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Resumo 

 

 O presente estudo teve como principal objetivo explorar a relação entre a 

utilização da Internet e das redes sociais, o ambiente familiar e a sintomatologia 

depressiva, em adolescentes de ambos os sexos. Investigou-se ainda o possível efeito 

mediador do ambiente familiar na relação entre a utilização da Internet e das redes 

sociais e a sintomatologia depressiva. Neste estudo participaram 320 estudantes da zona 

da Grande Lisboa, com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos. Os participantes 

responderam a um Questionário de Dados Pessoais e Sociodemográficos, a quatro itens 

sobre o tempo médio diário de utilização da Internet e das redes sociais durante a 

semana e o fim de semana, à Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & 

Snaith, 1983) e à Family Environment Scale - dimensão de Relações Interpessoais 

(Moos & Moos, 1986). Os resultados mostraram níveis de utilização da Internet durante 

a semana e o fim de semana mais elevados nos rapazes do que nas raparigas. No 

entanto, apenas nas raparigas se verificaram relações significativas entre a utilização da 

Internet e das redes sociais e o ambiente familiar. Não foram encontradas correlações 

significativas entre a utilização da internet/redes sociais e a sintomatologia depressiva, 

ao contrário das associações entre o ambiente familiar e a sintomatologia depressiva, 

sugerindo-se que um mau ambiente familiar está relacionado com maiores níveis de 

sintomatologia depressiva nos adolescentes. Constatou-se ainda o papel mediador da 

coesão familiar na relação entre a utilização das redes sociais ao fim de semana e a 

sintomatologia depressiva. Por fim, apresentam-se os contributos e as limitações deste 

estudo e sugestões para investigações futuras. 

 

Palavras-chave: adolescência, Internet, redes sociais, ambiente familiar, sintomatologia 

depressiva. 
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Abstract 

 

The present study was designed primarily to explore the relationship between the 

use of the Internet and social networks, family environment and depressive symptoms in 

adolescents of both genders. We also investigated the possible mediating effect of 

family environment on the relationship between the use of the Internet and social 

networks and depressive symptoms. In this study participated 320 students from Lisbon, 

aged between 15 and 19 years. Participants responded to a sociodemographic and 

personal data questionnaire, to four items on the average daily use of the Internet and 

social networks during the week and weekend, the Hospital Anxiety and Depression 

Scale (Zigmond & Snaith, 1983) and the Family Environment Scale – Relationship 

Dimension (Moos & Moos, 1986). The results showed levels of Internet use during the 

week and week-end higher in boys than in girls. However, only in the girls were 

observed significant relationships between the use of the Internet and social networks 

and family environment. No significant correlations were found between the use of the 

Internet/social networks and depressive symptoms, unlike the associations between the 

family environment and depressive symptoms, suggesting that a poor family 

environment is associated with higher levels of depressive symptoms in adolescents. It 

was also found the mediating role of family cohesion in the relationship between the use 

of social networks at the weekend and depressive symptoms. In the end, we present the 

contributions and limitations of this study and suggestions for further research. 

 

Keywords: adolescence, Internet, social networks, family environment, depressive 

symptoms. 
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I - Enquadramento Teórico 

 

1.1. Adolescência 

Até ao século XIX o conceito de adolescência não foi englobado na cultura 

vigorante. Todos os jovens que não prolongavam a escolaridade eram considerados 

adultos. Com a industrialização, passaram do campo para a fábrica, sem haver um 

período entre a infância e a adultícia. A nível global, a industrialização promoveu a 

deslocação das famílias para as cidades e tornou imprescindível a educação 

generalizada, para garantir um melhor progresso social. Ao estudarem mais, as crianças 

mantiveram-se ligadas à família, passando a entrar no mercado do trabalho mais tarde: 

estava criado o período de transição que atualmente corresponde à adolescência 

(Sampaio, 2006). 

A adolescência é um processo dinâmico caracterizado por intensas transformações 

fisiológicas, psicológicas, pulsionais, afetivas, intelectuais e sociais experienciadas num 

determinado contexto cultural. Durante esta fase de vida, os jovens reintegram o seu 

passado e as suas ligações infantis, numa nova unidade. Esta reelaboração deverá 

capacitá-los para a integração social e para a realização de escolhas quanto a valores, 

orientação sexual e caminho profissional a seguir (Monteiro & Santos, 1995). 

Esta etapa existencial dura sensivelmente desde os 12/13 anos até aos 18/19 anos, 

inicia-se com as transformações pubertárias e conclui-se com a construção de uma 

independência e identidade, de elaboração de projetos de vida e de inserção social. 

(Monteiro & Santos, 1995). As mudanças pubertárias caracterizam-se por um rápido 

crescimento em altura e peso, mudanças nas proporções e formas do corpo e o atingir da 

maturação sexual (Papalia, Olds & Feldman, 2001). Estas mudanças físicas geram uma 

grande preocupação com o corpo. O jovem perceciona o próprio corpo em mudança, 

compara-se com os outros e esta nova consciência corporal desencadeia novos 

sentimentos e pensamentos, que necessitam de integração com as transformações que 

sofre (Ferreira & Ries, 2003).  

