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Resumo 
 

A presente investigação teve como objectivo central estudar a relação entre a Satisfação 

Residencial e os Rituais Familiares e Culturais em contexto urbano, em particular, no 

ambiente residencial da área de residência. As duas variáveis foram medidas, 

respectivamente, através da Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida 

(QARP; Abbreviated Perceived Residential Environment Quality de Fornara, Bonaiuto e 

Bonnes, 2009), traduzida e validada para a população portuguesa nesta investigação, e do 

Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R; Family Ritual Questionnaire de Fiese e 

Kline, 1993; versão portuguesa de Crespo e Lind, 2008). A amostra foi constituída por 155 

indivíduos adultos, inseridos num agregado familiar de, pelo menos, dois elementos, 

residentes em cidades de todo o país. Os resultados indicam uma relação significativa positiva 

entre as duas variáveis em estudo, salientando-se as relações mais elevadas das dimensões 

Características Funcionais e Características Contextuais com o valor total do QRF-R. A 

análise dos resultados permitiu, ainda, verificar correlações entre a Satisfação Residencial e 

os Rituais Familiares e Culturais e variáveis sociodemográficas. Implicações práticas e 

futuras investigações são, igualmente, discutidas.  

 

Palavras-chave: Satisfação Residencial, Rituais Familiares e Culturais, Ambiente 

Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Community and Family Experiences in the Urban Context: 

Relationship between Residential Satisfaction and Family and Cultural Rituals 

 
The aim of the present investigation is to analyze the relationship between Residential 

Satisfaction and Family and Cultural Rituals, in urban context, specifically, in the residential 

environment. Both variables were measured through the Brief Perceived Residential 

Environmental Scale (QARP; Fornara, Bonaiuto & Bonnes, 2009), adapted for the Portuguese 

population in this investigation, and the Family Ritual Questionnaire – Revised (QRF-R; 

Fiese e Kline, 1993; Portuguese version of Crespo e Lind, 2008), respectively. The chosen 

sample was constituted by 155 adults, from families with two or more members, residents at 

several Portuguese towns. The results indicated a positive significant relationship between 

both study variables. The QRF-R total value had the highest correlation with the Functional 

Characteristics and Contextual Characteristics dimensions. The analysis also unveiled 

correlations between Residential Satisfaction, Family and Cultural Rituals and socio- 

demographic variables. Practical implications and future research are discussed.  

 

Keywords: Residential Satisfaction, Family and Cultural Rituals, Residential Environment  
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Introdução 
 

 
O exponencial crescimento da cidade ocidental moderna resultou na concentração de diversas 

actividades e serviços em crescente especialização (Aymonino, 1984), permitindo a instalação de 

grupos de indivíduos em múltiplas zonas residenciais. Actualmente, assiste-se a constantes 

transformações físicas da cidade, sempre acompanhadas de transformações sociais (Goitia, 1989; 

Gifford, 2007). Inseridos na cidade, os indivíduos e as famílias deparam-se, no quotidiano, com 

essa constante transformação, obrigando-se a uma permanente readaptação às exigências da 

cidade. Inerente a tal capacidade de vivenciar tão diversas experiências, é a atitude avaliativa do 

indivíduo face ao ambiente residencial do local onde mora (bairro ou área de residência), 

atendendo ao seu design e contexto social, logo, a satisfação residencial (Fornara, Bonaiuto & 

Bonnes, 2009). O nível de satisfação residencial relaciona-se com o bem-estar psicológico e com 

a satisfação geral com a vida dos moradores (Gifford, 2007). Entre as características do bairro 

encontramos as características do espaço físico, como, o tipo de residência, espaços públicos 

partilhados (e.g. parques e jardins), a distribuição e o tipo de comércio e a relação social entre os 

moradores (Sukolratanametee, 2006). Cabe à pessoa reconhecer na obra os traços habituais da 

sua experiência já adquirida e, simultaneamente, ser surpreendida por uma configuração 

diferente que vai enriquecer o seu património cultural (Benevolo, 1984, p. 56), formulando uma 

avaliação única do seu bairro.   

Poder-se-á sugerir que o ambiente, físico e social, do local onde a família reside interfere no 

seu funcionamento e na organização da vida familiar, que englobam, necessariamente, o modo 

como os rituais familiares ocorrem na família e o grau de ritualização. Os rituais (e as rotinas) 

familiares demonstram ser importantes na promoção da coesão familiar, da autonomia da família, 

da identidade familiar, e no estabelecimento de relações entre familiares, assim como, com 

amigos, colegas e a comunidade (Lind, 2008). A análise dos rituais familiares e culturais permite 

aceder à dinâmica e estrutura familiares (Fiese & Kline, 1993), ou seja, às características do 

microambiente da família (em casa), assim como, às relações que se estabelecem entre o micro e 

o macroambiente (no qual, o primeiro se insere). A presente investigação procura avaliar se as 

características do bairro se relacionam com os rituais familiares e culturais; se a imagem 

percebida do lugar em que se mora está relacionada com o empenho da família nas suas relações 

intra e extrafamiliares. Importa, assim, estudar se a satisfação com o local de residência se 

relaciona com o grau de ritualização.  

 O grande desenvolvimento das cidades e das formas de vida urbana é um dos 
fenómenos que melhor caracteriza a nossa civilização contemporânea. (Goitia, 1989) 
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A investigação apresenta-se organizada em quatro partes principais. A primeira consiste 

numa breve revisão de literatura, sendo enquadrados os conceitos teóricos cruciais para o 

desenvolvimento da investigação e contextualização das questões de investigação formuladas. Na 

segunda parte descreve-se o processo metodológico, incluindo-se a selecção e descrição da 

amostra de participantes, a apresentação dos instrumentos utilizados e a explicação do processo 

de recolha de dados. A terceira parte concerne à apresentação dos resultados obtidos e das 

análises estatísticas realizadas. Na quarta e última parte procede-se à discussão e reflexão sobre 

os resultados, apurando conclusões. Nesta parte são, ainda, exploradas as principais limitações do 

estudo e apresentadas sugestões para futuras investigações e implicações práticas.  
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I. Enquadramento Teórico 
 

1.1. A Cidade: Ambiente Urbano 

 

Uma cidade é um diagrama expressivo, e para o conhecer é necessário interpretar as forças 

que nela operam (Goitia, 1989, p. 209). Se assim é, que forças convirá identificar e compreender, 

para que possamos atribuir significado à cidade? Será incorrecto assumir a cidade como um mero 

aglomerado de pessoas e construções. Ao invés, a cidade apresenta-se como um processo vivo de 

construção e desconstrução constantes (Goitia, 1989), com o fim de alcançar o equilíbrio entre o 

novo e o velho, surgindo inúmeros fenómenos diários e simultâneos. Sendo um conjunto de 

lugares e actividades, em constante relação e mudança, a cidade resulta da integração da cultura 

na forma urbana e das consequentes transformações físicas e sociais que nela ocorrem. Estas irão 

influenciar a atitude do indivíduo face ao seu meio urbano, delineando o seu comportamento pró 

ou anti-social em locais públicos, que, por sua vez, influenciará como pensamos e fazemos o 

planeamento e a forma da cidade (Gifford, 2007). Deste modo, criam-se atitudes e formas de vida 

características de uma localidade específica, a qual emerge de um processo histórico, de um 

cruzar de interesses económicos e sociológicos, de uma distribuição geográfica peculiar, de um 

elevado número de indivíduos num espaço restrito, e de uma componente cultural e psicológico 

que caracteriza a maioria da população das sociedades ocidentais (Ramírez, 2000). 

A adaptação do indivíduo à cidade provém dos inúmeros desafios sociais que o meio urbano 

lhe impõe, diariamente. A dependência de meios de transporte e de centros de produção de 

alimentos e bens de consumo, que se encontram longe do centro da cidade; dificuldades de gestão 

de um grande volume de resíduos; problemas de delinquência e vandalismo são alguns dos 

desafios que os habitantes da cidade enfrentam (Ramírez, 2000). Para responder a estes desafios, 

a cidade moderna oferece saneamento (sistema de esgotos e recolha de lixo), infra-estruturas (e.g. 

estradas), serviços (e.g. médicos, educativos, comerciais), actividades culturais, oportunidade de 

emprego (Gifford, 2007; Hur & Morrow-Jones, 2008), tendo, no entanto, em conta o facto de 

poder diluir o sentido de bairro e comunidade (Hur & Morrow-Jones, 2008). Bechtel (1997, cit. 

por Ramírez, 2000) alerta para as consequências da sobreestimulação do meio urbano (e.g. menor 

tempo de interacção com outros, despreocupação com pequenos estímulos), ideia contrariada por 

Geller (1980; cit. por Ramírez, 2000), o qual realça a necessidade de explorar o meio urbano, e a 

manutenção de níveis óptimos de estimulação, novidade e excitação. Perante a diversidade de 

estímulos urbanos, o indivíduo adopta estratégias cognitivas, que permitem adaptar-se a 

múltiplos cenários complexos.  
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A heterogeneidade cultural, inerente à cidade, possibilita múltiplas relações sociais, formas de 

expressão variadas, agrupando cidadãos em espaços mais reduzidos (Ramírez, 2000), e criando 

zonas urbanas e bairros com determinadas particularidades, que os tornam identificáveis para os 

indivíduos. A cidade torna-se, assim, numa esfera de enormes contrastes, e.g. cultura e 

ignorância, riqueza e pobreza (Krupat, 1985; Bell, Greene, Fisher & Baum, 1996; cit. por 

Ramírez, 2000), no reflexo dos seus habitantes (Gans, 1962; cit. por Ramírez, 2000) e, 

simultaneamente, parte integrante na formação da personalidade destes (Barker, 1968; Wicker, 

1987; cit. por Ramírez, 2000). A cidade é construída ao nível da experiência dos moradores, 

como um sistema multilugares, ou seja, através do sistema de actividades que os moradores 

realizam nos diferentes locais urbanos (Rapoport, 1990; cit. por Bonaiuto & Bonnes, 2002). 

O mapa mental ou cognitivo urbano criado pelo indivíduo expressa o desenho da cidade por 

ele feito. Esta imagem mental da cidade inclui as ruas, os bairros e as praças mais importantes 

para o indivíduo, aos quais é atribuída uma determinada carga emocional (Milgram, 1977; cit. por 

Aragonés, 2000). Estudos revelaram que os principais componentes do mapa cognitivo urbano 

são os pontos de referência do indivíduo (Couclelis, Golledge, Gale & Tolber, 1987; cit. por 

Aragonés, 2000). Os marcos mais familiares deste mapa cognitivo são sítios como, a própria 

casa, o local de trabalho, entre outros, cuja organização permite a existência de caminhos, 

cruzamentos e bairros, os principais pontos de referência na localização de diferentes lugares na 

cidade, o que influenciará a percepção que os moradores terão da sua área de residência. 
 

1.2. Ambiente Residencial 
 

O ambiente residencial refere-se ao lugar de habitação do indivíduo, sendo distinto de outros 

ambientes (e.g. laboral ou escolar), pelo significado e identidade que imprime no indivíduo. Os 

seus estudos poder-se-ão focar nos sistemas mais próximos e particulares dos indivíduos, ou em 

sistemas maiores, que englobam um maior número de actividades e relações. Como componentes 

incluem-se a própria habitação do indivíduo, o bairro ou área de residência, os vizinhos 

(Amérigo, 2000) e a comunidade urbana, isto é, a cidade (Aragonés, Francescato & Garling, 

2002). Estes interagem entre si a três níveis - físico, psicológico e das relações sociais (Aragonés 

et al., 2002). O nível físico inclui os aspectos da realidade espacial, tanto os objectivos, como os 

percepcionados pelos moradores (e.g. tipo de residência; espaços públicos partilhados, como 

parques e jardins; distribuição e tipo de comércio). Ao nível psicológico, tomam-se os factores 

promotores do bem-estar. O terceiro nível concerne às relações sociais entre os moradores. 
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1 Na literatura é utilizado, maioritariamente, o termo bairro. Contudo, dada a diversidade de tipologias de 
cidade inerente à amostra em estudo e da dificuldade de alguns indivíduos em definir bairro, serão assumidos 
como sinónimos bairro e área de residência, ao longo da dissertação, com predominância da segunda.  

A habitação e o bairro têm sido estudados sob duas perspectivas, uma física, que inclui os 

aspectos dos equipamentos e serviços existentes, e uma social, que inclui as redes sociais 

estabelecidas nas áreas partilhadas da habitação e no bairro (Amérigo, 2000). O ambiente 

residencial surge como o conjunto da habitação e do espaço próximo (físico e social), onde a 

habitação se insere e onde o indivíduo realiza a maioria das suas actividades quotidianas 

(Amérigo, 2000). A presente investigação incidirá sobre o ambiente do bairro.  
 

1.2.1. Bairro ou Área de Residência1 
 

Pela polémica e dificuldade que a definição do conceito de bairro tem suscitado na 

comunidade científica (Amérigo, 2000; 2002), importa esclarecer em que consiste o local de 

residência da amostra em estudo. Termos como comunidade ou zona administrativa (district em 

inglês) são, por vezes, utilizados como sinónimos, sem serem estabelecidas definições claras 

(Aragonés et al., 2002). Marans e Rodgers (1975; cit. por Amérigo, 2000; Aragonés et al., 2002) 

identificam dois níveis de análise, o macrobairro e o microbairro. O primeiro concerne às zonas 

oficialmente definidas, tendo como referência as principais vias, nestas incluídas, enquanto o 

segundo refere-se ao espaço imediato, em torno da habitação (vivenda, moradia, ou prédio), 

formado por um núcleo de habitações (aproximadamente seis). A maioria dos estudos realizados 

considera que no ambiente residencial, o bairro representa o espaço entre o macro e o 

microbairro, onde são estabelecidos alguns laços relacionais entre os moradores (Aragonés et al., 

2002). Mais tarde, vários autores (Canter, 1983; Guest & Lee, 1984; cit. por Bonaiuto & Bonnes, 

2002) sugerem que qualquer investigação sobre a percepção dos moradores do seu bairro deve 

incluir três aspectos essenciais do bairro, espacial (planeamento arquitectónico e municipal), 

humano (população e estilo de vida do bairro) e funcional (serviços disponíveis). Deste modo, 

poder-se-á olhar para o lugar de residência, como um bairro sociológico (Denche & Alguacil, 

1987; cit. por Amérigo, 2000), ou seja, um lugar onde o indivíduo se sente seguro, e os 

moradores o sentem como uma zona que lhes pertence.   

As definições mais recentes de bairro recaem sobre uma descrição mais personalizada da zona 

envolvente da residência, dando maior ênfase às características pessoais dos moradores. O bairro 

apresenta-se como a área de organização social entre a habitação e a cidade, que permite aos 

indivíduos desenvolver um sentimento de pertença ou comunidade (McAndrew, 1993; cit. por 

Amérigo, 2000; 2002; Aragonés et al., 2002), sendo que pode ter significados diferentes para 

diferentes pessoas. Consequentemente, surge uma tipologia de bairros, segundo três dimensões, 

sendo elas, o tipo e intensidade da interacção entre os moradores, o sentimento de identidade dos 
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moradores no bairro e o número de ligações entre estes e o mundo exterior (McAndrew, 1993; 

cit. por Amérigo, 2000).  

Afinal, em que plano poder-se-á, mais facilmente, admitir o conceito de bairro? Ao procurar a 

resposta, deparamo-nos com a predominância do plano psicológico (Gifford, 2007), ao assumir-

se o bairro como uma categoria pessoal, em que os moradores determinam o que para si pode ser 

considerado como o seu bairro ou área de residência. No momento de descrever o seu bairro, os 

indivíduos atentam ao seu aspecto físico, isto é, a área próxima de casa, que inclui diferentes 

serviços de saúde (hospitais, farmácias, clínicas), recreativos (desportivos, espaços verdes, 

clubes), comerciais (lojas), culturais (teatro, cinema), religiosos, entre outros, em que a maioria é 

alcançável a pé, e entre os quais existe uma relação de interdependência. Igualmente importante é 

a dimensão psicossocial, ou seja, a zona que permite o estabelecimento de redes sociais entre 

moradores, que têm algum sentido de pertença ao bairro ou área de residência (Amérigo, 2000; 

2002). Em investigação, serão, maioritariamente, referidos a percepção e o sentimento de 

pertença do indivíduo como determinantes da área geográfica que delimita o bairro. Variando 

esta de pessoa para pessoa, não existe uma superfície única que a defina (Amérigo, 2000). Com 

base no carácter social inerente à descrição do bairro, Hur e Morrow-Jones (2008) propõem que o 

bairro é a unidade ambiental mais básica, na qual ocorre a vida social, afectando, 

necessariamente, a qualidade de vida dos moradores. Acresce ainda, a descrição de Fornara et al. 

(2009), os quais consideram o bairro a ligação entre os níveis de habitação e cidade, nas 

percepções e acções do indivíduo, relativamente ao ambiente residencial. 
 

1.3. Satisfação Residencial: Investigação e Conceptualização 
 

Percorrido o caminho pelos preâmbulos do contexto urbano em que se inserem os 

participantes do presente estudo, eis que é chegado o momento de compreender em que consiste a 

satisfação com esse contexto. Importa realçar que, habitualmente, o conceito de satisfação é 

conceptualizado como a resposta de realização que implica que existirá algo a ser satisfeito, e.g. 

desejo ou objectivo (Gärling e Firman, 2002). Por sua vez, o significado de residencial é alvo de 

debate na comunidade científica, sendo salientados diferentes níveis geográficos (Marans, 2003; 

cit. por Fornara et al., 2009). Parte-se de um nível mais micro, a própria casa, passando por um 

nível mais macro, a cidade (incluindo o complexo residencial/edifício e bairro), consoante o 

objectivo do estudo. Fornara et al. (2009) enfatizam mesmo a necessidade de clarificar, em 

qualquer estudo sobre ambientes residenciais, o conceito residencial abordado.  
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Os estudos sobre a satisfação dos indivíduos face ao ambiente residencial surgem no fim da 

década de cinquenta, e início dos anos sessenta. Gans (1959; cit. por Amérigo, 2000) realçou os 

aspectos psicológicos e sociais sobre a avaliação das características físicas do ambiente, na 

renovação de áreas precárias da cidade de Boston. O estudo revelou que os moradores estavam 

satisfeitos em viver nestes locais, devido à forte ligação ao local, à postura de bairrismo na parte 

circundante da habitação e ao facto da área residencial ser um lugar privilegiado para o 

estabelecimento de relações sociais. Estes e os demais resultados de outros estudos culminaram, 

ao longo das últimas décadas, em diversas definições do conceito de satisfação residencial.  

A satisfação residencial começa por ser conceptualizada como a avaliação do ambiente 

residencial objectivo, comparando-o com o ambiente residencial idealizado (Rapoport, 1977; cit. 

por Potter & Cantarero, 2006). O contraste ou a semelhança entre a imagem cognitiva e a 

imagem idealizada dos moradores, sobre como gostariam que a sua área de residência fosse, vão 

ser influenciados por experiências anteriores, nível de adaptação e valores culturais dos 

moradores. Assim, numa perspectiva cognitiva, a satisfação residencial resulta das comparações 

feitas entre a situação real vivida, e as expectativas e aspirações dos indivíduos (Marans & 

Rodgers, 1975; Morrissy & Handal, 1981; Canter & Rees, 1982; Bardo & Hughey, 1984; 

Wiesenfeld, 1992; cit. por Amérigo, 2000). A avaliação do espaço dependerá de como este é 

percepcionado, dos seus atributos, e daquilo com que é comparado, e.g. necessidades pessoais, 

expectativas (Rojek, Clemente & Summers, 1975; Marans e Rodgers, 1975; Campbell, Converse 

& Rodgers, 1976; cit. por Potter & Cantarero, 2006). A perspectiva afectiva e emocional é, 

igualmente, defendida por alguns autores, segundo os quais a satisfação residencial representa a 

gratificação ou o prazer que resulta de viver num local específico (Gold, 1980; Weidemann & 

Anderson, 1985; cit. por Amérigo, 2000; Francescato, 2002; Fornara et, al., 2009). Tal termo 

expressa os gostos e sentimentos relativamente a lugares onde decorre a vivência quotidiana, de 

base residencial, do indivíduo (Freitas, 2001). O grupo RIGO2 (van Kamp, Leidelmeijer, 

Marsman & de Hollander, 2003) propõe ainda que a percepção da qualidade ambiental é mais 

influenciada por juízos do que por características objectivas, dando primazia aos aspectos 

pessoais e sociais.  

Por sua vez, Canter e Rees (1982; 1983; cit. por Francescato, 2002; Amérigo, 2002; Potter & 

Cantarero, 2006) definem a satisfação residencial como o grau em que os moradores sentem que 

o ambiente residencial está a ajudá-los a alcançar os seus objectivos, tendo como referência o 

ambiente físico e social.  

2 RIGO Research and Consultancy: grupo de pesquisa de Amesterdão. Consultar o artigo Urban environmental 
quality and human well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature 
study. (van Kamp,  Leidelmeijer, Marsman & de Hollander, 2003). 
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A diversidade na conceptualização de satisfação residencial, também denominada de 

qualidade residencial percepcionada3, ou apego residencial (Bonaiuto, 2004; cit. por Fornara et 

al., 2009), tem convergido para a noção de multidimensionalidade. Remete-se, assim, para uma 

atitude face ao ambiente residencial, com três facetas: afectiva (e.g. satisfação), cognitiva (e.g. 

percepções) e conativa (e.g. mudança de área de residência). A avaliação é feita, comparando as 

características reais do bairro ou área de residência com as características de referência esperadas 

ou idealizadas. Quanto maior a concordância entre as duas imagens, maior a satisfação 

residencial (Francescato, Weidemann & Anderson, 1989; Amérigo & Aragonés, 1990; cit. por 

Francescato, 2002; Amérigo, 2002; Potter & Cantarero, 2006; Fornara et al., 2009), e maior o 

bem-estar psicológico dos moradores (Aragonés et al., 2002; Farrel et al., 2004; Gifford, 2007). 

Com base na última descrição, Amérigo (1990; 1995; cit. por Amérigo, 2000; 2002) propõe 

um Modelo Sistémico da Satisfação Residencial (ver Anexo 1), que funciona como um ciclo. 

Este modelo começa pela avaliação, por parte do indivíduo, do ambiente residencial objectivo 

(com atributos físicos e sociais), o qual se torna subjectivo, a partir do momento em que é 

avaliado pelo utilizador desse mesmo ambiente. As características pessoais do utilizador 

(incluindo o padrão individual de comparação entre o ambiente ideal e real) influenciam o 

ambiente, tornando-o único para si mesmo, e permitindo com que se sinta algum afecto, ou 

satisfação, por esse ambiente. Consequentemente, serão adoptados determinados comportamentos 

ou mecanismos adaptativos que levarão a uma situação congruente (de equilíbrio) com o sítio 

onde mora. As aspirações pessoais são alteradas, de modo a que os indivíduos se possam colocar 

numa situação mais congruente com o seu ambiente residencial. Para isso, poder-se-á modificar o 

ambiente objectivo, recomeçando o ciclo, o que torna o modelo num sistema. Os atributos 

objectivos do ambiente residencial demonstram ser avaliados de formas diferentes por diferentes 

pessoas, com características pessoais diferentes.  

As características objectivas do ambiente residencial, tidas em conta, aquando da avaliação 

dos indivíduos desse ambiente são inúmeras, sendo consideradas por alguns autores como 

promotores directos da satisfação (Christensen, Carp, Cranz e Wiley, 1992; Galster e Hesser, 

1981; cit. por Amérigo, 2002). Fornara et al. (2009) agrupam-nas em quatro grandes domínios, 

que se encontram em dois pólos, físico e social: a) arquitectónico e de planeamento urbanístico, 

no qual inclui-se o planeamento de espaços arquitectónicos e urbanos, a organização da 

acessibilidade de estradas e ruas e as áreas verdes; b) das relações sociais, que engloba a 

segurança, discrição e sociabilidade do bairro; c) das características funcionais, isto é, da 

diversidade de serviços que o bairro disponibiliza - de bem-estar (de saúde, educativos e sociais), 

3 A denominação de qualidade residencial percepcionada ou percebida  será a adoptada na dissertação. 
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recreativos (desportivos e socio-culturais), comerciais, e de transporte; d) e das características 

contextuais, que inclui o ritmo de vida (relaxante vs. stressante, e estimulante vs. aborrecido), a 

saúde ambiental (qualidade do ar, ruído e poluição), e a manutenção e cuidado (investimento e 

cuidado dos moradores para com o bairro).  
 

1.3.1. Factores Influentes e Efeitos da Satisfação Residencial 
 

Os atributos do bairro encontram-se, sempre, em dois pólos, as características físicas e o 

contexto social. Os estudos apontam para uma predominância da influência de um ou ambos os 

pólos na satisfação residencial, surgindo diferentes variáveis influentes. Francescato, Weidemann 

e Anderson (1989; cit. por Potter & Cantarero, 2006) sugerem uma taxonomia de seis domínios 

de variáveis que prevêem a satisfação residencial, como, atributos objectivos do ambiente, 

características individuais, crenças comportamentais e normativas, percepção, emoções, e 

intenções comportamentais, os quais podem, ainda, ser agrupados em quatro grupos de factores: 

pessoais, sociais, físicos e culturais (Gifford, 2007). Potter e Cantarero (2006) referem a cultura 

(Deshmukh, 1995; Guney, 1997; Smith & Krannich, 2000), a satisfação com a vida (Amérigo, 

1990; Pruitt, 1978; Rohe & Basolo, 1997; Theodori, 2001), o bairro, o ambiente, a habitação, os 

vizinhos (Amérigo & Aragonés, 1990; Basolo & Strong, 2002; Kim, 1997; Taylor, 1993, 1995) e 

factores sociais (Filkins, Allen & Cordes, 2000; Goudy, 1977), como variáveis que afectam a 

satisfação com o ambiente residencial. Para Gifford (2007), apesar da satisfação residencial ser 

já, por si só, deveras importante na vida do indivíduo, é algo que vai para além da avaliação do 

ambiente residencial, salientando-se a forte relação entre a satisfação residencial e a satisfação 

com a cidade como um todo e com a vida em geral, e o bem-estar psicológico.  

