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Resumo 

 A presente investigação é composta por dois estudos: um estudo preliminar de 

validação da Escala do Ambiente Familiar (Family Environment Scale – Moons & 

Moons, 2002) na totalidade dos seus itens para a população portuguesa e um estudo 

exploratório, baseado numa abordagem quantitativa, onde se procura analisar a relação 

entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e o Ambiente na Famíçia 

Nuclear, atendendo às diferenças existentes consoante o sexo dos membros da família. 

O estudo empírico foi realizado com 100 pais de famílias nucleares intactas com filhos 

entre os 15 e os 19 anos de idade. A análise quantitativa dos resultados foi efectuada 

através da utilização do Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 17.0 

for Windows, tendo-se obtido os seguintes resultados: (a) quanto maior a Percepção do 

Clima Relacional Colaborativo/Positivo, maior a Percepção de Ambiente Refúgio e de 

Ambiente Recreativo/cultural e menor a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado; (b) quanto maior a Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo, maior a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado e 

menor a Percepção de Ambiente Refúgio. No que concerne à variável sexo, não foram 

encontradas diferenças significativas destas percepções, quer nas análises das 

diferenças, quer nas análises de correlações, com excepção das seguintes correlações 

para o sexo masculino: (a) quanto maior a Percepção de Ambiente Permissivo menor a 

Percepção de Ambiente Refúgio e quanto maior a Percepção de Ambiente Disciplinado, 

menor a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado; (b) quanto maior 

Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo menor a Percepção de Ambiente 

Refúgio. 

 

 

 

Palavras-chave: Ambiente Familiar, Clima Relacional Familiar, Família de 

Origem, Família com filhos adolescentes. 
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Abstract 

The present investigation comprises two studies: a preliminary validation of the 

Family Environment Scale (Moons & Moons, 2002) being all of its items from 

Portuguese population, and an exploratory study, based on a quantitative approach, 

which had as main goal to analyze the relationship between the perception of the 

Relational Climate in the Original Family and the Environment in the Nuclear Family, 

attending to the existing differences depending on the gender of the family members. 

The quantitative analyze of the results was done using the Software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) 17.0 for Windows, and it was obtained the following results: 

a) the bigger the Perception of the Collaborative/Positive Relational Climate, the bigger 

is the Perception of the Refuge Environment and the Recreational/Cultural Environment 

and smaller is the Perception of Conflict/Disorganized Environment; b) the bigger the 

Perception of Disconnected/Negative Relational Climate, bigger is the Perception of 

Conflictive/Disorganized Environment and smaller is the Perception of Refuge 

Environment. Regarding the gender variable, there were not found significant 

differences of these perceptions, either in the differences analyses, or in the correlations 

analyses, except in the following correlations for the male gender: a) the bigger the 

Perception of Permissive Environment the smaller is the Perception of Refuge 

Environment, and the bigger Perception of Discipline Environment the smaller 

Perception of Conflictive/Disorganized Environment; b) the bigger the Perception of 

Disconnected/Negative Relational Climate the smaller Perception of Refuge 

Environment. 

 

 

 

Keywords: Family Environment, Family Relational Environment, Origin 

Family, Family with Teenage Children. 
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Introdução
1
 

A presente investigação tem como principal objectivo a análise da influência do 

Clima Relacional na Família de Origem no Ambiente Familiar na Família Nuclear. É 

composto por dois estudos alicerçados numa abordagem quantitativa: um estudo 

preliminar sobre as características psicométricas de um instrumento – Family 

Environment Scale (FES, Moos & Moos, 1986; Adaptação Portuguesa: Matos & 

Fontaine, 1992) –, e um estudo exploratório baseado num recorte da amostra do estudo 

de doutoramento em que se encontra enquadrado, de pais com filhos adolescentes. 

O trabalho está organizado em vários capítulos: 1) enquadramento teórico das 

principais temáticas analisadas nesta investigação, partindo da revisão de literatura; 2) 

explicação da metodologia usada no estudo de validação e no estudo empírico; 3) 

apresentação e análise dos resultados; 4) discussão dos resultados; 5) principais 

conclusões do estudo, limitações e possíveis implicações para a prática clínica e para a 

investigação. 

Pretende-se que esta investigação contribua para o desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre a influência da família de origem na Família Nuclear, o 

que se justifica pela escassez de estudos comparativos, nomeadamente em contexto 

português, entre estas duas variáveis, principalmente em relação ao Ambiente Familiar. 

 

                                                           
1
 O corrente estudo enquadra-se num estudo mais vasto de doutoramento em Psicologia Clínica 

da Família, de autoria de Ana Prioste, que está a decorrer nas Faculdades de Psicologia da Universidades 

de Lisboa e de Coimbra, sob orientação da Professora Doutora Isabel Narciso (FPUL) e do Professor 

Doutor Miguel Gonçalves (EPUM) no qual se pretende compreender, em famílias com filhos 

adolescentes, a transmissão de padrões relacionais e valores entre as diferentes gerações familiares, bem 

como o seu contributo para o bem-estar dos pais e filhos.  
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. A relevância da família no desenvolvimento humano 

A presente investigação baseia-se no paradigma sistémico, alicerçando-se na 

Teoria Geral dos Sistemas (Von Bertalanffy, cit. por Durand, 1979), e tendo como 

modelo referencial o Modelo Ecológico de Desenvolvimento Humano (Bronfenbrenner, 

1986) que perspectiva o desenvolvimento humano ocorra em sistemas que se 

influenciam, desde o nível individual até ao nível do macrossistémico (Bronfenbenner, 

1986).  

A família, enquanto contexto microssistémico, é considerada como o principal 

contexto de influência do desenvolvimento humano (Bronfenbenner, 1986; Barker, 

2000), tendo como funções a socialização e a individuação dos seus membros 

(Fontaine, 1983; Brofenbrenner, 1986), de forma a proporcionar a adaptação dos seus 

membros ao seu contexto social (Pratta & Santos, 2007). Deste modo, a família 

constitui-se como um espaço de elaboração e aprendizagem de dimensões significativas 

de interacção e de relações interpessoais, adquirindo um papel fundamental na 

construção identitária dos indivíduos, pela sua influência na determinação da 

personalidade e no comportamento individual (Jones, 1999; Minuchin & Fishman, 

2003; Pratta & Santos, 2007). Por outro lado, pelo facto de os membros da família se 

sentirem como parte integrante de um todo, constrói-se uma identidade familiar, que se 

torna num referencial relacional e comportamental ao longo de todo o ciclo vital da 

família (Crittenden, 1997; Jones, 1999; Alarcão, 2002; Minuchin & Fishman, 2003; 

Weigel, Bennett & Ballard-Reisch., 2003). 

Por vários estudos (e.g., Rovers, DesRoches, Hunter, & Taylor, 2000) 

mostrarem a influência da família na construção de modelos internos de funcionamento, 

da auto-imagem, valores, comportamentos, atitudes e estilos de relacionamento, é 

consistente, em toda a literatura, a forte influência que o legado/herança genética, 

afectiva e cultural das famílias de origem têm nas famílias criadas (Wagner & Falcke, 

2001), ao longo de todas as fases do ciclo de vida (Alarcão, 2002; Relvas, 2004)  

 

1.2. Ambiente Familiar 

De acordo com Moos e Moos (1994, cit. Vianna, Silva, & Formigoni, 2007), o 

constructo Ambiente Familiar centra-se no clima sócio-familiar decorrente dos 

relacionamentos, crescimento pessoal, organização e controlo do sistema familiar. Por 

Clima relacional Familiar, compreende-se  a qualidade das relações interpessoais dentro 
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da sua família, tendo em conta o grau de expressividade, conflito e coesão do ambiente 

familiar. Moos e colaboradores (1976, cit. Santos & Fontaine, 1995), a partir de um 

estudo aprofundado sobre o ambiente familiar em diferentes contextos 

socioeconómicos, desenvolveram a Family Environment Scale (FES). Este instrumento 

avalia o Ambiente Familiar, em três domínios: Crescimento Pessoal, que representa os 

tipos de interesses, objectivos e actividades familiares; Manutenção do Sistema, que se 

refere à estrutura, organização e às normas de planeamento da vida familiar; Qualidade 

das Relações Interpessoais, que enfatiza a natureza/qualidade das relações interpessoais 

familiares (Kronenberger & Thompson, 1990). Estes domínios foram operacionalizados 

através de dez subescalas (Saucier, Wilson, & Warka, 2007). O domínio Crescimento 

Pessoal engloba as subescalas: Independência, respeitante ao grau de assertividade dos 

membros da família e tomada de decisões próprias; Orientação para um Objectivo, 

avalia o grau em que as actividades dos membros da família (como escola e trabalho) 

são orientadas para a concretização de objectivos e para a competição; Orientação 

Intelectual–Cultural – consiste no interesse por actividades políticas, intelectuais e 

culturais; Ênfase Moral e Religioso, centra-se importância de temáticas e valores éticos 

e religiosos; e Orientação Activa–Recreativa, referente à participação em actividades 

sociais e recreativas (Frick, Barry, & Kamphaus, 2010; Kalavana, Maesm & De Gucht, 

2010). O domínio da Manutenção do Sistema é composto pelas subescalas: 

Organização, que avalia o grau de importância colocado na existência de uma estrutura 

clara e papeis bem definidos; e Controlo, analisa o grau em que as regras e os 

procedimentos definidos familiarmente são explícitos (Kalavana et al, 2010; Frick et al., 

2010). O domínio da Qualidade das Relações Interpessoais integra as subescalas: 

Coesão, Conflito e Expressividade. A Coesão diz respeito ao grau de compromisso, 

ajuda e suporte entre os membros da família; Conflito descreve os conflitos expressos 

abertamente. Expressividade refere-se ao incentivo da expressão emocional (Beyers & 

Seiffge-Krenke, 2007; Kalavana et al., 2010). 

A FES é uma das medidas mais usadas no estudo da família (Oliver, May, & 

Handal, 1988, cit. Kronenberger & Thompson, 1990). De acordo com Santos e Fontaine 

(1995), existe uma relação significativa entre os domínios avaliados pela FES e a 

adaptação familiar e social. Desta forma, os investigadores têm utilizado a FES como 

uma ferramenta útil para identificar características importantes das famílias na 

adaptação psicológica dos seus membros (Kronenberger & Thompson, 1990). O seu uso 

extensivo na investigação deve-se ao procedimento de elaboração da escala, à 
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relevância para do Ambiente Familiar no funcionamento individual e às suas 

propriedades psicométricas (e.g., consistência interna, estabilidade teste-reteste e 

validade discriminativa) (Santos & Fontaine, 1995). Contudo, a FES tem mostrado 

diferentes estruturas factoriais consoante as características da amostra (Saucier et al., 

2007).  

 

1.3. Influências da Família de Origem em variáveis relacionais 

Vários são os estudos que demonstram como a família de origem pode servir 

como modelo preliminar na construção de relações pessoais futuras (Weigel et. al., 

2003), nomeadamente no que se refere às relações de conjugalidade e parentalidade. 

No que concerne à área da conjugalidade, vários estudos sugerem a existência de 

uma correlação entre as características da família de origem, o comportamento, o estilo 

de relacionamento e a qualidade conjugal (Weigel et al., 2003; Perren, Wyl, Bürgin, 

Simoni, & Klitzing, 2005; Bertoni & Bodenmann, 2010; Martinson, Holman, Larson & 

Jackson, 2010). Narciso e Ribeiro (2009) também referem a família de origem como um 

dos factores influentes na satisfação conjugal. O estudo de Dinero, Conger, Shaver, 

Widaman e Larsen-Rife (2008) mostra que as interacções positivas entre pais e filhos 

influenciam positivamente o estabelecimento de uma vinculação segura ao par 

romântico. 

As experiências vividas na família de origem relacionam-se positivamente não 

só com a relação conjugal, mas também com o ajustamento à parentalidade (Belsky & 

Russell, 1985) e com as atitudes enquanto pais (Beaton & Doherty, 2007). Kerr, 

Capaldi, Pears e Owen (2009), através de um estudo ao longo de três gerações, 

verificaram a existência de uma influência significativa entre a forma como o papel 

parental foi desempenhado pelos pais na primeira geração e a construção da 

parentalidade da segunda geração. Krom (2000) mostrou, ainda, que as dificuldades 

vividas nos relacionamentos na família de origem tendem a permanecer nas relações 

conjugais e nas relação entre pais e filhos.  

 

1.4. Influência do Ambiente na Família de Origem em variáveis individuais 

No que concerne ao Ambiente Familiar na Família de Origem, vários estudos 

têm mostrado a sua influência em variáveis individuais. Nomeadamente, na 

personalidade, têm sido desenvolvidos vários estudos que demonstram a influência das 

dimensões do Ambiente Familiar percepcionado na Família de Origem nos parâmetros 
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da personalidade (Forman & Forman, 1981; Fowler, 1982; Saucier et al., 2007). O 

estudo de Lau e Kwok (2000) mostrou a existência de uma relação positiva dos 

domínios do Ambiente Familiar na Família de Origem com os domínios do auto-

conceito e Pulakos (1996) encontrou uma relação negativa daquela com sentimentos de 

culpa e de vergonha. Outra variável individual influenciada pelo Ambiente Familiar na 

Família de Origem é os estilos de defesa. Thienemann, Shaw e Steiner (1998) 

encontraram uma correlação positiva entre a Coesão e a Expressividade com estilos de 

defesa mais maduros e também entre o Conflito com um estilo de defesa imaturo. 