Além das alterações físicas, os adolescentes passam por modificações a nível 

cognitivo. Segundo Piaget (1929, citado por Papalia et al., 2001), os adolescentes 

entram nas operações formais, o nível mais elevado de desenvolvimento cognitivo, 

quando desenvolvem a capacidade para o pensamento abstrato. Este desenvolvimento 

que normalmente ocorre por volta dos 12 anos, permite-lhes uma nova possibilidade 
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para manipular a informação. Os adolescentes podem pensar em termos do que pode ser 

verdade e não apenas em termos do que é verdade. São capazes de imaginar 

possibilidades, testar hipóteses e construir teorias. Estas novas capacidades cognitivas 

de reflexão e abstração possibilitam a discussão de ideias, a aprendizagem da 

complexidade dos valores sociomorais, assim como a construção de uma teoria própria 

sobre a realidade social (Monteiro & Santos, 1995). 

A preocupação central durante a adolescência é a construção da identidade. 

Segundo Erikson (1968, cit. por Papalia et al., 2001) a tarefa principal da adolescência é 

o confronto com a crise da identidade versus confusão da identidade de modo a tornar-

se um adulto singular, com um sentido coerente do self e um papel reconhecido na 

sociedade. A identidade constrói-se quando os jovens resolvem três questões essenciais: 

a escolha de uma profissão, a adoção de valores próprios e o desenvolvimento de uma 

identidade sexual satisfatória. Os adolescentes que resolvem plenamente esta crise 

desenvolvem a “virtude” da fidelidade: lealdade sustentada, um sentido de pertença a 

alguém amado, amigos ou companheiros. A definição de si próprio surge no momento 

em que os jovens escolhem valores e pessoas a quem são leais. Nesta fase os 

adolescentes passam a maior parte do tempo com os pares, mas as relações com os pais 

continuam a desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento. 

A adolescência termina quando o desequilíbrio da etapa é substituído por um 

equilíbrio estável, em que a criatividade, espontaneidade e flexibilidade constituem 

reações normais que permitem enfrentar os desafios da vida (Ferreira & Ries, 2003). O 

adolescente apresenta o sentimento individualidade e compreende o seu papel ativo na 

orientação da sua vida aceitando compromissos (Monteiro & Santos, 1995). 

 

1.1.1. Adolescência e sintomatologia depressiva 

Nesta fase ocorrem mudanças cruciais na explicação da adolescência como um 

período de crise, caracterizado por uma ambivalência de sentimentos e transformações 

na saúde mental do indivíduo, podendo conduzir a perturbações do humor. Desta forma, 

a adolescência é muitas vezes considerada como um período naturalmente depressivo. 

As várias perturbações, que podem surgir na adolescência, devem-se por um lado ao 

abandono da proteção infantil, ocasionada pelos pais e outras figuras de referência do 

mundo dos adultos, e por outro à necessidade de estabelecer metas e planear projetos 

unicamente através dos seus próprios instrumentos. Além disso, devem-se ainda à 
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construção de uma autoimagem consistente, sólida e resistente aos desafios futuros 

(Claudino, Cordeiro & Arriaga, 2006). 

 Os sintomas de depressão nos adolescentes geralmente caracterizam-se por 

irritabilidade e instabilidade, humor deprimido, perda de energia, desmotivação e 

desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança e/ou culpa, alterações do 

sono, isolamento, dificuldades de concentração (Kazdin & Marciano, 1998, cit. por 

Bahls, 2002), dificuldades académicas, abandono escolar, baixa autoestima, ideias e 

tentativas de suicídio, problemas graves de comportamento, como abuso de álcool e 

drogas (e.g. Scivoletto, Nicastri & Zilberman, 1994, cit. por Bahls, 2002). 

 Quanto à epidemiologia da depressão, de acordo com diversos autores (e.g., 

Claudino et al., 2006; Huq & Afroz, 2005; Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002), as 

raparigas manifestam significativamente mais sintomas depressivos quando comparadas 

com os rapazes. Essas diferenças entre sexos podem ser explicadas por fatores 

cognitivos (estilo cognitivo, ruminação), afetivos (reatividade emocional) e biológicos 

(vulnerabilidade genética, hormonas, mudanças da puberdade) (Hyde, Mezulis & 

Abramson, 2008). 

Hankin e Abramson (2001) concluíram que os adolescentes do sexo feminino são 

cognitivamente mais vulneráveis à depressão do que os rapazes porque vivenciam mais 

acontecimentos interpessoais negativos, tendem a utilizar um estilo de coping 

ruminativo, têm tendência a apresentar um humor mais deprimido e ansioso e níveis 

mais elevados de neuroticismo. Similarmente, com base na sua revisão de literatura, 

Zahn-Waxler, Shirtcliff e Marceau (2008) sugerem que o facto de as raparigas serem 

mais capazes de inibir comportamentos negativos, regular as emoções e conterem-se 

socialmente, as conduz a uma maior propensão para desenvolverem problemas de 

internalização. Referem ainda que, uma vez que as raparigas apresentam níveis mais 

elevados de emoções internalizantes (ansiedade, culpa, vergonha e tristeza), têm uma 

maior predisposição para a depressão do que os rapazes. Segundo Claudino et al. (2006) 

as raparigas são mais suscetíveis de demonstrar os seus sentimentos, como tal sofrem 

mais com determinadas situações.  

