não é muito apreciado. 

CC C NTC D DC 

17 Quando brinca raramente ri ou dá risadinhas. CC C NTC D DC 

18 Parece ter mais dificuldade em aprender do que a maior parte das 
crianças. 

CC C NTC D DC 

19 Parece ser menos sorridente do que a maior parte das crianças. CC C NTC D DC 

20 Não faz tantas coisas quanto eu esperava. CC C NTC D DC 

21 É difícil habituar-se a coisas ou a situações novas e leva muito tempo 
a consegui-lo. 

CC C NTC D DC 

22 Para a afirmação 22, escolha uma resposta entre as possibilidades de resposta 1 a 5 abaixo 
indicadas. 
 
Sinto que: 

 Não sou lá muito boa mãe/pai     1 

 Sou uma pessoa que tem alguma dificuldade em ser mãe/pai     2 

 Sou uma mãe/pai igual aos outros     3 

 Sou uma mãe/pai melhor do que a maioria     4 

 Sou uma óptima mãe/pai     5 

Autor: Richard R. Abidin 
Adaptação Portuguesa: Salomé Vieira Santos 
Copyright 1983, 1990, 1995. PAR – Psychological Assessment Resources 
Copyright 2003 CEGOC – TEA, para a Adaptação Portuguesa (Versão 5-10 anos) 
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Autor: Richard R. Abidin 
Adaptação Portuguesa: Salomé Vieira Santos 
Copyright 1983, 1990, 1995. PAR – Psychological Assessment Resources 
Copyright 2003 CEGOC – TEA, para a Adaptação Portuguesa (Versão 5-10 anos)  

CC= Concordo Completamente  C= Concordo   NTC= Não Tenho a Certeza 
D= Discordo     DC= Discordo Completamente 

 

23 Esperava ter mais afecto por ele/a do que realmente tenho e isso 
aborrece-me. 

CC C NTC D DC 

24 Às vezes faz coisas que me aborrecem, só por maldade. CC C NTC D DC 

25 Parece chorar ou agitar-se mais do que a maior parte das crianças. CC C NTC D DC 

26 Geralmente acorda de mau-humor. CC C NTC D DC 

27 Está muitas vezes mal disposto/a e perturba-se com facilidade. CC C NTC D DC 

28 Faz coisas que me aborrecem muito. CC C NTC D DC 

29 Reage intensamente quando acontece alguma coisa que lhe 
desagrada. 

CC C NTC D DC 

30 Perturba-se com a mais pequena coisa. CC C NTC D DC 

31 Estabelecer horários regulares para comer e para dormir foi muito 
mais difícil do que eu esperava. 

CC C NTC D DC 

32 Para a afirmação 32, escolha uma resposta entre as possibilidades de resposta 1 a 5 abaixo 
indicadas. 
 
Levá-lo/a a fazer alguma coisa ou a interromper qualquer coisa: 

 É muito mais difícil do que eu esperava     1 

 É um pouco mais difícil do que eu esperava     2 

 É tão difícil quanto eu esperava     3 

 É mais fácil do que eu esperava     4 

 É muito mais fácil do que eu esperava     5 

33 Para a questão 33, escolha uma resposta entre as possibilidades de resposta 1 a 5 abaixo 
indicadas. 
 
Pense cuidadosamente e conte o número de coisas que ele/a faz e que a/o aborrecem (por 
exemplo: fazer ronha; não ouvir o que se lhe diz; não parar quieto/a; chorar; interromper; brigar; 
fazer lamúrias, etc.). Por favor, assinale o número correspondente à contagem que fez. 