Os vários domínios do Ambiente Familiar vão exercendo influência ao longo do 

desenvolvimento da criança, contribuindo para a formação de diversas características 

individuais. Neste sentido, o estudo de McCarty, Zimmerman, DiGuiseppe e Christakis 

(2005) demonstra que o Ambiente Familiar está relacionado com o comportamento de 

auto-controlo, a regulação emocional e a organização das crianças. Schroeder e Kelley 

(2009) encontraram resultados consistentes com o estudo anterior: uma correlação 

significativa positiva entre o controlo de comportamento e o nível de Coesão, 

Organização e Expressividade familiar, bem como uma correlação significativa 

negativa com o Conflito familiar. Os autores acrescentam, ainda, que maiores níveis de 

Coesão e Organização familiar foram significativa e positivamente associados com a 

regulação das competências metacognitivas. Designadamente, o desempenho linguístico 

e a realização de tarefas de atenção e memória estão associados com a qualidade do 

Ambiente Familiar de uma criança (Vachha & Adams, 2009; Schroeder & Kelley, 

2009).  

Na fase da adolescência, o Ambiente Familiar adquire um especial enfoque 

como promotor da identidade (Street, Harris-Britt & Walker-Barnes, 2009) e como 

potenciador da adaptação imediata e a longo prazo na idade adulta (Beyers & Seiffge-

Krenke, 2007). Vários estudos demonstram que o Ambiente Familiar tem um efeito 

sobre o ajustamento tanto de pais como de filhos (Moos & Moos, 1981, cit. Lee, 

Vermon-Feagans, Vazquez & Kolak, 2003). Em particular, os níveis de Conflito e de 

Coesão são variáveis importantes na previsão do ajustamento psicológico dos 

adolescentes (Street et al., 2009). Ao nível do interesse dos adolescentes por actividades 

sociais, foi encontrada uma relação positiva com a dimensão da Qualidade das Relações 

e com as escalas de Orientação Intelectual-cultural e de Orientação Moral-religiosa do 

domínio do Crescimento Pessoal (Leak & Wiliams, 1991). No que concerne ao 

interesse por actividades recreativas, Garton, Harvey e Price (2004) constataram que a 
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percepção dos adolescentes quanto ao Ambiente Familiar na Família de Origem se 

reflecte na forma com aproveitam o seu tempo livre. García, Manongdo, e Cruz-

Santiago (2010) demonstraram ainda que, na adolescência, a Coesão familiar pode 

funcionar como mediadora na exposição à violência. 

Vários autores têm-se debruçado sobre a relação entre o ambiente familiar e a 

saúde psicológica. Nomeadamente, Street e colaboradores (2009) concluem que o 

Conflito se relaciona com níveis mais baixos de ajustamento psicológico. Alguns 

estudos (e.g., Lau & Kwok, 2000; Halloran, Ross & Carey, 2002; George, Herman & 

Ostrander, 2006; Rekart, Mineka, Zinbarg & Griffith, 2007; Davis & Epkins, 2009; 

Street et al., 2009) têm encontrado uma correlação negativa entre os domínios do 

Ambiente Familiar e os sintomas depressivos. George e colaboradores (2006) 

encontraram resultados que indicam que os problemas de conduta estão associados a 

níveis baixos de Coesão e de Actividades Intelectuais-Culturais, bem como maior nível 

de Conflito familiar. Os mesmos autores, ao estudar sintomas de desatenção e 

hiperactividade, não encontraram uma relação significativa com o Ambiente Familiar 

com características específicas. Halloran e colaboradores (2002) não corroboram estes 

resultados, ao defenderem a existência de uma relação positiva entre o Ambiente 

Familiar, transtorno de conduta, défice de atenção e hiperactividade. No que atenta à 

probabilidade de suicídio, Gençoz e Or (2006) encontraram uma relação negativa com a 

Coesão familiar. Vários autores concluíram que o ambiente familiar prediz os distúrbios 

alimentares (Stern, Dixon, Jones & Lake, 1989; Brookings & Wilson, 1994; Hastings & 

Kern, 1994). Nomeadamente, Kalavana e colaboradores (2010) encontraram uma 

relação significativa entre o Ambiente Familiar e os comportamentos alimentares. 

 

1.5. Influência do Ambiente Familiar na Família de Origem no Ambiente Familiar 

na Família Nuclear 

 Na literatura, encontram-se alguns estudos empíricos que procuram analisar a 

relação existente entre algumas dimensões do Ambiente Familiar na Família de Origem 

e algumas das dimensões do Ambiente Familiar Nuclear; nomeadamente, o domínio da 

Qualidade da Relações: expressividade, conflito e coesão. 

Considerando o domínio da Qualidade das Relações e os estudos realizados com 

amostras portuguesas, Lopes (2008) mostra uma correlação positiva, significativa e 

baixa entre o Clima Relacional na Família de Origem e a Satisfação e Proximidade 

Conjugais na vida adulta. Marques (2008) mostra um aumento progressivo da qualidade 
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da aliança parental à medida que a percepção do Clima Relacional na Família de 

Origem se torna mais positiva.  

No que concerne à Expressividade familiar, na revisão de literatura de 

Halberstadt e colaboradores (1985, cit. Baker & Crnic, 2005), salientam-se os resultados 

de estudos que mostram uma semelhança entre a Expressividade da família de origem e 

a da família nuclear. Baker e Crnic (2005) corroboram estes resultados ao demonstrar 

que a percepção individual que cada pai tem sobre as emoções vividas na família de 

origem é relevante para a percepção que tem sobre o clima emocional da família 

nuclear.  

Em relação ao Conflito familiar, vários estudos têm demonstrado que o padrão 

de interacção conflituoso aprendido na família de origem tem tendência a repetir-se nas 

relações românticas da descendência (Levy, Wamboldt & Fiese, 1997; Story, Kerneym, 

Lawrence, & Bradbury, 2004, cit. por Whitton, Waldinger, Schulz, Allen, & Crowell, 

2008). O estudo de Thopham, Larson, e Holman (2005) corrobora estas conclusões, ao 

concluír que as experiências vividas na família de origem são preditoras do conflito 

conjugal O estudo de Whitton et al., (2008) demonstrou que os padrões de Conflito nas 

famílias com filhos adolescentes da primeira geração são preditores dos padrões de 

conflito conjugal da segunda geração. Assim, o Conflito na família de origem encontra-

se negativamente relacionado com a qualidade matrimonial e também com a qualidade 

parental (Horwitz, Ganiban, Spotts, Lichtenstein, Reiss, & Neiderhiser, 2011). 

Nomeadamente, Rafferty e Griffin (2010) verificou que quanto maior o Conflito na 

família de origem menos positivos são os comportamentos parentais. Relativamente à 

Qualidade das Relações na sua globalidade, o estudo de Kozlowska (2010) e o estudo 

de Martinson e colaboradores (2010) mostram que este domínio do Ambiente Familiar 

Nuclear é negativamente influenciado pelos Conflitos não resolvidos com a família de 

origem. 

Ao nível da Coesão familiar, o estudo de Lawson (2008), revela uma relação 

significativamente negativa entre a Coesão familiar e a violência com o parceiro actual. 

Pela revisão de literatura efectuada, mostram-se algumas evidências quanto à 

influência do Clima Relacional na Família de Origem no Ambiente Familiar na 

Família Nuclear. Contudo, estes estudos apenas apontam relações entre determinados 

aspectos que compõem o Ambiente Familiar. Desta forma, denota-se a necessidade de 

um estudo que englobe todos os domínios do Ambiente Familiar, em particular no que 

concerne ao contexto português.  
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2 – METODOLOGIA 

 

 

2.1 – O Desenho da Investigação 

A presente investigação enquadra-se num estudo de doutoramento mais 

alargado, no qual se pretende compreender, em famílias com filhos adolescentes, a 

transmissão de padrões relacionais e valores entre as diferentes gerações familiares, bem 

como o seu contributo para o bem-estar dos pais e filhos. Esta investigação é composta 

por dois estudos, alicerçados numa abordagem quantitativa, sob o paradigma positivista: 

um estudo preliminar de exploração das características psicométricas de um instrumento 

e um estudo exploratório, com um recorte da amostra do estudo de doutoramento 

referido, de pais com filhos adolescentes. Os constructos e as variáveis-chave foram 

conceptualizados através de um desenho descritivo. 

 

 

2.2 – Questão Inicial 

 A presente investigação foi construída com base na seguinte questão inicial: 

“Qual a relação entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e a 

percepção do Ambiente Familiar na Família Nuclear, em famílias com filhos 

adolescentes, e que diferenças entre as percepções existem de acordo com o sexo?”. 

 

 

 

2.3 – Mapa Conceptual 

 O quadro conceptual foi desenhado com base na questão inicial e consiste na 

representação gráfica das variáveis incluídas na questão inicial e as relações que se 

pretendem investigar entre estas. 
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Figura 1. Mapa conceptual do estudo empírico. 

 

 

2.4 – Objectivos 

 Esta investigação tem como finalidade contribuir para o enriquecimento dos 

conhecimentos na área da transmissão intergeracional. Constituem-se como objectivos 

centrais: (1) analisar a relação existente entre a percepção do Clima Relacional de 

Família de Origem e o Ambiente na Família Nuclear, em pais com filhos adolescentes 

de famílias nucleares intactas; (2) analisar as diferenças quanto à percepção do Clima 

Relacional na Família de Origem e quanto à percepção do Ambiente Familiar na 

Família Nuclear atendendo à variável sexo.  

Perante os objectivos deste trabalho, procedeu-se à realização de um estudo 

preliminar sobre as características psicométricas da FES – Family Environment Scale 

(Moos & Moss, 1986; tradução: Matos & Fontaine, 1992) – para a população 

portuguesa. 
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2.5 – Questões de Investigação do estudo empírico 

Os objectivos traçados para a investigação, bem como a revisão de literatura 

efectuada, orientam o nosso estudo exploratório, o qual integra as seguintes questões de 

investigação: 

- Qual a relação entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e do 

Ambiente Familiar na Família Nuclear, em pais com filhos adolescentes? 

- Que diferenças existem entre a percepção do Ambiente Familiar Nuclear dos pais em 

função do sexo? 

- Que diferenças entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem em 

função do sexo? 

- Qual a relação entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e do 

Ambiente Familiar na Família Nuclear, em pais com filhos adolescentes, em função do 

sexo? 

 

2.6 – Estratégia Metodológica 

2.6.1 – Estudo preliminar de validação da adaptação da Family Environment Scale 

(FES) para a população portuguesa 

   2.6.1.1 – O processo de selecção da amostra 

A amostra utilizada no estudo de validação da FES (R. H. Moos & B. S. Moos, 

1986; tradução: P. Mena Matos & A.M. Fontaine, 1992) foi obtida através de um 

processo de amostragem não probabilístico, designado de amostragem de conveniência. 

A amostra de adolescentes foi recolhida em Escolas de Ensino Secundário de várias 

zonas do país mediante a autorização do Ministério da Educação. Após a autorização 

dos Encarregados de Educação dos adolescentes, realizaram-se aplicações colectivas, 

em sala de aula, na presença da investigadora. A amostra de adultos e de famílias foi 

recolhida através do método bola-de-neve (Maroco, 2007). Os participantes 

colaboraram voluntariamente, mediante a explicitação dos objectivos do estudo, tendo 

sido garantida a confidencialidade e o anonimato dados. 

 

   2.6.1.2 – Caracterização da amostra 

A amostra é composta por 920 indivíduos (N= 920). 426 participantes são do 

sexo masculino (46.3%) e 494 do sexo feminino (53.7%), com idades compreendidas 

entre os 15 e os 77 anos. Os participantes apresentam uma idade média de 27 anos, com 
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desvio padrão de 14.4. A maioria dos participantes reside na Grande Lisboa (44.6 %), 

seguida da zona Norte (28.6%) e Centro (23.6%). 

Em relação às variáveis do agregado familiar, 77.7 % dos participantes coabitam 

em famílias nucleares intactas, 9.8 % em famílias de coabitação monoparental e 5.3 % 

em famílias transnucleares. Quanto ao nível de escolaridade, 64.1% dos participantes 

têm entre 10 a 12 anos de escolaridade (ou ensino escolar). 

 

   2.6.1.3 – Descrição do instrumento 

O instrumento usado nesta investigação é a Family Environment Scale (R. H. 