Segundo a perspectiva do Novo Urbanismo4, o recurso às características físicas, como meio de 

diminuir a dependência do automóvel, promover a actividade pedestre, e proporcionar 

oportunidades de interacção entre moradores, promove o aumento da satisfação residencial e o 

sentido de comunidade (Marans & Rodgers, 1975; Rapoport, 1987; cit. por Hur & Morrow-

Jones, 2008). O facto de ter amigos ou familiares a morar perto poderá aumentar (Bower, 2003; 

cit. por Hur & Morrow-Jones, 2008), ou diminuir a satisfação residencial (Lipsetz, 2000; cit. por 

Hur & Morrow-Jones, 2008). No estudo de Potter e Cantarero (2006), verificou-se que os novos 

residentes do bairro (recém-chegados) atribuem maior importância aos aspectos físicos do bairro 

(e.g. atractividade global do bairro, qualidade das ruas, acessibilidade, adequação dos serviços 

públicos), na sua avaliação residencial. Por outro lado, a avaliação dos residentes mais antigos 

(de longa duração) é fortemente influenciada pelos stressores urbanos, podendo resultar da sua 
4 Corrente dos anos 90, do séc. XX, de planeamento, arquitectura e design que assume, sobretudo, uma postura 
anti-suburbana e neo-tradicionalista. Segue um interesse pelas ruas e a arquitectura cívica como espaços de 
sociabilidade, rejeitando, contudo, a concepção do urbanismo pós-moderno. Como ambição, pretende transformar 
grandes cidades num conjunto de vilas urbanas interligadas, onde se socializa de forma cívica e urbana 
(Sarmento, 2003).  
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menor adaptabilidade às rápidas mudanças na comunidade (e.g. não são compreendidos, vizinhos 

que provêm de diferentes culturas). 

A investigação na área tem demonstrado correlações positivas entre a idade e a avaliação do 

espaço residencial, referente à densidade sócio-espacial, mas negativas no que concerne à 

segurança (Bonnes, Bonaiuto, Ercolani & De Rosa, 1991; cit. por Bonaiuto & Bonnes, 2002). 

Um nível socioeconómico mais elevado correlaciona-se com níveis mais altos de satisfação 

residencial, referente à densidade sócio-espacial, e níveis mais baixos em relação às facilidades 

sócio-funcionais (Bonnes, Bonaiuto, Ercolani & De Rosa, 1991; cit. por Bonaiuto & Bonnes, 

2002). Na esfera pessoal, verifica-se que o tempo de residência no bairro está positivamente 

associado com a satisfação, em termos de densidade sócio-espacial, e que o tempo passado no 

bairro está negativamente associado, em termos da percepção de segurança, mas positivamente, 

em termos da percepção de facilidades sócio-funcionais (Bonnes et al., 1991; cit. por Bonaiuto & 

Bonnes, 2002). As actividades realizadas na área de residência estão relacionadas com a 

avaliação da percepção das facilidades sócio-funcionais (Bonaiuto & Bonnes, 2002). A noção de 

comunidade poderá influenciar a avaliação residencial do bairro. As características que a 

salientam são um centro e periferia da cidade bem definidos, a heterogeneidade de tipo de 

habitação, maior densidade (bairro compacto e lotes mais reduzidos), um design pedreste seguro; 

e espaços públicos, e.g. boa rede de parques (Sukolratanametee, 2006). A importância dada a 

características como, a acessibilidade ou a tranquilidade, irá variar em função das etapas do ciclo 

de vida e das condições económicas (Quintas, 2008).  

A idade, o ordenado, o nível de educação e a situação conjugal são factores demográficos 

associados à satisfação residencial. O sexo (feminino), a situação conjugal (casados) e a etnia 

mostraram estar, negativamente, correlacionados com a satisfação residencial (Galster & Hesser, 

1981; cit. por Kahana, Lovegreen, Kahana & Kahana, 2003), enquanto a idade mostrou-se 

positivamente correlacionada (Adams, 1992; Goodman & Hankin, 1984; cit. por Kahana et al., 

2003). De salientar, que os moradores atribuem diferentes graus de importância a diferentes 

factores, em diferentes categorias de bairro, aquando da avaliação residencial. Em bairros 

considerados insatisfatórios, emergem os factores de segurança e problemas sociais, enquanto nos 

satisfatórios surgem factores como a interacção através de actividades sociais (Hur & Morrow-

Jones, 2008).  

Sendo a área de residência vivida e construída pelos moradores e, simultaneamente, parte do 

processo de desenvolvimento pessoal e familiar, podemos reflectir sobre a relação entre a forma 

como as famílias percepcionam o seu ambiente residencial físico e social e o seu funcionamento 
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familiar. Como hipótese: a interacção com e na área de residência não será feita de forma 

individual, mas integrada nos rituais familiares e culturais, permitindo que o bairro seja vivido e 

percepcionado de diferentes modos. Assim, o grau de satisfação residencial poderá estar 

relacionado com as interacções da família tanto entre os seus elementos, como com o bairro em 

geral. Mas, a que nos referimos, quando falamos de rituais familiares e culturais?  
 

1.4. Rituais: A Expressão do Funcionamento Familiar  
 

A família é constituída por múltiplos subsistemas que interagem entre si e que, ao serem 

considerados como um todo, revelam propriedades distintas de cada uma das partes. Igualmente, 

a família procura a homeostasia ou estabilidade, sobretudo aquando de momentos de stress, 

através de padrões de funcionamento adequados, estando a qualidade destes padrões associada às 

respostas comportamentais individuais (Dickstein, 2002). Assim, a família é necessária na 

organização de grupos de indivíduos em subsistemas maiores, com os seus próprios papéis e 

funções (Grotevant, 1989; cit. por Dickstein, 2002). Tal organização e funcionamento da vida 

familiar poderão ser observados através da análise das rotinas e rituais familiares, acedendo à 

interacção pragmática, afectiva e social entre os membros da família, no seu contexto natural 

(Dickstein, 2002). A vida familiar está não só mentalmente presente nos indivíduos, como 

também surge nas práticas coordenadas do grupo, directamente observáveis (Fiese, 1997). Os 

rituais familiares e culturais tornam-se, assim, numa janela aberta para a compreensão do 

funcionamento e organização da vida familiar (Dickstein, 2002).  

A adopção dos rituais familiares como objecto de estudo da Psicologia da Família remonta a 

1950, através do estudo de Bossard e Boll (Fiese, Tomcho, Douglas, Josephs, Poltrock & Baker, 

2002). Verificou-se que os rituais familiares poder-se-iam definir como organizadores 

importantes da vida familiar, fornecendo estabilidade em momentos de stress e transição. Ao 

longo dos anos, têm sido atribuídas diversas definições a este conceito, sendo a todas transversal, 

o carácter simbólico dos rituais familiares. Os rituais familiares têm vindo a ser considerados 

interacções sociais padronizadas, que incluem a prescrição de papéis e a atribuição de significado 

(Mead, 1973; Moore & Meyerhoff, 1977; cit. por Fiese & Kline, 1993). Consideram-se 

actividades simbólicas repetitivas, muito valorizadas, as quais transmitem valores e atitudes 

familiares e ajudam os indivíduos a se relacionarem e a celebrar (Imber-Black & Roberts, 1992; 

cit. por Fiamenghi, 2002), logo, são representações simbólicas de eventos colectivos (Fiese et al., 

2002).  
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Os dois principais aspectos dos rituais, o pragmatismo e o simbolismo, expressam-se em seis 

componentes, segundo Rapaport (1971; cit. por Lind, 2004; 2008): 1) repetição - verificada na 

acção, no conteúdo e na forma dos rituais (e.g. festejar o Natal, todos os anos, na mesma data); 2) 

acção - não se cingem ao dizer ou pensar algo, estando inerente um acto concreto (e.g. trocar 

prendas no Natal); 3) comportamento especial - diferente do comportamento habitual (e.g. 

desembrulhar prendas no Natal); 4) ordem - têm um princípio e um fim; 5) estilo evocativo - é 

feito algo que pretende demonstrar a sua expressão (e.g. confeccionar um bolo, num aniversário); 

6) dimensão colectiva - com um significado social (e.g. reunião da família nuclear ou alargada). 

Na década de noventa, Fiese (1997) reformula estes seis componentes, propondo outras seis 

características dos rituais: 1) regularidade (diários, semanais, mensais, ou anuais); 2) papel - 

todos os que participam assumem um; 3) afectividade; 4) presença esperada – a família sabe 

quem estará presente nos rituais, esperando certas pessoas; 5) planeamento; 6) significado 

simbólico. Este tipo de actividades familiares ou culturais é distinto de uma organização familiar 

mais geral, dada a ênfase colocada na sua qualidade simbólica e significado afectivo (Fiese & 

Kline, 1993).  

Wolin e Bennett (1984; cit. por Fiese & Kline, 1993; Fiese et al., 2002) formulam uma 

tipologia dos rituais familiares e culturais, distinguindo-os em a) rotinas, entendidas como 

interacções familiares padronizadas, as que ocorrem mais frequentemente e menos, 

conscientemente, planeadas (e.g. jantar, rotinas da hora de deitar, ou actividades de lazer do fim-

de-semana); b) celebrações familiares, isto é, ocasiões praticadas pela maioria dos membros de 

uma cultura (e.g. casamentos, ou feriados religiosos); e c) tradições familiares, que são as menos 

culturalmente específicas e mais peculiares de cada família em particular (e.g. aniversários, ou 

reuniões familiares).  
 

1.4.1. Subjectividade Familiar: Entre a Rotina e o Ritual 
 

As actividades ritualizadas são eventos concretos, objectivos, como um jantar de família, uma 

actividade de fim-de-semana, ou uma festa de aniversário, o que dificulta a inclusão da sua 

experiência subjectiva, nos estudos empíricos. Tal, levou a que, progressivamente, fosse feita 

uma distinção entre rituais e rotinas familiares. Durante anos de investigação, alguns autores não 

distinguiram os conceitos de rotinas e rituais, considerando-os como sinónimos. Contudo, os 

estudos têm vindo a demonstrar que a melhor forma de compreender e estudar esta temática, 

passa pela distinção entre ambos (Fiese et al., 2002). No entanto, a subjectividade inerente à 

prática dos rituais familiares e culturais pode dificultar essa distinção. Tendo os rituais uma carga 
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simbólica e subjectiva tão marcada, torna-se difícil estudar, objectivamente, os eventos 

característicos de cada família. Esse estudo passa, assim, da análise de respostas objectivas à 

análise de experiências interpretativas subjectivas (Bruner, 1990; cit. por Fiese et al., 2002). O 

afecto atribuído aos rituais é reconhecido e interpretado por aqueles que neles estão envolvidos, 

podendo não o ser por alguém exterior à família (Fiese et al., 2002).  

A principal diferença entre rotinas e rituais reside no facto das primeiras representarem o que 

alguém externo à família consegue observar directamente, logo, representa o próprio acto em si, 

enquanto os rituais representam algo mais íntimo, interno da família, distinguindo-a das restantes 

famílias. Os rituais caracterizam o funcionamento da família, sendo esta a única que compreende, 

verdadeiramente, a importância e significado que revelam ter para os seus membros. 

Correlacionam-se mais com os aspectos simbólicos da vida familiar (Fiese, Foley & Spagnola, 

2006), promovendo uma série de significados para os participantes, que vão para além da tarefa 

específica do momento (Howe, 2002). Transmitem, ainda, a mensagem sobre o que a família é, 

enquanto grupo (Howe, 2002; Fiese et al., 2002), sendo os mais significativos antecipados e, 

deliberadamente, planeados (Howe, 2002). Por sua vez, as rotinas ocorrem frequentemente 

(diária ou semanalmente), sendo episódicas (Howe, 2002). As interacções familiares realizadas 

durante as rotinas seguem um padrão semelhante, sempre que estas são activadas (Howe, 2002), 

em que cada uma tem um objectivo específico (Howe, 2002) e uma determinada distribuição de 

papéis (Fiese, 1997). 

Acontecimentos diários como as refeições, a hora de deitar ou determinadas conversas contêm 

tanto, elementos das rotinas, como dos rituais. A estrutura repetitiva das rotinas proporciona 

ordem à vida familiar, enquanto o significado simbólico dos rituais proporciona ligações 

emocionais dentro da família (Fiese, 2006). Sintetizando, poder-se-á afirmar que a mesma 

actividade pode ter significados diferentes para diferentes famílias, podendo ser considerada uma 

rotina ou um ritual, conforme o significado que a família lhe atribui (e.g. levantar a mesa pode ser 

um simples acto funcional, ou ter um carácter simbólico para quem o pratica). A natureza 

subjectiva das actividades diárias e a sua celebração, exclusiva de cada família, fornecem-lhe o 

seu significado especial (Fiese et al., 2006).  
 
1.5. O Ritual no Ciclo de Vida Familiar 

 

O modo como as famílias organizam o seu comportamento no quotidiano e representam as 

suas experiências ao longo do tempo são partes integrantes do processo transaccional, durante o 

ciclo de vida familiar. Por conseguinte, as práticas e representações familiares estão integradas 
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numa regulação desenvolvimentista (Fiese, 1997). Em cada nova fase da vida familiar, pode 

haver uma redefinição de papéis, uma reavaliação do self, e um aumento ou diminuição de 

relações mais íntimas. O stress inerente à vivência de cada etapa acompanhada por eventos 

antecipados (e.g. um casamento), ou eventos inesperados (Patterson & Garwick, 1994; cit. por 

Fiese, 2006), pode ser atenuado, ou mais facilmente vivido, na presença de rotinas e rituais na 

família (Fiese, 2006). 

Os diversos momentos de transição são passíveis de análise, através da avaliação das crenças e 

práticas familiares (Fiese, 1997), como os rituais, os quais marcam o início e o fim de um ciclo 

de vida familiar e revelam-se importantes na compreensão da organização do comportamento da 

família nos períodos de transição. Famílias com crianças em idade pré-escolar praticam mais 

rituais e atribuem mais significado ao jantar e às actividades de fim-de-semana, comparando com 

famílias cujo menor mais velho é uma criança (Fiese et al., 1993; cit. por Fiese, 1997). A 

transição para a adolescência possibilita a reorganização dos rituais, promovendo maior 

autonomia e envolvimento dos jovens no grupo de pares (Lax & Lussardi, 1988; cit. por Fiese, 

1997). Os adolescentes sentem a necessidade de mudar papéis dentro da família. Os rituais dão 

uma oportunidade para os renegociar e falar sobre os aspectos positivos e negativos das 

interações familiares, fazendo os adolescentes sentirem-se indivíduos na família (Eaker & 

Walters, 2002). O papel crescente dos filhos na família, leva a uma mudança nos rituais, para 

uma maior participação destes elementos (Fiese, 1997). De facto, alguns autores encontraram 

diferenças no grau e significado de ritualização, conforme o estado de parentalidade (Fiese, 

Hooker, Kotary & Schwagler, 1993; cit. por Fiese et al., 2002). A partir do momento em que o 

filho começa a ser um participante mais activo e competente na vida familiar, as rotinas tornam-

se mais regulares e os rituais mais significativos (Fiese et al., 2002), ajudando a criar uma 

identidade familiar mais coesa. Relativamente às gerações mais velhas, Meske et al. (1994; cit. 

por Fiese et al., 2002) verificaram que os familiares mais velhos continuam a assumir um sério 

compromisso com os rituais. Apesar das suas rotinas diárias serem menos frequentes, continuam 

envolvidos nos eventos familiares (Ludwig, 1998; cit. por Fiese et al., 2002).  
 

1.6. Forma e Grau de Ritualização 
 

A cultura exerce um importante papel na forma como os rituais são praticados, existindo, 

assim, semelhanças e diferenças entre famílias de diversas culturas (Fiese et al., 2002). Não 

existem “melhores” ou “piores” traços familiares (Fiese et al., 2002), mas sim, diferentes graus 

de ritualização na organização e funcionamento familiares, conforme o sucesso e o significado 
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presentes na vida colectiva da família. A ritualização é mais marcada nalgumas famílias do que 

noutras. Enquanto nalgumas, raramente, são organizadas actividades ritualizadas, noutras 

qualquer pretexto serve para que os seus elementos se juntem para celebrar algo (Fiese & Kline, 

1993). O modo como a família se organiza apresenta-se como a sua característica idiossincrática 

(Fiese et al., 2002), tornando as interacções no seio de uma família, personalizadas e distintas das 

de outra. Assim, os rituais e as rotinas familiares são únicos de cada família (Fiese et al., 2002), 

diferindo no significado que os indivíduos imprimem nestas actividades. Estas são tão privadas a 

cada agregado familiar, pelos diferentes significados que possuem, dependendo dos diversos 

contextos de quem as utilizam (Fiamenghi, 2002). As famílias poderão, deste modo, ser 

diferenciadas em termos do grau de flexibilidade das suas práticas ritualizadas, que regulam o 

comportamento quotidiano, assim como, em termos do grau em que os rituais surgem como uma 

parte significativa das suas vidas (Fiese, 1997).  

As especificidades de cada família vão definir o significado atribuído às diversas actividades 

que os membros da família realizam em conjunto. O mesmo evento pode não ter o mesmo 

significado para diferentes famílias, assim como, cada família define e cria os seus próprios 

eventos. A forma como a família utiliza os rituais pode ser definida em seis estilos, segundo 

Roberts (1988; cit. por Lind, 2004) e Imber-Black e Roberts (1993; cit. por Lind, 2004): famílias 

subritualizadas, com rituais rígidos, com uma ritualização orientada ou desequilibrada, com 

rituais obrigatórios, com o processo de rituais interrompido, e com rituais flexíveis. A maior ou 

menor flexibilidade dos rituais exerce grande influência nos indivíduos. Fiese (1992; cit. por 

Fiese, 1997) verificou que uma maior rigidez dos rituais, com fraco envolvimento afectivo, 

estava relacionada com elevados níveis de ansiedade e sintomas somáticos em adolescentes. Por 

outro lado, a falta de ritualização está relacionada com o pouco cumprimento das indicações 

médicas em adolescentes com diabetes (Wertleib, Hauser & Jacobson, 1986; cit. por Fiese, 

1997). Em termos de tipos de controlo do comportamento, caótico, laissez-faire, rígido, e 

flexível, verifica-se que em escala, os quatro tipos evoluem do menos eficaz para o mais eficaz 

(Dickstein, 2002). Analogamente, demasiado compromisso nos rituais pode resultar em padrões 

rígidos de interacção, e muito pouco compromisso em relações familiares caóticas (Fiese et al., 

2006). O planeamento deliberado das actividades poderá ser uma solução para a não ocorrência 

destes padrões relacionais. Os graus de ritualização mudam quanto ao simbolismo, emoção e 

significado afectivo, numa mesma família. Apesar de ser crucial a manutenção dos rituais, ao 

longo do tempo, não significa que estes tenham de ser sempre os mesmos. O importante é que a 

família seja capaz de adaptar os rituais às suas necessidades de mudança, pois quando tal não 
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acontece, os rituais tornam-se vazios, perdem o seu simbolismo, celebrando-se eventos, 

simplesmente, por obrigação (Fiamenghi, 2002). Esta capacidade da família em ser flexível, ao 

modificar os rituais gradualmente, é crucial para que estes permaneçam eficazes (Wolin & 

Bennett, 1984; cit. por Eaker & Walters, 2002), acompanhando o desenvolvimento das relações 

familiares (Lind, 2004).  
 

1.7. Funções e Benefícios dos Rituais Familiares e Culturais 
 

Estudos sobre os rituais familiares e culturais revelaram a existência de vários benefícios e 

funções deste tipo de eventos. Estes são importantes promotores da coesão e identidade 

familiares, permitindo a transmissão de valores familiares e culturais e a criação de sentimentos 

de pertença à família (Fiamenghi, 2002; Lind, 2004; 2008; Fiese et al., 2006). Os rituais 

mostram-se capazes de fomentar o bem-estar físico e psicológico e um ajustamento psicossocial 

da família (Kiser et al., 2005; cit. por Lind, 2008), sendo, igualmente, factores protectores do 

relacionamento intra e extrafamiliar, assim como, inter-geracional (Lind, 2008). Também se 

verifica que estes eventos promovem maior competência parental, melhor adaptação social, saúde 

e desempenho escolar em crianças e adolescentes, melhor harmonia entre pais e filhos e maior 

satisfação conjugal (Fiese et al., 2002). Tal como já referido anteriormente, os rituais permitem a 

manutenção da estabilidade familiar, em momentos de crise (Fiamenghi, 2002), como a vivência 

com um familiar doente (Fiese, 1997), ou os pontos de transição desenvolvimentista, e.g. 

passagem para a adolescência (Eaker & Walters, 2002), assim como, uma oportunidade para os 

adolescentes (cada vez mais autónomos) renegociarem os papéis familiares (Eaker & Walters, 

2002). A realização deste tipo de actividades é importante na promoção da socialização das 

crianças (Howe, 2002; Fiese & Parke, 2002) e de relações mais íntimas entre os membros da 

família (Fiese & Parke, 2002).  

Na vivência dos rituais familiares e culturais, a família envolve-se em actividades que vão 

além do seu espaço privado, isto é, da própria casa. O ambiente em que se insere, neste caso, o 

ambiente residencial urbano, poderá desempenhar um importante papel na dinâmica familiar e, 

consequentemente, na expressão dos rituais. Se assim for, a satisfação com esse ambiente poder-

se-á relacionar com os rituais, logo, poderemos estar perante uma relação entre as variáveis 

Satisfação Residencial e Rituais Familiares e Culturais. Será no desvendar dessa relação que o 

estudo se debruçará.  
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II. Processo Metodológico 
 

2.1. Âmbito e Pertinência de Investigação 
 

A presente investigação visa desvendar a influência dos sistemas urbanos no quotidiano dos 

indivíduos. As constantes mudanças inerentes à cidade poderão afectar o modo como os 

indivíduos olham, observam e vivem o local onde residem. Consequentemente, o modo como é 

percepcionado esse local poderá relacionar-se com o modo como os indivíduos organizam o seu 

quotidiano no contexto mais íntimo da família e da comunidade. Verificando-se esta relação, a 

presente investigação poderá vislumbrar algumas luzes sobre formas mais equilibradas de 

organização da cidade, como contributo para um desenvolvimento mais saudável dos seus 

habitantes, designadamente, das famílias. 
 
2.2. Questões de Investigação 

2.2.1. Questão de Partida 

Ao assumir a cidade, a família e a comunidade como os contextos primordiais de investigação, 

será pertinente estudar se as variáveis Satisfação Residencial e Rituais Familiares e Culturais se 

relacionam e qual o significado dessa possível relação. Deste modo, no âmbito da revisão de 

literatura realizada e da pertinência do estudo, surge a seguinte questão de partida: 

A percepção da qualidade do ambiente residencial percebida (satisfação residencial) está 

relacionada com a realização e o significado dos rituais familiares e culturais? 
 

2.2.2. Questões de Investigação 

Da primeira questão geral decorrem as seguintes questões específicas de investigação: Q1. 

Estarão as percepções das características do macroambiente urbano, logo, do bairro ou área de 

residência, relacionadas com os Rituais Familiares e Culturais?; Q2. Que variáveis 

sociodemográficas estarão relacionadas com a Satisfação Residencial e com as suas dimensões? 

Q3. Que variáveis sociodemográficas estarão relacionadas com os Rituais Familiares e Culturais, 

e com as dimensões a estes inerentes? Q4. Que variáveis sociodemográficas estarão, 

simultaneamente, relacionadas com a Satisfação Residencial e os Rituais Familiares e Culturais? 

 
2.3. Objectivos de Investigação 

2.3.1. Objectivo Geral 

Os resultados obtidos no estudo em causa poderão contribuir para o melhor conhecimento 

sobre a influência que sistemas maiores têm sobre o funcionamento de sistemas de menores 

dimensões. Considerando a multiplicidade de factores inerentes ao ambiente em que a família se 
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insere, e a importância que o contexto físico e social tem para o indivíduo, surgiu como objectivo 

geral da investigação, estudar a possível relação entre as variáveis, satisfação residencial e 

rituais familiares e culturais.  
 
2.3.2. Objectivos Específicos 

Os objectivos específicos delineados foram os seguintes:  

i. Estudar a relação entre a qualidade do ambiente residencial urbano percebida e a 

realização e significado atribuído aos rituais familiares e culturais.  

ii. Estudar a relação entre a percepção das características arquitectónicas, das relações 

sociais, contextuais, e funcionais do local de residência na cidade, e a realização e o 

significado dos rituais familiares e culturais, avaliando a relação entre as dimensões 

das variáveis satisfação residencial e rituais familiares e culturais.  

iii. Avaliar que características sociodemográficas estarão relacionadas com a satisfação 

residencial, em meio urbano, e com os rituais familiares e culturais. 
 