 10 ou mais     1 

 8-9     2 

 6-7     3 

 4-5 

 1-3 

    4 
5 

34 Faz coisas que eu não suporto. CC C NTC D DC 

35 Ele/a saiu-me um problema muito mais complicado do que eu 
esperava. 

CC C NTC D DC 

36 Exige mais de mim do que as crianças costumam exigir dos pais. CC C NTC D DC 
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Inventário sobre a Vinculação para a Infância e Adolescência – 

Versão de Hetero-avaliação 

(Marina Carvalho, Isabel Soares, & Américo Baptista, 2006) 

Seguidamente vai encontrar um conjunto de afirmações que descrevem características que as 

pessoas podem apresentar. Leia cada uma delas e assinale com uma cruz o número que melhor 

descreve o seu filho/a sua filha, utilizando a seguinte escala: 

 

1 2 3 4 5 

        Nunca Algumas Vezes Muitas Vezes Quase Sempre Sempre 

1. Preocupa-se se tiver que depender de outras pessoas 1 2 3 4 5 

2. É difícil confiar totalmente nas outras pessoas 1 2 3 4 5 

3. Para ele/ela, é mais importante conseguir coisas que manter relações com 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

4. Preocupa-se com a possibilidade de ser abandonado 1 2 3 4 5 

5. Acredita que as outras pessoas gostam dele/a e o/a respeitam 1 2 3 4 5 

6. Para ele/a, é difícil depender de outras pessoas 1 2 3 4 5 

7. Gostava de ser mais próximo dos amigos 1 2 3 4 5 

8. Gosta de se sentir próximo das outras pessoas 1 2 3 4 5 

9. Preocupa-se com a possibilidade de ficar sozinho 1 2 3 4 5 

10. Para ele/a, é bom estar próximo de outras pessoas 1 2 3 4 5 

11. Preocupa-se com a possibilidade de não ser aceite pelas outras pessoas 1 2 3 4 5 

12. Fica ansioso/a quando alguém se aproxima de mais dele/a 1 2 3 4 5 

13. Prefere não mostrar os seus sentimentos 1 2 3 4 5 

14. Sente-se à vontade se tiver que pedir ajuda a outras pessoas 1 2 3 4 5 

15. As outras pessoas podem contar com ele/a quando lhe pedem ajuda 1 2 3 4 5 

16. Sabe que as outras pessoas estarão presentes quando necessitar delas 1 2 3 4 5 

17. Sente que pode contar com as outras pessoas quando necessitar 1 2 3 4 5 

18. Preocupa-se que os amigos não queiram estar com ele/a 1 2 3 4 5 

19. Para ele/a, é muito importante sentir-se independente 1 2 3 4 5 

20. As outras pessoas afastam-se dele/a porque tenta estar demasiado próximo 
delas 

1 2 3 4 5 

21. Prefere não depender das outras pessoas 1 2 3 4 5 

22. Quando mostra os seus sentimentos pelos outros, tem medo que não sintam o 
mesmo por si 

1 2 3 4 5 

23. Sente que os pais o/a compreendem 1 2 3 4 5 

24. Prefere que as outras pessoas não dependam dele/a 1 2 3 4 5 

25. Não sabe se pode depender de outras pessoas para o/a ajudarem quando for 
necessário 

1 2 3 4 5 

26. Torna-se facilmente dependente das outras pessoas…. 1 2 3 4 5 

27. Pede conselhos a outras pessoas quando está preocupado/a 1 2 3 4 5 

28. Não gosta de contar às outras pessoas o que pensa e sente 1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

        Nunca Algumas Vezes Muitas Vezes Quase Sempre Sempre 

29. Preocupa-se por poder não impressionar as outras pessoas 1 2 3 4 5 

30. Acredita que as outras pessoas o/a rejeitam se se comportar mal 1 2 3 4 5 

31. Respeita os sentimentos dos outros 1 2 3 4 5 

32. Pode contar com os amigos quando é necessário 1 2 3 4 5 

33. As outras pessoas aceitam-no/a tal como é 1 2 3 4 5 

34. Não vale a pena expressar os seus sentimentos 1 2 3 4 5 

35. Confia nas suas capacidades 1 2 3 4 5 

36. Expressa claramente o que pretende 1 2 3 4 5 

37. Pergunta-se se os amigos gostam realmente dele/a 1 2 3 4 5 
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Positive and Negative Affect Schedule – Child-Parent version 

(PANAS - C –P) 
 

Ebesutani, Okamura, Higa-McMillan, & Chorpita, 2011 

(Versão Portuguesa: I. Narciso, S. V. Santos, M. C. Costa & M. S. Nunes) 

 
 

Esta escala é constituída por uma lista de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. 