Moos & B. S. Moos, 1986; tradução; Matos & Fontaine, 1992). A FES avalia as 

características do ambiente social, organizacional e relacional de famílias. A versão 

usada neste estudo consiste num conjunto de 90 itens que avaliam o ambiente familiar 

em três dimensões: Crescimento Pessoal, Qualidade das Relações e Manutenção do 

Sistema. As respostas aos itens são dadas numa escala de Likert de seis pontos onde 1 

significa “Discordo totalmente” e 6 “Concordo totalmente”. 

A escala pode ser utilizada em três formas: para avaliação do ambiente real 

(forma R), do ambiente ideal (forma I) ou do ambiente esperado (forma E) (Vianna et 

al., 2007). Neste estudo, o instrumento foi utilizado na forma R. 

 No estudo de validação da FES (Santos & Fontaine, 1995), com uma amostra 

portuguesa de crianças e adolescentes, foram extraídos dois factores, com níveis 

adequados de consistência interna: Famílias Refúgio (α = .85) e Famílias orientadas 

para o exterior (α = .70).  

 

   2.6.1.4. Procedimentos na recolha de dados 

O protocolo foi distribuído a várias pessoas das zonas da Grande Lisboa, Grande 

Porto, Aveiro e Leiria. Como critérios de inclusão na amostra foram estabelecidos: 

idade mínima de 25 anos e coabitação com família. Os participantes do estudo 

colaboraram voluntariamente, sob consentimento informado, sem remuneração. Foi 

garantida a confidencialidade dos dados. 

 

2.6.2. Estudo Empírico 

   2.6.2.1. O processo de selecção da amostra 

O estudo empírico foi realizado com recurso a um processo de amostragem não 

probabilístico, designado de amostragem de conveniência, e o método utilizado foi o de 
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bola-de-neve (Maroco, 2007). A amostra é constituída por pais de famílias nucleares 

intactas, que, preenchendo as condições de inclusão na amostra e garantida a 

confidencialidade e o anonimato dos dados, voluntariamente, se dispuseram a participar 

na investigação. 

 

   2.6.2.2 - Caracterização da amostra 

A amostra é composta por 100 pais com filhos adolescentes (com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos), que vivem em famílias nucleares intactas; 

apenas 4% dos pais coabitam em famílias transnucleares (nuclear e alargada). 

Quanto à caracterização da amostra de acordo com as varáveis 

sociodemográficas, 53 % (N=53) são do sexo masculino e 47 % (N= 47) são do sexo 

feminino. A idade média dos participantes é de 47 anos (desvio padrão de 4.7). A 

maioria dos participantes reside na zona da Grande Lisboa (60%), nunca teve 

acompanhamento psicológico (86%), nem tem problemas ou doenças de saúde (83%). 

No âmbito da escolaridade, 40% dos indivíduos têm um curso superior e 32% 

frequentaram entre 10 a 12 anos de escolaridade. A maioria dos participantes (53%) é 

crente não praticante.  

 Em relação às variáveis referentes à família de origem, a maioria dos 

participantes coabitou numa família nuclear intacta durante a infância (78%) e a 

adolescência (75%). No momento de colaboração no estudo, em 48% dos participantes 

o subsistema parental de origem mantinha-se intacto. 42% dos pais e 58% das mães dos 

participantes têm um nível de escolaridade entre os 0 e 4 anos. Quanto à religiosidade, 

50% dos indivíduos percepcionam o pai como crente não praticante e 55% 

percepcionam a mãe como crente praticante. Em relação ao acompanhamento 

psicológico, a maioria dos pais (83%) e das mães (77%) dos participantes nunca teve 

acompanhamento psicológico. 

 

   2.6.2.3. Instrumentos utilizados 

No presente estudo exploratório, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

Questionário sócio-demográfico (Anexo A), FES (Rudol  H. Moos & Bernice S. Moos, 

1986; Adaptação Portuguesa: P. Mena Matos & A. M. Fontaine, 1992) (Anexo B) e a 

FES – versão retrospectiva (Rudol f H. Moos & Bernice S. Moos, 1986; Adaptação 

Portuguesa: P. Mena Matos & A. M. Fontaine,1992; Versão retrospectiva: P. Pascoal & 

I. Narciso) (Anexo C) e Ambiente Familiar – Item único. 
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2.6.2.3.1. Questionário Sócio-Demográfico 

 O questionário sócio-demográfico é constituído por dois blocos de questões de 

resposta rápida: dados pessoais e dados familiares. No primeiro grupo, referente aos 

dados pessoais, procura-se obter informação sobre dados sócio-demográficos e dados da 

família nuclear e da família do indivíduo durante a infância e a adolescência. No 

segundo grupo, referente aos dados familiares, procura-se obter informação sobre dados 

dos filhos e dos pais. É de salientar que este questionário continha um item sobre a 

qualidade do Ambiente Familiar. 

 

2.6.2.3.2. Family Environment Scale 

 O instrumento utilizado no presente estudo para avaliar a percepção do Ambiente 

Familiar na Família Nuclear, está descrito na secção 2.6.1.3.  

 

2.6.2.3.3. Family Environment Scale – Versão Retrospectiva 

 Neste estudo, utilizou-se uma versão retrospectiva da Sub-escala Qualidade das 

Relações da FES, adaptada por P. Pascoal & I. Narciso. Com este instrumento, procura-

se obter informação sobre a qualidade do Clima Relacional na Família de Origem, 

durante a fase da infância e juventude. Esta escala é composta por 27 itens. Os 

participantes avaliam, numa escala de tipo Likert, de 6 pontos de “Discordo 

Totalmente” a “Concordo Totalmente”, os itens que melhor exprimem as suas relações 

familiares com as pessoas com quem viviam na adolescência (entre os 15 e os 19 anos). 

No estudo de Marques (2008), sobre as características psicométricas desta 

versão para a população portuguesa, foi elaborada uma análise descritiva e factorial, da 

qual resultou um factor único, denominado Clima Relacional Familiar (α = .909).  

 

2.6.2.3.4. Ambiente Familiar – Item único 

 Através de um item único, avaliado numa escala de Likert de 5 pontos em que 1 

é “Muito mau” e 5 é “Muito bom”, pretende-se avaliar, a percepção global que os 

participantes têm do seu ambiente familiar.  
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   2.6.2.4. Procedimento na Recolha de Dados 

2
Os protocolos foram distribuídos por diversos agregados familiares que 

obedeciam aos critérios de inclusão na amostra (pais com filhos adolescentes, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, integrados em famílias nucleares e 

intactas) e aplicados pela doutoranda Dra. Ana Prioste e pelas mestrandas que 

realizaram investigações enquadradas no seu estudo de doutoramento, durante o ano 

lectivo de 2009/2010 e 2010/2011.  

O preenchimento do protocolo integral teve a duração média de 90 minutos.  

 

2.6.3. Procedimento de Análise de Dados 

Após o recorte da amostra do estudo de doutoramento mencionado, as análises 

de resultados foram executadas com recurso ao software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 17.0 for Windows. 

Inicialmente, foi realizada a análise estatística descritiva com o objectivo de 

caracterizar a amostra de acordo com os dados recolhidos com o questionário sócio-

demográfico. Desta forma, cada item do questionário foi analisado em termos de 

frequência, percentagem, média, mediana, desvio-padrão, variância, valor mínimo e 

valor máximo. 

                                                           
2
 Devido ao facto desta investigação estar a decorrer no âmbito de um estudo de doutoramento 

mais alargado, foi utilizado um protocolo, versão pais com filhos adolescentes e versão adolescentes.  

Contudo, para este estudo, interessa analisar a versão pais com filhos adolescentes, o qual é 

composto por 9 instrumentos: Questionário Sócio-Demográfico; Questionário sobre os Valores Pessoais 

(Shalom H. Schwartz; Tradução e Adaptação: Menezes & Campos, 1989; recriação: Prioste, Narciso, & 

Gonçalves, 2010); DSI-R (Skowron & Friedlander, 1998; Tradução e adaptação: Ferreira, Prioste, 

Narciso, Novo & Gonçalves, 2010); FES (Rudol f H. Moos & Bernice S. Moos, 1986; Adaptação 

Portuguesa: P. Mena Matos & A. M. Fontaine, 1992); FES – versão reduzida (Rudol f H. Moos & 

Bernice S. Moos, 1986; Adaptação Portuguesa: P. Mena Matos & A. M. Fontaine, 1992); EMBU-PAIS 

(J. Castro, 1993; Versão de M. C. Canavarro, A. I. Pereira, J. M. P. Canavarro, 2005); Questionário sobre 

a percepção dos Valores da Família de Origem (Shalom H. Schwartz; Tradução e Adaptação: Menezes & 

Campos, 1989; Versão de Prioste, Narciso, & Gonçalves, 2010); EMBU – Memórias de Infância (C. 

Perris, L. Jacobsson; H. Lindstrom; L.Von Knorring & H.Perris; 1984); BSI (L.R. Derogatis, 1993; 

Versão Portuguesa: M.C. Canavarro, 1995). Cada protocolo continha também uma folha inicial com o 

objectivo de obter o consentimento informado dos participantes, onde se clarificava os objectivos do 

estudo, assegurava o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados, explicava as instruções 

de preenchimento dos questionários e agradecia a participação. 
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Num segundo momento, efectuou-se uma análise factorial exploratória da FES 

(Rudolf H. Moos & Bernice S. Moos, 1986; Adaptação Portuguesa: P. Mena Matos & 

A. M. Fontaine, 1992) com extracção dos factores pelo método de Componentes 

Principais, seguida de uma rotação Promax, Nesta etapa, estudou-se também a 

fidelidade dos instrumentos, através do cálculo do valor de Alpha de Cronbach. 

Antes da análise dos dados, os missing values foram substituídos pelas médias 

dos itens, calculadas, a partir dos dados disponíveis. As médias foram calculadas a 

partir dos dados disponíveis e usadas para substituição dos missing values antes da 

análise. De acordo com Tabachnick e Fidell (2007), este procedimento permite a 

conservação dos dados, contudo, pode reduzir a variância. Realizou-se uma análise 

estatística descritiva dos factores considerados, em termos de análise da média, desvio-

padrão, valor mínimo e valor máximo. 

Verificou-se a normalidade das distribuições das variáveis e homogeneidade das 

variáveis através dos testes Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. 

De seguida, procedeu-se à análise de correlações, através do coeficiente de 

correlação de Spearman, entre as médias das percepções do Clima Relacional na 

Família de Origem e do Ambiente na Família Nuclear, mas também com o item único 

do ambiente familiar, atendendo à variável sexo. 

Por fim, foi executada, através do teste T Student e do teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney, a análise das diferenças em função do sexo relativamente às diferentes 

dimensões do Clima Relacional Familiar e do Ambiente Familiar. 
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3. Análise de Resultados 

 

3.1. Apresentação de Resultados 

   3.1.1. Análise Factorial Exploratória e de Fiabilidade da FES 

 A análise factorial exploratória, pelo método de Componentes Principais (PCA), 

foi conduzida nos 90 itens da FES, com rotação Promax. A medida Kaiser-Meyer-Olkin 

[KMO = .893, valor excelente, de acordo com Field (2009)] verificou a adequação das 

amostras para a análise. O teste da esfericidade de Bartlett χ
2
 (4005) = 22052.211, 

p<.001, indicou que as correlações entre itens foram suficientemente largas para PCA. 

Uma análise inicial foi feita para obter eingenvalues para cada componente nos dados. 

22 componentes tinham eingenvalues acima do critério de 1 do Kaiser e em combinação 

explicavam 60,05% da variância. O screen plot foi ambíguo, mostrando duas curvas de 

inflexão, que justificaria manter ambos 1 ou 6 componentes. Optámos por reter 6 

factores. A tabela em apêndice mostra as cargas factoriais após a rotação.  

 Ao factor 1, constituído por 25 itens referentes à família enquanto apoiante, 

presente, respeitadora dos direitos e da independência de cada membro, atribui-se a 

designação de Percepção de Ambiente Refúgio. O factor 2, constituído por 18 itens, que 

expressam conflitos, desorganização, desunião e padrões de expressividade negativa, foi 

designado de Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. Ao factor 3, 

composto por 16 itens, que expressam uma preferência pela prática de actividades de 

cariz social, foi dada a designação de Percepção de Ambiente Recreativo/cultural. O 

factor 4, nomeado de Percepção de Ambiente Religioso, é constituído por 7 itens que 

revelam a devoção religiosa e a vivência da fé entre a família. O factor 5, Percepção de 

Ambiente Disciplinado, é constituído por 10 itens, que expressam a preocupação com a 

obediência e cumprimento das regras e a obtenção de sucesso. O factor 6, constituído 

por 6 itens que expressam comportamentos permissivos e ausência de regras, foi 

denominado por Percepção de Ambiente Permissivo. 

 O estudo da consistência interna, no estudo preliminar de validação da adaptação 

da Family Environment Scale, com uma amostra de 920 sujeitos com idades 

compreendidas entre 15 e 77 anos, revelou os seguintes valores: Percepção de Ambiente 

Refúgio (α = .876); Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado (α = .828); 

Percepção de Ambiente Recreativo/cultural (α = .822); Percepção de Ambiente 

Religioso (α = .865); Percepção de Ambiente Disciplinado (α= .697) e Percepção de 
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Ambiente Permissivo (α = .587). Os factores explicam em conjunto 37.42% da 

variância. 