2.4. Selecção da Amostra 
 

De forma a responder às questões de investigação propostas e a alcançar os objectivos do 

estudo em causa, foi seleccionada uma amostra de indivíduos residentes em todo o território 

nacional (continental e ilhas), em meio urbano (pequenas, médias e grandes cidades). Ao ser 

abrangido o país inteiro, obtém-se uma amostra heterogénea, a nível da tipologia do agregado 

familiar, das características do contexto urbano, no qual os participantes se inserem, entre outros.  

A metodologia utilizada recaiu na aplicação de três instrumentos de auto-relato, após a 

apresentação e explicação do estudo, e o consentimento informado de participação dos 

indivíduos, no qual foi disponibilizado o contacto dos responsáveis (Anexo 2). O primeiro 

instrumento concerniu à recolha de dados sociodemográficos, sendo os restantes dois referentes à 

avaliação das variáveis em estudo, como descrito, pormenorizadamente, no ponto dos 

instrumentos utilizados (2.5.), segundo a ordem em que foram preenchidos pelos participantes. A 

aplicação foi realizada, maioritariamente, via online (clarificado no ponto 2.6.). Somente, três 

aplicações foram efectuadas na presença da investigadora, por opção dos inquiridos.  

Como critérios de participação, a investigação assumiu indivíduos com idade igual ou superior 

a dezoito anos, incluídos num agregado familiar de, pelo menos, duas pessoas, com uma cidade 

como localidade de residência, e a residir na sua área de residência ou bairro há, pelo menos, um 

ano.  
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2.4.1. Caracterização da Amostra 
 

A amostra obtida no estudo é constituída por 155 indivíduos, dos quais 118 são do sexo 

feminino (76,1%) e 37 do sexo masculino (23,9%), com idades compreendidas entre os 19 e os 

69 anos (M=32,68; DP=12,33). A quase totalidade dos participantes é de nacionalidade 

portuguesa (98,7%; N=153), havendo um indivíduo proveniente da Guiné-Bissau (0,6%) e um 

indivíduo proveniente da Moldávia (0,6%).   

Relativamente ao estado civil, verifica-se uma maior percentagem de indivíduos solteiros 

(51%; N=79), seguida de indivíduos casados (31,6%; N=49), em união de facto (11%; N=17) e 

separados, divorciados ou viúvos (6,5%; N=10). Verifica-se que, em relação ao grau de 

escolaridade, grande parte dos indivíduos possui uma licenciatura (41,9%; N=65), tendo os 

demais completado o 12º ano ou equivalente (31,6%; N=49), um mestrado ou doutoramento 

(25,8%; N=40), e apenas um o 9º ano ou equivalente (0,6%). Entre estes encontram-se 84 

empregados (54,2%), 46 estudantes (29,7%), 13 trabalhadores estudantes (8,4%) e 12 reformados 

ou desempregados (7,7%).  

No campo relativo ao Grupo5 em que se enquadra a profissão dos indivíduos, estes foram 

levados a seleccionar a própria profissão, quando dependentes dos próprios rendimentos, ou a 

seleccionar a profissão de quem dependem financeiramente (e.g. estudantes e desempregados). 

Os dados obtidos demonstram que a maioria dos indivíduos pertence ao Grupo 2 (Especialistas 

das Profissões Intelectuais e Científicas; 45,8%; N=71), ao Grupo 1 (Quadros Superiores de 

Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas; 20%; N=31), e ao Grupo 

3 (Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; 15,5%; N=24), como exposto no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A designação dos grupos baseou-se na Classificação Nacional de Profissões (CNP) do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Paginas/CNP.aspx; acedido em Novembro de 2010). 
A leitura do Nível Profissional segue a codificação de 1 a 9, sendo que 1 concerne ao nível mais elevado 
(Quadros Superiores de Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas) e 9 ao nível 
menos elevado (Trabalhadores Não Qualificados). 
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Quadro 1. Distribuição da amostra por grupo profissional. 
 
A zona geográfica de residência foi classificada em quatro categorias: a) Norte (incluindo os 

distritos do Porto, de Viana do Castelo e Aveiro); b) Centro (incluindo os distritos de Lisboa, 

Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra e Évora); c) Sul (incluindo os distritos de Beja e Faro); d) 

ilhas (Madeira e Açores). A maioria dos indivíduos reside no Centro do país (83,2%; N=129), tal 

como se observa no Quadro 2.  

Quadro 2. Distribuição da amostra por zona geográfica de residência. 
 
O tempo médio na localidade de residência situa-se em 21,73 anos (DP=12,99; amplitude de 1 

a 58 anos) e o tempo médio na área ou bairro de residência em 14,12 anos (DP=10,52; amplitude 

de 1 a 54 anos). A maioria dos indivíduos não trabalha na área ou bairro de residência (67,7%; 

N=105), constatando-se que apenas 50 o fazem (32,3%). Em relação ao número de actividades 

desenvolvidas na área ou bairro de residência (de lazer, desportivas, de voluntariado, ou outras), 

Grupos Profissionais Frequência Percentagem 
 
Grupo 1 (Quadros Superiores de Administração Pública, Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresas) 

 
 

31 

 
 

20% 

Grupo 2 (Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas) 71 45,8% 

Grupo 3 (Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio)                   24 15,5% 

Grupo 4 (Pessoal Administrativo e Similares) 12 7,7% 

Grupo 5 (Pessoal dos Serviços e Vendedores) 9 5,8% 

Grupo 6 (Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pesca) 3 1,9% 

Grupo 7 (Operários, Artífices e Trabalhadores Similares) 0 0% 

Grupo 8 (Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores de Montagem) 0 0% 

Grupo 9 (Trabalhadores Não Qualificados) 5 3,2% 

Total 155 100% 

Zona Geográfica Frequência Percentagem 
 
Norte (distritos do Porto, de Viana do Castelo e Aveiro) 
 

 
8 

 
5,2% 

Centro (distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra e Évora) 129 83,2% 

Sul (distritos de Beja e Faro) 
 

7 4,5% 

Arquipélagos (Madeira e Açores) 11 7,1% 

Total 155 100% 
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87 indivíduos indicam não participar em nenhuma actividade (56,1%), 50 numa (32,3%), 14 em 

duas (9%) e 4 em três (2,6%).  

O número médio de elementos do agregado familiar situa-se em 3,28 elementos (DP=1,11; 

amplitude de 1 a 7 elementos), existindo 72 indivíduos que residem com os pais (46,5%). A nível 

da tipologia do agregado familiar, encontram-se 83 casais com filhos (53,5%), 31 casais sem 

filhos (20%), 19 famílias monoparentais (12,3%), 13 famílias alargadas (8,4%) e 9 famílias 

reconstruídas (5,8%). Verifica-se que a idade média do cônjuge ou companheiro situa-se em 41,8 

anos (DP=11,31; amplitude de 26 a 68 anos); do filho ou enteado mais velho em 13,5 anos 

(DP=7,81; amplitude de 1 a 29 anos) e do filho mais novo em 7,9 anos (DP=6,29; amplitude de 1 

a 22 anos); da mãe em 52,3 anos (DP=5,85; amplitude de 42 a 73 anos) e do pai ou padrasto em 

54,6 anos (DP=7,20; amplitude de 42 a 75 anos); do irmão mais velho em 27,9 anos (DP=4,21; 

amplitude de 22 a 39 anos) e do irmão mais novo em 18,4 anos (DP=6,04; amplitude de 4 a 38 

anos).  

No que concerne à religiosidade, 91 indivíduos indicam ser religiosos (58,7%), dos quais 2 

não têm religião (2,2%), 86 são Cristãos (94,5%) e 3 pertencem a outra religião (3,3%). Entre os 

que afirmam ter religião, 37 consideram-se praticantes (41,6%).  
 
2.5. Instrumentos Utilizados 
 

Os instrumentos utilizados6 na investigação concerniram à Escala Breve da Qualidade do 

Ambiente Residencial Percebida (QARP), resultante da tradução e validação para a população 

portuguesa, em colaboração com Ferreira (no prelo), da escala italiana Abbreviated Perceived 

Residential Environment Quality (PREQ), criada por Fornara, Bonaiuto e Bonnes (2009), e ao 

Questionário de Rituais Familiares – Revisto (QRF-R), o qual surge da revisão da versão 

portuguesa, de Crespo e Lind (2008), do Family Ritual Questionnaire (FRQ), elaborado por Fiese 

e Kline (1993). O recurso a estes instrumentos permite medir o grau de Satisfação Residencial e 

o grau e significado dos Rituais Familiares e Culturais dos indivíduos, respectivamente.  

Para além da escala e do questionário referido, foi igualmente aplicado um questionário de 

recolha de dados sociodemográficos, cuja elaboração teve por base o questionário 

sociodemográfico de Marante (2010), permitindo caracterizar a amostra em estudo. Como 

referido, anteriormente, os três instrumentos foram aplicados pela ordem em que são, de seguida, 

descritos. 

 

 

6 Nos anexos 3, 4 e 5 encontram-se os três instrumentos utilizados na investigação.  
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2.5.1. Questionário Sociodemográfico 
 

Com o intuito de caracterizar a amostra e analisar possíveis correlações entre variáveis 

sociodemográficas e as duas variáveis em estudo, Satisfação Residencial e Rituais Familiares e 

Culturais, foram recolhidos determinados dados pessoais dos participantes. O questionário 

continha dezoito questões, sendo elaborado a partir de uma adaptação do questionário 

sociodemográfico, criado por Marante (2010)7.  

As questões foram reformuladas, de forma a ajustar o questionário à população em estudo e 

aos objectivos da investigação. Devido ao facto do estudo abranger indivíduos de todo o país, foi 

solicitado qual o distrito ou região autónoma de residência dos participantes. Não só, estes 

indicaram o tempo de residência na área de residência, como também, na localidade de 

residência. Relativamente à situação familiar, os participantes revelaram o número de elementos 

do agregado familiar, quais a este pertenciam, e quais as suas idades.  

 
2.5.2. Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP)    
 

A Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP) surge do processo 

de adaptação para a população portuguesa, em colaboração com Ferreira (no prelo), da escala 

italiana Abbreviated Perceived Residential Environment Quality (PREQ) de Fornara, Bonaiuto e 

Bonnes (2009).  

A escala PREQ foi, inicialmente, criada por Bonnes, Bonaiuto, Aiello, Perugini e Ercolani, em 

1997 (cit. por Bonaiuto, Fornara & Bonnes, 2003), e mais tarde aperfeiçoada pelos mesmos 

autores (Bonaiuto, Aiello, Perugini, Bonnes & Ercolani, 1999; cit. por Bonaiuto et al., 2003). A 

partir dos constructos teóricos propostos por Bonnes et al. (1997), Bonaiuto, Fornara e Bonnes 

(2003; 2006) adaptaram a escala, reduzindo o número de itens de 362 para 141, a qual revelou ser 

um instrumento mais funcional, seguro e consistente. Posteriormente, os mesmos autores 

(Fornara et al., 2009) elaboraram uma nova versão do instrumento, criando, assim, a escala breve 

PREQ. Esta foi validada numa população de 1488 moradores de diversos bairros de 11 cidades, 

de média e baixa dimensão (i.e. entre 400.000 e 50.000 habitantes), de Itália (Agrigento, 

Bologna, Cesena, Firenze, Grosseto, L’Aquila, Latina, Matera, Palermo, Pescara e Salerno). A 

tipologia dos bairros seleccionados variou ao nível da qualidade e da localização do bairro dentro 

da cidade (centro vs. periferia). Através da análise factorial confirmatória dos dados, Fornara et 

al. (2009) verificaram as quatro macrodimensões avaliativas da qualidade residencial, reveladas 

na anterior versão da escala: a) características arquitectónico-urbanas; b) características sócio-

relacionais; c) características funcionais; e d) características contextuais. Cada uma das 

7 Consultar questionário sociodemográfico em  Marante, L. (2010). A Reconstrução do Sentido de Comunidade: 
Implicações Teórico-metodológicas  no Trabalho sobre a Experiência de Sentido de Comunidade.  
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macrodimensões inclui entre 1 a 4 subescalas, as quais, por sua vez, englobam entre 1 a 3 

factores que reportam, cada um, a 3 ou 4 itens (ver Anexo 6). Igualmente, verifica-se que os 

resultados demonstraram uma consistência interna aceitável do conjunto de itens da escala.  

Constata-se que a escala breve PREQ é constituída por 62 itens. Cada subescala engloba itens 

conotados positivamente (i.e. expressam a presença de qualidade ambiental) e negativamente (i.e. 

expressam a falta de qualidade). O método de resposta corresponde a uma escala de Likert de 7 

pontos (de 1 – Discordo Totalmente a 7 – Concordo Totalmente).  

A adaptação para a língua portuguesa da escala breve PREQ foi um processo faseado, tendo 

partido da versão italiana. O processo iniciou-se com a tradução dos itens por uma pessoa de 

nacionalidade portuguesa, fluente em italiano, seguida da retroversão por uma pessoa de 

nacionalidade italiana, residente em Portugal há mais de trinta anos, a qual não teve contacto com 

a versão original italiana. As duas versões foram analisadas, verificando pontos discordantes ou 

que poderiam distorcer o sentido das questões. Somente, pequenas alterações foram feitas ao 

nível do vocabulário, sendo que as palavras substituídas actuavam quase como sinónimos. 

Posteriormente, foi realizada a revisão final da tradução por um professor de italiano do Instituto 

Italiano de Cultura de Lisboa, tendo acesso à versão original italiana. Após a correcção de 

algumas palavras, a escala foi validada através de um pré-teste a oito indivíduos de diferentes 

idades e populações, com o intuito de assegurar se os itens eram perceptíveis e compreensíveis, 

tanto para os participantes do presente estudo, como do estudo de Ferreira (no prelo), tendo-se 

modificado um número reduzido de palavras. 

A QARP mantém o formato original de 62 itens, distinguindo-se no formato de resposta, pelo 

que os itens são respondidos numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 - Discordo Totalmente a 5 – 

Concordo Totalmente). A escolha por uma escala de menor amplitude, resultou da necessidade de 

Ferreira (no prelo) utilizar tal formato no seu estudo, exigindo que o mesmo fosse adoptado na 

presente investigação, assim como, da necessidade de evitar possíveis erros de tendência central 

ou de resposta extremada, mais prováveis em escalas de maior amplitude. Acresce ainda, que os 

itens estão escritos somente na forma positiva, ao invés da versão original (e.g. 1. As casas do 

bairro estão muito próximas entre si.), dos quais 27 são invertidos (itens 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 40, 44, 47, 51, 54, 58 e 62).  
 

2.5.3. Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R) 
 

O Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R) resulta da revisão da versão 

portuguesa, de Crespo e Lind (2008), do Family Ritual Questionnaire (FRQ) de Fiese e Kline 

Processo Metodológico 
 



 
 
 

24 
 

(1993). Fiese e Kline (1993) elaboraram o FRQ com o propósito de identificar os elementos 

centrais dos rituais familiares. Partindo da evidência empírica de Wolin e Bennett (1984; cit. por 

Fiese & Kline, 1993), Imber-Black (1988; cit. por Fiese & Kline, 1993) e Roberts (1988; cit. por 

Fiese & Kline, 1993), as autoras identificaram como os principais componentes dos rituais, sete 

contextos, nos quais os rituais ocorrem – hora de jantar, fins-de-semana, férias, feriados 

religiosos, tradições culturais, celebrações anuais e celebrações especiais – e oito dimensões, i.e. 

os comportamentos envolvidos na realização dos rituais – ocorrência, papéis, rotina, 

comparência, afecto, significado simbólico, continuação e deliberação (Fiese & Kline, 1993). No 

que concerne aos contextos, ainda é feita a distinção entre rituais familiares (hora de jantar, fins-

de-semana e férias) e rituais culturais (feriados religiosos, tradições culturais, celebrações anuais 

e celebrações especiais), em que os primeiros reportam à família nuclear e os segundos a uma 

participação mais activa da família alargada e da comunidade (Fiese & Kline, 1993). 

O FRQ está dividido nos sete contextos mencionados, sendo cada um constituído por oito 

itens, correspondentes às oitos dimensões dos rituais, o que perfaz um total de 56 itens. O método 

de resposta equivale a uma escala de tipo dicotómico, em que o indivíduo terá de escolher, entre 

duas alternativas, qual a afirmação que mais se aproxima à sua família. De seguida, terá de 

determinar se a sua escolha é Totalmente verdade ou Mais ou menos verdade. 

Aquando da adaptação para a população portuguesa do FRQ, Crespo e Lind (2008) 

depararam-se com algumas dificuldades de preenchimento do questionário. Embora, as 

instruções tenham sido claramente explicadas e um exemplo de cada item disponibilizado, cinco 

inquiridos não souberam responder correctamente (Lind, 2008). Em contacto com Fiese, esta 

revelou que o mesmo ocorrera noutros países, sugerindo que cada item fosse desdobrado em duas 

questões. O questionário manteve o número de itens da versão original, i.e. 56.  

A versão portuguesa do FRQ apresenta uma boa consistência interna, mais acentuada nos 

contextos dos rituais culturais e menos nos dos rituais familiares (Lind, 2008). Através da análise 

factorial realizada, os autores verificaram a existência de dois factores distintos, relativamente 

aos contextos e dois factores distintos, relativamente às dimensões, dados esses que ao serem 

cruzados levaram os autores a propor quatro novas variáveis: a Realização dos Rituais 

Familiares, o Significado dos Rituais Familiares, a Realização dos Rituais Culturais e o 

Significado dos Rituais Culturais, as quais apresentam bons valores psicométricos (Lind, 2008).  

No âmbito da presente investigação, a versão portuguesa do FRQ passou por um processo de 

revisão, no sentido de tornar o instrumento mais facilmente perceptível, aquando do seu 

preenchimento, por parte dos participantes. Por conseguinte, as questões foram reformuladas 
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numa só, mantendo-as conotadas positivamente (e.g. 1. Na nossa família, todos jantam juntos, 

regularmente.). O formato de resposta foi, igualmente, alterado para uma escala de Likert de 5 

pontos (de 1 - Discordo Totalmente a 5 – Concordo Totalmente). A versão do QRF-R foi sujeita 

a um pré-teste a três pessoas, tendo sido somente acrescentada uma palavra num dos itens. À 

semelhança da versão portuguesa, o questionário está dividido em sete contextos, cada um 

composto por oito itens, perfazendo um total de 56 itens.  
 
2.6. Processo de Recolha de Dados 
 

De modo a garantir que as questões apresentadas aos participantes eram perceptíveis e que o 

preenchimento dos instrumentos era facilmente efectuado, realizou-se um pré-teste a três pessoas 

residentes no distrito de Lisboa, de diferentes idades, aplicando o questionário sociodemográfico, 

a escala QARP e o QRF-R, em formato impresso. 

A divulgação do estudo fez-se por e-mail, com o imprescindível auxílio do orientador da 

presente dissertação, familiares, amigos, colegas da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, e conhecidos. O seu apoio contribuiu para a obtenção de um maior número de 

participantes, de todo o país, incluindo cidades de Portugal Continental e Regiões Autónomas.  

As aplicações foram realizadas, quase na totalidade, via online, tendo somente três aplicações 

sido efectuadas em formato impresso, na presença da investigadora, porque mostrou-se ser mais 

fácil, para três dos participantes, responder neste formato, ao invés de no formato online. Devido 

à controvérsia que a metodologia de investigação pela Internet tem suscitado, na comunidade 

científica, o processo de estudo online será clarificado no seguinte ponto, aprofundando as suas 

principais características, vantagens e desvantagens.   

Para poderem participar no estudo, os indivíduos tiveram de aceder ao endereço electrónico 

http://www.questionariotese.totalh.com. A elaboração do termo de consentimento informado e 

dos três instrumentos de investigação, em formato online, foi realizada por um Engenheiro 

Informático, em colaboração com a investigadora.  

Após a apresentação e explicação do estudo, e o consentimento dos participantes, assegurando 

o seu anonimato e a confidencialidade das respostas, seguiu-se a aplicação do questionário 

sociodemográfico, da Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP) e 

do Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R). No início do preenchimento de cada 

instrumento, foi facultada aos participantes a sua apresentação e instruções de preenchimento. 
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A amostra foi recolhida entre Fevereiro e Abril de 2011, tendo a base de dados sido elaborada 

e analisada com recurso ao programa informático SPSS (Statistical Packages for the Social 

Sciences) versão 19.0 para Windows.   
 

2.6.1. Metodologia de Investigação Online: A Semelhança na Diversidade entre o Método 

Tradicional e o Questionário Online  
 

A diversidade na metodologia adoptada em investigação científica impõe ao investigador a 

dificuldade em escolher qual o melhor procedimento a seguir. No âmbito da investigação 

psicológica, um dos processos que mais debate tem suscitado entre os autores é a metodologia via 

online. De facto, são apontados determinados problemas à recolha de informação, através da 

aplicação de questionários pela Internet (Kraut, Olson, Banaji, Bruckman, Cohen & Couper, 

2003). Contudo, a comunidade científica não se mostra consensual, relativamente às vantagens e 

desvantagens deste tipo de metodologia, em termos da qualidade dos dados recolhidos.  

O menor controlo sobre o ambiente de aplicação dos instrumentos revela-se um dos desafios 

impostos pela investigação online. Poderá ser difícil assegurar o consentimento informado, 

explicar claramente as instruções de preenchimento dos questionários, e garantir que os 

participantes são quem assumem ser, devido ao anonimato inerente, podendo resultar em 

respostas repetidas (Kraut et al., 2003). No entanto, tais obstáculos podem ser atenuados ou 

eliminados com recurso ao registo do IP (Identificador Pessoal) de cada computador (Kraut et al, 

2003; Gosling, Vazire, Srivastava & John, 2004), ou à criação de secções no consentimento 

informado, nas quais o inquirido terá de clicar na palavra Aceito, antes de poder responder (Kraut 

et al., 2003), tal como efectuado neste estudo. Estipula-se que perante a possibilidade de optar por 

responder a um questionário via online ou em formato impresso, os indivíduos preferem a 

segunda opção (Coupier, 2001; Fricker & Schonlau, 2002; cit. por Kraut et al., 2003). Na 

presente investigação, os indivíduos puderam escolher responder por ambas as vias, verificando-

se que a maioria quis participar via online, contrapondo a evidência empírica. Segundo Dolnicar, 

Laesser e Matus (2009), as populações urbanas preferem responder a questionários online, do que 

em papel, quando lhes é colocada essa opção, corroborando o sucedido no presente estudo. 

No âmbito do estudo, a recolha da amostra exigia a utilização de uma metodologia apta ao 

recrutamento de um grande número de participantes. A aplicação de questionários pela Internet 

facilita esse processo (Kraut et al., 2003; Lonsdale, Hodge & Rose, 2006), sendo escassos os 

custos de selecção da amostra, e.g. não entrega em mão ou por correio do questionário; não 

necessidade da presença do investigador para supervisionar e explicar as instruções (Kraut et al., 
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2003; Gosling et al., 2004; Dolnicar et al., 2009), o que permite que indivíduos com menores 

recursos (e.g. estudantes, investigadores independentes) possam desenvolver diversas 

investigações (Kraut et al., 2003). Tais vantagens, acrescidas da facilidade de divulgação do 

estudo via online, potenciaram a escolha desta metodologia.  

A semelhança ou diferença entre os dados obtidos nas duas metodologias, questionário online 

e questionário impresso, surge como o principal ponto de discussão em torno da qualidade e 

fidedignidade da informação recolhida. Os resultados obtidos através da aplicação de 

questionários online têm-se revelado consistentes com os obtidos através de questionários em 

papel (Buchanan & Smith, 1999; cit. por Lonsdale et al., 2006; Gosling et al., 2004). 

Especificamente, verifica-se que a população que participa em investigações pela Internet é 

semelhante à que participa em investigações tradicionais, no que concerne ao mal ajustamento 

(Gosling et al., 2004) e ao modo como respondem às questões (Lonsdale et al., 2006). Salientam-

se, também, as vantagens que os questionários online têm sobre os questionários em papel. A 

possibilidade de participar no estudo, sem a presença do investigador, torna os indivíduos menos 

inibidos e mais confortáveis no revelar da informação pessoal, ao saberem que o seu anonimato 

será salvaguardado (Kraut et al., 2003; Gosling et al., 2004). Assim, o recurso a estes 

questionários poderá até ser menos arriscado que o uso de questionários em papel, pela sua 

reduzida pressão social sobre os inquiridos (Sproull & Kiesler, 1991; cit. por Kraut et al., 2003). 

Outra das vantagens desta metodologia, é o facto de facilitar o armazenamento de dados, 

evitando a transcrição de respostas e os consequentes erros no registo de dados, frequentes na 

metodologia tradicional (Kraut et al., 2003; Gosling et al., 2004). Igualmente importante, é o 

maior controlo da metodologia online sobre a recolha de dados, ao exigir aos participantes a 

escolha de uma, ou mais, alternativas, impedindo a ausência de dados (missings), mais provável 

na aplicação da versão em papel do questionário (Kraut et al., 2003; Lonsdale et al., 2006).  