Indique, por favor, em que medida o/a seu/sua filho/a se sentiu desta forma nas últimas semanas. Leia 

cada item e faça um círculo na melhor resposta para essa palavra. Não há repostas certas ou erradas. 
 
 

  
Nada ou Muito 
Ligeiramente 

Um Pouco Moderadamente  Bastante Muitíssimo 

1. Interessado/a 1 2 3 4 5 

2. Triste 1 2 3 4 5 

3. Assustado/a 1 2 3 4 5 

4. Excitado/a 1 2 3 4 5 

5. Envergonhado/a 1 2 3 4 5 

6. Perturbado/a 1 2 3 4 5 

7. Feliz 1 2 3 4 5 

8. Forte 1 2 3 4 5 

9. Nervoso/a 1 2 3 4 5 

10. Culpado/a 1 2 3 4 5 

11. Enérgico/a 1 2 3 4 5 

12. Amedrontado/a 1 2 3 4 5 

13. Calmo/a 1 2 3 4 5 

14. Desgostoso/a 1 2 3 4 5 

15. Agitado/a 1 2 3 4 5 

16. Animado/a 1 2 3 4 5 

17. Activo/a 1 2 3 4 5 

18. Orgulhoso/a 1 2 3 4 5 

19. Receoso/a 1 2 3 4 5 

20. Alegre 1 2 3 4 5 

21. Solitário/a 1 2 3 4 5 

22. Furioso/a 1 2 3 4 5 

23. Enojado/a 1 2 3 4 5 

24. Encantado/a 1 2 3 4 5 

25. Desanimado/a 1 2 3 4 5 

26. Melancólico 1 2 3 4 5 

27. Vivaz 1 2 3 4 5 

 



Investigação em adoção 

 

 

 

 

Questionário de Capacidades e de Dificuldades (SDQ-Por) 
 

Encontra a seguir 25 frases. Para cada uma delas marque, com uma cruz, um dos seguintes quadrados: Não é verdade; 

É um pouco verdade; É muito verdade. Ajuda-nos muito se responder a todas as afirmações o melhor que puder, 

mesmo que não tenha a certeza absoluta ou que a afirmação lhe pareça estranha. Por favor, responda com base no 

comportamento do seu filho/da sua filha nos últimos seis meses. 

  

 Tem algum outro comentário ou preocupação? Descreva. 

 

 

 Não é 
verdade 

É um pouco 
verdade 

É muito 
verdade 

É sensível aos sentimentos dos outros   
 

 

É irrequieto/a, muito mexido/a, nunca pára quieto/a   
 

 

Queixa-se frequentemente de dores de cabeça, dores de barriga ou vómitos    
 

 

Partilha facilmente com as outras crianças (guloseimas, brinquedos, lápis, 

etc) 

   
 

 

Enerva-se muito facilmente e faz muitas birras    
 

 

Tem tendência a isolar-se, gosta mais de brincar sozinho/a    
 

 

Obedece com facilidade, faz habitualmente o que os adultos lhe mandam    
 

 

Tem muitas preocupações, parece sempre preocupado/a    
 

 

Gosta de ajudar se alguém está magoado, aborrecido ou doente    
 

 

Não sossega. Está sempre a mexer as pernas ou as mãos    
 

 

Tem pelo menos um bom amigo/uma boa amiga    
 

 

Luta frequentemente com as outras crianças, ameaça-as ou intimida-as    
 

 

Anda muitas vezes triste, desanimado/a ou choroso/a    
 

 

Em geral as outras crianças gostam dele/a    
 

 

Distrai-se com facilidade, está sempre com a cabeça no ar    
 

 

Em situações novas é receoso/a, muito agarrado/a e pouco seguro/a    
 

 

É simpático/a e amável com crianças mais pequenas    
 

 

Mente frequentemente ou engana    
 

 