No estudo empírico que realizámos com uma amostra de 100 participantes pais 

de filhos adolescentes, o estudo da consistência interna revelou os seguintes valores: 

Percepção de Ambiente Refúgio (α = .848); Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado (α = .727); Percepção de Ambiente Recreativo/cultural (α = 

.770); Percepção de Ambiente Religioso (α = .869); Percepção de Ambiente 

Disciplinado (α= .542
3
) e Percepção de Ambiente Permissivo (α = .435

4
).  

 

   3.1.2. Análise Factorial Exploratória e de Fiabilidade da Sub-Escala Qualidade 

das Relações da FES – versão retrospectiva 

A análise factorial exploratória, pelo método de Componentes Principais e com 

rotação Promax, foi conduzida com os 27 itens da versão retrospectiva da Sub-escala 

Qualidade das Relações da FES. A medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .861) 

verificou a adequação das amostras para a análise. O teste da esfericidade de Bartlett χ
2
 

(351) = 1551,561, p=.000, indicou que as correlações entre itens foram suficientemente 

largas para análise em Componentes Principais. Foi feita a análise inicial para obter 

eingenvalues. Cinco componentes tinham eingenvalues acima do critério de 1 do Kaiser 

e, em conjunto, explicam 62.45% da variância. O screen plot mostrou um ponto de 

inflexão, justificando reter dois componentes. 

A repetição da análise factorial exploratória, pelo método de Componentes 

Principais e com rotação Promax, com extracção de 2 factores revelou que estes 

explicam, em conjunto, 46,36% da variância. 

 Ao factor 1, constituído por 13 itens que se referem à família como apoiante, 

presente, onde se respeita os direitos e a independência de cada membro, atribui-se a 

designação de Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo na Família de 

Origem. O factor 2, constituído por 11 itens, expressa a família como não apoiante, 

onde predomina de expressão de conflitos, desorganização, desunião e padrões de 

                                                           
3
 No estudo empírico, serão consideradas as análises referentes à Percepção de Ambiente Disciplinado, 

apenas como um indicador hipotético, dado que o valor de alpha de Cronbach mostra que não é um 
indicador fiável. 

4
 No estudo empírico, serão consideradas as análises referentes à Percepção de Ambiente Permissivo, 

apenas como um indicador hipotético, dado que o valor de alpha de Cronbach mostra que não é um 
indicador fiável. 
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expressividade negativa, foi designado de Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo na Família de Origem. 

 O estudo da consistência interna, no presente estudo empírico, revelou valores 

bastante adequados: Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo na Família 

de Origem (α= .924) e Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo na Família 

de Origem (α= .875). Os dois factores explicam em conjunto 38.11% da variância. 

 

3.1.3 – Resultados estatísticos descritivos 

Os resultados descritivos das médias das dimensões das Percepções do Ambiente 

Familiar encontram-se descritos nos quadros seguintes.  

 

Quadro 1 

Estatística descritiva da média da percepção do Ambiente Familiar e do Clima 

Relacional 

Variáveis de Percepção do Ambiente Familiar Média Desvio Padrão 

Média Percepção de Ambiente Refúgio 4.68 0.49 

Média Percepção de Ambiente Disciplinado 4.28 0.47 

Média Percepção de Ambiente Recreativo/Cultural 3.95 0.62 

Média Percepção de Ambiente Religioso 2.94 1.17 

Média Percepção de Ambiente Conflituoso/Desorganizado 2.77 0.50 

Média Percepção de Ambiente Permissivo 2.52 0.59 

Média Percepção Clima Relacional Colaborativo/Positivo na 

Família de Origem 
4.27 0.79 

Média Percepção Clima Relacional Desligado/Negativo na 

Família de Origem 
2.65 0.80 

 

Quanto aos resultados do Ambiente Familiar, medido através do item único, 

43% da amostra percepcionam o seu ambiente familiar como Bom (43%) e muito bom 

(46%).  

Os resultados indicam que as médias das variáveis médias de Percepção do 

Ambiente Familiar que melhor descrevem as relações nas suas famílias são, por ordem 

decrescente, a Percepção de Ambiente Refúgio, Percepção de Ambiente Disciplinado, 

Percepção de Ambiente Recreativo/Cultural, Percepção de Ambiente Religioso, 

Percepção de Ambiente Conflituoso/Desorganizado e, por fim, Percepção de Ambiente 

Permissivo. Em relação às variáveis médias de Percepção do Clima Relacional Familiar 
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nas famílias de origem, a média da média de Percepção de Clima Relacional 

Colaborativo/Positivo da Família de Origem é a mais descritiva do Clima Relacional 

Familiar dos participantes na adolescência. 

Foi encontrada pouco variabilidade nas respostas; os desvios padrão apresentam 

valores inferiores a um, excepto para a Percepção de Ambiente Religioso. 

 

3.1.4. Teste de Normalidade e Homogeneidade 

 A média de Percepção de Ambiente Conflituoso/Desorganizado (D (100) = 0.11, 

p< .05) e a média de Percepção de Ambiente Permissivo (D (100) = 0.10, p< .05) 

apresentam uma distribuição não normal. A média de Percepção de Ambiente Refúgio 

(D (100) = 0.08, p<.05), a média de Percepção de Ambiente Recreativo/Cultural (D 

(100) = 0.05, p<.05), a média de Percepção de Ambiente Religioso (D (100) = 0.07, 

p<.05) e a média de Percepção de Ambiente Disciplinado (D (100) = 0.06, p<.05) 

apresentam uma distribuição normal.  

 A média da Percepção de Clima Relacional Colaborativo/Positivo na Família 

de Origem (D (100) = 0.10, p< .05) e a média da Percepção de Clima Relacional 

Desligado/Negativo na Família de Origem (D (100) = 0.12, p < .05), apresenta uma 

distribuição não normais. 

 O item único para o Ambiente Familiar (D (100) = 0., p< .05) apresenta uma 

distribuição significativamente não normal. 

 Para todas as variáveis analisadas, a variância é significativamente diferente nos 

no Ambiente Familiar e no Clima Relacional Familiar.  

 

 

3.1.5. Análise das Correlações 

3.1.5.1 Análise das Correlações Gerais 

As correlações entre as variáveis da média da Percepção do Ambiente Familiar 

na Família Nuclear e do Clima Relacional Familiar da Família de Origem foram 

obtidas a partir da correlação de Spearman, obtendo-se os resultados descritos no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 

Correlações gerais entre as variáveis médias da Percepção do Ambiente Familiar, do 

Clima Relacional Familiar da Família de Origem 

 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Refúgio 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Conflituoso/D

esorganizado 

Média da 

Percepção 

de Ambiente 

Recreativo/

Cultural 

Média da 

Percepção 

de Ambiente 

Religioso 

Média da 

Percepção 

de Ambiente 

Disciplinado 

Média da 

Percepção 

de Ambiente 

Permissivo 

Média da 

Percepção 

Colaborativa

/Positiva da 

Família de 

Origem 

Média da 

Percepção 

Desligada/N

egativa da 

Família de 

Origem 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item único 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Refúgio 

1 -,427** .471** -.065 .391** -.329** .392** -.341** .414** 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Conflituoso

/Desorganiz

ado 

 1 -,208 -.085 -.384** .341** -351** 596** -.256** 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Recreativo/

Cultural 

  1 .106 .143 -.144 .264** -.087 .188 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Religioso 

   1 .165 -.147 .149 -.128 -.246** 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Disciplinad

o 

    1 -.335** .150 -.221 .127 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Permissivo 

     1 -.077 .205 -.157 

Média da 

Percepção 

Colaborativ

a/Positiva 

da Família 

de Origem 

      1 -.621** .084 

Média da 

Percepção 

Desligada/

Negativa da 

Família de 

Origem 

       1 -.122 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item Único 

        1 
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Em relação às correlações entre as variáveis médias da Percepção de Ambiente 

Familiar, os resultados mostram que a média da Percepção de Ambiente Refúgio 

relaciona-se, por ordem decrescente, (a) positivamente com a média da Percepção de 

Ambiente Recreativo/cultural e Percepção de Ambiente Disciplinado, sendo as relações 

de força moderada; e (b) negativamente com a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado e Percepção de Ambiente Permissivo. A média da 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado relaciona-se, por ordem 

decrescente: (a) negativamente com a Percepção de Ambiente Recreativo/cultural e com 

a Percepção de Ambiente Disciplinado, sendo que a primeira de força baixa e a segunda 

moderada; (b) positivamente com Percepção de Ambiente Permissivo, sendo esta 

moderada. A média Percepção de Ambiente Disciplinado relaciona-se negativamente 

com a Percepção de Ambiente Permissivo, sendo esta de força baixa.  

Deste modo, quanto maior a Percepção de Ambiente Refúgio, maior a Percepção 

de Ambiente Recreativo/cultural e de Ambiente Disciplinado e menor a Percepção de 

Ambiente Conflituoso/desorganizado e de Ambiente Permissivo. Quanto maior a 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado, maior a Percepção de Ambiente 

Permissivo e menor a Percepção de Ambiente Recreativo/cultural e Ambiente 

Disciplinado. Quanto maior a Percepção de Ambiente Disciplinado, menor a Percepção 

de Ambiente Permissivo. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias da Percepção do Clima 

Relacional na Família de Origem, os resultados mostram que a média da Percepção do 

Clima Relacional Colaborativo/Positivo e da Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo da Família de Origem é negativa e de força moderada. Isto 

significa que quanto maior a Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo 

menor a Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias das percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear e do Clima Relacional na Família de Origem, os resultados mostram 

que a média da Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo relaciona-se, por 

ordem decrescente: (a) positivamente com a média da Percepção de Ambiente Refúgio, 

e com a Percepção de Ambiente Recreativo/cultural, sendo a primeira de força 

moderada e a segunda baixa; (b) negativamente com a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado, sendo que esta é de força moderada. A média da Percepção 

do Clima Relacional Desligado/Negativo da Família de Origem relaciona-se, por ordem 

decrescente: (a) positivamente com a média da Percepção de Ambiente 
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Conflituoso/desorganizado e (b) negativamente com a Percepção de Ambiente Refúgio, 

sendo que ambas são de força moderada.  

Deste modo, quanto maior a Percepção do Clima Relacional 

Colaborativo/Positivo, maior a Percepção de Ambiente Refúgio e de Ambiente 

Recreativo/cultural e menor a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. 

Quanto maior a Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo, maior a 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado e menor a Percepção de Ambiente 

Refúgio. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias das percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear e do Clima Relacional na Família de Origem com o Ambiente 

Familiar – Item Único, os resultados mostram que esta variável relaciona-se: (a) 

positivamente com a média da Percepção de Ambiente Refúgio, sendo esta de força 

moderada; (b) negativamente com a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado 

e Percepção de Ambiente Religioso, também de força moderada. 

 

3.1.5.2. Análise das correlações em função do sexo  

Os quadros 3 e 4 apresentam as correlações obtidas a partir do coeficiente de 

Spearman entre as variáveis médias da Percepção do Ambiente Familiar Nuclear e do 

Clima Relacional Familiar na Família de Origem, em função do sexo  

 

 

Quadro 3 

Correlações do sexo masculino entre os resultados médios dos factores da percepção 

na Família Nuclear e na família de origem 

 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Refúgio 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Conflituoso/

Desorganiza

do 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Recreativo/

Cultural 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Religioso 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Disciplinad

o 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Permissivo 

Média da 

Percepção 

Colaborativ

a/Positiva 

da Família 

de Origem 

Média da 

Percepção 

Desligada/

Negativa da 

Família de 

Origem 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item Único 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Refúgio 

1 -.443** .444** .003 .461** -.388** .434** -.401** .443** 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Conflituoso

/Desorganiz

ado 

 1 -.114 -.043 -.392** .383** -.349** .750** -.221 
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Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Recreativo/

Cultural 

  1 .165 -.001 -.191 .269 -.163 .191 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Religioso 

   1 .214 -.041 .212 -.165 -.192 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Disciplinad

o 

    1 -.291 .202 -.140 .176 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Permissivo 

     1 -.110 .077 -.100 

Média da 

Percepção 

Colaborativ

a/Positiva 

da Família 

de Origem 

      1 -.663** .239 

Média da 

Percepção 

Desligada/

Negativa da 

Família de 

Origem 

       1 -.194 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item Único 

        1 

 

 

 

 

Quadro 4 

Correlações do sexo feminino entre os resultados médios dos factores da percepção na 

Família Nuclear e na família de origem 

 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Refúgio 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Conflituoso/

Desorganiza

do 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Recreativo/C

ultural 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Religioso 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Disciplinado 

Média da 

Percepção de 

Ambiente 

Permissivo 

Média da 

Percepção 

Colaborativa

/Positiva da 

Família de 

Origem 

Média da 

Percepção 

Desligada/N

egativa da 

Família de 

Origem 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item Único 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Refúgio 

1 -.414** .486** -.158 .358** -.274 .354** -.264 .376** 
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Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Conflituoso

/Desorganiz

ado 

 1 -.307 -.134 -.373** .318 -.350** .375** -.299 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Recreativo/

Cultural 

  1 .165 -.001 -.191 .269 -.163 .200 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Religioso 

   1 .214 -.041 .212 -.165 -.304 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Disciplinad

o 

    1 -.291 .202 -.140 .095 

Média da 

Percepção 

de 

Ambiente 

Permissivo 

     1 -.110 .077 -.230 

Média da 

Percepção 

Colaborativ

a/Positiva 

da Família 

de Origem 

      1 -.663** -.071 

Média da 

Percepção 

Desligada/

Negativa da 

Família de 

Origem 

       1 -.047 

Média do 

Ambiente 

Familiar – 

Item Único 

        1 

 

Em relação às correlações entre as variáveis médias das percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear e das percepções do Clima Relacional na Família de Origem, em 

função do sexo, os resultados mostram que todas as correlações encontradas são 

moderadas, excepto a correlação entre a média da Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo da Família de Origem com a da Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado que é alta, para o sexo masculino.  