Pese embora, o recurso a questionários online ofereça diversas vantagens sobre a utilização de 

questionários em formato impresso, não são claras as conclusões acerca da primazia dada a essa 

metodologia (Lonsdale et al., 2006). No estudo de Dolnicar et al. (2009), constata-se que ambas 

as investigações, online e em formato impresso, estão sujeitas a enviesamentos, realçando a 

abordagem de estudo multi-método, adoptada na presente investigação, como o meio mais viável 

de recolha de dados. Dada a semelhança entre os resultados obtidos pelas duas metodologias, 

poder-se-á concluir que ambas acarretam riscos para a investigação (Kraut et al., 2003; Gosling et 

al., 2004; Lonsdale et al., 2006; Dolnicar et al., 2009), não se colocando em causa a adequação 

duma sobre a outra. 
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III. Resultados 
 

3.1. Estudo da Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP)    

3.1.1. Validade de Constructo: Análise Factorial Exploratória 

A validação da Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP) para 

a população portuguesa reportou à análise factorial exploratória, segundo o método de extracção 

de componentes principais (ACP), de cada uma das quatro macrodimensões avaliativas da escala 

breve PREQ (Fornara et al., 2009) – a) características arquitectónico-urbanas; b) características 

sócio-relacionais; c) características funcionais; d) características contextuais. O método utilizado 

consiste na transformação de um conjunto de variáveis quantitativas correlacionadas, noutro com 

menor número de variáveis não correlacionadas, designadas componentes principais (Pestana & 

Gageiro, 2008). O recurso a uma análise deste cariz implica o respeito por pré-requisitos 

verificáveis pelos testes de Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy (KMO) e de 

esfericidade de Bartlett (Pestana & Gageiro, 2008). Os seus resultados revelaram valores que 

garantem a validade do método utilizado, para as quatro macrodimensões (KMO=0.779, χ2 

(171)=1404,482, p<0.000 para Características Arquitectónico-Urbanas; KMO=0.745, χ2 

(36)=540,548, p<0.000 para Características Sócio-relacionais; KMO=0.848, χ2 

(190)=1545,261, p<0.000 para Características Funcionais; KMO=0.799, χ2 (91)=900.793, 

p<0.000 para Características Contextuais), verificando-se um bom nível de correlação entre os 

itens da macrodimensão Características Funcionais e um nível de correlação aceitável entre os 

itens das restantes três macrodimensões. Tendo em conta que o teste de esfericidade de Bartlett é 

significativo para p<0.000 para as quatro macrodimensões, existe correlação entre algumas 

variáveis, estando assim preenchidos os pré-requisitos necessários para esta análise. 

Verificou-se não ser viável a determinação do valor total da escala, como já constatado por 

Fornara et al. (2009), motivo pelo qual se procedeu à análise factorial de cada uma das 

macrodimensões. Deste modo, poder-se-á designar a escala QARP como um conjunto de quatro 

escalas independentes sobre a Satisfação Residencial (semelhante a uma bateria de escalas), 

remetendo para as quatro macrodimensões avaliativas. 

Pelo critério de Kaiser8, verificaram-se entre um a seis valores próprios superiores a um (ver 

Tabelas 1, 2, 3 e 4, no Apêndice I). Considerando, os valores obtidos, procedeu-se a uma análise 

factorial dos componentes principais, com rotação ortogonal Varimax, relativamente a cada 

macrodimensão (Quadros 3, 4, 5 e 6). A pertinência de tal método recai na compreensão do 

significado dos factores que oferece, tornando-os mais interpretáveis, dado o seu objectivo ser 

8 O critério de Kaiser deve ser usado para K≤ 30, sendo escolhidos os factores com valores próprios >1 (Pestana & 
Gageiro, 2008).  

Resultados 
 



 
 
 

29 
 

extremar os valores das saturações, tornando as elevadas ainda mais elevadas e as baixas mais 

baixas, associando-se cada variável a um só factor (Pestana & Gageiro, 2008).  

A extracção dos itens que correspondem a cada factor assumiu como critério o peso factorial 

mínimo de 0,45. Assim, cada item corresponderá ao factor em que mais satura. Nos quadros 

seguintes, apenas são apresentados os valores de maior saturação de cada factor, e os itens da 

escala correspondentes. Para uma análise mais minuciosa dos resultados, poder-se-á consultar no 

Apêndice II, as Tabelas 1, 2, 3 e 4, correspondentes à análise factorial dos componentes 

principais com rotação ortogonal Varimax completa, de cada macrodimensão.  

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 6 iterações.  
Quadro 3. Saturações da Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Arquitectónico-

Urbanas da QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 
 

Os resultados obtidos demonstram a extracção de seis factores para a macrodimensão 

Características Arquitectónico-Urbanas, corroborando o estudo de Fornara et al. (2009), no qual 

a distribuição dos itens da escala breve PREQ foi idêntica à verificada no presente estudo. A 

rotação Varimax da análise factorial dos componentes principais foi resolvida com 6 iterações, 

indicando que o método utilizado é aceitável.  

Analisando as elevadas saturações reveladas por cada factor nos itens (Quadro 3), procedeu-se 

à composição dos factores, através das médias dos itens que os compõem. Dos itens do factor 1 

(itens 16 a 19), resultou o factor Áreas Verdes; do factor 2 (itens 13 a 15), o factor Ligações 

Externas; do factor 3 (itens 7 a 9), o factor Dimensão dos Edifícios; do factor 4 (itens 4 a 6), o 

factor Estética dos Edifícios; do factor 5 (itens 1 a 3), o factor Densidade dos Edifícios; e do 

factor 6 (itens 10 a 12), o factor Funcionalidade Interna.  

 
 
 

 Após rotação 

 

Características 

Arquitectónico-Urbanas 

Componentes Itens 

1 QARP16 (,934) /  QARP17 (,849) / QARP18 (,809) / QARP19 (,789) 

2 QARP13 (,870) / QARP14 (,893) / QARP15 (,806)  
 
 
 
 
 

3 QARP7 (,769) / QARP8 (,850) /QARP9 (,845) 

4 QARP4 (,893) / QARP5 (,847) / QARP6 (,705) 

5 QARP1 (,832) / QARP2 (,753) / QARP3 (,810) 

 6 QARP10 (,771) / QARP11 (,767) / QARP12 (,817) 
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Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 5 iterações.  
Quadro 4. Saturações da Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Sócio-relacionais da 

QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 
 

Para a macrodimensão Características Sócio-relacionais, foram identificados três factores, à 

semelhança de Fornara et al. (2009). A solução da análise factorial convergiu em cinco iterações, 

indicando que o método utilizado é aceitável. Analisando as saturações dos itens 20 a 28 (Quadro 

4) nos três factores desta macrodimensão, procedeu-se à composição desses factores. Dos itens 

23 a 25, que saturam o primeiro factor, resultou o factor Discrição; dos itens 20 a 22, o factor 

Segurança; e dos itens 26 a 28, o factor Sociabilidade.  
 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 6 iterações.  

Quadro 5. Saturações da Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Funcionais da 
QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 

 
 

A rotação Varimax da análise factorial da macrodimensão Características Funcionais foi 

resolvida com seis iterações, indicando que o método utilizado é aceitável. Verifica-se a presença 

de cinco factores (Quadro 5), tendo o factor 2 revelado a saturação mais baixa (.488). Reportando 

ao estudo de Fornara et al. (2009), cujos resultados revelaram a existência de seis factores (ver 

Anexo VI), constata-se que o factor 2 identificado na presente investigação equivale a dois 

factores identificados nesse estudo, agrupados numa subescala, denominada Serviços 

Recreativos. Deste modo, por meio da composição dos factores, resultou dos itens do factor 2 

 Após rotação 

 

Características Sócio-

relacionais 

Componentes Itens 

1 QARP23 (,870) /  QARP24 (,876) / QARP25 (,860)  

2 QARP20 (,842) / QARP21 (,859) / QARP22 (,873)  

3 QARP26 (,742) / QARP27 (,844) /QARP28 (,659) 

 Após rotação 

 

Características 

Funcionais 

Componentes Itens 

1 QARP41 (,903) /  QARP42 (,870) / QARP43 (,872) / QARP44 (,568) 

2 QARP35 (,846) / QARP36 (,746) / QARP37 (,770) / QARP38 (,611)  
QARP39 (,488) / QARP40 (,537) 

 

3 QARP45 (,805) / QARP46 (,819) /QARP47 (,622) / QARP48 (,788) 

4 QARP29 (,799) / QARP30 (,647) / QARP31 (,790) 

5 QARP32 (,725) / QARP33 (,730) / QARP34 (,804) 

Resultados 
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(itens 35 a 40) o factor Serviços Recreativos, o qual representa serviços desportivos e actividades 

socioculturais. Dos itens que saturam o factor 1 (itens 41 a 44), resultou o factor Serviços 

Comerciais; do factor 3 (itens 45 a 48), o factor Serviços de Transporte; do factor 4 (itens 29 a 

31), o factor Serviços Educativos; e do factor 5 (itens 32 a 34), o factor Serviços Sociais.  
 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 7 iterações.  
Quadro 6. Saturações da Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Contextuais da 

QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 
 

Relativamente à macrodimensão Características Contextuais, identificaram-se quatro factores, 

como no estudo de Fornara et al. (2009). Verifica-se que o método de rotação Varimax utilizado é 

aceitável, dado a solução da análise factorial ter convergido em sete iterações. Pelas saturações 

reveladas dos itens 49 a 62 (Quadro 6) nos quatro factores extraídos, procedeu-se à composição 

desses factores. Dos itens 55 a 58, que saturam o primeiro factor, resultou o factor Saúde 

Ambiental; dos itens 49 a 51, o factor Relaxante vs. Stressante; dos itens 52 a 54, o factor 

Estimulante vs. Aborrecido; e dos itens 59 a 62, o factor Manutenção.  

Segundo Fornara et al. (2009), os factores de cada macrodimensão seriam agrupados em 

subescalas (ver Anexo VI). Contudo, na presente investigação, recorreu-se apenas aos factores, 

nas diversas análises estatísticas realizadas. As denominações atribuídas a cada factor são 

idênticas às propostas por Fornara et al. (2009). Somente o terceiro factor da macrodimensão 

Características Arquitectónico-Urbanas e o segundo da macrodimensão Características 

Funcionais foram nomeados de Dimensão dos Edifícios (ao invés de Volume dos Edifícios) e de 

Serviços Recreativos (ao invés de Serviços Desportivos ou Actividades Socioculturais), 

respectivamente, diferindo de Fornara et al. (2009).  
 

 

 

 

 

 Após rotação 

 

Características 

Contextuais 

Componentes Itens 

1 QARP55 (,900) /  QARP56 (,900) / QARP57 (,590) / QARP58 (,736) 

2 QARP49 (,664) / QARP50 (,795) / QARP51 (,829)  

3 QARP52 (,848) / QARP53 (,771) /QARP54 (,794) 

4 QARP59 (,749) / QARP60 (,726) / QARP61 (,461) /QARP62 (,598) 

Resultados 
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3.1.2. Características Psicométricas da QARP 

De seguida, serão apresentadas e analisadas algumas características psicométricas da QARP, 

tendo em conta os valores das quatro macrodimensões que a compõem. A determinação destas 

características demonstra-se crucial para averiguar sobre as análises a realizar, posteriormente.  
 

3.1.2.1. Medidas de Tendência Central 

Torna-se pertinente o cálculo das médias e desvios-padrão das quatro macrodimensões da 

QARP, assim como, a determinação dos seus máximos e mínimos (Quadro 7), antes de averiguar 

índices psicométricos, como a consistência interna da QARP e a distribuição da amostra em 

estudo na população.  
 

Quadro 7. Medidas de Tendência Central das Macrodimensões da QARP: Média, Desvio-padrão eAmplitude 
(N=155). 

 
Analisando os dados obtidos, verifica-se uma média de respostas mais elevada no factor 

Características Arquitectónico-Urbanas ( =3,52), comparando com os restantes factores 

(Quadro 7). A média mais baixa revela-se no factor Características Funcionais ( =3,18), pese 

embora a média dos quatro factores se aproxime do valor três, sendo que a amostra em estudo 

apresenta níveis razoáveis de Satisfação Residencial. O maior desvio-padrão verifica-se no factor 

Características Funcionais (DP=.62) e o menor no factor Características Contextuais (DP=.46). 

Relativamente aos mínimos, constata-se que tendem para o valor dois da escala de resposta, 

enquanto os máximos tendem para o valor cinco, o valor mais elevado no nível de resposta.  
 
3.1.2.2. Consistência Interna  

 

 

 
 

 

 

 

Quadro 8. Níveis de Consistência Interna das Macrodimensões da QARP. 

Factores Média  Desvio-padrão Amplitude 
    

     Mínimo  Máximo 
Características Arquitectónico-Urbanas 3,52  ,53 2,32 4,89 

Características Sócio-relacionais 3,34  ,51 1,89 4,33 

Características Funcionais 3,18  ,62 1,45 4,55 

Características Contextuais 3,39  ,46 1,71 4,43 

Factores Alfa de Cronbach (α) 
  

1. Características Arquitectónico-Urbanas .82 

2. Características Sócio-relacionais .68 

3. Características Funcionais .89 

4. Características Contextuais .79 

Resultados 
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Devido ao facto da escala QARP não possuir um valor total, não foi possível calcular o alfa de 

Cronbach para a sua totalidade, assumindo-se, somente, os valores alfa das macrodimensões da 

escala. Os valores de alfa indicam, em geral, uma boa consistência interna das quatro 

macrodimensões da QARP (Quadro 8). De salientar, contudo, que o factor Características Sócio-

relacionais apresenta o valor alfa mais baixo (α=.68), indicando uma fraca consistência interna 

desta “escala”. Poder-se-á admitir que esta “escala” provoca alguma confusão nos inquiridos, 

levando a diferentes interpretações (Pestana & Gageiro, 2008). 

O factor Características Funcionais demonstra o maior nível de consistência interna (α=.89), 

prevendo que a variabilidade de resposta nesta “escala”, poder-se-á dever, sobretudo, à 

diversidade dos inquiridos, e não a dificuldades de interpretação (Pestana & Gageiro, 2008).  
 

3.1.2.3. Teste à Normalidade  

A determinação da normalidade da distribuição revela-se essencial, por constituir um 

pressuposto de diversos testes estatísticos e permitir o recurso a várias estatísticas descritivas 

(Pestana & Gageiro, 2008). Com o intuito de proceder às correctas correlações entre os dados 

obtidos pela escala QARP, os dados sociodemográficos e o QRF-R (pontos 3.4 e 3.3, 

respectivamente), averiguou-se a normalidade das quatro macrodimensões da QARP. 

Os resultados do teste à normalidade de Kolmogorov-Smirnov (K-S) (ver Tabela 1, no 

Apêndice III) revelaram que as macrodimensões Características Arquitectónico-Urbanas e 

Características Funcionais demonstram uma distribuição normal (p>0,200 para ambas), 

enquanto as macrodimensões Características Sócio-relacionais e Características Contextuais 

apresentam uma distribuição não normal (p>0,008 para ambas).  
 
3.2. Estudo do Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R) 

3.2.1. Validade de Constructo: Análise Factorial Exploratória 

De modo a avaliar a validade do Questionário de Rituais Familiares - Revisto (QRF-R), 

procedeu-se a uma análise factorial exploratória, segundo o método de extracção de componentes 

principais (ACP), assumindo, tal como Fiese e Kline (1993) e Lind (2008), os somatórios dos 

sete contextos e os somatórios das oito dimensões do questionário. Os resultados dos testes de 

Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy (KMO) e de esfericidade de Bartlett 

revelaram valores que asseguram a validade do método utilizado, tanto para os contextos 

(KMO=0.787; χ2 (21)=428.844, p<0.000), como para as dimensões (KMO=0.872; χ2 

(28)=823.484, p<0.000), indicando, igualmente, que existe uma boa correlação entre as variáveis 

(Pestana & Gageiro, 2008). A extracção dos contextos e das dimensões que correspondem a cada 

Resultados 
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factor assumiu como peso factorial mínimo 0,45. A colocação do contexto ou da dimensão 

corresponderá ao factor em que mais satura, logo, que apresenta um peso factorial mais elevado.  

Partindo do critério de Kaiser, verificaram-se dois valores próprios superiores a 1, sendo 

identificados dois factores na análise factorial dos componentes principais com rotação Varimax 

resolvida com 3 iterações (i.e. os dados adequam-se bem ao método), relativamente aos 

contextos. Os dois factores extraídos explicam 67,237% da variância cumulativa. O primeiro 

apresenta um valor próprio de 3.559, explicando 50,848% da variância total. Existe elevada 

saturação nos contextos Feriados Religiosos, Tradições Culturais e Étnicas, Comemorações 

Anuais e Celebrações Especiais (Quadro 9). O segundo factor apresenta um valor próprio de 

1.147, explicando 16,389% da variância total. Este factor revelou elevadas saturações nos 

contextos Hora de Jantar, Fins-de-semana e Férias (Quadro 9).  

Relativamente às dimensões, foram identificados dois factores, tendo a rotação Varimax da 

análise factorial dos componentes principais, sido igualmente, resolvida com 3 iterações. Ambos 

explicam 73,871% da variância cumulativa. O primeiro tem um valor próprio de 4.629, 

explicando 57,860% da variância total. Verifica-se uma elevada saturação nas dimensões 

Ocorrência, Papéis, Comparência, Afecto, Significado Simbólico e Deliberação (Quadro 9). Por 

sua vez, o segundo factor apresenta um valor próprio de 1.281, explicando 16,011% da variância 

total. Salientam-se elevadas saturações nas dimensões Rotina e Continuação (Quadro 9).  
 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 3 iterações.  
Quadro 9. Análise Factorial Exploratória dos Contextos e das Dimensões do QRF-R: Matriz de Componentes Após 

Rotação Varimax. 
 

Conforme os resultados revelados pela análise factorial, procedeu-se à composição dos 

factores, através das médias dos contextos e das dimensões que os compõem. O factor 1 dos 

contextos originou o factor Rituais Culturais, cuja designação deriva do facto dos contextos 

Contextos Após rotação Dimensões Após rotação 
 Componentes  Componentes 

1 2  1 2 
Hora de Jantar ,157  ,811 Ocorrência ,911 ,089 

Fins-de-semana ,207 ,843 Papéis ,721 ,007 

Férias ,217 ,694 Rotina ,379 ,712 

Feriados Religiosos ,832 ,075 Comparência ,872 ,113 

Tradições Culturais e Étnicas   ,822 ,168 Afecto ,932 ,075 

Comemorações Anuais ,734 ,305 Significado Simbólico ,762 ,329 

Celebrações Especiais ,720 ,436 Continuação -,098 ,886 

   Deliberação ,747 ,460 
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Feriados Religiosos, Tradições Culturais e Étnicas, Comemorações Anuais e Celebrações 

Especiais estarem associados a uma participação mais activa da família alargada e da 

comunidade (Fiese & Kline, 1993; Lind, 2008). O segundo factor originou o factor Rituais 

Familiares, denominada deste modo pelo facto dos contextos Hora de Jantar, Fins-de-semana e 

Férias estarem associados à família nuclear (Fiese & Kline, 1993; Lind, 2008). No que concerne 

às dimensões, do factor 1 surgiu o factor Significado Simbólico dos Rituais, englobando as 

dimensões Ocorrência, Papéis, Comparência, Afecto, Significado Simbólico e Deliberação. A 

partir do factor 2 foi criado o factor Realização dos Rituais, do qual fazem parte as dimensões 

Rotina e Continuação. Estes dados aproximam-se mais dos obtidos por Fiese e Kline (1993), do 

que com os de Lind (2008). De referir que o valor total do questionário (QRF-R Total) surgiu da 

média do somatório dos quatro factores extraídos.  
 
3.2.2. Características Psicométricas do QRF-R 

Considerando o valor total do QRF-R e os valores dos seus factores, foram determinadas e 

analisadas as características psicométricas do QRF-R, na amostra em estudo.  
 

3.2.2.1. Medidas de Tendência Central 

Começou-se por calcular as médias e desvios-padrão dos quatro factores do QRF-R e do seu 

valor total, e os seus máximos e mínimos, tendo-se obtido os dados apresentados no Quadro 10. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 10. Medidas de Tendência Central dos Factores e do Valor Total do QRF-R: Média, Desvio-padrão e 

Amplitude (N=155). 
 

Ao analisar o Quadro 10, verifica-se que as médias de respostas nos quatro factores 

apresentam um valor aproximado de três, significando que, no geral, o grau e significado de 

ritualização dos Rituais Familiares e Culturais da amostra em estudo encontra-se num nível 

razoável. O factor Realização dos Rituais apresenta a média mais baixa ( =2,88) e o factor 

Significado Simbólico dos Rituais a média mais elevada ( =3,34). O maior desvio-padrão 

verifica-se no factor Rituais Familiares (DP=.58) e o menor no factor Realização dos Rituais 

Factores Média  Desvio-padrão Amplitude 
    

     Mínimo  Máximo 
Rituais Culturais 3,25  ,53 1,94 4,50 

Rituais Familiares 3,19  ,58 1,08 4,42 

Significado Simbólico dos Rituais 3,34  ,57 1,76 4,71 

Realização dos Rituais 2,88  ,46 1,64 4,07 

QRF-R Total  3,16  ,45 1,78 4,24 
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(DP=.46). Relativamente aos mínimos, constata-se que tendem para o valor dois da escala de 

resposta, enquanto os máximos tendem para o valor máximo da escala de resposta (cinco).  
 

3.2.2.2. Consistência Interna 
 

 

 

 

 

 
 

 
Quadro 11. Níveis de Consistência Interna do QRF-R e seus Factores. 

 
O valor total do QRF-R apresenta um alfa de Cronbach de .93 (Quadro 11), indicando uma 

elevada consistência interna do questionário, sendo superior aos resultados de Fiese e Kline 

(1993), cujo alfa do valor total foi de .90. Igualmente elevados são os níveis de consistência 

interna dos quatro factores, sendo o factor Significado Simbólico dos Rituais o que apresenta o 

alfa mais elevado (α= .94), e o factor Realização dos Rituais o alfa mais baixo (α= .71). Os 

elevados alfas verificados, tanto na globalidade do questionário, como nos quatro factores, 

pressupõem que a variabilidade de respostas demonstrada resultará, sobretudo, de diferenças 

entre os participantes, e não da dificuldade de interpretação (Pestana & Gageiro, 2008). O novo 

formato do QRF-R, mais fácil de ser respondido, poderá ter também contribuído para uma 

melhor consistência interna.  
 

3.2.2.3. Teste à Normalidade  

No estudo, foi averiguada a distribuição normal do QRF-R e seus factores. Pela análise dos 

dados obtidos no teste à normalidade de Kolmogorov-Smirnov (K-S), constata-se que tanto os 

quatro factores do QRF-R, como o valor total do QRF-R apresentam distribuição normal 

(p=0,200) (ver Tabela 1, no Apêndice IV).  
 

3.3. Relação entre Satisfação Residencial e Rituais Familiares e Culturais 

De modo a medir o grau de correlação entre as variáveis da QARP e as do QRF-R, procedeu-

se à análise do coeficiente de correlação de Pearson e de Spearman. A opção por um dos 

coeficientes segue o critério da normalidade, em que a utilização do primeiro exige que a 

distribuição da amostra em estudo seja normal (Pestana & Gageiro, 2008). No âmbito da primeira 

questão de investigação, foram analisadas as correlações entre as macrodimensões e os factores 

Factores Alfa de Cronbach (α) 
  

1. Rituais Culturais .92 

2. Rituais Familiares .89 

3. Significado Simbólico dos Rituais .94 

4. Realização dos Rituais .71 

QRF-R Total .93 
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da QARP e o valor total do QRF-R e seus factores. De seguida, serão apenas apresentadas as 

correlações significativas encontradas, sendo possível consultar a análise completa no Apêndice 

V, nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. Importa referir que, relativamente às quatro macrodimensões da QARP 

e seus factores, não foram encontradas correlações significativas com o factor Realização dos 

Rituais. Acresce ainda que a macrodimensão Características Arquitectónico-Urbanas não 

apresentou nenhuma correlação significativa com o factor Rituais Culturais, ao invés das 

restantes três macrodimensões.  
 

                  *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
Quadro 12. Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensão Características Arquitectónico-Urbanas e 

seus factores) e o QRF-R (valor total e factores). 
 

Relativamente à macrodimensão Características Arquitectónico-Urbanas, somente os valores 

totais da dimensão e o factor Ligações Externas apresentam uma correlação positiva significativa 

com os factores Rituais Familiares e Significado Simbólico dos Rituais (Quadro 12). Verifica-se 

que o QRF-R total só se correlaciona com Ligações Externas (n=155: r=.173, p<0.05). A 

correlação mais elevada é a existente entre Ligações Externas e Significado Simbólico dos Rituais 

(n=155: r=.202, p<0.05). Os dados indicam que para maiores níveis de qualidade percebida das 

ligações a outros pontos da cidade, a partir da área de residência, temos níveis mais elevados de 

Significado Simbólico dos Rituais, Rituais Familiares e do grau de ritualização, no geral. Acresce 

ainda o facto de que quanto maior o nível da qualidade percebida das Características 

Arquitectónico-Urbanas, maiores os níveis de Significado Simbólico dos Rituais e Rituais 

Familiares. 
 

             *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
             **A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

Quadro 13. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Sócio-relacionais e seus 
factores) e o QRF-R (valor total e factores). 