As outras crianças metem-se com ele/a, arneaçam-no/a ou intimidam-no/a    
 

 

Sempre pronto/a a ajudar os outros (pais, professores ou outras crianças)    
 

 

Pensa nas coisas antes de as fazer    
 

 

Rouba em casa, na escola ou em outros sítios    
 

 

Dá-se melhor com adultos do que com outras crianças    
 

 

Tem muitos medos, assusta-se com facilidade    
 

 

Geralmente acaba o que começa, tem uma boa atenção    
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Em geral, parece-lhe que o seu filho/a sua filha tem dificuldades em alguma das seguintes áreas: emoções, 

concentração, comportamento ou em dar-se com outras pessoas? 

 

Não 

Sim,  
dificuldades 
pequenas 

Sim,  
dificuldades grandes 

Sim,  
dificuldades muito grandes 

    

 

Se respondeu “Sim”, por favor, responda às seguintes questões sobre essas dificuldades: 

 Há quanto tempo existem essas dificuldades? 

 
Menos de 
1 mês 

1-5  
meses 

6-12  
meses 

Mais de 
1 ano 

    

    

 Essas dificuldades incomodam ou fazem sofrer o seu filho / a sua filha? 

Nada Pouco Muito Muitíssimo 
    

    

 Essas dificuldades perturbam o dia-a-dia do seu filho / da sua filha nas seguintes áreas? 

 Nada Pouco Muito Muitíssimo 

EM CASA     

COM OS AMIGOS     

NA APRENDIZAGEM NA 

ESCOLA 

    

NAS BRINCADEIRAS/ 
TEMPOS LIVRES 

    

 

 Essas dificuldades são uma sobrecarga para si ou para a família? 

Nada Pouco Muito Muitíssimo 
    

    

© Robert Goodman 
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Questionário de Estilo Relacional 

 

Em baixo encontra as descrições de quatro estilos de relacionamento que as pessoas frequentemente 

referem.  

 
Faça um círculo em torno da letra correspondente ao estilo que melhor o descreve, ou que se aproxima 

mais do seu modo habitual de ser em relações próximas. Assinale apenas uma das letras. 

 

A. É fácil para mim tornar-me emocionalmente próximo das outras pessoas. Sinto-me confortável ao 

apoiar-me nos outros e deixar que eles se apoiem em mim. Não me preocupo com o ficar sozinho ou os 

outros não me aceitarem. 

B. Sinto-me desconfortável ao tornar-me próximo dos outros. Quero ter relações emocionalmente 

próximas, mas acho difícil confiar nos outros inteiramente ou apoiar-me neles. Receio ser magoado se me 

aproximar demasiado dos outros. 

C. Quero ser completamente íntimo com os outros no aspecto emocional, mas muitas vezes sinto que os 

outros são relutantes em se tornarem tão próximos como eu gostaria. Sinto-me desconfortável sem 

relações próximas, mas por vezes preocupo-me por os outros não me valorizarem tanto como eu os 

valorizo. 

D. Sinto-me confortável sem relações emocionais próximas. É muito importante para mim sentir-me 

independente e auto-suficiente, e prefiro não depender dos outros e que os outros não dependam de mim. 

 

 
 

Leia de novo cada descrição de A a D, e faça um círculo em torno do número que melhor corresponde ao 

seu estilo geral de relacionamento. Assinale apenas um número para cada estilo. Marque todas as suas 

respostas dentro do retângulo em baixo. 

 

 

Não tem 
nada a ver 

comigo   
Tem algo a 
ver comigo   

Tem muito 
a ver 

comigo 

Estilo A 1 2 3 4 5 6 7 

Estilo B 1 2 3 4 5 6 7 

Estilo C 1 2 3 4 5 6 7 

Estilo D 1 2 3 4 5 6 7 

 
(C) APA, Kim Bartholomew (Simon Fraser University, Canada) & Leonard Horowitz (Stanford University, USA), 1991.  