Em relação às correlações entre as variáveis médias da Percepção de Ambiente 

Familiar para ambos os sexos, os resultados mostram que a média da Percepção de 
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Ambiente Refúgio se relaciona: (a) positivamente com a Percepção de Ambiente 

Recreativo/cultural e com a Percepção de Ambiente Disciplinado; (b) negativamente 

com a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. Também para ambos os 

sexos, a média da Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado correlaciona-se 

negativamente com a Percepção de Ambiente Disciplinado.  

Em relação às correlações entre as variáveis médias da Percepção de Ambiente 

Familiar para o sexo masculino, os resultados mostram que: (a) a média da Percepção 

de Ambiente Permissivo relaciona-se negativamente com a Percepção de Ambiente 

Refúgio; (b) a Percepção de Ambiente Disciplinado relaciona-se negativamente com a 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado.  

Deste modo, para ambos os sexos, quanto maior a Percepção de Ambiente 

Refúgio, maior a Percepção de Ambiente Recreativo/cultural e de Ambiente 

Disciplinado e menor a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. Também 

para ambos os sexos, quanto maior a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado menor a Percepção de Ambiente Disciplinado. Para o sexo 

masculino, quanto maior a Percepção de Ambiente Permissivo menor a Percepção de 

Ambiente Refúgio e quanto maior a Percepção de Ambiente Disciplinado, menor a 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias da Percepção do Clima 

Relacional na Família de Origem, em função do sexo, os resultados mostram que, para 

ambos os sexos, a Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo relaciona-se 

negativamente com a Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo. Isto 

significa que quanto maior a Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo, 

menor a Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias das percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear e do Clima Relacional na Família de Origem, em função do sexo, os 

resultados mostram que, para ambos os sexos, a média da Percepção do Clima 

Relacional Colaborativo/Positivo relaciona-se: (a) positivamente com a Percepção de 

Ambiente Refúgio; (b) negativamente com a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado. Também para ambos os sexos, a média da Percepção do 

Clima Relacional Desligado/Negativo relaciona-se positivamente com o Percepção de 

Ambiente Conflituoso/desorganizado. Apenas para o sexo masculino, os resultados 

mostram que a média da Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo relaciona-

se negativamente com a Percepção de Ambiente Refúgio.  
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Deste modo, para ambos os sexos: (a) quanto maior a Percepção do Clima 

Relacional Colaborativo/Positivo, maior a Percepção de Ambiente Refúgio e menor a 

Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado; (b) quanto maior a Percepção do 

Clima Relacional Desligado/Negativo menor a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado. Para o sexo masculino, quanto maior Percepção do Clima 

Relacional Desligado/Negativo menor a Percepção de Ambiente Refúgio. 

Em relação às correlações entre as variáveis médias das percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear e do Clima Relacional na Família de Origem com o Ambiente 

Familiar – Item Único, em função do sexo, os resultados mostram que a média da 

Percepção de Ambiente Refúgio relaciona-se positivamente com o Ambiente Familiar – 

Item Único, para ambos os sexos. 

 

3.1.6. Análise das Diferenças 

Em relação à percepção do Ambiente Familiar Nuclear e da percepção do Clima 

Relacional Familiar, em média, não foram encontradas diferenças significativas em 

função da variável sexo, como pode ser observado no quadro 5, 6, 7 e 8. 

 

Quadro 5  

Estatística descritiva das médias e dos desvios de padrão das Percepções do Clima 

Relacional na Família Nuclear em função do sexo e valores do teste de t-Student e do 

p-value da análise das diferenças das médias. 

Dimensões 

Sexo  

Feminino Masculino  

N M SD N M SD T P 

Percepção de 

Ambiente Refúgio 
47 4.70 .520 53 4.66 .462 -.408 .650 

Percepção de 

Ambiente 

Recreativo/cultural 

47 3.92 .637 53 3.98 .616 .443 .987 

Percepção de 

Ambiente Religioso 
47 2.94 1.190 53 2.94 1.156 -.022 .914 

Percepção de 

Ambiente 

Disciplinado 

47 4.26 .516 53 4.31 .429 .529 .211 

* Significativo para p < .05  

Nota: a média está arredondada a duas casas decimais e o desvio padrão a 3 casas decimais. 
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Quadro 6  

Estatística descritiva das médias e dos desvios de padrão das Percepções do Clima 

Relacional na Família Nuclear em função do sexo e valores do teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney e do p-value da análise das diferenças das médias. 

Dimensões 

Sexo   

Feminino Masculino   

N MR SR N MR SR W U P 

Percepção de 

Ambiente 

Conflituoso/desorga

nizado 

47 52.39 2462.5 53 48.82 2587.5 2587.5 1156.5 .271 

Percepção de 

Ambiente 

Permissivo 

47 46.33 2177.5 53 54.20 2872.5 2177.5 1049.5 .088 

* Significativo para p < .05  

 

 

 

 

Quadro 7  

Estatística descritiva das médias e dos desvios de padrão das Percepções do Clima 

Relacional na Família Nuclear em função do sexo e valores do teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney e do p-value da análise das diferenças das médias. 

Dimensões 

Sexo   

Feminino Masculino   

N MR SR N MR SR W U P 

Percepção do Clima 

Relacional 

Colaborativo/Positi

vo 

47 52.89 2486 53 48.38 2564 2564 1133 .220 

Percepção do Clima 

Relacional 

Desligado/Negativo 

47 49.89 2345 53 51.04 2705 2345 1217 .423 

* Significativo para p < .05  
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Quadro 8 

Estatística descritiva das médias e dos desvios de padrão das Percepções do Ambiente 

Familiar – Item Único em função do sexo e valores do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

e do p-value da análise das diferenças das médias. 

Dimensões 

Sexo   

Feminino Masculino   

N MR SR N MR SR W U P 

Ambiente Familiar 

– Item único 
46 51.32 2360.5 53 48.86 2589.5 2589.5 1158.5 .332 

* Significativo para p < .05  

 

 

 

3.2. Discussão de Resultados 

A partir dos objectivos traçados para esta investigação, pretende-se integrar as 

análises de resultados obtidas com as questões de investigação iniciais. 

 

   3.2.1. Estudo preliminar de validação da adaptação da Family Environment Scale 

(FES) para a população portuguesa 

No estudo preliminar da FES, foram encontrados seis factores, que se traduzem 

em 6 percepções diferentes do Ambiente Familiar Nuclear, sendo eles: Percepção de 

Ambiente Refúgio; Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado; Percepção de 

Ambiente Recreativo/cultural; Percepção de Ambiente Religioso; Percepção de 

Ambiente Disciplinado e Percepção de Ambiente Permissivo. Vários têm sido os 

autores que têm estudado a estrutura factorial da FES, encontrando resultados que vão 

no sentido de uma estrutura de dois ou três factores. Alguns estudos têm encontrado três 

factores ao longo das subescalas da FES (Oliver et al., 1988, cit. Saucier et al., 2007; 

Kronenberg & Thompson, 1990). Estes três factores, encontrados nestes estudos, são 

semelhantes conceptualmente às dimensões em que Moos e Moos se basearam para 

construir as subescalas (Saucier et al., 2007). Outros autores identificam uma estrutura 

em dois factores, embora os resultados encontrados sejam diferentes entre si (Fowler, 

1982, Beavers, Boake & Salmon, 1983, Oliver, Handal, Enos, & May, 1988, cit. Saucier 

et al., 2007). A estrutura em três factores explica uma maior variância das subescalas do 

que uma estrutura em dois factores (Saucier, et al., 2007). Os resultados encontrados 

contrastam com estes resultados.  
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Todavia, a análise factorial das subescalas da FES realizada por Moos (1990, cit. 

Saucier et al., 2007) revela soluções úteis de dois a seis factores, o que é variável. O 

autor atribui esta variabilidade ao facto do processo de avaliação depender da amostra 

usada na análise. Tendo em conta que a amostra utilizada neste estudo é restrita, visto 

ser constituída apenas por pais com filhos adolescentes, podemos colocar como hipótese 

estes resultados serem consequência das características desta etapa do seu ciclo de vida. 

De acordo com Alarcão (2002) e Relvas (2004), esta fase caracteriza-se pela definição 

de um novo equilíbrio entre o individual, familiar e social. Uma das tarefas 

predominantes nestas famílias prende-se com a gestão do equilíbrio entre autonomia e 

integração familiar e social do adolescente, através da negociação das regras e limites, 

da construção de um espaço íntimo e da abertura do sistema ao exterior (Relvas, 2004). 

Como forma de cumprir esta tarefa, os pais com filhos adolescentes podem procurar 

manter um ambiente familiar que corresponda a estes requisitos. Consequentemente, na 

percepção do seu ambiente familiar destacam características que se prendem com a 

pretensão de que a família seja um refúgio para o adolescente, no qual se constrói uma 

disciplina sobre as regras a cumprir e onde se permite uma abertura às actividades 

recreativo/culturais. Como verificamos, esta é uma etapa caracterizada pelo dinamismo 

entre o desligamento do adolescente e a protecção dos pais, que o puxam para a família. 

No decorrer desta luta para o encontro de um equilíbrio face aos desafios, os pais podem 

percepcionar que existem muitos mais conflitos e desorganização no seu ambiente do 

que o que seria esperado ou que não estão a conseguir ter controlo sobre o seu filho, 

gerando-se um ambiente permissivo. Para muitas pessoas, a religião constitui um 

conjunto de valores e tradições a transmitir às gerações seguintes. Desta forma, os pais 

de filhos adolescentes, ao verificarem a sua luta pela sua autonomização da família, 

podem destacar a religião no seio do seu ambiente como forma de lhes transmitir uma 

identidade familiar a ter em conta na construção da identidade individual do 

adolescente.  

No que concerne à percepção do Clima Relacional na Família de Origem, os 

participantes agrupam-se em dois factores: Percepção do Clima Relacional 

Colaborativo/Positivo da Família de Origem e Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo da Família de Origem. Seria de esperar alcançar três factores 

correspondentes às três subescalas do domínio da Qualidade das Relações: Conflito, 

Expressividade e Coesão. Contudo, na análise factorial realizada por Marques (2008), 

numa amostra portuguesa, tinha sido obtida uma estrutura de factor único: o Clima 
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Relacional na Família de Origem. Os resultados obtidos aproximam-se desta estrutura, 

uma vez que encontramos a percepção do Clima Relacional Familiar numa estrutura de 

dois factores, que se distinguem por uma visão positiva e outra negativa das relações na 

família de origem. Tendo em consideração a sua versão retrospectiva, esta distinção 

pode ser compreendida através do processo de representação e categorização. De acordo 

com Palmer (1978, cit. Barsalou, 1992), representação consiste numa correspondência 

sistemática existente entre a estrutura relevante do domínio modelar e a estrutura 

relevante do domínio objecto. Consequentemente, o domínio modelar captura as 

informações relevantes do domínio objecto e, depois consegue suportar respostas acerca 

do domínio objecto (Barsalou, 1992). Tendo em conta que as relações na família de 

origem se mantêm estimuladas, a representação deste domínio objecto traduz-se em 

termos de um processo activo, não sendo os seus elementos acessíveis a controlo 

consciente (Barsalou, 1992). Logo, um sujeito ao responder a questões sobre as suas 

relações na família de origem apenas salienta as informações relevantes sobre este 

domínio, visto que, entretanto, estas representações já foram modeladas e combinadas 

para construir uma categoria sobre o Clima Relacional Familiar (Barsalou, 1992). Desta 

forma, compreende-se que a representação categorial do Clima Relacional Familiar se 

traduza na positividade ou negatividade destas relações. Esta perspectiva pode também 

explicar a correlação encontrada, a qual demonstra que quanto maior a Percepção do 

Clima Relacional Colaborativo/Positivo menor a Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo. Contudo, não devemos esquecer que a percepção é um processo 

activo e complexo (Narciso & Ribeiro, 2009) e que as relações com a família de origem 

não terminam, pelo que esta percepção dos sujeitos poderá ser modificada. 