Para além do sexo feminino, outros fatores de risco para a depressão em 

adolescentes podem ser doenças crónicas, mudanças hormonais durante a puberdade, 

história familiar de depressão, negligência ou abuso durante a infância, privações sócio-

económicas, a perda de um ente querido, o término de uma relação amorosa (e.g. 

Shaffer et al., 1996, cit. por Bhatia & Bhatia, 2007), acontecimentos de vida stressantes, 
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falta de apoio social por parte de pais e amigos, conflitos com os pais, baixa auto-

estima, dependência emocional ou estratégias de coping pobres (Lewinsohn, Rohde & 

Seeley, 1998). 

 

1.2. Internet e redes sociais 

Até há pouco tempo atrás, a Internet era pouco mais do que um meio de 

comunicação misterioso ao qual poucas pessoas tinham acesso. Na altura era utilizada 

por professores universitários e funcionários do governo, principalmente para 

investigação universitária e comunicação entre eles. No entanto, menos de uma década 

depois de a Internet se ter tornado disponível a qualquer pessoa, o seu uso cresceu 

exponencialmente. Atualmente, a Internet é utilizada para realizar tarefas de forma 

rápida e eficiente como por exemplo fazer compras, verificar horários do cinema, 

procurar emprego, estar atualizado quanto às notícias, fazer pesquisa, comunicar com os 

outros, entre muitas outras (Weiser, 2001). 

A utilização da Internet tem vindo a aumentar principalmente pelos adolescentes, 

o que pode ser explicado por várias razões. Uma delas é a possibilidade de o 

adolescente se poder expressar a si mesmo, de forma anónima, o que é atraente para 

alguém que está a lidar com o desenvolvimento da identidade e do autoconceito (Tosun 

& Ljunen, 2009). Além disso, os adolescentes podem usar a Internet como uma forma 

de lidarem com o stress, de forma a distraírem-se das experiências geradoras de tensão 

(Lam, Peng, Mai & Jing, 2009). A Internet também traz benefícios educacionais para os 

adolescentes, permitindo o acesso a informações difíceis de obter. Proporciona, ainda, 

maior comunicação e interação social com as pessoas, assim antigos relacionamentos 

com amigos e familiares distantes podem ser refeitos e mantidos, e criam-se 

oportunidades para o desenvolvimento de novas amizades (Williams & Merten, 2008). 

No entanto, a sua utilização em excesso tem a desvantagem de diminuir as interações 

face-a-face que são fundamentais para o desenvolvimento de capacidades sociais, 

necessárias ao estabelecimento e manutenção de relações interpessoais na vida offline 

(Beard & Wolf, 2001). 

A comunicação e a interação com conhecidos, amigos e familiares através da 

Internet tem sido cada vez mais realizada através de sites de redes sociais. As redes 

sociais são espaços na internet onde os utilizadores podem criar um perfil e conectá-lo a 

outros para criar uma rede pessoal. Os usuários publicam conteúdos nos seus perfis e 
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usam ferramentas para comunicarem com outros utilizadores. As redes socias oferecem 

várias formas de os seus utilizadores comunicarem com pessoas dentro e fora da sua 

rede pessoal. É possível enviar mensagens privadas a outra pessoa, mas também 

existem maneiras mais públicas de comunicação dentro do espaço de rede social 

(Lenhart & Madden, 2007a). As suas funcionalidades organizam-se em três domínios: a 

criação de conteúdo pelos utilizadores e caracterização do seu perfil, a lista de amigos e 

uma secção para comentários. Outros elementos são os álbuns de fotografias e outras 

aplicações que permitem jogar online, ouvir música, etc. (Raleiras, 2009). 

Uma das principais razões pelas quais os adolescentes utilizam as redes sociais é 

que esses sites proporcionam-lhe oportunidades para se apresentarem a um grupo de 

pares e assim obterem feedback e afirmação. Os adolescentes chegam a sentir-se como 

parte de um grupo de amigos que pensam do mesmo modo (Lenhart & Madden, 2007a).   

 Alguns cientistas têm tentado compreender qual o papel da Internet e das redes 

sociais na vida dos adolescentes. Para além das diferenças de utilização da Internet e das 

redes sociais entre adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino, determinados 

investigadores têm estudado os objetivos para os quais os adolescentes usam a Internet e 

as redes sociais, com quem, quando e porque é que estão online (e.g., Weiser, 2000; 

Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Outros estudam o impacto do seu uso no bem-estar 

e nas relações interpessoais dos indivíduos (e.g., Kraut et al., 1998). 

Em 2012, o Instituto Nacional de Estatística [INE] verificou que 61% das famílias 

têm acesso à Internet; 97% dos indivíduos com idade entre 16 e 24 anos utilizam a 

Internet, sendo que os homens mais do que as mulheres. Revelaram ainda que a 

utilização desta tecnologia é maior por pessoas com níveis de escolaridade mais elevada 

(ensino secundário e superior). Em relação ao grupo etário dos 10 aos 15 anos, não se 

verificaram diferenças entre rapazes e raparigas, sendo que 95% acedem à Internet. 

Apesar de a procura de informação para trabalhos escolares ser a atividade mais 

realizada por estes jovens na Internet, salientam-se também atividades de comunicação, 

como colocar mensagens em chats, blogs, websites de redes sociais, newsgroups, fóruns 

de discussão online e mensagens escritas em tempo real (84%), enviar ou receber e-

mails (81%), e a utilização da Internet para jogar ou efetuar download de jogos, 

imagens, filmes ou música (81%). 