Trad. e adapt. João Moreira (F.P.C.E./Univ. de Lisboa), 1995. 
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FAMILY ENVIRONMENT SCALE – FES 

Rudol f  H.  Moos & Bernice  S .  Moos,  1986  

(Adaptação Por tugues a:  P .  Mena Matos  &  A .  M.  Fonta ine,  1992)  

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre a sua família. Leia atentamente 

cada uma das frases e assinale com uma cruz (X) a resposta que melhor exprime as suas relações 

familiares com as pessoas com quem vive atualmente, tendo em conta as seis alternativas de resposta. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Discordo 

moderadamente 
Concordo 

moderadamente 
Concordo 

Concordo 
totalmente 

        
 

1. Na minha família ajudamo-nos uns aos outros.            

2. Quase sempre na minha família não contamos o que sentimos uns aos 
outros. 

           

3. Na minha família nós zangamo-nos muitas vezes.             

4. Normalmente quando estamos em casa parece que só estamos a 
passar o tempo 

           

5. Em casa podemos falar de tudo o que queremos.            

6. As pessoas da minha família mostram poucas vezes que estão 
zangadas. 

           

7. Gostamos bastante de fazer coisas em família.            

8. Quando descarregamos os nossos problemas, há sempre alguém que 
fica preocupado. 

           

9. As pessoas da minha família às vezes ficam tão nervosas que atiram 
coisas pelo ar. 

           

10. Sentimo-nos muito unidos na minha família.            

11. Contamos uns aos outros os nossos problemas pessoais.            

12. Quase nunca as pessoas da minha família perdem a cabeça.            

13. Normalmente ninguém se oferece para fazer alguma coisa que tem 
que ser feita em casa. 

           

14. Se nos apetece fazer qualquer coisa em cima da hora, então fazemo-
lo. 

           

15. As pessoas da minha família criticam-se muitas vezes umas às outras. 
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Discordo 
totalmente 

Discordo 
Discordo 

moderadamente 
Concordo 

moderadamente 
Concordo 

Concordo 
totalmente 

        
 

16. Podemos realmente contar uns com os outros na minha família.            

17. Em minha casa há sempre alguém que se aborrece, quando alguém se 
queixa. 

           

18. As pessoas da minha família às vezes agridem-se fisicamente.            

19. Na minha família sentimo-nos pouco unidos.            

20. As questões de dinheiro e de pagamento de contas são faladas 
abertamente em minha casa. 

           

21. Se existe alguma zanga na minha família tentamos esconder o 
problema e manter a paz. 

           

22. Nós damo-nos mesmo bem uns com os outros.            

23. Geralmente temos cuidado com o que dizemos uns aos outros.            

24. Na minha família cada um quer ser melhor que o outro.            

25. Temos muito tempo e atenção uns para os outros.            

26. Na minha família começamos muitas vezes a conversar sobre várias 
coisas. 

           

27. Na minha casa achamos que não serve de nada estar a gritar.            

 



Investigação em adoção 

 

 

 

Muito Obrigada pela sua Colaboração! 

 

Atendendo à importância desta investigação, na medida em que nos permite aprofundar o 

conhecimento sobre a temática da adoção, e em particular sobre as necessidades das famílias, 

para que, no futuro, se possa vir a prestar uma ajuda mais eficaz, iremos realizar um segundo 

estudo complementar ao primeiro. 

O segundo estudo desta investigação pretende aprofundar, através da voz dos pais adotivos, o seu 

processo de adaptação à adoção e os fatores que mais o influenciaram, pelo que gostaríamos de 

vos convidar a participar neste segundo estudo, de forma voluntária, assegurando mais uma vez a 

confidencialidade da informação recolhida. Caso aceite participar, indique, por favor, um contacto 

no local abaixo assinalado. 

Mais uma vez, poderá esclarecer qualquer dúvida sobre a investigação através do endereço 

eletrónico projecto.adopcao@gmail.com. No futuro, caso deseje ter acesso a informação sobre os 

resultados gerais do estudo poderá solicitá-la recorrendo ao mesmo endereço eletrónico. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contato móvel_______________________________ 

Contato fixo_________________________________ 

E-mail______________________________________ 
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