 

   3.2.2. Relação entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e do 

Ambiente Familiar na Família Nuclear 

Através da análise de correlações, verificou-se a existência de uma relação entre 

as percepções Clima Relacional na Família de Origem e percepções do Ambiente 

Familiar Nuclear que salientam também a qualidade das relações na Família Nuclear. 

Mais especificamente, demonstrou-se que quanto mais positivamente o Clima 

Relacional Familiar é percepcionado, mais positivamente o Ambiente Familiar é 

percepcionado como sendo mais coeso e expressivo e menos conflituoso. Uma relação 

inversa também é constatada. Estes resultados podem ser explicados, tendo em conta a 

influência da família de origem ao longo de todo o desenvolvimento humano, 
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nomeadamente na formação das relações, como é demonstrado na literatura (eg. Belsky 

& Russell, 1985; Weigel et al., 2003; Perren et al., 2005; Beaton & Doherty, 2007; 

Dinero et al., 2008; Kerr et al. 2009; Bertoni & Bodenmann, 2010; Martinson et al., 

2010). De salientar que estas correlações vão no mesmo sentido dos resultados 

encontrados anteriormente por Lopes (2008) e Marques (2008) para uma população 

portuguesa. Mais especificamente, na literatura vários estudos mostram a influência dos 

aspectos da qualidade das relações na família de origem sobre os da família nuclear (eg. 

Baker & Crnic, 2005; Thopham et al., 2005; Lawson, 2008; Whitton et al., 2008; 

Kozlowska, 2010; Martinson et al., 2010; Rafferty & Griffin, 2010; Horwitz et al., 

2011). Assim, os resultados encontrados corroboram estes estudos, na medida em que 

foram encontradas associações entre estas variáveis.  

No estabelecimento de correlações, foi encontrada também uma relação positiva 

entre a Percepção do Clima Relacional Colaborativo/Positivo e de Ambiente 

Recreativo/cultural. Esta relação pode ser explicada com base nas funções da família 

(Fontaine, 1983) e atendendo à fase do ciclo de vida que os sujeitos da amostra estão a 

ultrapassar (Alarcão, 2002; Relvas, 2004). Os pais com filhos adolescentes procuram 

encontrar um novo equilíbrio entre a socialização e individuação dos seus filhos, 

atendendo à necessidade destes de procurar novos contextos sociais (Fontaine, 1983; 

Relvas, 2004). Assim, os pais procuram abrir o seu sistema familiar ao exterior (Relvas, 

2004), pelo que a prática de actividades recreativas poderá adquirir maior importância. 

Desta forma, a criação de um Ambiente Recreativo/Cultural poderá ajudar os pais no 

cumprimento da sua função, durante esta etapa. Nesta base, o Clima Relacional 

experienciado na família de origem poderá influenciar a criação de um Ambiente 

Recreativo/Cultural, na medida em que os pais recorrem à sua percepção positiva desse 

Clima Relacional para conseguir melhorar as relações com os filhos adolescentes, 

apoiando-os na prática das actividades recreativo/culturais.  

Em suma, demonstrou-se que o Clima Relacional Familiar se relaciona mais 

especificamente com a Qualidade das Relações e com a Orientação Activa - Recreativa 

do Ambiente Familiar Nuclear. Na análise de correlações entre os factores do Ambiente 

Familiar, demonstrou-se que uma percepção do ambiente familiar como sendo mais 

seguro e apoiante está relacionada com o estabelecimento de regras e o proporcionar de 

actividades recreativas e culturais, o que conduz a uma visão mais positiva do Ambiente 

Familiar Nuclear. Pelo contrário, uma visão mais negativa desta variável, ou seja, a 

percepção do ambiente familiar como sendo mais conflituoso e desorganizado está 
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relacionado com a ausência de regras e menos actividades recreativas e culturais. Estes 

resultados reflectem a inter-relação entre os componentes de uma família, indo de 

encontro à perspectiva de família enquanto sistema aberto. Atendendo às propriedades 

de um sistema aberto, compreende-se que os componentes do Ambiente Familiar 

estejam em constantes relações bilaterais, construídas para atingir uma única 

perspectiva do Ambiente Familiar como sendo positivo ou negativo. Esta noção de 

circularidade poderá assim explicar que a Percepção do Clima Relacional na Família de 

Origem esteja associado não só aos factores com que estabeleceu correlações 

significativas, mas também de forma indirecta com os outros factores, dependendo se 

estes traduzem uma percepção mais positiva ou menos positiva do Ambiente Familiar.  

Resumidamente, os resultados encontrados apontam para uma visão de 

complexidade face às influências do Clima Relacional na Família de Origem, o qual 

sendo percepcionado de forma Colaborativa/Positiva, relaciona-se também com uma 

visão mais positiva do Ambiente Familiar Nuclear. Consequentemente, o Ambiente 

Familiar Nuclear, ao ser percepcionado como mais positivo, ou seja como mais 

apoiante (refúgio), implica o estabelecimento de uma disciplina e da prática de 

actividades recreativo/culturais. Em contrapartida, a percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo na Família de Origem poderá relacionar-se com uma visão 

negativa do Ambiente Familiar Nuclear, ou seja, com uma percepção mais 

conflituosa/desorganizada, onde são realizadas menos actividades recreativo/culturais e 

onde predomina a permissividade, por oposição ao estabelecimento de uma disciplina. 

Esta reflexão elaborada em torno de percepções positivas e negativas sobre o 

Ambiente Familiar Nuclear são ainda corroboradas pelas correlações encontradas com o 

Ambiente Familiar – Item Único. Estas correlações mostram que, quanto melhor os 

indivíduos classificam qualitativamente o seu Ambiente Familiar Nuclear, maior a 

Percepção de Ambiente Refúgio. Em contraste, uma qualificação baixa do Ambiente 

Familiar Nuclear relaciona-se com uma Percepção de Ambiente 

Conflituoso/Desorganizado. No entanto, o facto de não terem sido encontradas 

correlações significativas entre a percepção global do Ambiente Familiar (Item único) e 

a percepção do Clima Relacional na Família de Origem destoa desta linha de 

pensamento. Estes resultados podem ter sido afectados pela representação que cada 

indivíduo construiu sobre o Ambiente Familiar, tendo em conta que tal conceito não foi 

definido operacionalmente no questionário. Em consequência disto, a associação com o 

Clima Relacional na Família de Origem dilui-se nesta concepção generalizada. Mesmo 
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assim, podemos colocar a hipótese da existência de uma relação indirecta entre a 

percepção qualitativa do Ambiente Familiar e do Clima Relacional na Família de 

Origem, visto que ambas as variáveis apresentam uma associação significativa a 

Percepção de Ambiente Refúgio e Conflituoso/Desorganizado na Família Nuclear.  

Outra novidade em relação ao debatido até ao momento prende-se com um 

resultado que mostra que a percepção global do Ambiente Familiar (Item único) 

relaciona-se negativamente com a Percepção de Ambiente Religioso. Esta relação, 

juntamente com a ausência de correlações do factor Percepção de Ambiente Familiar 

Religioso com outros factores do Ambiente Familiar Nuclear, torna-se surpreendente, 

com base na perspectiva de complexidade seguida na explicitação dos resultados. Além 

disto, estes resultados também não são corroborados pela literatura, onde a religião é 

assumida como dimensão importante para a compreensão do funcionamento familiar e 

um dos aspectos mais relevantes na transmissão da herança familiar (Walsh, 2003). 

Partindo da descrição das práticas religiosas enquanto momentos de união entre os 

membros da família (Walsh, 2003), colocou-se como hipótese que estas práticas se 

relacionassem com outros domínios do Ambiente Familiar Nuclear. Além disto, 

colocou-se a hipótese de que estas práticas fossem percepcionadas enquanto rituais a 

serem transmitidos para a geração seguinte (Walsh, 2003) e que, consequentemente, 

estivessem associadas ao Clima Relacional da Família de Origem. Ambas as hipóteses 

não foram confirmadas. Este facto poderá ser explicado tendo em conta o contexto 

sócio-demográfico da amostra, onde se vem denotando uma diminuição significativa 

quanto às práticas religiosas. Consequentemente, estes rituais poderão ter perdido a sua 

função de união na família, passando a ocupar um lugar de tarefas vistas como 

obrigatórias a desempenhar. Consequentemente, tais tarefas passam a ser desvalorizadas 

para a percepção do Ambiente Familiar, embora continuem a ser postas em prática. 

 

   3.2.3. Diferenças entre a percepção do Ambiente Familiar Nuclear e do Clima 

Relacional na Família de Origem, em função do sexo 

 No estudo realizado, não foram encontradas diferenças significativas entre as 

percepções do Ambiente Familiar Nuclear e do Clima Relacional na Família de 

Origem, em função do sexo. Esta homogeneidade pode ser explicada pela mudança que 

se tem assistido quanto ao papel de género no seio da família, particularmente na 

construção das relações (Walsh, 2003). Vários estudos têm demonstrado que homens e 

mulheres consideram a igualdade de papéis como um factor importante para as relações 
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íntimas (Walsh, 2003). Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, os papéis e 

funções de homens e mulheres no seio da família têm vindo a alterar-se, tornando-se 

cada vez mais homogéneos (Walsh, 2003). Esta mudança de regras e valores sociais tem 

evoluído no sentido de determinar como cada vez mais semelhantes os papéis sociais 

dos dois géneros. Continuando numa visão da família enquanto sistema aberto (Jones, 

1999; Alarcão, 2002), compreende-se que esta influência que a família recebe da 

sociedade influencie as percepções que os membros da família formulam acerca do 

próprio sistema familiar. Nomeadamente, sendo o Ambiente Familiar construído pelos 

pais com base nos mesmos objectivos e atendendo ao mesmo conjunto de funções, 

aproxima a sua percepção sobre este constructo.  

 

   3.2.4. Relação entre a percepção do Clima Relacional na Família de Origem e do 

Ambiente Familiar na Família Nuclear, em função do sexo 

 Várias correlações significativas foram encontradas para ambos os sexos, as 

quais vão de encontro ao reflectido anteriormente. Contudo, é de salientar algumas 

correlações que apenas se mostraram como sendo significativas para o sexo masculino.  

 Nos resultados encontrados, denota-se uma maior relevância dada pelo sexo 

masculino quanto ao estabelecimento de regras para a percepção do Ambiente Familiar 

Nuclear. Isto porque, para os homens, quanto maior a Percepção de Ambiente 

Permissivo menor a Percepção de Ambiente Refúgio e quanto maior a Percepção de 

Ambiente Disciplinado, menor a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado. 

Estes resultados vão de encontro a vários estudos sobre diferenças de género, os quais 

demonstram que os homens têm tendência a prestar mais atenção a aspectos 

comportamentais, enquanto as mulheres têm tendência a ser mais emotivas. Sendo o 

estabelecimento de regras, um conjunto de comportamentos específicos a ser adoptados 

na família, compreende-se que os homens salientem mais este domínio do Ambiente 

Familiar Nuclear do que as mulheres. Por conseguinte, indivíduos do sexo masculino 

que percepcionem o seu Clima Relacional na Família de Origem como 

Desligado/Negativo, ambiente em que predomina a desorganização, têm tendência a 

percepcionar negativamente o seu Ambiente Familiar Nuclear como refúgio.  
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Conclusão 

 No estudo preliminar de validação da FES foi encontrada uma estrutura em seis 

factores: Percepção de Ambiente Refúgio, Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado, Percepção de Ambiente Recreativo/cultural, Percepção de 

Ambiente Religioso, Percepção de Ambiente Disciplinado e Percepção de Ambiente 

Permissivo. No estudo do Domínio da Qualidade das Relações da FES, em versão 

retrospectiva foi encontrada uma estrutura em dois factores: Percepção do Clima 

Relacional Colaborativo/Positivo e Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo na Família de Origem. Todos os factores encontrados revelaram 

valores adequados de consistência interna.  

No que concerne aos resultados centrais do estudo empírico, salienta-se a 

relação encontrada entre as percepções do Clima Relacional da Família de Origem e as 

do Ambiente Familiar Nuclear, nomeadamente: (a) quanto maior a Percepção do Clima 

Relacional Colaborativo/Positivo, maior a Percepção de Ambiente Refúgio e de 

Ambiente Recreativo/cultural e menor a Percepção de Ambiente 

Conflituoso/desorganizado; (b) quanto maior a Percepção do Clima Relacional 

Desligado/Negativo, maior a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado e 

menor a Percepção de Ambiente Refúgio. 

No que concerne à variável sexo, não foram encontradas diferenças 

significativas destas percepções, quer nas análises das diferenças, quer nas análises de 

correlações. Disto constituem excepção as seguintes correlações significativas 

encontradas apenas para o sexo masculino: (a) quanto maior a Percepção de Ambiente 

Permissivo menor a Percepção de Ambiente Refúgio e quanto maior a Percepção de 

Ambiente Disciplinado, menor a Percepção de Ambiente Conflituoso/desorganizado; 

(b) quanto maior Percepção do Clima Relacional Desligado/Negativo menor a 

Percepção de Ambiente Refúgio. 