 Weiser (2000), Shaw e Gant (2002) verificaram que os adolescentes do sexo 

feminino utilizam mais a Internet para comunicarem com outros, enquanto os 

adolescentes do sexo masculino a usam mais para efeitos de entretenimento e pesquisa 
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de informação. O facto de as raparigas percecionarem a comunicação através do 

computador de forma mais favorável do que os rapazes pode explicar esse resultado. 

Para elas, a comunicação e expressão emocional parecem representar as bases 

fundamentais para a manutenção das suas amizades (Caldwell & Peplau, 1982, cit. por 

Weiser, 2000).  

 Investigações nacionais e internacionais têm demonstrado que os rapazes utilizam 

mais a Internet do que as raparigas (Francisco & Crespo 2012; Schumacher & Morahan-

Martin, 2001; Subrahmanyam, Greenfield, Kraut & Gross, 2001). Os rapazes desde a 

infância têm mais experiência com os computadores do que as raparigas, especialmente 

com jogos de computador, o que pode levar a que os rapazes apresentem maiores níveis 

de competência e conforto com os computadores. Além disso, como eles são mais 

prováveis de terem um computador, consequentemente utilizam mais a Internet 

(Schumacher & Morahan-Martin, 2001). A diferença entre rapazes e raparigas no tempo 

de utilização da Internet pode, ainda, estar relacionada com diferentes tipos de utilização 

que rapazes e raparigas fazem. Por exemplo, o facto de, em geral, os rapazes usarem 

mais a Internet para jogos e criação de webpages (Papastergiou & Solomonidou, 2005), 

atividades que ocupam mais tempo, e as raparigas utilizarem mais para e-mails 

(Johnson, 2011).  

Todavia, noutras investigações (Gross, 2004; Kraut et al., 1998; Shaw & Gant, 2002) 

não foram encontradas diferenças no tempo médio de utilização da Internet entre 

rapazes e raparigas. Os computadores e a Internet rapidamente se têm tornado parte 

integrante e indispensável do dia a dia, o que tem conduzido a uma diminuição nas 

diferenças de sexo entre as gerações mais jovens (Shaw & Gant, 2002).  

Quanto à utilização das redes sociais, investigações têm demonstrado que os 

adolescentes as utilizam principalmente para comunicarem com os seus amigos (Ellison 

et al., 2007; Subrahmanyam, Reichc, Waechter & Espinoza, 2008) e eventualmente com 

os seus familiares. Além disso, usam as redes sociais para manterem contacto com 

amigos que não veem frequentemente, sendo que uma pequena percentagem usa-as 

também para conhecer novas pessoas e fazer novos amigos (Subrahmanyam et al., 

2008). 

Relativamente às diferenças de sexo na utilização das redes sociais existem muito 

poucos estudos. Desses alguns verificaram que as adolescentes são mais prováveis de 

utilizarem as redes sociais. Elas usam-nas para fortalecerem as suas amizades já 

existentes, enquanto os adolescentes do sexo masculino usam as redes mais para 
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fazerem novos amigos (Lenhart & Madden, 2007a; 2007b). No entanto, outros estudos 

não têm encontrado diferenças entre rapazes e raparigas quanto à frequência de 

utilização das redes sociais (Fogel & Nehmad, 2009; Francisco & Crespo, 2012). Num 

estudo com adolescentes espanhóis da comunidade Basca, entre os 13 e os 25 anos, 

verificou-se que 23.4% desses adolescentes utilizam diariamente as redes sociais 

durante cerca de 1 a 2 horas. Nesta investigação também não se encontraram diferenças 

significativas entre rapazes e raparigas quanto ao tempo médio diário de utilização das 

redes sociais (Peris-Hernández & Rodríguez-Porto, 2013). 

 

 1.2.1. Internet e sintomatologia depressiva  

 Atualmente a Internet é parte integrante do dia-a-dia dos adolescentes, como 

vimos atrás. A sua utilização excessiva pode levar ao isolamento dos indivíduos, que 

trocam as interações face-a-face com a família e com os amigos por uma relação lúdica 

com o computador. Posto isto, um elevado uso da Internet pode também constituir um 

fator de risco para a depressão, ao prejudicar as relações familiares e de amizade. Mas 

nem todos os estudos corroboram essa ideia.  

 O estudo de Kraut et al. (1998) revelou que um elevado tempo de utilização da 

Internet está associada a um aumento da depressão e uma ligeira mas significativa 

diminuição no envolvimento social. Segundo estes autores, o tempo que as pessoas 

dedicam ao uso da Internet pode substituir o tempo em que poderiam estar envolvidas 

em atividades sociais. O uso desta tecnologia pode representar a privatização de 

entretenimento, que poderá levar ao isolamento social e à diminuição do bem-estar 

psicológico. Todavia, há que ter em conta que a maior parte do uso da Internet é 

explicitamente social, existem pessoas que a usam para manter contacto com a família e 

os amigos. 

 Contrariamente, LaRose, Eastin e Gregg (2001) demonstraram que a comunicação 

com pessoas conhecidas na Internet pode aliviar a depressão, pelo menos entre 

populações isoladas e moderadamente deprimidas, que podem confiar nas tecnologias 

sociais para obter apoio social. Os resultados revelaram que à medida que o uso da 

Internet aumenta, assim como o envio de e-mails a conhecidos, o apoio social aumenta, 

e por sua vez a depressão diminui.  