 Correlação de Pearson 
 Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
QRF-R 
Total 

Características Arquitectónico-Urbanas ,164* ,177* ,146 

Ligações Externas ,179* ,202* ,173* 

   Correlação de Spearman 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
QRF-R 
Total 

Características Sócio-relacionais ,177* ,229** ,236** ,217** 

Discrição  -,016 ,169* ,070 ,073 

Sociabilidade ,219** ,116 ,205* ,182* 
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Observando os dados apresentados no Quadro 13, verificam-se correlações significativas 

positivas entre as Características Sócio-relacionais e os Rituais Culturais, Rituais Familiares e a 

totalidade do QRF-R, sendo a mais elevada com o Significado Simbólico dos Rituais (n=155: 

ρ=.236, p<0.01). Estes resultados prevêem que níveis mais elevados de qualidade percebida do 

ambiente sócio-relacional da área de residência, conduzem a maiores níveis de Rituais Culturais, 

Rituais Familiares e do grau de ritualização geral.   

A correlação mais elevada do factor Sociabilidade constata-se com os Rituais Culturais 

(n=155: ρ=.219, p<0.01), estando, igualmente, positivamente correlacionado com o Significado 

Simbólico dos Rituais e a totalidade do QRF-R. A correlação positiva mais baixa revela-se entre 

o factor Discrição e Rituais Familiares (n=155: ρ=.169, p<0.05). Tais dados indicarão que um 

ambiente percepcionado como mais sociável, na área de residência, relaciona-se com maiores 

níveis de Rituais Culturais, do significado atribuído aos rituais e do grau de ritualização geral, 

assim como, a maior discrição por parte dos moradores leva a maiores níveis dos Rituais 

Familiares.  
 

 
 

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
                      **A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
 

Quadro 14. Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensão Características Funcionais e seus factores) 
e o QRF-R (valor total e factores). 

 
Analisando os dados do Quadro 14, verifica-se que as Características Funcionais e os 

Serviços Comerciais estão positivamente correlacionados com os Rituais Culturais, Rituais 

Familiares, a totalidade do QRF-R e o Significado Simbólico dos Rituais, sendo que com este 

último apresentam a correlação mais elevada (n=155: r=.239, p<0.01 e n=155: r=.271, p<0.01, 

respectivamente). Perante estes dados, poder-se-á prever que para maiores níveis de qualidade 

percebida das Características Funcionais e dos Serviços Comerciais, teremos maiores níveis de 

Rituais Culturais, Rituais Familiares, Significado Simbólico dos Rituais e do grau de ritualização 

no geral. De salientar que a correlação mais baixa encontrada revela-se entre as Características 

Funcionais e os Rituais Familiares (n=155: r=.179, p<0.05).  

 Correlação de Pearson 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
QRF-R 
Total 

Características Funcionais ,224** ,179* ,239** ,225** 

Serviços Sociais ,183* ,002 ,101 ,117 

Serviços Comerciais ,194* ,254** ,271** ,241** 

Serviços de Transporte ,251** ,143 ,236** ,222** 
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O factor Serviços de Transporte apresenta a correlação significativa positiva mais elevada com 

o factor Rituais Culturais (n=155: r=.251, p<0.01), correlacionando-se, também, com o 

Significado Simbólico dos Rituais e o QRF-R total. Relativamente aos Serviços Sociais, constata-

se uma correlação significativa positiva, apenas, com os Rituais Culturais. Tais dados poderão 

indicar que para uma melhor percepção da qualidade dos transportes na área de residência, temos 

maiores níveis de Rituais Culturais, Significado Simbólico dos Rituais e do grau de ritualização, 

no geral. Acresce ainda que maiores níveis de qualidade percebida dos Serviços Sociais estão 

relacionados com maiores níveis de Rituais Culturais.  
 

                 *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
                 **A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

Quadro 15. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Contextuais e seus 
factores) e o QRF-R (valor total e factores). 

 

A macrodimensão Características Contextuais e os factores Relaxante vs. Stressante e Saúde 

Ambiental estão positivamente correlacionados com os Rituais Culturais, Rituais Familiares, 

Significado Simbólico dos Rituais e o QRF-R total (Quadro 15), sendo a mais elevada a 

estabelecida entre as Características Contextuais e os Rituais Culturais (n=155: ρ=.258, p<0.01). 

Estes dados indicam que quanto maior o nível de qualidade percebida das Características 

Contextuais, e quanto mais relaxante e menos poluído o ambiente residencial for percepcionado, 

maiores serão os níveis de Rituais Culturais, Rituais Familiares, Significado Simbólico dos 

Rituais e do grau de ritualização geral.  

Importa referir que o factor Estimulante vs. Aborrecido apresenta uma correlação significativa 

positiva, somente, com o Significado Simbólico dos Rituais, sendo a mais baixa verificada nesta 

análise (n=155: ρ=.167, p<0.05). Tal poderá prever que um ambiente residencial percepcionado 

como mais estimulante levará a níveis mais elevados do significado atribuído aos rituais.  

Pelos dados obtidos poder-se-á responder à  primeira questão de investigação, indicando que a 

percepção de determinadas características, físicas e sociais, da área de residência relacionam-se, 

de alguma forma, com os rituais familiares e culturais, podendo o ambiente residencial 

influenciar o funcionamento e organização familiares. Deste modo, a imagem percebida da área 

 Correlação de Spearman 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
QRF-R 
Total 

Características Contextuais ,258** ,177* ,243** ,220** 

Relaxante vs. Stressante ,196* ,171* ,197* ,175* 

Estimulante vs. Aborrecido ,137 ,096 ,167* ,116 

Saúde Ambiental ,176* ,184* ,180* ,182* 
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de residência, logo, a Satisfação Residencial, relacionar-se-á com os Rituais Familiares e 

Culturais. Contudo, apesar de existirem correlações positivas significativas entre a QARP e o 

QRF-R, verifica-se que estas são baixas, devendo-se assumir uma postura crítica em relação à 

interpretação dos resultados obtidos.  
 
 
3.4. Relação entre Satisfação Residencial e Variáveis Sociodemográficas 

Visando responder à quarta questão de investigação, foram realizadas correlações de Pearson 

e de Spearman (consoante as variáveis em estudo apresentassem distribuição normal ou não, 

respectivamente), entre as macrodimensões, os factores da QARP e as seguintes variáveis 

sociodemográficas: Idade, Sexo, Grau de Escolaridade, Profissão, Tempo na Localidade de 

Residência, Tempo na Área de Residência, Trabalha na Área de Residência, Número de 

Actividades, Número de Elementos do Agregado Familiar, Religioso(a) e Praticante.  

Variáveis como Sexo, Tempo na Localidade de Residência e Religioso(a) não apresentaram 

correlações significativas com as macrodimensões da QARP e seus factores. De seguida, serão 

apresentadas as correlações significativas, podendo-se consultar na Tabela 1, no Apêndice VI, os 

dados completos obtidos na análise das correlações.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  

Quadro 16. Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensão Características Arquitectónico-Urbanas e 
seus factores) e Variáveis Sociodemográficas. 

 
 
A macrodimensão Características Arquitectónico-Urbanas apresenta uma correlação 

significativa positiva com o Número de Actividades (Quadro 16), indicando que quanto maior o 

número de actividades realizadas na área de residência, maior será o nível de qualidade percebida 

destas características. A correlação significativa positiva mais baixa revela-se entre a Densidade 

dos Edifícios e a Idade (n=155: r=.165, p<0.05). Este dado indica que maiores níveis da 

qualidade da Densidade dos Edifícios percebida relacionam-se com indivíduos de maior idade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Pearson 
 Características 

Arquitectónico-Urbanas  
Densidade dos Edifícios 

Idade ,090 ,165* 

Número de Actividades ,176* ,085 
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            *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
            **A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

Quadro 17. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Sócio-relacionais e seus 
factores) e Variáveis Sociodemográficas. 

 

Em relação à macrodimensão Características Sócio-relacionais e o factor Discrição 

apresentam correlações significativamente negativas com o Tempo na Área de Residência 

(Quadro 17). Tal indica que a qualidade das Características Sócio-relacionais percebida e a 

Discrição dos moradores percebida diminuem com o maior número de anos a residir na área de 

residência. O factor Discrição também se correlaciona negativamente com a variável Profissão, a 

correlação mais baixa (n=155: ρ= -.175, p<0.05), o que significa que para maiores níveis de 

Discrição dos moradores percebida, maior será a qualificação profissional do indivíduo (o valor 1 

corresponde a uma maior qualificação profissional e o valor 9 a uma menor qualificação, ver 

Quadro 1). O factor Sociabilidade apresenta uma correlação significativa positiva com o Número 

de Actividades, e uma correlação significativa negativa com a variável Praticante. Estes dados 

prevêem que, quanto menores os níveis de Sociabilidade percebida na área de residência, menor 

será o Número de Actividades desenvolvidas na área de residência pelo indivíduo e mais 

praticantes da sua religião serão os indivíduos.  
 

         *A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
         **A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
 

Quadro 18. Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensão Características Funcionais e seus factores) 
e Variáveis Sociodemográficas. 

 
Constata-se que a macrodimensão Características Funcionais e os factores Serviços Sociais e 

Serviços Recreativos apresentam uma correlação significativa positiva com o Número de 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Spearman 
 Características 

Sócio-relacionais 
Discrição Sociabilidade 

Idade ,126 ,184* ,031 

Profissão -,116 -,175* -,072 

Tempo na Área de Residência  -,185* -,208** -,009 

Número de Actividades ,144 ,029 ,189* 

Praticante -,131 -,025 -,220* 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Pearson 
 Características 

Funcionais 
Serviços 
Sociais 

Serviços 
Recreativos 

Serviços 
Comerciais 

Idade ,045 -,073 ,055 ,184* 

Grau de Escolaridade ,053 -,023 ,032 ,206* 

Trabalha na Área de Residência ,035 -,074 ,177* ,061 

Número de Actividades ,188* ,192* ,256** ,057 
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Actividades (Quadro 18), sendo a última a correlação mais elevada (n=155: r=.256, p<0.01). 

Assim, prevê-se que maiores níveis de qualidade das Características Funcionais percebida e a 

percepção de uma maior qualidade de tais serviços relacionam-se com o maior Número de 

Actividades desenvolvidas pelo indivíduo, na área de residência. O factor Serviços Recreativos 

apresenta, ainda, a correlação significativa positiva mais baixa com a variável Trabalha na Área 

de Residência (n=155: r=.177, p<0.05), prevendo que a percepção de uma maior qualidade destes 

serviços relaciona-se com o facto de  os indivíduos trabalharem na área de residência. Por sua 

vez, o factor Serviços Comerciais revela uma correlação significativa positiva com as variáveis 

Idade e Grau de Escolaridade. Tais dados indicam que quanto maior o nível de qualidade 

percebida dos Serviços Comerciais, maior será a Idade e o Grau de Escolaridade do indivíduo.  

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

Quadro 19. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Contextuais e seus 
factores) e Variáveis Sociodemográficas. 

 

Os dados do Quadro 19 revelam uma correlação significativa positiva das Características 

Contextuais e do factor Estimulante vs. Aborrecido com o Grau de Escolaridade e o Número de 

Actividades, sendo a correlação mais elevada entre este último e o factor referido (n=155: ρ=.248, 

p<0.01). Estes dados indicam que a percepção de uma maior qualidade das Características 

Funcionais e de um ambiente residencial mais estimulante relacionam-se com o maior Grau de 

Escolaridade e Número de Actividades. O factor Estimulante vs. Aborrecido também se 

correlaciona negativamente com o Número de Elementos do Agregado Familiar (n=155: ρ=-.168, 

p<0.05), significando que a percepção de um ambiente residencial mais estimulante relaciona-se 

com o menor Número de Elementos do Agregado Familiar. Constata-se, ainda, que o factor 

Relaxante vs. Stressante estabelece uma correlação significativa positiva com o Número de 

Actividades, prevendo que a percepção dum ambiente residencial mais relaxante relaciona-se 

com um maior Número de Actividades.  
 

3.5. Relação entre Rituais Familiares e Culturais e Variáveis Sociodemográficas 

Com o intuito de responder à terceira questão de investigação, efectuaram-se correlações de 

Pearson entre os factores e o valor total do QRF-R e o mesmo conjunto de variáveis 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Spearman 
 Características 

Contextuais 
Relaxante vs. 

Stressante 
Estimulante vs. 

Aborrecido 
Grau de Escolaridade ,169* ,101 ,192* 

Número de Actividades ,176* ,198* ,248** 

Número de Elementos do Agregado Familiar -,006 ,012 -,168* 

Resultados 
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sociodemográficas utilizado no ponto 3.4, acrescido das variáveis Idade do(a) 

Cônjuge/Companheiro(a), Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a), Idade do Filho(a) 

mais Novo(a), Idade da Mãe, Idade do Pai/Padrasto, Idade do(a) Irmão(ã) mais Velho(a), Idade 

do(a) Irmão(ã) mais Novo(a). 

Variáveis como Trabalha na Área de Residência, Idade do(a) Cônjuge/Companheiro(a), 

Idade da Mãe, Idade do Pai/Padrasto, Idade do(a) Irmão(ã) mais Velho(a), Idade do(a) Irmão(ã) 

mais Novo(a) e Praticante, não apresentaram correlações significativas com os factores e o valor 

total do QRF-R. De seguida, serão apresentadas as correlações significativas, podendo-se 

consultar na Tabela 1, no Apêndice VII, os dados completos obtidos nesta análise.  
 

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

 
Quadro 20. Correlações de Pearson entre o QRF-R (factores e valor total) e Variáveis Sociodemográficas. 

 
 

Analisando os dados do Quadro 20, verifica-se que a correlação significativa positiva mais 

elevada revela-se entre o factor Rituais Culturais e a variável Religioso(a) (n=155: r=.438, 

p<0.01), a qual estabelece, igualmente, uma correlação significativa positiva com os restantes três 

factores e a totalidade do QRF-R. Estes dados indicam maiores níveis dos quatro factores do 

QRF-R e do grau de ritualização, no geral, relacionam-se mais com indivíduos religiosos.  

Constata-se que o factor Rituais Culturais apresenta uma correlação significativa negativa 

com a Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a), Idade do Filho(a) mais Novo(a) e o Sexo, 

e uma correlação significativa positiva com o Número de Actividades. Tal significa que maiores 

níveis de Rituais Culturais relacionam-se com menores idades do(a) filho(a)/enteado(a) mais 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Pearson 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado 
Simbólico 

dos Rituais 

Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

Idade -,093 ,205* ,105 -,194* ,022 

Sexo -,260** -,095 -,224** -,065 -,196* 

Grau de Escolaridade ,034 ,205* ,180* -,131 ,100 

Profissão -,043 -,256** -,175* -,016 -,155 

Tempo na Localidade de Residência -,088 -,160* -,102 -,198* -,162* 

Tempo na Área de Residência -,039 -,176* -,102 -,103 -,127 

Número de Actividades ,177* ,022 ,128 ,044 ,112 

Número de Elementos do Agregado Familiar ,099 -,096 -,032 ,175* ,034 

Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a) -,322* -,425** -,399** -,267 -,408** 

Idade do Filho(a) mais Novo(a) -,433* -,079 -,266 -,325 -,339 

Religioso(a) ,438** ,243** ,410** ,169* ,384** 

Resultados 
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velho(a) e do(a) filho(a) mais novo(a), mais com o sexo feminino, e com um maior Número de 

Actividades. O factor Rituais Familiares correlaciona-se negativamente com as variáveis 

Profissão, Tempo na Localidade de Residência, Tempo na Área de Residência e Idade do(a) 

Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a), e positivamente com a Idade e o Grau de Escolaridade. 

Deste modo, prevê-se que quanto maior o nível de Rituais Familiares, mais elevada será a 

qualificação profissional (os valores são invertidos, ver Quadro 1), menos serão os anos de 

vivência na localidade e na área de residência, menor será a Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) 

mais Velho(a) e maior serão a Idade e o Grau de Escolaridade do indivíduo.  

Relativamente ao factor Significado Simbólico dos Rituais, verifica-se uma correlação 

significativa negativa com o Sexo, a Profissão e a Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais 

Velho(a), e uma correlação significativa positiva com o Grau de Escolaridade, significando que 

um maior significado simbólico atribuído aos rituais relaciona-se mais com o sexo feminino, com 

grupos profissionais mais qualificados, com uma Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a) 

menor, e com um maior Grau de Escolaridade. Por sua vez, o factor Realização dos Rituais 

correlaciona-se negativamente com a Idade e o Tempo na Localidade de Residência, e 

positivamente com o Número de Elementos do Agregado Familiar. Tal indica que quanto maior 

o grau de Realização dos Rituais, menor a Idade dos indivíduos e o Tempo na Localidade de 

Residência, e maior o número de membros na família.  

O valor total do QRF-R revela correlações significativas negativas com as variáveis Sexo, 

Tempo na Localidade de Residência e Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a), prevendo 

que o maior grau de ritualização geral relaciona-se mais com o sexo feminino, com mais anos na 

localidade de residência e com uma menor Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a).  

 

No âmbito da quarta questão de investigação e admitindo os dados obtidos no cálculo das 

correlações apresentadas nos dois pontos anteriores, poder-se-á referir que as variáveis 

sociodemográficas Idade, Grau de Escolaridade, Profissão, Tempo na Área de Residência, 

Número de Actividades e Número de Elementos do Agregado Familiar correlacionam-se, 

simultaneamente, com a Satisfação Residencial e os Rituais Familiares e Culturais.  
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IV. Discussão e Conclusões 
 

A presente investigação pretendeu avaliar se a satisfação com o ambiente da área de residência 

se relaciona com o grau de ritualização, numa amostra de indivíduos residentes em cidades de 

todo o país. Para além da análise da possível relação entre as variáveis Satisfação Residencial e 

Rituais Familiares e Culturais, procurou-se, igualmente, analisar se existiriam relações 

significativas entre estas e variáveis sociodemográficas. De forma a encontrar resposta para as 

questões de investigação enunciadas, proceder-se-á à síntese dos resultados mais relevantes, e 

consequentes reflexões e conclusões.  
 
4.1. Características Psicométricas da QARP e do QRF-R 
 

A maior média de respostas da dimensão Características Arquitectónico-Urbanas e a menor 

da dimensão Características Funcionais revela que os participantes da amostra em estudo 

mostram-se mais satisfeitos com as primeiras características e menos com as segundas. Importa 

salientar o baixo alfa de Cronbach da dimensão Características Sócio-relacionais (α=.68), que 

poderá resultar desta ser a dimensão que mais itens invertidos contém. Isto porque, em diversos 

estudos realizados com a população portuguesa constatou-se que esta tem dificuldade em 

responder a itens conotados negativamente (citação oral do orientador do estudo). Sugere-se para 

futuros estudos colocar todos os itens na forma positiva. A grande diferença entre os conteúdos 

dos factores desta dimensão pode também ter contribuído para a sua baixa consistência interna.  

Relativamente às médias de resposta do QRF-R, verifica-se que a mais elevada é a do factor 

Significado Simbólico dos Rituais, e a mais baixa a do factor Realização dos Rituais. Os 

inquiridos demonstram atribuir maior significado aos Rituais Familiares e Culturais, praticando-

os com menor regularidade. A consistência interna do QRF-R (α=.93) aproxima-se da verificada 

por Fiese e Kline (1993; α=.90), chegando a ultrapassá-la. Assim, esta nova versão expressa bem 

as diferenças entre os indivíduos, sem que os seus itens possam levar a interpretações ambíguas. 

Pensamos também que o novo formato do QRF-R, mais fácil de ser respondido, poderá 

igualmente ter contribuído para uma melhor consistência interna. 
 

4.2. Dimensões do QRF-R 
 

Os resultados relativos à extracção de factores das dimensões dos Rituais Familiares e 

Culturais diferem dos de Lind (2008), em que foi seleccionada uma amostra de casais, e 

comparados os resultados obtidos nas mulheres e nos homens. As dimensões Deliberação e 

Continuação não revelaram saturações elevadas em relação a um factor, tanto em mulheres, 
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como em homens. Por sua vez, a dimensão Papéis demonstrou elevada saturação no segundo 

factor, à semelhança da dimensão Rotinas, em ambos os sexos, indo de encontro aos resultados 

obtidos por Fiese e Kline (1993), numa amostra de estudantes e de seus pais. Igualmente 

pertinente, é o facto do estudo das autoras demonstrar elevada saturação da dimensão 

Deliberação no primeiro factor, como verificado na presente investigação. Contudo, a dimensão 

Continuação não revelou saturação elevada num factor, à semelhança do estudo de Lind (2008). 

A maior convergência dos resultados da presente investigação com os do estudo de Fiese e Kline 

(1993) poderá advir da maior semelhança entre as duas amostras seleccionadas. Os critérios de 

selecção da amostra não são tão restritos, como os de Lind (2008), podendo explicar as maiores 

diferenças verificadas entre os resultados deste estudo e os da presente investigação. Mas, mais 

uma vez, pensamos que sobretudo o novo formato do QRF-R, de fácil resposta, poderá também 

ter contribuído, consideravelmente, para os melhores resultados deste estudo. 
 
4.3. Integração e discussão dos resultados empíricos 
 

4.3.1. Relação entre Satisfação Residencial e Rituais Familiares e Culturais 
 

No âmbito da primeira questão de investigação, os resultados indicam que a percepção da 

qualidade de determinadas características, físicas e sociais, da área de residência relaciona-se 

com os Rituais Familiares e Culturais. Não existindo um valor total da escala QARP, a 

interpretação dos resultados basear-se-á nas relações estabelecidas entre valor total do QRF-R e 

seus factores e as quatro principais dimensões da Satisfação Residencial e seus factores.  

Os resultados indicam que o grau de ritualização geral relaciona-se, significativamente, com 

todas as dimensões da Satisfação Residencial, excepto a das Características Arquitectónico-

Urbanas. Contudo, verifica-se que o maior grau de ritualização está relacionado com uma melhor 

percepção das ligações a outras zonas da cidade, a partir da área de residência. Tal, poderá 

explicar, em parte, o facto da maior relação entre o valor total do QRF-R ser com as 

Características Funcionais. Apesar das Ligações Externas se referirem às condições físicas de 

acesso a outros locais, estando os Serviços de Transporte incluídos na funcionalidade do bairro, a 

percepção de melhores condições de acesso a outros sítios poderá ser influenciada pela melhor 

qualidade percebida dos transportes. Prevê-se que a funcionalidade do bairro levará os indivíduos 

a envolverem-se mais facilmente nos rituais. Ao saberem que têm ao seu dispor serviços de 

qualidade, os indivíduos poderão estar mais disponíveis em organizar actividades em família, 

dentro ou fora de casa. Um estudo de Michelson (1977; cit. por Gifford, 2007) demonstrou que a 

satisfação com os aspectos físicos da área de residência de famílias recém-chegadas à cidade de 
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Toronto era, fortemente, influenciada pela disponibilidade de transportes. Numa tentativa de 

fazer a ponte com o presente estudo, poder-se-á supor que os dois factores, Ligações Externas e 

Serviços de Transporte, poderão, em conjunto, exercer forte influência na satisfação residencial 

e, consequentemente, na prática dos rituais, já que são aspectos do bairro aos quais as famílias 

dão bastante importância.  

O recurso às características físicas, como meio de promover a actividade pedestre aumenta a 

Satisfação Residencial (Marans & Rodgers, 1975; Rapoport, 1987; cit. por Hur & Morrow-Jones, 

2008), podendo, igualmente, promover a prática dos Rituais Familiares e Culturais, pela relação 

significativa entre o grau de ritualização geral e as Ligações Externas. Por exemplo, actividades 

de fim-de-semana, como um passeio por determinados espaços da cidade é facilitada pela boa 

qualidade da acessibilidade do bairro a outras zonas da cidade, via pedestre.  

Sendo a relação significativa mais elevada entre o grau de ritualização geral e as 

Características Funcionais percebidas, poderíamos supor a importância, que os serviços de que o 

bairro, têm para o desempenho dos rituais, a um nível mais pragmático. Ao percepcionarem a 

existência de serviços no bairro suficientes para a satisfação das suas necessidades, os indivíduos 

podem assumir, estarem reunidas melhores condições para uma melhor organização familiar, no 

que concerne à preparação e envolvimento nas actividades ritualizadas. A qualidade percebida 

dos serviços, em particular os comerciais e de transporte pela relação significativa que 

estabelecem com o QRF-R Total, poderão influenciar a relação entre o macro e o microambiente 

familiar, e a forma como são praticados os rituais. Com mais e melhores recursos no bairro, os 

indivíduos mais facilmente predispõem-se a organizar um evento com a família (dentro ou fora 

de casa), dado saberem que o bairro fornece-lhes os meios para tal. Por exemplo, o facto de se 

saber que existe um bom supermercado ou mercearia no bairro poderá levar a que seja feito um 

maior investimento na organização do jantar em família, pois as condições presentes assim o 

possibilitam; saber que a rede de transportes do bairro é fiável, poderá facilitar a deslocação a 

outro local do bairro, como a casa de alguém exterior à família nuclear, para uma reunião familiar 

ou a comemoração de um aniversário, a qual é mais facilmente alcançável de transportes.  

O facto dos moradores poderem percepcionar selectivamente as características ambientais 

mais salientes para as suas necessidades (Carp & Carp, 1982; cit. por Kahana et al., 2003) pode, 

também, explicar a maior relação entre o QRF-R Total e as Características Funcionais. Ao 

poderem atentar mais às características ambientais coincidentes com as suas necessidades, os 

indivíduos estarão mais alertas (sendo mais conhecedores) às características do bairro que lhes 
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serão mais úteis à realização dos rituais, isto é, aos serviços que o bairro disponibiliza. Assim, a 

qualidade percebida destes serviços poderia estar relacionada com a prática de tais actividades.   