 

Limitações 

No que concerne ao instrumento, o facto de o Ambiente Familiar ter sido 

medido pela FES constituiu uma limitação para o estudo, visto que este instrumento 

apresenta algumas divergências quanto às suas características psicométricas. Vários 

autores têm realizado uma análise factorial da FES e têm encontrado diferentes 

resultados, consoante a caracterização da amostra (Saucier et al., 2007). Estas diferenças 

nos resultados das análises factoriais foram notórias aquando no nosso estudo 
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preliminar, visto que foram encontrados seis factores, enquanto a maioria dos autores se 

debate entre uma estrutura de dois ou três factores (Saucier et al., 2007). 

Consideramos que constitui uma forte limitação do presente estudo, a baixa 

fiabilidade indicada pelos valores do alpha de Chronbach. Na análise preliminar de 

fiabilidade da FES e da FES – versão retrospectiva, outra limitação prende-se com os 

valores baixos de alpha de Cronbach relativamente aos factores Percepção de Ambiente 

Disciplinado e Percepção de Ambiente Permissivo na Family Environment Scale. 

Consideramos que o n reduzido da amostra do nosso estudo – 100 participantes que 

correspondem a 50 casais - poderá ter contribuído para a baixa fiabilidade nestes 

factores. 

No que concerne às características da amostra, uma das limitações diz respeito 

ao facto de ser apenas respeitante a pais com filhos adolescentes. Durante o ciclo 

familiar (Relvas, 2004), a família ultrapassa diferentes etapas que trazem modificações 

para a estrutura e funcionamento da família. Assim sendo, estas modificações poderão 

ter influência na percepção do Ambiente Familiar, pelo que se torna limitativo avaliar 

apenas famílias na etapa da adolescência. Outro aspecto limitador da amostra diz 

respeito ao facto da grande maioria pertencer à Grande Lisboa, o que limita os dados 

recolhidos sobre distintas percepções do Ambiente Familiar, atendendo a que Portugal é 

marcado pela distinção entre o ambiente urbano e rural. A pequena dimensão da 

amostra além de limitar a diversidade de dados recolhidos, também poderá ter 

influenciado as diferenças obtidas em função do sexo, visto que de acordo com 

Schwartz e Rubel (2005), em amostras reduzidas é difícil encontrar diferenças de sexo. 

Em suma, tendo em conta o carácter exploratório do estudo, é de ressalvar que os dados 

obtidos não nos permitem inferir relações de causalidade entre as variáveis, nem nos 

permitem generalizar os resultados para a população.  

 

Implicações para Investigações Futuras 

 Em estudos futuros, seria importante colmatar as limitações apontadas quanto à 

caracterização da amostra. Para que conclusões mais generalizadoras pudessem ser 

encontradas, seria proveitoso a realização de um estudo de validação da FES, com uma 

amostra de maiores dimensões e que respeitasse a constituição sócio-demográfica da 

população portuguesa. As conclusões deste mesmo estudo trariam diversas vantagens 

para um estudo mais aprofundado sobre o Ambiente Familiar.  
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 Tendo em conta os resultados encontrados, seria interessante alargar esta 

investigação, através de um estudo sobre a influência de todos os domínios do Ambiente 

Familiar na Família de Origem no Ambiente Familiar da família nuclear. Tendo em 

conta que o Ambiente Familiar é constituído por aspectos que se relacionam com outros 

sistemas que exercem influência na família, seria também interessante verificar a 

influência no Ambiente Familiar das percepções respeitantes aos outros sistemas em 

que a família está envolvida, como por exemplo, a escola, trabalho, instituições culturais 

e recreativas. A análise do Ambiente Familiar num estudo qualitativo e longitudinal 

seria também útil, de forma a testar a hipótese da existência de um processo de 

transmissão inter-geracional do Ambiente Familiar. Outro estudo longitudinal numa 

linha futura de investigação, prende-se com o objectivo de compreender a manutenção 

ou alteração da percepção sobre o Clima Relacional na Família de Origem, tendo em 

conta sujeitos que ainda mantêm relações com os membros da sua família de origem. 

 Numa perspectiva de circularidade e atendendo ao carácter activo e complexo do 

processo de percepção (Narciso & Ribeiro, 2009), pensamos que seria útil procurar 

compreender se as percepções do Ambiente Familiar Nuclear influenciam ou 

modificam as percepções formuladas sobre o Clima Relacional Familiar. A existência 

desta circularidade poderia trazer uma nova visão sobre a relação encontrada neste 

estudo, bem como poderia influenciar o processo de avaliação e intervenção praticado 

pelos clínicos, na medida em que a modificação da percepção do Ambiente Familiar 

poderia trazer novos dados acerca da história familiar. 

 

Implicações para a Intervenção 

Tendo presente a relação encontrada, um clínico ao recolher a história familiar, 

sendo que desta constem aspectos relacionados com o Clima Relacional Familiar, 

poderá encontrar pistas sobre a percepção dos membros da família sobre o Ambiente 

Familiar Nuclear. Além disto, poderão adoptar uma estratégia que permita a 

modificação da percepção do Clima Relacional na Família de Origem, com o objectivo 

de influenciar também modificações na percepção do Ambiente Familiar Nuclear. 

A relação encontrada influencia também o trabalho de intervenção comunitária, 

pois salienta a importância a longo prazo da promoção de competências ao nível 

relacional nas famílias.  
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Apêndice I – Quadro e outputs da caracterização da amostra do estudo preliminar de 

validação da adaptação da Family Environment Scale (FES) para a população 

portuguesa 

 

 

Quadro 1 

Caracterização da amostra do estudo preliminar de validação da FES (N= 920) 

 

  N (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

426 

494 

46.3 

53.7 

Idade 

15 – 19 

20 – 29 

30 –39 

40  – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 77 

556 

34 

53 

191 

69 

7 

2 

60.4 

3.7 

5.8 

20.8 

7.5 

0.8 

0.2 

Zona de Residência 

Habitual 

Grande Lisboa 

Zona Norte 

Centro 

Outros 

409 

261 

217 

24 

44.5 

28.6 

23.6 

2.6 

Nível de 

Escolaridade 

0 – 4 anos de escolaridade 

5 – 6 anos de escolaridade 

7-9 anos de escolaridade 

10 – 12 anos de escolaridade 

Frequência Universitária 

Ensino Superior 

30 

15 

113 

590 

40 

125 

3.3 

1.6 

12.3 

64.1 

4.3 

13.6 

Tipo de Família 

Famílias Nucleares Intactas 

Famílias de Coabitação Monoparental 

Famílias Transnucleares 

Outros 

715 

90 

49 

39 

77.7 

9.8 

5.3 

7.2 
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Output 1 – Frequência da variável sexo 

Sexo 

  

Frequência Percentagem 

Percentagem 

Válida 

Percentagem 

Acumulada 

Válido Masculino 426 46,3 46,4 46,4 

Feminino 491 53,4 53,5 99,9 

2 1 ,1 ,1 100,0 

Total 918 99,8 100,0  

Perdido 999 2 ,2   

Total 920 100,0   

 

 

 

Output 2 – Estatística descritiva da variável idade 

Estatística 

  Idade 

N Válido 

Perdido 

912 

8 

Média 27.02 

Erro Padrão da Média .477 

Mediana 17.50 

Desvio Padrão 14.402 

Variância 207.429 

Alcance 62 

Mínimo 15 

Máximo 77 
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Output 3 – Frequência da variável idade 

Idade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 145 15,8 15,9 15,9 

16 158 17,2 17,3 33,2 

17 153 16,6 16,8 50,0 

18 66 7,2 7,2 57,2 

19 34 3,7 3,7 61,0 

20 3 ,3 ,3 61,3 

21 2 ,2 ,2 61,5 

22 1 ,1 ,1 61,6 

25 7 ,8 ,8 62,4 

26 9 1,0 1,0 63,4 

27 4 ,4 ,4 63,8 

28 6 ,7 ,7 64,5 

29 2 ,2 ,2 64,7 

30 6 ,7 ,7 65,4 

31 3 ,3 ,3 65,7 

32 5 ,5 ,5 66,2 

33 8 ,9 ,9 67,1 

34 8 ,9 ,9 68,0 

35 5 ,5 ,5 68,5 

36 1 ,1 ,1 68,6 

37 2 ,2 ,2 68,9 

38 7 ,8 ,8 69,6 

39 8 ,9 ,9 70,5 

40 12 1,3 1,3 71,8 

41 11 1,2 1,2 73,0 

42 20 2,2 2,2 75,2 

43 21 2,3 2,3 77,5 
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44 22 2,4 2,4 79,9 

45 19 2,1 2,1 82,0 

46 21 2,3 2,3 84,3 

47 23 2,5 2,5 86,8 

48 18 2,0 2,0 88,8 

49 24 2,6 2,6 91,4 

50 12 1,3 1,3 92,8 

51 11 1,2 1,2 94,0 

52 13 1,4 1,4 95,4 

53 10 1,1 1,1 96,5 

54 9 1,0 1,0 97,5 

55 6 ,7 ,7 98,1 

56 3 ,3 ,3 98,5 

57 2 ,2 ,2 98,7 

58 3 ,3 ,3 99,0 

60 3 ,3 ,3 99,3 

61 2 ,2 ,2 99,6 

66 1 ,1 ,1 99,7 

68 1 ,1 ,1 99,8 

73 1 ,1 ,1 99,9 

77 1 ,1 ,1 100,0 

Total 912 99,1 100,0  

Missing 999 8 ,9   

Total 920 100,0   
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Output 4 – Frequência da variável zona de residência habitual 

Zona_Residência_Habitual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Norte 261 28,4 28,4 28,4 

Algarve 7 ,8 ,8 29,2 

Centro 217 23,6 23,6 52,8 

Alentejo 17 1,8 1,9 54,7 

Grande Lisboa 409 44,5 44,6 99,2 

Açores 1 ,1 ,1 99,3 

Outro 6 ,7 ,7 100,0 

Total 918 99,8 100,0  

Missing 999 2 ,2   

Total 920 100,0   

 

 

 

 

Output 5 – Frequência da variável nível de escolaridade 

Nivel_escolaridade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-4 anos de escolaridade 30 3,3 3,3 3,3 

5-6 anos de escolaridade 15 1,6 1,6 4,9 

7-9 anos de escolaridade 113 12,3 12,4 17,3 

10-12 anos de escolaridade 590 64,1 64,6 81,8 

Frequência Universitária 40 4,3 4,4 86,2 

Ensino Superior 125 13,6 13,7 99,9 

8 1 ,1 ,1 100,0 

Total 914 99,3 100,0  

Missing 999 6 ,7   

Total 920 100,0   
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Output 6 – Frequência da variável nível de tipo de família 

Tipo de Família 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Família monoparental 90 9,8 9,8 9,8 

Família nuclear intacta 715 77,7 78,0 87,8 

Família nuclear reconstituída 24 2,6 2,6 90,4 

Família trans-nuclear 

(nuclear+alargada) 

49 5,3 5,3 95,7 

Família alargada 9 1,0 1,0 96,7 

Família monoparental 

alargada 

6 ,7 ,7 97,4 

Família nuclear reconstuída 

+ alargada 

1 ,1 ,1 97,5 

Amigos 3 ,3 ,3 97,8 

Namorado 3 ,3 ,3 98,1 

Instituição 1 ,1 ,1 98,3 

Sozinho 10 1,1 1,1 99,3 

Família filial 4 ,4 ,4 99,8 

Outros 2 ,2 ,2 100,0 

Total 917 99,7 100,0  

Missing 999 3 ,3   

Total 920 100,0   
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Apêndice II – Quadro e outputs da caracterização da amostra do estudo empírico 

 

 

 

Quadro 1 

Caracterização da amostra do estudo empírico (N= 100) 