Também os resultados da investigação de Morgan e Cotten (2003) indicaram que um 

elevado uso da Internet para e-mail, chat rooms e mensagens instantâneas está associado 
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a uma diminuição nos sintomas depressivos, mais nos adolescentes do sexo masculino 

do que nos do sexo feminino. Uma vez que as raparigas são mais expressivas nas suas 

comunicações com os outros, os efeitos benéficos da comunicação via e-mail podem 

não ser tão importantes para elas. Por outro lado, um uso aumentado da Internet para 

jogos, compras, ou pesquisa está associado a um aumento nos sintomas depressivos. 

Estes resultados sugerem que utilizar a Internet para objetivos de comunicação tem 

efeitos positivos no bem-estar, enquanto o uso desta para atividades que não estão 

relacionadas com comunicação pode estar associado a efeitos negativos no bem-estar. 

Neste mesmo sentido, Cotten (2001) sugeriu que a comunicação online pode levar à 

troca de apoio social e ao desenvolvimento e manutenção de novas redes sociais, o que 

por sua vez pode conduzir a um maior bem-estar geral (Morgan & Cotten, 2003).  

A investigação de Valkenburg e Peter (2007) evidenciou que a comunicação pela 

Internet teve uma relação positiva com o bem-estar quando a proximidade aos amigos 

foi introduzida como variável mediadora. Uma possível explicação é que 

progressivamente a Internet tem sido usada para manter as relações de amizade já 

existentes, e estas influenciam positivamente o bem-estar. Eles também verificaram que 

a comunicação online com estranhos teve efeitos negativos no bem-estar. Outro estudo 

com resultados semelhantes foi o de Bessière, Kiesler, Kraut e Boneva (2008), que 

mostrou que as pessoas que comunicam com amigos e familiares na Internet exibem um 

menor nível de depressão, enquanto os participantes que comunicam online com 

pessoas que não conhecem apresentam maior nível de depressão, pois deixam de 

investir tempo na manutenção das suas relações próximas com amigos e família, 

importantes para o seu bem-estar. 

No âmbito da utilização das redes sociais, um estudo recente verificou que quanto 

maior o tempo de utilização do Facebook para comunicar, maiores as redes sociais 

offline de familiares e amigos desses utilizadores e menor a sua solidão. Os estudantes 

podem utilizar o Facebook para manter as suas relações com os amigos da escola e para 

construir novos relacionamentos com os seus colegas, o que contribui para uma 

diminuição da solidão e consequentemente um aumento do bem-estar nesses 

adolescentes (Lou, Yan, Nickerson & Mcmorris, 2012). Steinfield, Ellison, e Lempe 

(2008) também concluíram que o uso das redes sociais aumenta a comunicação, 

diminuindo assim a solidão e a depressão. Segundo estes investigadores, as redes 

sociais facilitam a manutenção de amizades próximas e de relacionamentos distantes. A 
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capacidade de articular os amigos das redes sociais offline permite ao utilizador do 

Facebook manter contacto com um conjunto de conhecidos. 

 

1.3. Ambiente familiar 

A família constitui o primeiro intermediário entre a criança e o mundo exterior. 

Provê as suas necessidades fisiológicas e fá-la evoluir para uma personalidade 

autónoma. Embora o grupo familiar varie profundamente de cultura para cultura, a 

matriz familiar funciona como referência permanente ao longo de toda a vida (Cordeiro, 

2009).  

O contexto familiar é essencial para a elaboração e aprendizagem de dimensões 

significativas da interação: os contactos corporais, a linguagem, a comunicação, as 

relações interpessoais. A família constitui uma importante base da vida social, nela 

vivem-se relações afetivas profundas, a filiação, a fraternidade, o amor, a sexualidade, 

numa teia de emoções e afetos positivos e negativos, que caracterizam o ser humano e o 

fazem sentir parte daquela e não de outra família (Alarcão, 2002). 

A família tem um papel fundamental junto dos adolescentes, ao ajudá-los a 

prepararem-se para assumirem papéis adultos de caráter social, relacional, afetivo e 

laboral, o que só poderá ser desempenhado com sucesso se houver por parte dos 

restantes elementos, e particularmente dos pais, uma (re)afirmação individual. Nesta 

etapa, conclui-se o processo de uma lenta maturação que prepara a saída do(s) filho(s) 

do sistema: eles adquirem nesse trajeto as competências que lhes facultam uma 

mudança de estado psicossocial (de criança para adulto) e a família nuclear prepara-se 

para «regressar», de algum modo, a uma fase aparentemente ultrapassada há algum 

tempo (constituição de casal) (Relvas, 2004). 

Segundo Moos e Moos (1994), o ambiente familiar é a perceção que cada membro 

possui da sua família, ou seja, o clima sociofamiliar decorrente dos relacionamentos, 

crescimento pessoal, organização e controlo do sistema familiar. De acordo com estes 

investigadores, o ambiente familiar influencia os membros da família e o seu processo 

de adaptação às diferentes situações. As características pessoais dos membros 

familiares, as suas capacidades de confronto e o seu bem-estar podem afetar a qualidade 

das relações familiares.  