Os rituais são promotores do bem-estar físico e psicológico, de um melhor ajustamento 

psicossocial da família (Kiser et al., 2005; cit. por Lind, 2008) e de uma melhor adaptação social 

(Fiese et al., 2002). A percepção do indivíduo de estar inserido num ambiente social residencial 

de qualidade poderia fomentar ou facilitar essa mesma adaptação social e bem-estar psicológico 

(Gifford, 2007). Pela relação significativa positiva entre as Características Sócio-relacionais e o 

valor total do QRF-R, parece que um ambiente social do bairro de qualidade está relacionado 

com o empenho dos indivíduos nas suas relações intra e extrafamiliares. Num ambiente 

residencial em que as relações com os vizinhos e com as pessoas que, habitualmente, frequentam 

o bairro são satisfatórias, poderá ser desenvolvida uma maior capacidade de adaptação social e 

relacional, que parece estar relacionado com o modo como são vividos os rituais. De facto, 

realça-se, igualmente, a relação significativa positiva dos rituais com o factor Sociabilidade, 

reforçando a importância do contexto social no funcionamento familiar, salientando a existência 

de uma relação dinâmica entre o sujeito social e o objecto espacial (p.22, Quintas, 2008). Se 

assim for, poderemos também supor que se os indivíduos inseridos em famílias mais ritualizadas 

demonstram uma maior capacidade de interacção social, então terão uma melhor percepção do 

ambiente social residencial do bairro.  

Face à extensão e complexidade das análises efectuadas, e de modo a não nos desviarmos do 

objectivo central da investigação, optou-se por não apresentar no capítulo III a correlação 

encontrada entre as quatro dimensões da QARP, sendo, no entanto, pertinente aqui referi-la. A 

dimensão Características Contextuais mostra-se a mais significativamente relacionada com as 

restantes dimensões da QARP, parecendo a que melhor representa a Satisfação Residencial. 

Deste modo, supõe-se que esta última relaciona-se com o grau de ritualização geral, pela relação 

significativa positiva encontrada entre as Características Contextuais e o QRF-R Total. Salienta-

se a relação com o ritmo de vida relaxante e a qualidade do ambiente em termos de poluição (e.g. 

atmosférica, sonora). Verifica-se que ao viverem num ambiente percepcionado como sendo mais 

relaxante, os indivíduos parecem estar mais predispostos a envolverem-se em actividades 

ritualizadas com a família. Num ambiente mais descontraído, o seu bem-estar psicológico será 

maior (Gifford, 2007), estando menos preocupados e mais disponíveis para se empenharem na 

organização dos rituais. Interpretando por outro prisma, o facto da prática dos rituais ser um 

importante factor na vivência de momentos de stress (Dickstein, 2002), poder-se-á supor que o 

investimento nos rituais está relacionado com a percepção que os indivíduos têm do ambiente 
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residencial do bairro, vendo-o como mais calmo, descontraído e relaxante, não atendendo tanto a 

factores stressantes.  

Ao debruçarmo-nos sobre os resultados encontrados, surge uma importante questão: porque 

serão, no geral, as relações significativas positivas mais elevadas entre o Significado Simbólico 

dos Rituais e as quatro dimensões da Satisfação Residencial? A maior Satisfação Residencial, 

sobretudo, em relação às Características Contextuais, poderá influenciar a importância e 

significado atribuídos aos Rituais Familiares e Culturais. Assim, parece que para além das 

especificidades da família, também as especificidades da área de residência poderão contribuir 

para o nível de significado dado aos rituais. Inseridos num contexto residencial com um estilo de 

vida mais calmo, mas simultaneamente estimulante, e com uma boa Saúde Ambiental, os 

indivíduos mostrar-se-ão mais satisfeitos, podendo investir mais nos rituais e imprimir-lhes maior 

significado e importância. Este significado é tão privado e específico da cada família (Fiamenghi, 

2002), como cada indivíduo define (Amérigo, 2002; Gifford, 2007) e avalia o seu bairro de um 

modo único (Hur & Morrow-Jones, 2008). A vivência nos diferentes bairros implicará diferentes 

vivências dos rituais, consoante cada família. Quanto mais satisfeitos os indivíduos estiverem 

com o ambiente residencial do bairro, maior importância darão aos Rituais Familiares e 

Culturais. Por outro lado, o maior significado atribuído aos rituais poderá levar os indivíduos a 

percepcionarem o bairro como mais satisfatório. Num ambiente familiar equilibrado, promotor da 

coesão familiar, os indivíduos sentir-se-ão mais satisfeitos consigo próprios e com a família, o 

que poderá também contribuir para a maior satisfação com o macroambiente onde se inserem, 

logo, para a maior Satisfação Residencial.  

Pelo maior carácter social dos Rituais Culturais, seria expectável que estivessem mais 

relacionados com os aspectos sociais do lugar onde os indivíduos habitam, como verificado neste 

estudo (relações significativas positivas com todas as dimensões, excepto a das Características 

Arquitectónico-Urbanas). Aquando da prática dos Rituais Culturais, existe uma maior interacção 

entre o micro e o macroambiente, entre a casa e a área de residência, pela maior participação e 

importância da comunidade nestas actividades. Deste modo, a percepção de um ambiente 

residencial que proporciona boas relações com as pessoas que vivem ou frequentam o bairro, 

independentemente de serem próximas ou não, bons serviços e um estilo de vida saudável pode 

permitir que os indivíduos organizem e participem em actividades que estejam mais dependentes 

do meio, e que subentendem que este lhes ofereça as condições necessárias à sua realização (e.g. 

feriados religiosos, casamentos). Salienta-se, ainda, a relação entre este tipo de rituais e o factor 

Sociabilidade. A maior valorização do carácter social dos intervenientes nestes eventos, explica a 
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importância de um bom ambiente social no bairro, por tornar o indivíduo mais receptivo a 

praticar actividades fora de casa, sem se sentir inibido ou incomodado com o comportamento ou 

atitude dos presentes no bairro. Poderemos, assim, assumir que tanto o ambiente social do bairro 

promoverá o maior envolvimento nos Rituais Culturais, assim como, a prática de tais actividades 

irá promover uma melhor percepção dos aspectos sociais do bairro. Parece que tal ocorrerá talvez 

por a realização dos Rituais Culturais envolver mais o macroambiente e a sua vivência, o que 

permitirá aos indivíduos um melhor conhecimento dos atributos sociais do bairro, reconhecendo 

mais facilmente a sua qualidade, e conduzindo-os a ter uma melhor percepção do ambiente 

residencial do bairro.  

A Satisfação Residencial também se relaciona com os Rituais Familiares, sendo a relação 

significativa positiva mais elevada com as Características Sócio-relacionais, entre as quais se 

salienta a Discrição. A maior descrição percepcionada por parte dos moradores do bairro 

significa que estes não se intrometem tanto nos assuntos dos outros e não fazem comentários 

alheios (Fornara et al., 2009). Parece que ao viverem num ambiente assim percepcionado, os 

indivíduos sentem que a sua privacidade está salvaguardada, mostrando-se mais motivados em 

preparar actividades com a família, sem se preocuparem com o que os outros possam pensar, no 

bairro. Outra relação que se salienta é entre este tipo de rituais e os Serviços Comerciais, contidos 

nas Características Funcionais. Esta elevada relação significativa positiva supõe que a percepção 

de melhores recursos no bairro, podem facilitar a organização de eventos mais comuns do 

quotidiano (e.g. jantar em família).  

O que explicará a não relação entre a Realização dos Rituais e a Satisfação Residencial? 

Algumas das dimensões incluídas no factor Significado Simbólico dos Rituais podem estar mais 

associadas à Realização dos Rituais, como a Ocorrência e os Papéis. De facto, como já referido, 

nos estudos de Lind (2008) e de Fiese e Kline (1993), a dimensão Papéis está inserida na 

Realização dos Rituais. Embora a dimensão Ocorrência se encontre sempre associada ao factor 

Significado Simbólico dos Rituais, poder-se-á associar à realização destes, dado concernir à 

frequência em que o ritual ocorre (Fiese & Kline, 1993). Assim, poderemos assumir alguma 

associação entre a Realização dos Rituais e a Satisfação Residencial? Face ao exposto, propõe-se 

uma resposta afirmativa, no sentido em que os itens do QRF-R relativos ao Significado Simbólico 

dos Rituais incluem aspectos inerentes à maior ou menor Realização dos Rituais, como a 

distribuição de tarefas e papéis durante a actividade e as vezes em que esta ocorre.  

Os resultados encontrados na presente investigação podem, à semelhança de outros estudos 

(Krupat, 1985; cit. por Ramírez, 2000) evidenciar que, de facto, não existe uma degradação da 
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vida social urbana, permitindo que os indivíduos envolvam-se e empenhem-se na organização de 

actividades que promovem a coesão e identidade familiares, como os Rituais Familiares e 

Culturais. O estudo poderá indicar também que a prática dos Rituais Familiares e Culturais 

podem promover maiores níveis de Satisfação Residencial, revelando mais uma vantagem da 

realização destas actividades, para além das verificadas noutros estudos. Parece, igualmente, 

indicar que o espaço é algo, simultaneamente, produto da actividade humana e forte influenciador 

das maneiras de agir e pensar (Grafmeyer, 1999; cit. por Quintas, 2008). A vivência dos rituais 

faz-se num plano grupal, e não individual, à semelhança da vivência do bairro. Seja ao nível dos 

rituais familiares, mais direccionados para a família nuclear, seja ao nível dos rituais culturais, os 

quais envolvem mais a comunidade e a família alargada. Deste modo, parece que o 

microambiente, a casa, relaciona-se com o macroambiente, o bairro, em que a vivência de um 

interfere na vivência do outro, contribuindo para um ambiente familiar saudável e para a maior 

satisfação com o ambiente residencial do bairro.  

O objectivo central do estudo foi cumprido e a questão de partida respondida, concluindo-se 

que a Satisfação Residencial está relacionada com os Rituais Familiares e Culturais, sobretudo, 

no que concerne às Características Funcionais e Contextuais e aos Rituais Culturais e 

Significado Simbólico dos Rituais. A interacção com e no bairro faz-se integrada nos Rituais 

Familiares e Culturais. O grau de Satisfação Residencial está relacionado com as interacções da 

família tanto entre os seus elementos, como com o bairro. 
 
4.3.2. Relação entre Satisfação Residencial e Variáveis Sociodemográficas 

A resposta à segunda questão de investigação mostra-se afirmativa, pelas relações 

significativas encontradas entre a Satisfação Residencial e algumas variáveis sociodemográficas. 

Salientam-se as relações significativas positivas entre o Número de Actividades e as 

Características Arquitectónico-Urbanas, Funcionais e Contextuais. A maior congruência entre a 

sua imagem real e esperada poderá levar os indivíduos a envolverem-se num maior número de 

actividades no bairro. A maior relação com as Características Funcionais explica-se por estas 

referirem-se aos serviços oferecidos pelo bairro, os quais poderão ser determinantes na 

disponibilidade de condições propícias à realização de actividades, como de lazer ou desportivas, 

explicando também a relação mais elevada com os Serviços Recreativos, nos quais se incluem os 

serviços desportivos e as actividades socioculturais. Tal corrobora o estudo de Bonaiuto e Bonnes 

(2002), onde são salientadas as facilidades sócio-funcionais na Satisfação Residencial.  
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Neste estudo, não se verificou uma correlação positiva entre a Idade e as dimensões da 

Satisfação Residencial, como referido por Adams (1992; cit. por Kahana et al., 2003) e Goodman 

e Hankin (1984; cit. por Kahana et al., 2003). Contudo, a Idade mostrou-se significativamente 

relacionada com alguns dos seus factores, sendo um deles a Densidade dos Edifícios. Quanto 

maior a Idade do indivíduo, melhor percepcionada esta é, o que poderá advir do facto das pessoas 

mais velhas preferirem espaços residenciais abertos, cuidados e organizados (Gifford, 2007), o 

que nos remete para a qualidade da Densidade dos Edifícios. A maior qualidade de tal atributo 

significa uma menor densidade espacial, algo que os indivíduos mais velhos valorizam, 

corroborando a evidência empírica de que a idade correlaciona-se positivamente com a avaliação 

residencial referente à densidade sócio-espacial (Bonnes et al., 1991; cit. por Bonaiuto & Bonnes, 

2002).  

 A disponibilidade de Serviços Comerciais perto de casa aumenta a Satisfação Residencial. 

Mesmo que estes existam em demasia, as pessoas mais velhas não os percepcionam como algo 

adverso, por não serem levadas a utilizar mais recursos para além dos que necessitam (Kahana et 

al., 2003). Quanto mais velhos os indivíduos são, mais satisfeitos se mostram com estes serviços 

comerciais circundantes, talvez por não necessitarem de recorrer a transportes para se deslocarem 

a serviços comerciais mais longínquos.  

Salienta-se a relação significativa positiva entre o Grau de Escolaridade e o factor 

Estimulante vs. Aborrecido, sendo que os indivíduos com maior escolaridade percepcionam o 

ambiente residencial do bairro como mais estimulante. Os indivíduos que preferem um ambiente 

que lhes proporcione maior estimulação, poderão optar por meios urbanos mais complexos 

(Kahana et al., 2003). Nesse sentido, a relação referida poderá advir do facto das pessoas com 

maior escolaridade poderem preferir meios mais desafiantes a nível social e intelectual, que 

impliquem vivências mais complexas, como o meio urbano. Assim, será previsível que 

percepcionem o ambiente do bairro, que é urbano, como mais estimulante. Também é 

interessante a relação encontrada entre a Profissão e o factor Discrição. Pessoas com maior 

formação profissional percepcionam os moradores do bairro como mais discretos.  

Verificou-se que os indivíduos de famílias mais pequenas percepcionam o ambiente 

residencial do bairro como mais estimulante, podendo significar que têm uma maior necessidade 

de recorrer ao bairro para satisfazer os seus níveis óptimos de estimulação e actividade, por tal 

não ser tão facilmente alcançável em casa. Parece ainda, que uma família menos numerosa 

poderá facilitar o usufruir do bairro, conhecendo-o melhor e, consequentemente, vendo-o como 

mais estimulante, também pelo menor número de responsabilidades que tem em casa. Por sua 
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vez, a relação significativa positiva entre a variável Trabalha na Área de Residência e os 

Serviços Recreativos poderá ser explicada pelo facto de ao trabalhar no bairro, o indivíduo passar 

mais tempo neste, tornando-se mais conhecedor das suas reais condições e até recorrer mais aos 

serviços de que este dispõe, como actividades socioculturais.  

A relação significativa negativa entre o Tempo na Área de Residência e as Características 

Sócio-relacionais, em particular a Discrição, poderá resultar da diferença na importância dada 

aos aspectos do bairro. Quem vive há menos tempo no bairro, ou recém-chegados, atribuem 

maior importância aos aspectos físicos e menor importância aos aspectos sócio-relacionais, pelo 

simples facto de conhecerem ainda poucas pessoas do bairro e não poderem ainda estabelecer 

vínculos com os vizinhos e outras pessoas do bairro.  

A variável Praticante estabeleceu uma relação significativa negativa com o factor 

Sociabilidade, significando que os indivíduos que mais praticam ritos religiosos percepcionam o 

ambiente residencial do bairro como menos sociável. Esta relação poderá advir do facto da 

prática de tais ritos não ser realizada no bairro, por este não proporcionar condições para tal e, 

assim, os indivíduos não contactarem tanto com quem o frequenta. Os praticantes de uma dada 

religião poderão estar mais inseridos na sua comunidade religiosa e menos na comunidade do seu 

bairro de residência. Poder-se-á, também, supor que esta relação resulta dos sentimentos 

experienciados pelos praticantes que vivem no meio urbano. Silva (2010) verificou que, muitas 

vezes, ao frequentarem a Igreja, estes experienciam sentimentos de culpa, medo, nervosismo e 

ansiedade, não retirando, por vezes, prazer do que quer que seja. Esta experiência pode levá-los a 

terem uma pior percepção da Sociabilidade do bairro, dado poder torná-los mais fechados em si 

próprios e menos abertos a viver o bairro.  
 

4.3.3. Relação entre Rituais Familiares e Culturais e Variáveis Sociodemográficas 

No âmbito da terceira questão de investigação, verificou-se que os Rituais Familiares e 

Culturais estão relacionados com algumas variáveis sociodemográficas. Constatou-se que quanto 

mais velho o indivíduo for, mais envolvido estará nos Rituais Familiares, logo, em actividades 

como o Jantar, de Fim-de-Semana e de Férias, sendo, no entanto, com menos regularidade no 

modo como são realizadas, pela relação significativa negativa com a Realização dos Rituais, na 

qual se inclui a dimensão Rotina. Os rituais em que os indivíduos mais velhos participam, poder-

se-ão tornar no quarto tipo de rituais familiares da tipologia proposta por Fiese e Kline (1993), ou 

seja, rituais com baixo grau de significado e de incidência de rotinas. Parece que à medida que os 

indivíduos envelhecem, vão-se envolvendo mais nos Rituais Familiares, pelo crescente ganho de 
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responsabilidade, o qual inicia-se no fim da adolescência (Fiese et al., 2002). Estes resultados 

vão, igualmente, de encontro ao sugerido por Ludwig (1998; cit. por Fiese et al., 2002), de que os 

membros mais velhos da família mantêm o seu envolvimento nos eventos familiares, apesar das 

suas rotinas diárias serem menos frequentes. Pelo contrário, estas tornam-se mais frequentes para 

os mais novos, os quais estarão impelidos de fazer a sua transição para as gerações seguintes.  

O grau de ritualização geral está mais associado ao sexo feminino, significando que para as 

mulheres os Rituais Familiares e Culturais são mais estruturados. Supõe-se que as mulheres 

serão menos flexíveis relativamente a estes, pelo maior significado que lhes atribuem, 

envolvendo-se mais nos Rituais Culturais, como a comemoração de um casamento ou de um 

aniversário, isto é, actividades que contam com a participação mais activa da família alargada e 

da comunidade.  

O Grau de Escolaridade e a maior formação profissional dos indivíduos relaciona-se com o 

seu maior envolvimento em Rituais Familiares e com o maior significado atribuído aos rituais. 

Parece, assim, que um nível socio-económico mais elevado implica um maior envolvimento em 

actividades como as de Fim-de-Semana ou de Férias, às quais é dado maior significado e as quais 

são mais estruturadas. Por sua vez, a relação significativa positiva entre o Número de Actividades 

e os Rituais Culturais seria expectável, pois as actividades praticadas no bairro estão mais 

direccionadas para a comunidade ou para pessoas exteriores à família nuclear, tal como os Rituais 

Culturais. Assim, o maior número de tais actividades desenvolvidas implicará um maior 

envolvimento em Rituais Culturais.  

O Tempo na Localidade de Residência mostrou-se negativamente relacionado com o valor 

total do QRF-R, implicando que os indivíduos que moram há mais tempo na cidade onde se 

encontram actualmente, empenham-se menos nos Rituais Familiares e Culturais. Ao remeter-se 

para o ambiente mais restrito da área de residência, verifica-se que o mesmo se passa 

relativamente aos Rituais Familiares, em que os indivíduos há mais tempo a viver no bairro 

envolvem-se menos nestes eventos, pela relação significativa negativa entre estes e o Tempo na 

Área de Residência.  

O Número de Elementos do Agregado Familiar apresenta uma relação significativa positiva 

com a Realização dos Rituais, sendo que as famílias compostas por mais membros envolvem-se 

mais regularmente nos Rituais Familiares e Culturais. Ainda relativamente aos elementos da 

família, especificamente das que incluem filhos, verificou-se que quanto mais novo o filho mais 

velho for, maior será o grau de ritualização geral. Relativamente ao filho mais novo, verifica-se 

que quanto mais novo for, maior o envolvimento dos indivíduos nos Rituais Culturais. Estes 
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resultados não são confirmados pela demais investigação, em que se estipula que à medida que os 

filhos crescem, tornam-se mais participativos na vida familiar, os rituais adquirem maior 

significado e são praticados com maior frequência (Fiese et al., 1993; cit. por Fiese et al., 2002). 

Contudo, há que ter em conta que nem todos os indivíduos da amostra em estudo tinham filhos, 

pelo que o número de indivíduos em tais condições poderá não ser suficiente para apoiar e 

generalizar tais resultados.  

Importa dar relevo à relação significativa positiva entre a variável Religioso(a), o valor total e 

os quatro factores do QRF-R. As pessoas mais religiosas envolvem-se em rituais mais 

estruturados, sobretudo nos culturais. Tal seria expectável, pois entre os Rituais Culturais estão 

incluídas as comemorações dos Feriados Religiosos. A elevada relação com o Significado 

Simbólico dos Rituais poderá significar que pessoas mais religiosas praticam rituais com uma 

maior conotação simbólica.  
 

4.4. Limitações da Investigação  
 

No decorrer da presente investigação surgiram algumas limitações que urge considerar, 

aquando da análise e discussão dos resultados. A recolha da amostra abrangeu participantes de 

cidades de todo o país, as quais apresentam dimensões e organizações estruturais bastante 

díspares, tornando a generalização dos resultados cautelosa, no que respeita aos atributos tidos 

em conta pelos indivíduos, durante a avaliação do ambiente residencial do bairro. Muitas das 

localidades consideradas cidades, em Portugal, apresentam um contexto urbano menos complexo, 

inserido num meio mais pequeno, para o qual determinados itens da escala QARP não terão 

significado, podendo criar alguma confusão nos seus moradores, e fazendo com que as suas 

respostas sofram mais o efeito de tendência central. Para colmatar esta limitação, sugere-se que 

em futuros estudos se tente apurar as diferenças que mais distinguem as cidades entre si, de modo 

a ter uma imagem mais próxima da realidade em que os indivíduos vivem, podendo, assim, 

desvendar com maior precisão quais os principais factores influentes na imagem percebida do 

ambiente residencial do bairro e consequentes repercussões no funcionamento familiar.  

Os conceitos de bairro e área de residência poderão nem sempre ter sido claros para os 

inquiridos. Pela diversidade na delimitação das suas fronteiras (Gifford, 2007), optou-se por 

utilizar ambos, o que pode, mesmo assim, ter gerado alguma confusão aquando do preenchimento 

dos instrumentos utilizados na investigação. Deste modo, poder-se-ia substituir nos itens da 

escala QARP o termo bairro por área de residência, por ser um conceito mais abrangente, 

permitindo que as pessoas de facto possam mais facilmente estabelecer limites. Outra possível 
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limitação do estudo é a grande extensão da QARP e do QRF-R, podendo alguns inquiridos ficar 

saturados, aquando do seu preenchimento, desconcentrando-os.   
 
4.5. Sugestões para Futuras Investigações e Implicações Práticas 

Pese embora já tenham sido referidas algumas sugestões, relacionadas com conceitos 

utilizados e a metodologia adoptada, apraz explorar outros aspectos importantes. Uma proposta a 

considerar seria a realização de um estudo comparativo entre populações de diferentes zonas de 

uma mesma cidade, de modo a melhor compreender como diferentes ambientes residenciais de 

diferentes bairros, influenciam os indivíduos a diferentes níveis. Isto é, para melhor identificar 

que factores melhor expressam as diferenças individuais na avaliação do ambiente residencial. 

Igualmente pertinente seria, em novas investigações, trabalhar com uma amostra de famílias, 

recorrendo a uma metodologia qualitativa, como, focus-group, ou a aplicação de instrumentos de 

auto-relato por família, em que cada membro respondesse individualmente, tentando depois 

apurar o que contribuir para a realização de rituais familiares e a Satisfação Residencial.  

A não existência dum valor total da QARP, poderá dificultar a interpretação dos dados. No 

entanto, salienta-se o facto da dimensão Características Contextuais ser a que está mais 

relacionada com as restantes dimensões. Tal poder-se-á dever ao facto destas características 

englobarem os aspectos mais gerais do bairro. A própria designação de contextuais indica a 

referência ao ambiente geral do bairro, como o ritmo de vida, a saúde ambiental e o cuidado para 

com o bairro (Fornara et al., 2009). Assim, esta dimensão poderá ser a mais representativa do 

grau de Satisfação Residencial, surgindo uma proposta de reformulação da QARP. Em 

investigações futuras, poder-se-ia assumir o valor desta dimensão como o valor total da escala e, 

consequentemente, da Satisfação Residencial, simplificando a complexa análise dos dados que a 

actual escala implica.  

A implicação prática mais directamente observável deste estudo é o facto de ter sido adaptada 

para a população portuguesa, pela primeira vez, a escala Abbreviated Perceived Residential 

Environment Quality (PREQ) de Fornara, Bonaiuto e Bonnes (2009), e ter sido revista a versão 

portuguesa (Lind & Crespo, 2008) do Family Ritual Questionnaire de Fiese e Kline (1993), 

tornando-a mais perceptível e de fácil preenchimento. O estudo das variáveis Satisfação 

Residencial e Rituais Familiares e Culturais em Portugal tornou-se, assim, mais acessível.  