  N (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

53 

47 

53 

47 

Idade 

33 –39 

40  – 49 

50 – 58 

4 

66 

30 

4 

66 

30 

Zona de Residência 

Habitual 

Grande Lisboa 

Zona Centro 

Zona Norte 

Outro 

67 

17 

13 

3 

67 

17 

13 

3 

Nível de 

Escolaridade 

0 – 4 anos de escolaridade 

5 – 6- anos de escolaridade 

7-9 anos de escolaridade 

10 – 12 anos de escolaridade 

Frequência Universitária 

Ensino Superior 

2 

2 

17 

32 

7 

40 

2 

2 

17 

32 

7 

40 

Tipo de Família 

Nuclear 

Famílias Nucleares Intactas 

Famílias Trans-nucleares 

96 

4 

96 

4 

Acompanhamento 

Psicológico 

Nunca Teve 

Teve no passado 

Tem, actualmente 

86 

12 

2 

86 

12 

2 

Problemas ou 

Doenças de Saúde 

Não 

Sim 

83 

17 

83 

17 

Religiosidade 

Crente Não praticante 

Crente Praticante 

Não Crente 

53 

28 

18 

53 

28 

18 
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Tipo de Família de 

Origem durante a 

infância 

Família Nuclear Intacta 

Família Trans-nuclear 

Família Monoparental 

Família Alargada 

Família Monoparental e Alargada 

79 

13 

5 

2 

2 

79 

13 

5 

2 

2 

Tipo de Família de 

Origem durante a 

infância 

Família Nuclear Intacta 

Família Trans-nuclear 

Família Monoparental 

Família Alargada 

Família Nuclear Reconstituída 

Família Monoparental e Alargada 

Instituição 

Família Nuclear Intacta e Amigos 

75 

8 

7 

3 

2 

2 

2 

1 

75 

8 

7 

3 

2 

2 

2 

1 

Situação Relacional 

do Pai 

Casamento 

Falecido 

Viuvez 

Divórcio 

Separação 

União de Facto / Coabitação 

48 

37 

10 

2 

1 

1 

48 

37 

10 

2 

1 

1 

Situação Relacional 

da Mãe 

Casamento 

Falecido 

Viuvez 

Divórcio 

Separação 

48 

23 

22 

4 

1 

48 

23 

22 

4 

1 

Religiosidade do 

Pai 

Crente Não praticante 

Crente Praticante 

Não Crente 

Não Sei 

50 

31 

9 

4 

50 

31 

9 

4 

Religiosidade da 

Mãe 

Crente Praticante 

Crente Não praticante 

Não Crente 

Não Sei 

 

55 

38 

2 

1 

 

55 

38 

2 

1 
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Acompanhamento 

Psicológico do Pai 

Nunca Teve 

Teve no passado 

Tem, actualmente 

Não sei 

83 

3 

2 

5 

83 

3 

2 

5 

Acompanhamento 

Psicológico da Mãe 

Nunca Teve 

Teve no passado 

Tem, actualmente 

Não sei 

77 

10 

5 

3 

77 

10 

5 

3 

 

 

 

 

Output 1 – Frequência da variável sexo 

Sexo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 53 53,0 53,0 53,0 

Feminino 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Output 2 – Estatística descritiva da variável idade 

Estatística 

  Idade 

N Válido 

Perdido 

100 

0 

Média 46.99 

Mediana 47.00 

Desvio Padrão 4.689 

Variância 21.990 

Mínimo 33 

Máximo 58 
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Output 3 – Frequência da variável idade 

Idade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33 1 1,0 1,0 1,0 

34 2 2,0 2,0 3,0 

39 1 1,0 1,0 4,0 

40 4 4,0 4,0 8,0 

41 3 3,0 3,0 11,0 

42 3 3,0 3,0 14,0 

43 7 7,0 7,0 21,0 

44 9 9,0 9,0 30,0 

45 6 6,0 6,0 36,0 

46 7 7,0 7,0 43,0 

47 10 10,0 10,0 53,0 

48 8 8,0 8,0 61,0 

49 9 9,0 9,0 70,0 

50 7 7,0 7,0 77,0 

51 5 5,0 5,0 82,0 

52 7 7,0 7,0 89,0 

53 6 6,0 6,0 95,0 

54 1 1,0 1,0 96,0 

55 2 2,0 2,0 98,0 

57 1 1,0 1,0 99,0 

58 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Output 4 – Frequência da variável zona de residência habitual 

Zona_Residência_Habitual 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Norte 13 13,0 13,0 13,0 

Centro 17 17,0 17,0 30,0 

Grande Lisboa 67 67,0 67,0 97,0 

Outro 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Output 5 – Frequência da variável nível de escolaridade 

Nivel_escolaridade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-4 anos de escolaridade 2 2,0 2,0 2,0 

5-6 anos de escolaridade 2 2,0 2,0 4,0 

7-9 anos de escolaridade 17 17,0 17,0 21,0 

10-12 anos de escolaridade 32 32,0 32,0 53,0 

Frequência Universitária 7 7,0 7,0 60,0 

Ensino Superior 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Output 6 – Frequência da variável Tipo de Família 

Tipo de Família 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Família nuclear intacta 96 96,0 96,0 96,0 

Família trans-nuclear 

(nuclear+alargada) 

4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Output 7 – Frequência da variável acompanhamento psicológico 

Acompanhamento_Psicológico 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca teve 86 86,0 86,0 86,0 

Teve, no passado 12 12,0 12,0 98,0 

Tem, actualmente 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Output 8 – Frequência da variável problemas ou doenças de saúde 

Problemas_Doenças_de_saúde 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 17 17,0 17,0 17,0 

Não 83 83,0 83,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Output 9 – Frequência da variável religiosidade 

Religiosidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Crente Praticante 28 28,0 28,3 28,3 

Crente não praticante 53 53,0 53,5 81,8 

Não crente 18 18,0 18,2 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing 999 1 1,0   

Total 100 100,0   
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Output 10 – Frequência da variável tipo de família na infância 

Tipo de Família na infância 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Família monoparental 5 5,0 5,0 5,0 

Família nuclear intacta 78 78,0 78,0 83,0 

Família trans-nuclear 

(nuclear e alargada) 

13 13,0 13,0 96,0 

Família alargada 2 2,0 2,0 98,0 

Família monoparental e 

alargarda 

2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Output 11 – Frequência da variável tipo de família na adolescência 

Tipo_de_família_dos_15_aos_19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Família monoparental 7 7,0 7,0 7,0 

Família nuclear intacta 75 75,0 75,0 82,0 

Família nuclear reconstituída 2 2,0 2,0 84,0 

Família trans-nuclear 

(nuclear e alargada) 

8 8,0 8,0 92,0 

Família alargada 3 3,0 3,0 95,0 

Família monoparental e 

alargada 

2 2,0 2,0 97,0 

Instituição 2 2,0 2,0 99,0 

Família nuclear intacta e 

amigos 

1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Output 12 – Frequência da variável situação relacional do pai 

Situação_relacional_Pai 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Casamento 48 48,0 48,5 48,5 

Separação 1 1,0 1,0 49,5 

Divórcio 2 2,0 2,0 51,5 

União de Facto/ Coabitação 1 1,0 1,0 52,5 

Viuvez 10 10,0 10,1 62,6 

Falecido 37 37,0 37,4 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing 999 1 1,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

 

Output 13 – Frequência da variável situação relacional da mãe 

Situação_relacional_Mãe 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Casamento 48 48,0 49,0 49,0 

Separação 1 1,0 1,0 50,0 

Divórcio 4 4,0 4,1 54,1 

Viuvez 22 22,0 22,4 76,5 

Falecido 23 23,0 23,5 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Missing 999 2 2,0   

Total 100 100,0   
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Output 14 – Frequência da variável religiosidade do pai 

Religiosidade_Pai 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Crente Praticante 31 31,0 33,0 33,0 

Crente não praticante 50 50,0 53,2 86,2 

Não crente 9 9,0 9,6 95,7 

Não sei 4 4,0 4,3 100,0 

Total 94 94,0 100,0  

Missing 999 6 6,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

 

 

 

Output 15 – Frequência da variável religiosidade do mãe 

Religiosidade_Mãe 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Crente Praticante 55 55,0 57,3 57,3 

Crente não praticante 38 38,0 39,6 96,9 

Não crente 2 2,0 2,1 99,0 

Não sei 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 96,0 100,0  

Missing 999 4 4,0   

Total 100 100,0   
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Output 16 – Frequência da variável acompanhamento psicológico do pai 

Acompanhamento_Psicológico_Pai 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca teve 83 83,0 89,2 89,2 

Teve, no passado 3 3,0 3,2 92,5 

Tem, actualmente 2 2,0 2,2 94,6 

Não sei 5 5,0 5,4 100,0 

Total 93 93,0 100,0  

Missing 999 7 7,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

 

 

 

Output 17 – Frequência da variável acompanhamento psicológico da mãe 

Acompanhamento_Psicológico_Mãe 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nunca teve 77 77,0 81,1 81,1 

Teve, no passado 10 10,0 10,5 91,6 

Tem, actualmente 5 5,0 5,3 96,8 

Não sei 3 3,0 3,2 100,0 

Total 95 95,0 100,0  

Missing 999 5 5,0   

Total 100 100,0   
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Apêndice III – Resultados das Cargas Factoriais após a rotação dos factores 

 

Pattern Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

FES1 ,541      

FES2 -,420      

FES3  ,550     

FES4       

FES5     ,368  

FES6   ,336    

FES7       

FES8    ,744   

FES9       

FES10      ,470 

FES11 -,564      

FES12 ,630      

FES13  -,466    ,364 

FES14 ,494      

FES15     ,537  

FES16   ,685    

FES17       

FES18    ,801   

FES19  -,564   ,405  

FES20      ,643 

FES21  -,391     

FES22 ,346      

FES23  ,419     

FES24       

FES25       

FES26   ,387    

FES27   -,330    

FES28    ,645   

FES29  ,662     

FES30  ,522     

FES31 ,644      
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FES32 ,602      

FES33  -,391     

FES34      ,637 

FES35     ,338  

FES36   -,607    

FES37   ,555    

FES38    ,711   

FES39     ,520  

FES40     ,556 -,417 

FES41  ,498     

FES42 ,320 ,349     

FES43 -,313 ,583     

FES44  ,400     

FES45 ,393    ,348  

FES46   -,591    

FES47   ,461    

FES48 ,543      

FES49 -,436      

FES50     ,591 -,324 

FES51 ,713      

FES52  ,464     

FES53 -,332 ,344     

FES54 -,397      

FES55     -,305 ,422 

FES56   ,382    

FES57   -,428    

FES58    ,787   

FES59  -,665   ,382  

FES60 ,514      

FES61 -,729      

FES62 ,439      

FES63       

FES64 ,323    ,306  

FES65     -,349 ,420 

FES66   ,610    

FES67   ,603    
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FES68 -,405      

FES69     ,451  

FES70      ,684 

FES71 ,643      

FES72  -,340     

FES73 -,647      

FES74 -,682      

FES75     ,507  

FES76   -,650    

FES77   ,313    

FES78    ,844   

FES79       

FES80     ,620 -,398 

FES81 ,368      

FES82 ,547      

FES83  -,409     

FES84 -,724      

FES85 -,382      

FES86   ,562    

FES87   -,476    

FES88    ,612   

FES89     ,401  

FES90       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 20 iterations. 
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Anexo A – Questionário Sócio-Demográfico 
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Anexo B – Family Environment Scale 
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Anexo C – Family Environment Scale – Versão Retrospectiva 

 

FES ( R u d o l f  H .  M o o s  &  B e r n i c e  S .  M o o s ,  1 9 8 6 ;  A d a p t a ç ã o  P o r t u g u e s a :  P .  M e n a  M a t o s  &  A .  M .  F o n t a i n e ,  1 9 9 2 ) 
Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre a sua família de origem. 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 vivia na adolescência (entre os 15 e os 19 anos), tendo em conta as seis 

alternativas de resposta: 
 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 
moderadamente 

Concordo 
moderadamente 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

        

 
1. Na minha família ajudávamo-nos uns aos outros.            

2. Quase sempre na minha família não contávamos o que sentíamos uns aos outros.            

3. Na minha família nós zangávamo-nos muitas vezes.            

4. Normalmente quando estávamos em casa parece que só estávamos a passar o tempo.            

5. Em casa podíamos falar de tudo o que queríamos.            

6. As pessoas da minha família mostravam poucas vezes que estavam zangadas.            

7. Gostávamos bastante de fazer coisas em família.            
8. Quando descarregávamos os nossos problemas, havia sempre alguém que ficava 

preocupado. 
           

9. As pessoas da minha família às vezes ficavam tão nervosas que atiravam coisas pelo ar.            

10. Sentíamo-nos muito unidos na minha família.            

11. Contávamos uns aos outros os nossos problemas pessoais.            

12. Quase nunca as pessoas da minha família perdiam a cabeça.            

13. Normalmente ninguém se oferecia para fazer alguma coisa que tivesse que ser feita em 
casa. 

           

14. Se nos apetecesse fazer qualquer coisa em cima da hora, então fazíamo-lo.            

15. As pessoas da minha família criticavam-se muitas vezes umas às outras.            

16. Podíamos realmente contar uns com os outros na minha família.            

17. Em minha casa havia sempre alguém que se aborrece, quando alguém se queixava.            

18. As pessoas da minha família às vezes agrediam-se fisicamente.            

19. Na minha família sentíamo-nos pouco unidos.            

20. As questões de dinheiro e de pagamento de contas eram faladas abertamente em minha 
casa. 

           

21. Se existe alguma zanga na minha família tentávamos esconder o problema e manter a 
paz. 

           

22. Nós dávamo-nos mesmo bem uns com os outros.            

23. Geralmente tínhamos cuidado com o que dizíamos uns aos outros.            

24. Na minha família cada um queria ser melhor que o outro.            

25. Tínhamos muito tempo e atenção uns para os outros.            

26. Na minha família começávamos muitas vezes a conversar sobre várias coisas.            

27. Na minha casa achávamos que não servia de nada estar a gritar.            

 