O ambiente familiar é um dos maiores microsistemas, no qual os adolescentes 

atravessam as complexidades da formação da identidade (e.g., Bradley & Corwyn, 



10 
 

2000, cit. por Street, Harris-Britt & Walker-Barnes, 2009). A relação entre os 

cuidadores e os seus filhos influencia o bem-estar psicológico destes a longo prazo 

(Swick & Williams 2006, cit. por Street et al., 2009). Em particular, os níveis de 

conflito e coesão no ambiente familiar podem ser variáveis chave na predição de um 

ajustamento psicológico saudável para os adolescentes (Street et al., 2009). Assim, o 

desenvolvimento saudável do adolescente é facilitado por um ambiente familiar 

caracterizado por relações familiares próximas que fomentam o desenvolvimento da 

autonomia (McCauley, Pavlidis & Kendall, 2001). 

 

1.3.1. Ambiente familiar e sintomatologia depressiva 

A maioria dos jovens que estabelecem uma relação de proximidade e de apoio 

mútuo com um determinado grupo de amigos apresentam uma menor probabilidade de 

desenvolver depressão, em relação aos que não têm apoio social por parte dos membros 

do seu grupo. A existência de apoios sociais como a família, o grupo de amigos e a 

escola, que são de valor significativo para o adolescente, são essenciais para diminuir o 

risco de depressão (Claudino et al., 2006).  

Vários estudos têm-se focado na relação entre a qualidade percebida das relações 

familiares e a sintomatologia depressiva. A depressão parece estar associada a 

ambientes familiares caracterizados por uma ausência de interações apoiantes e 

facilitadoras e, inversamente, por elevados níveis de interações conflituosas e críticas 

(Sheeber & Sorensen, 1998). 

A maioria das investigações tem indicado que a qualidade das relações familiares 

está relacionada com a sintomatologia depressiva na comunidade dos adolescentes. 

Ambientes familiares menos apoiantes e mais conflituosos estão associados a uma 

maior sintomatologia depressiva (Jewell & Stark, 2003; Sheeber, Hops, Alpert, Davis & 

Andrews, 1997; Sheeber & Sorensen, 1998). No estudo de Sheeber e Sorensen (1998), 

os adolescentes deprimidos relataram que as suas famílias eram menos coesas, que os 

seus pais eram menos aceitantes, e que eles tinham menos fontes satisfatórias de apoio 

social. Os adolescentes indicaram ainda que a maioria das suas interações eram 

caracterizadas por expressão de raiva e conversas difíceis porque a outra pessoa ficava 

facilmente magoada e zangada. 

Mais recentemente, o estudo de Sheeber e colaboradores (2007) forneceu uma 

forte evidência de que os adolescentes com perturbações depressivas unipolares 
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experienciam relações menos apoiantes e mais conflituosas com os seus pais do que os 

adolescentes saudáveis. As relações entre pais e filhos adolescentes são mais adversas 

em famílias com adolescentes deprimidos e mais favoráveis em famílias de adolescentes 

saudáveis. Também outros estudos mostraram que os sintomas depressivos estavam 

significativamente relacionados com uma baixa qualidade das relações parentais, 

incluindo elevado stress crónico subjetivo, elevado conflito entre os pais, elevada 

alienação parental, e baixa confiança parental (Branje, Hale, Frijns & Meeus, 2010; 

Starr & Davila, 2008). Nas relações de baixa qualidade entre pais e filhos, os 

adolescentes experienciam menos apoio quando enfrentam situações de maior stress 

(Cobb, 1976), o que consequentemente contribui para um menor bem-estar. 

Valorizar a opinião dos pais na tomada de decisões sérias, falar com os pais sobre 

os problemas e percecionar a comunicação e o carinho parental constituem fatores 

protetores contra indicadores emocionais e comportamentais não saudáveis entre 

rapazes e raparigas, estando associados a níveis de bem-estar nos adolescentes. Estas 

associações enfatizam a importância da relação entre pais e filhos na promoção de saúde 

entre os adolescentes. De facto, para os adolescentes é importante sentirem-se 

conectados às suas famílias, dado que são elas que lhes provêm informação e orientação 

(Ackard, Neumark-Sztainer, Story & Perry, 2006). 

Moon e Rao (2010) demonstraram que uma boa relação familiar está associada a 

menos sintomas depressivos. Nas famílias saudáveis, as crianças aprendem que podem 

contar com a família para obter segurança emocional e física e bem-estar, e adquirem 

comportamentos que lhes permitirão manter a sua saúde física e emocional (Resnick, 

Bearman & Blum, 1997, cit. por Moon & Rao, 2010). 

 O estudo de Smojver-Ažić e Bezinović (2011) confirmou a função protetora das 

atividades familiares como um aspeto da coesão familiar, mas apenas para as 

adolescentes. Para elas, o vínculo emocional e o sentimento de pertença na família 

parecem funcionar como fatores protetores contra o desenvolvimento de perturbações 

internalizantes (Johnson, LaVoie & Mahoney, 2001). Esta investigação mostrou que 

mais uma vez elevados níveis de interações conflituosas e relações familiares pobres 

contribuem para o desenvolvimento de sintomas depressivos, o que pode ser explicado à 

luz da teoria do sistema familiar, de acordo com a qual diferentes subsistemas familiares 

(individual, parental, conjugal e fraternal) influenciam-se mutuamente (Hakvoort, Bos, 

van Balen & Hermanns, 2010). Assim, as emoções ou os comportamentos apresentados 

por um subsistema familiar podem influenciar outros subsistemas dentro da família. 
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 1.3.2. Ambiente familiar, Internet e redes sociais 

O tempo que os pais passam com os filhos é essencial para o desenvolvimento de 

boas relações entre eles, e a redução desse tempo prejudica a coesão familiar 

(Subrahmanyam et al., 2001).  