Outro contributo do presente estudo prende-se com o facto de ao perceber o que satisfaz as 

pessoas, a nível residencial, podermos ambicionar conhecer formas mais equilibradas e 

integradas de organização da cidade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento mais saudável 
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dos seus habitantes, especificamente das famílias. As pessoas não são meros números numa 

cidade, são seres que a vivem e com ela socializam. Não podemos agrupá-las em gavetas, não 

atendendo às suas necessidades físicas e sociais. Este estudo mostrou que não basta construir 

habitações, sem atentar aos recursos que o lugar onde vivemos dispõe, para responder às nossas 

necessidades, que tornar-nos-ão mais satisfeitos e dispostos a investir na família, desde o casal, à 

família monoparental ou ao casal com filhos, num clima cultural e social estimulante, que nos 

permita procurar sempre progredir. 

O estudo poder-nos-á conduzir a pensar a cidade e a família sem dogmas. Cada família tem os 

seus próprios valores, cada cidade os seus próprios atributos. Não se trata de impor nada a 

ninguém, mas sim de criar espaços em que as diferentes famílias possam exprimir-se e viver em 

equilíbrio e liberdade de pensamento e mobilidade, sem que o seu nicho urbano as impeça.  

A investigação teve, também, o mérito de estudar a relação entre conceitos de diferentes 

domínios, que não tinham, anteriormente, sido questionados. Consequentemente, este estudo 

poderá abrir caminho à investigação que interligue diferentes domínios da Psicologia, como a 

Familiar, Comunitária e Ambiental, e ajudar a valorizar e a integrar, ainda mais, a importância do 

ambiente, físico e social, no funcionamento da família. Surge, por fim, uma última questão a ser 

futuramente respondida, num novo estudo. Atendendo às vantagens que a Satisfação Residencial 

e a prática de Rituais Familiares e Culturais mostram ter, qual destas variáveis será mais 

importante para a Satisfação Geral com a Vida? Poder-se-á criar uma nova variável, assumindo 

como dimensões as variáveis estudadas?  

 

Em conclusão, esta investigação elaborou um novo questionário de rituais familiares, o QRF 

revisto, com uma melhor estrutura factorial e melhores propriedades psicométricas, relativamente 

aos anteriores. De igual forma, adaptou, para a população portuguesa, a Escala Breve da 

Qualidade do Ambiente Residencial Percebida (QARP). Deste modo, dispomos de dois 

instrumentos muito válidos para futuras pesquisas. O estudo mostrou também, de forma inédita, 

algumas relações entre a Satisfação Residencial e a prática de Rituais Familiares e Culturais, que 

poderão abrir a porta para outros estudos neste domínio. 

 

 

 

 

 

Discussão e Conclusões 
 



 
 
 

58 
 

Bibliografia 
 

Amérigo, M. (2000). Ambientes Residenciales. In Aragonés, J. I. & Amérigo, M. 

(2000). Psicología Ambiental (p. 173-190). Madrid: Psicología Pirámide.  

 

Amérigo, M. (2002). A Psychological Approach to the Study of Residential Satisfaction. In 

Aragonés, J. I.; Guido, F. & Gärling, T. (2002). Residential Environments: Choice, 

Dissatisfaction and Behavior. (p. 81-100). London: Bergin e Garvey.  

 

Aragonés, J. I. (2000). Cognición Ambiental. In Aragonés, J. I. & Amérigo, M. 

(2000). Psicología Ambiental (p. 43-58). Madrid: Psicología Pirámide. 

 

Aragonés, J. I., Francescato, G. & Gärling, T. (2002). Evaluating Residential Environments. In 

Aragonés, J. I.; Guido, F. & Gärling, T. (2002). Residential Environments: Choice, 

Dissatisfaction and Behavior. (p. 1-14). London: Bergin e Garvey.  

 

Aymonino, C. (1984). O Significado das Cidades. Lisboa: Editorial Presença.  

 

Benevolo, L. (1984). A Cidade e o Arquitecto. Lisboa: Edições 70.  

 

Bonaiuto, M. & Bonnes, M. (2002). Residential Satisfaction in the Urban Environments within 

the UNESCO-MAB Rome Project.In Aragonés, J. I.; Guido, F. & Gärling, T. 

(2002). Residential Environments: Choice, Dissatisfaction and Behavior. (p. 101-134). 

London: Bergin e Garvey.  

 

Bonaiuto, M., Fornara, F. & Bonnes, M. (2003). Indexes of perceived residential environment 

quality and neighbourhood attachment in urban environments: a confirmation study on the 

city of Rome. Landscape and Urban Planning, 65, 41–52.  

 

Bonaiuto, M., Fornara, F. & Bonnes, M. (2006). Perceived residential environment quality in 

middle- and low-extension italian cities. Revue européenne de psychologie appliquée, 56, 

23–34.  

Bibliografia 
 



 
 
 

59 
 

Dickstein, S. (2002) Family Routines and Rituals - The Importance of Family Functioning: 

Comment on the Special Section. Journal of Family Psychology, 16 (4), 441-444.  

 

Dolnicar, S., Laesser, C. & Matus, K. (2009). Online Versus Paper: Format effects in tourism 

surveys. Journal of Travel Research, 47(3), 295-316.  

 

Eaker, D. G. & Walters, L. H. (2002). Adolescent Satisfaction in Family Rituals and 

Psychosocial Development: A Developmental Systems Theory Perspective. Journal of 

Family Psychology, 16 (4), 406-414.  

 

Farrel, S. J., Aubry, T., & Coulombe, D. (2004). Neighborhoods and Neighbors: Do They 

Contribute to Personal Well-Being? Journal of Community Psychology, 32, (1), 9-25.  

 

Ferreira, I. A. M. (no prelo). O bairro na cidade – a Relação entre a Satisfação Residencial e a 

Insegurança Percebida nos moradores de um bairro urbano. Dissertação de Mestrado em 

Psicologia. Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

 

Fiamenghi. G. A. (2002). Rituais familiares: alternativas para a re-união das famílias. Psicologia: 

Teoria e Prática, 4 (2), 25-29.  

 

Fiese, B. H. (1997). Family Context in Pediatric Psychology from a Transactional Perspective: 

Family Rituals and Stories as Examples. Journal of Pediatric Psychology, 22 (2), 183-196.  

 

Fiese, B. H. (2006).Family Routines and Rituals. New Haven: Yale University Press. 

 

Fiese, B. H., Foley, K. P. & Spagnola, M. (2006). Routine and Ritual Elements in Family 

Mealtimes: Contexts for Child Well-Being and Family Identity. New Directions for Child 

and Adolescent Development. DOI 10.1002/cad.  

 

Fiese, B. H. & Kline, C. A. (1993). Development of the Family Ritual Questionnaire: Initial 

Reliability and Validation Studies. Journal of Family Psychology, 6 (3), 290-299.  

 

Bibliografia 
 



 
 
 

60 
 

Fiese B. H. & Parke R. D. (2002). Introduction to the Special Section on Family Routines and 

Rituals. Journal of Family Psychology, 16 (4), 379-380.  

 

Fiese, B. H., Tomcho, T. J., Douglas, M., Josephs, K., Poltrock, S. & Baker, T. (2002). A Review 

of 50 Years of Research on Naturally Occurring Family Routines and Rituals: Cause for 

Celebration?. Journal of family psychology, 16 (4), 381-390.  

 

Fornara, F., Bonaiuto, M., & Bonnes, M. (2009). Cross-Validation of Abbreviated Perceived 

Residential Environment Quality (PREQ) and Neighborhood Attachment (NA) Indicators. 

Environment and Behavior, 20 (10), 1-26.  

 

Francescato, G. (2002). Residential Satisfaction Research: The Case For and Against. In 

Aragonés, J. I.; Guido, F. & Gärling, T. (2002). Residential Environments: Choice, 

Dissatisfaction and Behavior. (p. 15-34). London: Bergin e Garvey.  

 

Freitas, M. J. (2001). Por Onde Passa a Satisfação Residencial. Tese de Doutoramento 

apresentada à Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.  

 

Gärling, T. & Friman, M. (2002). A Psychological Conceptualization of Residential Choice and 

Satisfaction. In Aragonés, J. I.; Guido, F. & Gärling, T. (2002). Residential Environments: 

Choice, Dissatisfaction and Behavior. (p. 55-80). London: Bergin e Garvey.  

 

Gifford, R. (2007). Environmental psychology: Principles and practice (4th ed.). Colville, WA: 

Optimal Books. 

 

Goitia, F. C. (1989). Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial Presença.  

 

Gosling, S. D., Vazire, S., Srivastava, S. e John, O. P. (2004). Should We Trust Web-Based 

Studies? A Comparative Analysis of Six Preconceptions About Internet Questionnaires. 

American Psychologist, 59 (2), 93–104.  

 

Bibliografia 
 



 
 
 

61 
 

Howe, G. W. (2002) Integrating Family Routines and Rituals With Other Family Research 

Paradigms: Comment on the Special Section. Journal of Family Psychology, 16 (4), 437-

440.  

 

Hur, M. & Morrow-Jones H. (2008). Factors That Influence Residents’ Satisfaction With 

Neighborhoods. Environment and Behavior, 40 (5), 619-635. 

 

Kahana, E., Lovegreen, L., Kahana, B. & Kahana, M. (2003). Person, environment, and Person-

environment fit as Influences on residential Satisfaction of elders. Environment and 

Behavior, 35 (3), 434-453.  

 

Kraut, R., Olson, J., Banaji, M., Bruckman, A., Cohen, J. & Couper, M. (2003). Psychological 

Research Online: Opportunities and Challenges. Consultado em 26 de Agosto de 2011 

através de http://www.apa.org/science/leadership/bsa/internet/internet-report.pdf 

 

Lind, W. (2004). A Importância dos Rituais Familiares na Construção da Família. Cidade 

Solidária, 6-23.  

 

Lind, W. R. (2008). Casais Biculturais e Monoculturais: Diferenças e Recursos. Tese de 

Doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa, Lisboa.  

 

Lonsdale, C., Hodge, K. & Rose, E. A. (2006). Pixels vs. Paper: Comparing Online and 

Traditional Survey Methods in Sport Psychology. Journal of Sport & Exercise Psychology, 

28, 100-108.  

 

Marante, L. (2010). A Reconstrução do Sentido de Comunidade: Implicações Teórico-

metodológicas no Trabalho sobre a Experiência de Sentido de Comunidade. Dissertação de 

Mestrado em Psicologia. Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

 

Pestana, M. H. & Gageiro, J. N. (2008). Análise de dados para ciências sociais – A 

complementaridade do SPSS (5ªed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

 

Bibliografia 
 

http://www.apa.org/science/leadership/bsa/internet/internet-report.pdf


 
 
 

62 
 

Potter, J. & Cantarero, R. (2006). How Does Increasing Population and Diversity Affect Resident 

Satisfaction? A Small Community Case Study. Environment and Behavior, 38 (5), 605-

625.  

 

Quintas, A. J. (2008). Onde está o bairro social? O caso de um realojamento social em lotes 

dispersos na Freguesia da Brandoa: Percepção dos residentes sobre o novo espaço 

residencial. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.  

 

Ramírez, B. F. (2000). El Medio Urbano. In Aragonés, J. I. & Amérigo, M. (2000). Psicología 

Ambiental (p. 259-280). Madrid: Psicología Pirámide.  

  

Sarmento, J. (2003). Variações sobre o Urbanismo Pós-moderno. Revista da Faculdade de Letras 

– Geografia, 19, 255-265.  

 

Silva, D. L. (2010). Traços de personalidade e religião: meio rural versus meio urbano. 

Dissertação de Mestrado em Psicologia. Faculdade de Psicologia da Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias.  

 

Sukolratanametee, S. (2006). Pedestrian-Oriented Design and Sense of Community: A 

Comparative Study. Tese de Doutoramento apresentada à University of Pennsylvania, 

Pennsylvania.   

 
van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G. & de Hollander, A. (2003). Urban environmental 

quality and human well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of 

concepts; a literature study. Landscape and Urban Planning, 65, 5–18. 

 

 

 

Bibliografia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 



AAppêênnddiiccee  II    
 

 
Variância Total Explicada pelos Componentes das Quatro Macrodimensões da QARP 

 
 

Tabela 1. Variância Total Explicada pelos Componentes da Macrodimensão Características 
Arquitectónico-Urbanas da QARP 

 

 

 

 

 

Componentes Valores Próprios Extracção da soma dos quadrados dos 
loadings 

 
1 

Total 
4,865 

% da Variância 
25,606 

% Cumulativa 
25,606 

Total 
4,865 

% da Variância 
25,606 

% Cumulativa 
25,606 

2 
 

2,988 15,726 41,332 2,988 15,726 41,332 

3 
 

2,201 11,584 52,916 2,201 11,584 52,916  

4 
 

1,469 7,730 60,646 1,469 7,730 60,646 

5 
 

1,419 7,468 68,114 1,419 7,468 68,114 

6 
 

1,177 6,196 74,310 1,177 6,196 74,310 

7 
 

,645 3,395 77,705    

8 
 

,581 3,059 80,764    

9 
 

,546 2,876 83,640    

10 
 

,479 2,521 86,161    

11 
 

,432 2,271 88,432    

12 
 

,405 2,131 90,563    

13 
 

,363 1,908 92,471    

14 
 

,326 1,715 94,186    

15 
 

,287 1,513 95,699    

16 
 

,276 1,453 97,152    

17 
 

,218 1,146 98,298    

18 
 

,187 ,982 99,279    

19 
 

,137 ,721 100,000    



Tabela 2. Variância Total Explicada pelos Componentes da Macrodimensão Características Sócio-
relacionais da QARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Valores Próprios Extracção da soma dos quadrados dos 
loadings 

 
1 

Total 
3,102 

% da Variância 
34,461 

% Cumulativa 
34,461 

Total 
3,102 

% da Variância 
34,461 

% Cumulativa 
34,461 

2 
 

2,197 24,407 58,869 2,197 24,407 58,869 

3 
 

1,228 13,643 72,512 1,228 13,643 72,512  

4 
 

,745 8,278 80,790    

5 
 

,484 5,373 86,163    

6 
 

,377 4,184 90,348    

7 
 

,307 3,414 93,761    

8 
 

,302 3,350 97,112    

9 
 

,260 2,888 100,000    



Tabela 3. Variância Total Explicada pelos Componentes da Macrodimensão Características 
Funcionais da QARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Valores Próprios Extracção da soma dos quadrados dos 
loadings 

 
1 

Total 
6,562 

% da Variância 
32,810 

% Cumulativa 
32,810 

Total 
6,562 

% da Variância 
32,810 

% Cumulativa 
32,810 

2 
 

2,288 11,442 44,253 2,288 11,442 44,253 

3 
 

1,676 8,380 52,633 1,676 8,380 52,633  

4 
 

1,380 6,902 59,534 1,380 6,902 59,534 

5 
 

1,269 6,345 65,880 1,269 6,345 65,880 

6 
 

,941 4,707 70,586    

7 
 

,824 4,122 74,708    

8 
 

,670 3,352 78,060    

9 
 

,648 3,240 81,301    

10 ,574 2,870 84,170    

11 ,523 2,617 86,788    

12 ,474 2,370 89,157    

13 ,456 2,281 91,438    

14 ,390 1,950 93,388    

15 ,344 1,721 95,109    

16 ,305 1,527 96,636    

17 ,253 1,266 97,902    

18 ,170 ,850 98,753    

19 ,137 ,687 99,440    

20 ,112 ,560 100,000    



Tabela 4. Variância Total Explicada pelos Componentes da Macrodimensão Características 
Contextuais da QARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Valores Próprios Extracção da soma dos quadrados dos 
loadings 

 
1 

Total 
4,458 

% da Variância 
31,841 

% Cumulativa 
31,841 

Total 
4,458 

% da Variância 
31,841 

% Cumulativa 
31,841 

2 
 

2,429 17,351 49,193 2,429 17,351 49,193 

3 
 

1,384 9,883 59,076 1,384 9,883 59,076  

4 
 

1,174 8,385 67,461 1,174 8,385 67,461 

5 
 

,871 6,223 73,684    

6 
 

,754 5,383 79,066    

7 
 

,566 4,044 83,111    

8 
 

,489 3,494 86,605    

9 
 

,428 3,054 89,659    

10 ,365 2,609 92,267    

11 ,343 2,450 94,718    

12 ,303 2,162 96,880    

13 ,273 1,948 98,828    

14 ,164 1,172 100,000    



AAppêênnddiiccee  IIII  
  
 

Análise Factorial Exploratória das Quatro Macrodimensões da QARP 
 
 

Tabela 1. Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Arquitectónico-
Urbanas da QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 6 iterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itens Após rotação 

 

Características 

Arquitectónico-Urbanas 

 Componentes 

       

 1 2 3 4 5 6 

QARP1 ,021 -,049 ,030 ,033 ,832 ,034 
QARP2 ,069 ,055 ,176 ,233 ,753 ,164  

QARP3 ,092 -,052 ,258 ,020 ,810 ,134  

QARP4 ,154 -,019 ,140 ,893 ,088 ,120  

QARP5 ,277 ,054 ,150 ,847 ,124 ,077  

QARP6 ,022 ,255 ,293 ,705 ,080 ,154 
QARP7 -,037 ,025 ,769 ,248 ,249 ,174 
QARP8 ,096 ,075 ,850 ,149 ,084 ,153 
QARP9 -,020 -,071 ,845 ,130 ,145 ,096 

QARP10 ,017 ,002 ,212 ,006 ,088 ,771 
QARP11 ,100 -,039 ,162 ,108 ,104 ,767  
QARP12 -,002 -,018 ,004 ,173 ,098 ,817  
QARP13 ,123 ,870 ,008 ,013 -,052 -,006  
QARP14 ,119 ,893 ,010 ,038 -,027 -,061  
QARP15 -,024 ,806 ,004 ,132 ,021 ,007 
QARP16 ,934 ,012 -,027 ,051 ,023 ,014 
QARP17 ,849 -,033 ,014 ,095 ,098 ,192 
QARP18 ,809 ,198 -,037 ,159 ,009 -,025 
QARP19 ,789 ,076 ,097 ,112 ,055 -,030 



Tabela 2. Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Sócio-relacionais da 
QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 5 iterações.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itens Após rotação 

 

Características Sócio-

relacionais 

 Componentes 

     

 1 2 3  
QARP20 ,188 ,842 ,023 
QARP21 ,155 ,859 ,162  

QARP22 ,092 ,873 ,258 
QARP23 ,870 ,178 -,107 
QARP24 ,876 ,173 -,024 
QARP25 ,860 ,100 -,115 
QARP26 ,069 ,001 ,742 
QARP27 -,095 ,036 ,844 
QARP28 -,354 ,159 ,659 



Tabela 3. Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Funcionais da QARP: 
Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 6 iterações.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itens Após rotação 

 

Características 

Funcionais 

 Componentes 

       

 1 2 3 4 5  
QARP29 ,164 ,262 ,152 ,799 -,033 
QARP30 ,090 ,198 ,218 ,647 ,121  

QARP31 ,152 ,051 ,098 ,790 ,274 
QARP32 ,092 ,200 ,188 ,274 ,725 
QARP33 ,083 ,171 ,134 ,169 ,730 
QARP34 ,064 ,019 ,011 -,045 ,804  
QARP35 ,009 ,846 ,186 ,155 -,050 
QARP36 ,168 ,746 ,121 ,349 ,002 
QARP37 -,009 ,770 -,023 -,073 ,170 
QARP38 ,062 ,611 ,107 ,158 ,196 
QARP39 ,390 ,488 ,059 ,013 ,090  
QARP40 ,271 ,537 ,001 ,169 ,092 
QARP41 ,903 ,085 ,233 ,108 ,020  
QARP42 ,870 ,118 ,244 ,147 ,044 
QARP43 ,872 ,099 ,254 ,198 ,067 
QARP44 ,568 ,240 ,258 ,059 ,254 
QARP45 ,200 ,145 ,805 ,092 ,121 
QARP46 ,198 ,151 ,819 ,046 ,227 
QARP47 ,222 -,004 ,622 ,201 ,047 
QARP48 ,201 ,058 ,788 ,166 -,011 



Tabela 4. Análise Factorial Exploratória da Macrodimensão das Características Contextuais da 
QARP: Matriz de Componentes Após Rotação Varimax. 

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convertida em 7 iterações.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Itens Após rotação 

 

Características 

Contextuais 

 Componentes 

       

 1 2 3 4   
QARP49 ,451 ,664 ,141 ,206 
QARP50 ,171 ,795 ,151 ,113  

QARP51 ,205 ,829 -,007 ,037 
QARP52 -,106 ,093 ,848 ,146 
QARP53 -,102 -,001 ,771 ,228 
QARP54 ,041 ,068 ,794 -,047  
QARP55 ,900 ,170 ,015 ,053 
QARP56 ,900 ,111 -,046 ,099 
QARP57 ,590 ,445 -,160 ,100 
QARP58 ,736 ,215 -,118 ,087 
QARP59 ,176 ,133 ,144 ,749  
QARP60 ,182 -,065 ,230 ,726  
QARP61 ,455 ,249 ,193 ,461   
QARP62 -,281 ,340 -,265 ,598  



AAppêênnddiiccee  IIIIII  
 

 
Teste à Normalidade da escala QARP 

 
 

Tabela 1. Teste à Normalidade K-S das Macrodimensões (com correcção Lilliefors) da QARP 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Kolmogorov-Smirnov 
 estatística df sig 

1. Características Arquitectónico-Urbanas ,050 155 ,200 

2. Características Sócio-relacionais ,086 155 ,008 

3. Características Funcionais ,056 155 ,200 

4. Características Contextuais ,085 155 ,008 



AAppêênnddiiccee  IIVV      
 

 
Teste à Normalidade do QRF-R 

 
 

Tabela 1. Teste à Normalidade K-S (com correcção Lilliefors) do QRF-R e seus Factores 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Kolmogorov-Smirnov 
 estatística df sig 

1. Rituais Culturais ,041 155 ,200 

2. Rituais Familiares ,043 155 ,200 

3. Significado Simbólico dos Rituais ,040 155 ,200 

4. Realização dos Rituais ,064 155 ,200 

QRF-R Total ,047 155 ,200 
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Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensões e seus factores) e o QRF-R 
(valor total e factores) 

 
 

Tabela 1. Correlações de Pearson entre a QARP (macrodimensão Características Arquitectónico-
Urbanas e seus factores) e o QRF-R (valor total e factores) 

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
 

 

 

 

Tabela 2. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Sócio-
relacionais e seus factores) e o QRF-R (valor total e factores)  

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
 

 

 

 

 

 

 Correlação de Pearson 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

Características Arquitectónico-Urbanas ,116 ,164* ,177* ,007 ,146 

Densidade dos Edifícios ,056 ,126 ,124 -,043 ,086 

Estética dos Edifícios ,063 ,062 ,086 -,019 ,061 

Dimensão dos Edifícios ,055 ,006 ,062 -,072 ,019 

Funcionalidade Interna ,042 ,125 ,100 ,014 ,088 

Ligações Externas ,147 ,179* ,202* ,026 ,173* 

Áreas Verdes ,052 ,071 ,058 ,077 ,077 

 Correlação de Spearman 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

 
Características Sócio-relacionais ,177* ,229** ,236** ,072 ,217** 

Segurança ,131 ,116 ,137 ,090 ,141 

Discrição  -,016 ,169* ,070 ,023 ,073 

Sociabilidade ,219** ,116 ,205* ,082 ,182* 



Tabela 3. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Funcionais e 
seus factores) e o QRF-R (valor total e factores)  

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
 

 

 

 

Tabela 4. Correlações de Spearman entre a QARP (macrodimensão Características Contextuais e 
seus factores) e o QRF-R (valor total e factores)  

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Correlação de Pearson 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

 
Características Funcionais ,224** ,179* ,239** ,095 ,225** 

Serviços Educativos ,040 -,037 -,004 ,041 ,009 

Serviços Sociais ,183* ,002 ,101 ,114 ,117 

Serviços Recreativos ,110 ,152 ,155 ,044 ,143 

Serviços Comerciais ,194* ,254** ,271** ,057 ,241** 

Serviços de Transporte ,251** ,143 ,236** ,099 ,222** 

 Correlação de Spearman 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado Simbólico 

dos Rituais 
Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

 
Características Contextuais ,258** ,177* ,243** ,126 ,220** 

Relaxante vs. Stressante ,196* ,171* ,197* ,088 ,175* 

Estimulante vs. Aborrecido ,137 ,096 ,167* -,017 ,116 

Saúde Ambiental ,176* ,184* ,180* ,076 ,182* 

Manutenção ,125 ,056 ,099 ,133 ,103 



 Variáveis Sociodemográficas 
Macrodimensões e 
Factores da QARP Correlação de Pearson 

 

Idade Sexo Grau de 
Escolaridade Profissão 

Tempo na 
Localidade de 
Residência 

Tempo na Área 
de Residência 

Trabalha na Área 
de Residência 

Número de 
Actividades 

Número de 
Elementos do 
Agregado 
Familiar 

Religioso(a) Praticante 

Características 
Arquitectónico-
Urbanas 
 

,090 -,059 ,055 -,072 ,041 -,014 ,050 ,176* ,037 -,116 -,110 

Estética dos 
Edifícios 
 

,057 -,074 ,093 -,022 -,011 -,058 ,001 ,112 ,044 -,145 ,012 

Densidade dos 
Edifícios 
 

,165* -,013 ,032 -,116 ,131 ,050 ,049 ,085 -,046 -,144 ,102 

Dimensão dos 
Edifícios 
 

,063 ,044 -,035 -,002 ,126 ,116 -,049 ,033 ,157 -,095 -,178 

Funcionalidade 
Interna 
 

-,040 -,001 -,079 -,007 -,053 -,001 -,034 ,076 ,044 -,046 -,166 

Ligações Externas 
 -,013 ,000 ,041 -,111 ,061 ,051 ,030 ,136 ,101 ,021 ,121 

Áreas Verdes 
 ,069 -,119 ,113 -,006 -,062 -,138 ,126 ,146 -,095 -,018 -,188 

 
 