Estudos têm mostrado que a introdução do computador e da Internet na vida 

familiar tem afetado a proximidade entre os membros familiares e criado conflitos que 

afetam a qualidade das relações entre pais e adolescentes. Por outro lado, outras 

investigações têm evidenciado uma relação positiva entre a frequência do uso da 

Internet e a qualidade de tempo que os pais e os adolescentes partilham, sugerindo que 

esta tecnologia tem-se tornado outra atividade familiar e uma nova oportunidade para 

pais e filhos passarem tempo juntos (Mesh, 2003). 

Os jovens que utilizam com maior frequência a Internet apresentam um declínio 

na comunicação face-a-face com a família e os amigos (e.g., Nie, 2001; 2004; Nie, 

Hillygus & Erbring, 2002; Sanders, Field, Diego & Kaplan, 2000). Assim, o uso da 

Internet pode substituir momentos de interação com a família e com os amigos, 

conduzindo a um declínio na qualidade dessas relações. O contacto virtual pode ser 

mais superficial do que aquele que acontece em ambientes mais pessoais. Embora 

empatia, ternura, confiança, tristeza ou felicidade possam ser escritos na troca de 

mensagens online, esta não permite a perceção do contacto visual, da linguagem 

corporal, das expressões faciais, lágrimas, vocalização ou abraços, que são 

fundamentais na comunicação (Nie et al., 2002).  

Wellman, Haase, Witte, e Hampton (2001) e Kraut et al. (2002) verificaram que a 

utilização da Internet leva a um aumento dos contactos sociais próximos e distantes e da 

comunicação com a família e os amigos, sugerindo que a Internet é bastante útil para 

manter contacto entre amigos e familiares afastados geograficamente (Wellman et al., 

2001).  

 Em 2003, Mesch verificou uma relação negativa entre a tempo médio que um 

adolescente passa na Internet e a proximidade com os pais. Uma possível explicação é 

que um elevado uso da Internet pelos adolescentes gera conflitos intergeracionais 

relativos a privacidade, tempo de utilização do computador e falhas nas expectativas. 

No entanto, quando a Internet é utilizada para efeitos de aprendizagem, como a 

preparação dos trabalhos de casa, o seu uso está positivamente relacionado com a 

perceção da proximidade aos pais, concluindo-se que este tipo de uso da Internet é 
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valorizado pelos pais. Neste caso, a qualidade da relação entre os pais e o adolescente 

aumenta independentemente do tempo online. 

 Um outro estudo de Mesh (2006a) demonstrou que as famílias em que o 

adolescente é considerado o perito na Internet são mais prováveis de relatar conflitos 

intergeracionais. Segundo o investigador, o adolescente como especialista indica uma 

inversão de papéis familiares tradicionais, em que os pais fornecem orientações e 

conhecimentos para os adolescentes. O novo perito é uma fonte de desequilíbrio de 

poder na família, desafiando a autoridade dos pais e aumentando a probabilidade de 

conflito, porque o adolescente pode monopolizar o computador, tornando-o indisponível 

para outros familiares. Ainda assim, este resultado tem um lado positivo: a perícia do 

adolescente pode facilitar o uso mais amplo e diversificado da Internet por outros 

membros da família, que podem confiar no seu conhecimento para obter 

aconselhamento e orientação que necessitem, para completar eficazmente tarefas que 

requeiram o uso do computador. Neste sentido, a Internet pode promover a 

comunicação e a colaboração entre pais e filhos, já que os pais sentem orgulho das 

capacidades de lidar com o computador dos seus filhos e toleram mais facilmente as 

horas que os filhos passam em frente a um computador (Kiesler, Zdaniuk, Lundmark & 

Kraut, 2000). 

Segundo os resultados de outra investigação de Mesh (2006b), uma elevada 

frequência de utilização da Internet pelos adolescentes está associada a uma diminuição 

da coesão familiar. No entanto, existe a possibilidade de o uso da Internet poder ter 

efeitos positivos na coesão familiar, já que pode ser utilizada noutros contextos 

familiares para fortalecer as fronteiras da família e para criar memórias que ajudem a 

desenvolver uma identidade coletiva.  

Esta investigação revelou ainda que a utilização da Internet para propósitos 

sociais, nomeadamente jogos online, comunicação com amigos, e participação em 

grupos de discussão, está relacionada positivamente com conflitos familiares. Segundo 

Mesh (2006b), este tipo de utilização torna disponível a informação familiar a outros 

que não são membros da família, o que os pais consideram como uma ameaça, ao expor 

os adolescentes a situações perigosas, incluindo o assédio sexual e a vitimização 

(Livingstone & Bober, 2004). 