Características 
Sócio-relacionais 
 

   
Correlação de Spearman 

,126 -,027 ,090 -,116 -,028 -,185* ,060 ,144 -,076 ,081 -,131 

Segurança 
 -,059 -,057 ,026 ,060 -,084 -,115 ,011 ,109 -,009 ,032 -,117 

Discrição 
 ,184* ,111 ,099 -,175* ,065 -,208** ,064 ,029 -,079 ,040 -,025 

Sociabilidade 
 ,031 -,145 ,031 -,072 -,114 -,009 ,060 ,189* ,055 ,091 -,220* 
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Tabela 1. Correlações entre a QARP (macrodimensões e factores) e Variáveis Sociodemográficas 

                                      



 

 Variáveis Sociodemográficas 
Macrodimensões e 
Factores da QARP Correlação de Pearson 

 
Idade Sexo Grau de 

Escolaridade Profissão 
Tempo na 
Localidade de 
Residência 

Tempo na Área 
de Residência 

Trabalha na Área 
de Residência 

Número de 
Actividades 

Número de 
Elementos do 
Agregado 
Familiar 

Religioso(a) Praticante 

Características 
Funcionais 
 

,045 -,092 ,053 -,024 ,047 ,026 ,035 ,188* ,002 ,065 -,133 

Serviços Educativos 
 ,006 -,022 -,066 ,007 ,067 ,085 -,029 ,077 ,021 -,096 ,057 

Serviços Sociais 
 -,073 -,023 -,023 ,008 ,014 ,121 -,074 ,192* ,089 ,065 -,127 

Serviços Recreativos 
 ,055 -,121 ,032 -,028 -,044 -,094 ,177* ,256** -,016 -,011 -,140 

Serviços Comerciais 
 ,184* -,068 ,206* -,109 ,145 ,038 ,061 ,057 -,065 ,112 -,040 

Serviços de 
Transporte 
 

-,095 -,055 -,044 ,074 -,018 ,018 -,105 ,078 ,034 ,129 -,199 

  
Correlação de Spearman 

Características 
Contextuais 
 

,098 -,061 ,169* ,008 -,051 ,001 ,025 ,176* -,009 -,016 -,108 

Relaxante vs. 
Stressante 
 

,033 -,089 ,101 ,005 -,030 ,019 ,012 ,198* ,012 -,099 -,103 

Estimulante vs. 
Aborrecido 
 

,100 -,082 ,192* -,020 ,026 ,015 ,135 ,248** -,168* ,029 -,098 

Saúde Ambiental 
 ,135 ,057 ,106 -,030 -,061 ,034 ,017 ,021 ,027 ,042 ,027 

Manutenção 
 -,011 -,045 ,064 ,003 -,103 -,061 ,012 ,077 ,017 -,082 -,193 

*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05 
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 
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Tabela 1. Correlações de Pearson entre o QRF-R (factores e valor total) e Variáveis Sociodemográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.05  
**A correlação é significativa a um nível de significância de p < 0.01 

 

Variáveis Sociodemográficas Correlação de Pearson 
 Rituais 

Culturais 
Rituais 

Familiares 
Significado 
Simbólico 

dos Rituais 

Realização 
dos Rituais 

QRF-R 
Total 

Idade -,093 ,205* ,105 -,194* ,022 

Sexo -,260** -,095 -,224** -,065 -,196* 

Grau de Escolaridade ,034 ,205* ,180* -,131 ,100 

Profissão -,043 -,256** -,175* -,016 -,155 

Tempo na Localidade de Residência -,088 -,160* -,102 -,198* -,162* 

Tempo na Área de Residência -,039 -,176* -,102 -,103 -,127 

Trabalha na Área de Residência -,080 ,128 ,026 -,033 ,017 

Número de Actividades ,177* ,022 ,128 ,044 ,112 

Número de Elementos do Agregado Familiar ,099 -,096 -,032 ,175* ,034 

Idade do(a) Cônjuge/Companheiro(a) -,168 -,101 -,143 -,170 -,174 

Idade do(a) Filho(a)/Enteado(a) mais Velho(a) -,322* -,425** -,399** -,267 -,408** 

Idade do Filho(a) mais Novo(a) -,433* -,079 -,266 -,325 -,339 

Idade da Mãe ,108 -,095 ,035 -,069 -,007 

Idade do Pai/Padrasto ,173 -,093 ,056 ,041 ,050 

Idade do(a) Irmão(ã) mais Velho(a) -,034 -,175 -,128 -,001 -,101 

Idade do(a) Irmão(ã) mais Novo(a) ,055 ,198 ,113 ,130 ,147 
Religioso(a) ,438** ,243** ,410** ,169* ,384** 

Praticante ,042 ,097 ,076 ,037 ,076 
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AANNEEXXOO  II 
 

Modelo de Satisfação Residencial (Amérigo, 1990) 
 

 

Fig. 1. Modelo Sistémico da Satisfação Residencial de María Amérigo (1990; 1995), adaptado de Amérigo 

(2000; 2002).   [AR = Ambiente Residencial] 
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Consentimento Informado 
 
 

O presente estudo surge no âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Psicologia da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, da Mestranda Leonor Bettencourt, sob orientação do 

Professor Doutor Wolfgang Lind.    

 

A sua participação no estudo consiste em responder a diferentes questionários, sobre o modo como 

pensa, sente e se comporta. Depois de ler este consentimento informado, poderá preencher os 

questionários. A participação terá uma duração de, aproximadamente, 15 minutos. 

   Para poder participar no estudo deverá : 

      a) ser maior de 18 anos; 

      b) pertencer a um agregado familiar de, pelo menos, 2 pessoas (ex.: um casal); 

      c) a sua localidade de residência ser uma cidade; 

      d) morar na sua área de residência/bairro há, pelo menos, 1 ano.  

 

   Assume-se como compromisso:  

      1. A participação ser completamente voluntária.  

      2. As respostas aos itens de todos os questionários manterem-se anónimas, não existindo nenhuma 

informação identificável incluída nos questionários. 

Ao iniciar o processo, deverá responder até ao fim, de modo a que os seus dados sejam válidos. 

Contudo, se for essa a sua vontade, poderá desistir da sua participação em qualquer momento. 

Se desejar esclarecer algo sobre o estudo, por favor, contacte Leonor Bettencourt, pelo e-mail 

leonor.cbettencourt@gmail.com. 

 

Muito obrigada.  

Leonor Bettencourt 

 

  

mailto:leonor.cbettencourt@gmail.com
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Questionário Sociodemográfico 

A sua participação no presente estudo é muito importante, pelo que solicitamos que responda às questões que se 
seguem, agradecendo a sua contribuição para o estudo. Por favor, leia atentamente todas as questões, e responda 
individualmente a todos os questionários. Pedimos-lhe que se certifique que nenhuma questão fica em branco, pois 
tal inutiliza todos os questionários. Não existem respostas certas nem erradas, o que interessa é o que realmente 
pensa e sente.  

 

1. Idade:  

 

2. Sexo:   Feminino             Masculino    

        

3. Nacionalidade:   

 

4. Estado Civil:  

       Solteiro      União de Facto       Casado        Separado      Divorciado       Viúvo        

 

5. Indique o nível de escolaridade mais elevado que completou. 

 Menos que o 9º ano ou equivalente       9º ano ou equivalente        12º ano ou equivalente  

 Licenciatura          Mestrado / Doutoramento 

 

6. Qual a sua situação laboral? 

Empregado       Estudante       Trabalhador Estudante         Doméstico         Reformado         Desempregado              

  

7. Indique onde se enquadra a sua profissão. Caso esteja desempregado, ou dependa financeiramente de outrem 
(ex: doméstica, estudante), indique a profissão dessa pessoa.                                                                                        

 Grupo 1 (Quadros Superiores de Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas). 

 Grupo 2 (Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas). 

 Grupo 3 (Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio). 

 Grupo 4 (Pessoal Administrativo e Similares). 

 Grupo 5 (Pessoal dos Serviços e Vendedores).  

 Grupo 6 (Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pesca). 

 Grupo 7 (Operários, Artífices e Trabalhadores Similares). 

 Grupo 8 (Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores de Montagem). 

 Grupo 9 (Trabalhadores Não Qualificados). 

 

8. Em que Distrito ou Região Autónoma reside? 

 Aveiro                                                       

 Beja                                                        

 Braga                           

 Bragança 

 Castelo Branco 

 Coimbra      

 Évora 

 Faro   

 Guarda 

 Leiria 

 Lisboa 

 Portalegre 

 Porto 

 Santarém   

 Setúbal    

 Viana do Castelo 

 Vila Real 

 Viseu 

 Madeira 

 Açores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Leiria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santar%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Set%C3%BAbal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu


9. Há quantos anos reside na sua localidade de residência (ex.: Lisboa)?    _________ 

10. Há quanto anos reside na sua área de residência (ex.: Alvalade)?     

 

11. Trabalha na sua área de residência? 

         Sim            Não   

 

12. Em que actividades participa na sua área de residência/bairro/comunidade local? 

 Voluntariado  

 Actividades de Lazer  

 Actividades Desportivas  

 Nenhuma  

 Outra. Qual(ais)?

 

13. O seu agregado familiar é constituído por quantos elementos?     

 

14. Indique quem são os elementos do seu agregado familiar. 

 Cônjuge 

 Filha 

 Filho 

 Irmã 

 Irmão 

 Mãe 

 Pai 

 Madrasta 

 Padrasto 

 Tia   

 Tio 

 Avó 

 Avô

 Outro(s). Quem?  

 

15. Indique a(s) idade(s) do(s) elementos do seu agregado familiar. 

Elemento: _________                                 Idade:                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. É religioso(a)? 

Sim            Não   

 

17. Se respondeu sim, indique qual a sua religião. 

                                                Sem religião  

 

18. Se respondeu como tendo religião, indique se é praticante.  

        Sim            Não   

 

 

 
 

 

 

 



 
QARP - Escala Breve da Qualidade do Ambiente Residencial Percebida 

De Fornara, F., Bonaiuto, M. & Bonnes, M. (2009); Adaptação de Bettencourt, L. C., Ferreira, I. A. M. e 

Lind, W. R. (2011) 

Ao responder ao presente questionário, pense na sua área de residência/bairro, assinalando numa escala 
de 1 a 5 (1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não Concordo, nem Discordo; 4 – Concordo; 5 – 
Concordo Totalmente), o quanto a forma como esta área/bairro é descrita na afirmação se aproxima à suas 
reais especificidades. Responda de acordo com a opção que, para cada item, melhor descreve a sua área de 
residência.  

 

 Discordo 
Totalmente  

Discordo Não Concordo, 
nem Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1. As casas/prédios do bairro estão muito próximas 
entre si.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Existe espaço suficiente entre as casas/prédios do 
bairro. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Neste bairro existe pouco espaço entre uma 
construção e outra.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Os edifícios deste bairro são bonitos.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Este bairro é agradável de ver.    
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. As cores dos edifícios do bairro são pouco 
adequadas (ao contexto). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. A dimensão dos edifícios do bairro é sufocante.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Neste bairro, a dimensão dos edifícios é 
desproporcional entre si. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. Neste bairro, os edifícios são muito altos.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10. Neste bairro, o modo como os carros estão 
estacionados impede as pessoas de se 
movimentarem a pé. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. No bairro há bastante espaço disponível para 
estacionar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Neste bairro, é fácil circular de bicicleta.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13. A partir deste bairro é fácil chegar ao centro (da 
cidade).  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14. Este é um bairro bem ligado a partes importantes 
da cidade.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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15. Este bairro está isolado do resto da cidade.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

      

 Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Concordo, 
nem Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

 16. No bairro existem espaços verdes onde é possível 
relaxar.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 17. No bairro existem espaços verdes suficientes.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. Para aceder a um parque, infelizmente, é 
necessário deslocar-se a outros bairros da cidade.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 19. No bairro, os espaços verdes estão em boas 
condições. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 20. O bairro é frequentado por pessoas pouco 
recomendáveis. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. Neste bairro verifica-se frequentemente actos de 
vandalismo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

22. Ao caminhar pelo bairro, durante a noite, corre-se 
o risco de ter más surpresas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

23. Aqui, as pessoas fazem demasiadas “fofocas”.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Aqui temos muitas vezes a impressão dos olhos 
dos outros estarem focados em nós.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25. Neste bairro, as pessoas não se metem nos 
assuntos dos outros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. É difícil fazer amizades entre as pessoas do bairro.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 27. No bairro é fácil travar conhecimento com outras 
pessoas.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

28. As pessoas do bairro tendem a isolar-se.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

29. O bairro está bem equipado com serviços 
educativos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

30. As escolas de ensino obrigatório são facilmente 
alcançáveis a pé.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

31. As escolas do bairro são, em geral, de boa 
qualidade.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 32. Os serviços sociais do bairro são inadequados.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 33. No bairro faltam serviços de assistência às 
pessoas idosas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



   
Discordo 

Totalmente  

 
Discordo 

 
Não Concordo 
nem Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 

Totalmente 

 34. Nesta zona, o Centro de Saúde local não está 
adequado às exigências dos moradores.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

35. Neste bairro é possível praticar várias actividades 
de desporto. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

36. Este é um bairro bem apetrechado em termos de 
equipamentos desportivos.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

37. No bairro existem zonas onde é possível praticar 
desporto ao ar livre. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

38. No bairro, escasseiam actividades de lazer para os 
moradores.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

39. À noite, o bairro oferece diversas atracções.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

40. Este bairro não está suficientemente equipado 
para receber eventos culturais.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

41. No bairro existem lojas de todo o género.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

42. Nas lojas do bairro podemos encontrar qualquer 
coisa.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

43. Este bairro está bem servido em termos de lojas.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

44. As lojas estão mal distribuídas no bairro.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

45. Os transportes  públicos existentes garantem uma 
boa ligação às outras partes da cidade.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

46. A frequência dos transportes públicos é adequada 
às exigências dos moradores do bairro.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

47. Os autocarros do bairro são muito 
desconfortáveis.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

48. As paragens dos transportes públicos estão bem 
distribuídas no interior do bairro. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

49. Existe uma atmosfera serena neste bairro.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

50. Relativamente ao caos de outras zonas, este é um 
bairro onde ainda se pode viver.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

51. Morar neste bairro é bastante stressante.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Discordo 
Totalmente  

Discordo Não Concordo 
nem Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

52. Este bairro está cheio de actividades.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

53. Todos os dias há alguma novidade interessante no 
bairro.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

54. Neste bairro nunca acontece nada.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

55. O ar do bairro é limpo.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

56. No geral, este bairro não está poluído.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

57. Este é um bairro silencioso.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

58. Neste bairro a saúde dos moradores está 
ameaçada pela poluição. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

59. As estradas do bairro são limpas regularmente.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

60. A sinaléctica das estradas do bairro é mantida em 
boas condições.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

61. Os moradores da zona demonstram ser 
cuidadosos para com o seu bairro.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

62. Existem muitos buracos nas estradas do bairro.   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



AANNEEXXOO  VV  
QRF-R  - Questionário de Rituais Familiares Revisto 

De Fiese, B.H. & Kline, C.A. (1993); Revisão de Bettencourt, L.C. e Lind, W.R. (2011) 

 
Nas páginas seguintes encontram-se descrições de rotinas e tradições familiares. Todas as famílias são de 

alguma forma diferentes nos tipos de rotinas e tradições que seguem. Em algumas famílias, rotinas e tradições 

são muito importantes mas, em outras famílias, existe uma atitude de maior indiferença em relação às rotinas e 

tradições. 

 

No topo de cada tabela do questionário irá encontrar um cabeçalho que corresponde a um contexto familiar. 

Pense em como a sua família age ou participa, normalmente, durante estes acontecimentos. Leia a afirmação e 

escolha, numa escala de 1 a 5 (1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não Concordo, nem Discordo; 4 – 

Concordo; 5 – Concordo Totalmente), o quanto a situação, descrita na afirmação, se aproxima ao que ocorre na 

sua família.  

Quando pensar na sua família, pense em si próprio(a), e no seu agregado familiar, ou seja, nos membros da sua 

família que coabitam consigo. Alguns dos contextos podem incluir outros membros familiares. No entanto, por 

favor, tente escolher, para cada item, a opção que melhor descreve a sua família actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORA DE JANTAR 
Pense num jantar normal na sua família. 

 Discordo 
Totalmente  

Discordo Não Concordo, 
nem Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1. Na nossa família, todos jantam juntos, 
regularmente. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, todos têm um papel 
específico e uma tarefa para fazer à hora do 
jantar. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família, a hora de jantar é flexível. 
As pessoas comem quando podem.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos 
estejam em casa para o jantar.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família, as pessoas fazem questão 
de jantar juntas.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família, a hora de jantar é apenas 
uma altura para comer.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, a forma como se realiza o 
jantar tem mudado ao longo dos anos. � 

1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. Na nossa família há pouco planeamento em 
relação ao jantar.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINS-DE-SEMANA 

Pense num fim-de-semana normal com a sua família. 

 Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. A nossa família passa, regularmente, os fins-
de-semana junta. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, todos têm uma tarefa 
específica para fazer no fim-de-semana.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família há poucas rotinas no fim-
de-semana; cada um pode passar o fim-de-
semana como quiser.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. 4. Na nossa família é esperado que todos 
participem nos acontecimentos do fim-de-
semana. 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família há um forte sentimento, 
relativamente a passar o fim-de-semana 
juntos. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família há poucas actividades 
familiares especiais ao fim-de-semana.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, as actividades de fim-de-
semana mudaram ao longo dos anos. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. 8. Na nossa família, os fins-de-semana são 
pouco combinados e planeados.  � 

1 
� 

2 
� 

3 
� 

4 
� 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÉRIAS 
Pense numas férias normais que passou com a sua família. 

 Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. A nossa família passa as férias em conjunto, 
regularmente. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, todas as pessoas têm uma 
actividade, ou uma tarefa, para fazer nas 
férias.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Para a nossa família, as férias são alturas 
para algo novo, não havendo rotinas.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos os 
membros vão de férias com a família.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família, as pessoas sentem que as 
férias de família são acontecimentos 
familiares importantes.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família, as férias são alturas para 
descontrair ou acabar o trabalho em atraso. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, as actividades de férias são 
mais espontâneas e mudam de ano para 
ano.  

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. Na nossa família, as férias são pouco 
planeadas; “nós, simplesmente, vamos”.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERIADOS RELIGIOSOS 

Pense como a sua família celebra os feriados religiosos como o Natal, Páscoa, entre outros. 

  Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. Na nossa família celebram-se regularmente 
os feriados religiosos. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, todos têm uma 
determinada tarefa a cumprir durante os 
feriados religiosos. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família há poucas rotinas durante 
os feriados religiosos; as actividades variam 
de ano para ano 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos 
estejam presentes durante os feriados 
religiosos.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família, os feriados religiosos são 
alturas associadas a sentimentos e emoções 
fortes. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família, os feriados religiosos são 
encarados, apenas, como mais um dia de 
folga.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, os festejos dos feriados 
religiosos mudam ao longo dos anos.   
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. Na nossa família, os feriados religiosos são 
pouco combinados e planeados.  � 

1 
� 

2 
� 

3 
� 

4 
� 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRADIÇÕES CULTURAIS E ÉTNICAS 

Pense em algumas tradições culturais e étnicas que a sua família segue. Alguns exemplos podem ser 
baptismos, confecção de uma comida tradicional especial, velórios, funerais, entre outros. 

 Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. A nossa família segue regularmente 
tradições culturais. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, as pessoas têm tarefas 
estabelecidas para fazer durante estes 
eventos. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família há flexibilidade no modo 
como estes eventos se realizam.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos os 
membros da família participem nestes 
eventos.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família, estes eventos são muito 
emotivos, e os membros da família sentem 
emoções intensas.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Para a nossa família, estes eventos têm 
pouco significado e importância especiais.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, estes eventos são flexíveis 
e mudam ao longo dos anos. � 

1 
� 

2 
� 

3 
� 

4 
� 

5 
8. Na nossa família há pouco planeamento por 

parte da família; os pormenores podem ficar 
a cargo de pessoas externas à família 
nuclear.  

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMEMORAÇÕES ANUAIS 

Pense em ocasiões que a sua família comemora todos os anos. Alguns exemplos são o dia de anos, dia do 
casamento e outros aniversários. 

 Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. Na nossa família há várias comemorações 
anuais regulares. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, todas as pessoas têm uma 
certa tarefa para cumprir durante as 
comemorações anuais.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família, estas comemorações têm 
poucas rotinas fixas; é difícil saber o que vai 
acontecer. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos 
estejam presentes nas comemorações.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família há um sentimento especial 
nos dias de anos e noutras comemorações.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família dá-se pouca importância 
aos dias de anos e aniversários; os membros 
da família até podem comemorar, mas nada 
é particularmente especial.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, o modo como os 
aniversários e outras comemorações são 
celebrados muda de ano para ano.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. Na nossa família há pouco planeamento e 
discussão à volta destas comemorações.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAÇÕES ESPECIAIS 
Pense em algumas comemorações que acontecem na sua família, comemorações especiais que podem 

acontecer em muitas famílias independentemente de qualquer religião ou cultura. Alguns exemplos são 
casamentos, finalização de cursos e reuniões familiares. 

 Discordo 
Totalmente Discordo Não Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1. Na nossa família há várias celebrações 
especiais. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

2. Na nossa família, as pessoas têm 
determinadas tarefas ou papéis a realizar 
nas celebrações especiais.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

3. Na nossa família existem poucas rotinas fixas 
nestes eventos; cada celebração é diferente.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

4. Na nossa família é esperado que todos 
participem nas celebrações especiais. 
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

5. Na nossa família, as celebrações especiais 
são alturas de emoções e sentimentos 
intensos.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

6. Na nossa família, as celebrações são iguais às 
outras ocasiões.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

7. Na nossa família, as celebrações especiais 
mudaram ao longo dos anos, de geração 
para geração.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

8. Na nossa família, estes eventos são pouco 
combinados e planeados.  
 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

 

 

 

 

 

 

 



AANNEEXXOO  VVII   

 
Descrição das quatro macrodimensões da escala breve PREQ de Fornara, Bonaiuto e 

Bonnes (2009) 
 

Tabela 1. Macrodimensão Características Arquitectónico-urbanas da escala breve PREQ: Subescalas, 
Factores, Número de Itens e Alfa de Cronbach. 

 
 
 
 

Tabela 2. Macrodimensão Características Sociorrelacionais da escala breve PREQ: Subescalas, Factores, 
Número de Itens e Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

Macrodimensão Subescala  Factor Nº de 
Itens 

Alfa  
de 

Cronbach 
 
Características 
Arquitectónico-urbanas 

 
Espaço visuo-perceptual 
 

(planeamento 
arquitectónico e urbano de 
espaços) 

 
 
 
Espaço funcional 
  

(organização da  
acessibilidade e estradas) 

 
 
 
Áreas verdes 

 
1. Estética dos 

edíficios. 
2. Densidade dos 

edíficios. 
3. Volume dos 

edíficios.  
 
 

1. Funcionalidade 
interna. 

2. Ligações 
externas.  

 
 
 
 

Áreas verdes. 
 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 

3 
 

3 
 

 
 
 

4 
 

 
 

.72 
 

.85 
 

.83 
 
 

 
.67 

 
.82 

 
 
 
 

.87 
 

Macrodimensão Subescala  Factor Nº de 
Itens 

Alfa  
de 

Cronbach 
 
Características  
Sociorrelacionais 

 
Características 
sociorrelacionais 
  

 
1. Segurança. 
2. Discrição. 
3. Sociabilidade.  

 
3 
3 
3 

 
.78 
.79 
.73 



 

Tabela 3. Macrodimensão Características Funcionais da escala breve PREQ: Subescalas, Factores, 
Número de Itens e Alfa de Cronbach. 

 
 
 
 
 

Tabela 4. Macrodimensão Características Contextuais da escala breve PREQ: Subescalas, Factores, 
Número de Itens e Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

Macrodimensão Subescala  Factor Nº de 
Itens 

Alfa  
de 

Cronbach 
 
Características 
Funcionais 

 
Serviços de bem-estar 
 
 
 
 
Serviços recreativos 
 
 
 
 
Serviços comerciais 
 
 
 
Serviços de transporte 

 
1. Serviços 

escolares. 
2. Serviços sociais.  

 
 

1. Serviços 
desportivos. 

2. Actividades 
socioculturais. 
 

 
Serviços comerciais. 

 
 

 
Serviços de transporte. 

 
3 
 

3 
 

 
3 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
.79 

 
.62 

 
 

.82 
 

.71 
 
 
 

.88 
 
 
 

.81 

Macrodimensão Subescala  Factor Nº de 
Itens 

Alfa  
de 

Cronbach 
 
Características 
Contextuais 

 
Estilo de vida 
 
 
 
 
Saúde ambiental  
 
Manutenção e cuidado.  

 
1. Relaxante vs. 

Stressante. 
2. Estimulante vs. 

Aborrecido. 
 

Saúde ambiental. 

 
Manutenção. 

 
3 
 

3 
 
 

4 
 
 

4 

 
.71 

 
.67 

 
 

.86 
 
 

.70 
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