Os dias da semana em que os adolescentes estão online também parecem 

influenciar o ambiente familiar. Francisco e Crespo (2012) verificaram que, em geral, a 

coesão familiar está relacionada com uma menor utilização da Internet e das redes 
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sociais ao fim de semana, e a expressividade somente com um menor uso das redes 

sociais ao fim de semana. Apenas nas raparigas se verificaram correlações 

significativas, apesar de fracas, entre o conflito familiar e a utilização da Internet, 

durante a semana e o fim de semana, bem como as redes sociais ao fim de semana. 

Assim, quanto mais elevados os níveis de conflito familiar, mais as raparigas usavam a 

internet e as redes sociais ao fim de semana (Francisco & Crespo, 2012). Efetivamente, 

já em 2002 Nie et al. concluíram que o tempo de utilização da Internet ao fim de semana 

tem um maior impacto no tempo passado com a família e os amigos, do que o seu uso à 

semana. De acordo com os autores, para a maioria das pessoas o fim de semana 

representa pelo menos uma pausa parcial do trabalho e das tarefas domésticas. 

Normalmente no fim de semana as pessoas podem escolher como e com quem querem 

passar o seu tempo, tendo mais oportunidades de passar o tempo com amigos e família. 

O fim de semana é a altura em que pais e filhos têm mais tempo para se envolverem em 

atividades de lazer, atividades estas que promovem a interação, a comunicação, a 

transmissão de valores e a proximidade entre os membros familiares, e a coesão baseada 

num forte sentimento de unidade familiar (Shaw & Dawson, 2001). Assim, parece que 

quanto maior o tempo de utilização da Internet ao fim de semana, menos tempo é 

dedicado à família, o que pode conduzir a uma redução da coesão familiar. 

 

Em suma, durante cada vez mais tempo os adolescentes utilizam a Internet e as 

redes sociais para diferentes objetivos, como comunicação, procura de informação, 

compras, jogos, ouvir música, e-mails, etc.. Os poucos estudos que existem nesta área 

têm evidenciado resultados ambivalentes relativamente ao impacto do uso da Internet 

no bem-estar e no ambiente familiar dos jovens. Uns defendem que uma excessiva 

utilização da Internet pode levar a um aumento da depressão, pois os indivíduos deixam 

de interagir com familiares e amigos, para passarem a ter uma relação apenas com o 

computador. Por outro lado, se a Internet for utilizada para comunicar com familiares e 

amigos, esta utilização pode diminuir a sintomatologia depressiva. Quanto à influência 

desta tecnologia nas relações familiares, a investigação tem demonstrado que um 

elevado uso da Internet afeta negativamente a qualidade da relação entre familiares. No 

entanto, ela pode constituir uma atividade positiva realizada em família, em que pais e 

filhos passam tempo juntos partilhando dúvidas e saberes quanto a esta tecnologia.   

Tendo em conta, os resultados dos estudos apresentados, será que o ambiente 

familiar medeia a relação entre a utilização da Internet e a sintomatologia depressiva? 
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Ainda menos investigação existe sobre a utilização das redes sociais, mas sabe-se que 

estas são utilizadas principalmente para objetivos de comunicação. Posto isto, o 

ambiente familiar também mediará a relação entre a utilização destas e a sintomatologia 

depressiva? Uma vez que, em geral, ao fim de semana os familiares têm mais tempo 

disponível para estarem juntos, serão mais fortes as relações de mediação ao fim de 

semana? Ou seja, a utilização da Internet/redes sociais ao fim de semana afetará mais o 

ambiente familiar e consequentemente o bem-estar dos adolescentes? O presente estudo 

pretende responder a estas questões. 
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II - Processo Metodológico 

 

 2.1. Enquadramento Metodológico 

 A metodologia utilizada na presente investigação é quantitativa. Esta investigação 

constitui um estudo transversal correlacional, e reporta-se a uma metafísica pós-

positivista, paradigma mais apropriado à análise do objeto em estudo. Segundo Guba e 

Lincoln (1994), o paradigma pós-positivista insere-se na visão ontológica classificada 

como realismo crítico (Cook & Campbell, 1979, cit. por Guba & Lincoln, 1994), que 

defende que a realidade existe mas apenas imperfeitamente apreensível, devido a falhas 

nos mecanismos intelectuais humanos e à natureza complexa do fenómeno. O estudo 

caracteriza-se também por uma posição epistemológica não dualista, mas objectiva, em 

que os resultados obtidos são provavelmente verdadeiros, no entanto estão sempre 

sujeitos à falsificação. Deste modo, a posição metodológica não é experimental, mas 

manipulativa, tendo como objetivo a falsificação das hipóteses (Guba & Lincoln, 1994). 

 

2.2. Desenho da Investigação 

Esta investigação enquadra-se no âmbito de um projeto mais amplo, desenvolvido 

pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) em conjunto com a 

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

(FPCE-UC) designado “Os palcos da adolescência e os outros significativos: Que 

influência no bem-estar dos jovens portugueses?”. Este projeto tem como principal 

objetivo compreender a forma como os jovens portugueses se relacionam com os seus 

diferentes contextos de vida (família, escola, amigos, etc.) e identificar fatores que 

possam contribuir para a sua saúde e bem-estar. 

 

2.2.1. Questão Inicial 

Qual a relação entre a utilização da Internet e das redes sociais, o ambiente 

familiar (coesão, expressividade e conflito) e a sintomatologia depressiva em 

adolescentes de ambos os sexos? 
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2.2.2. Mapa conceptual  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Mapa conceptual do estudo 

 

 

2.2.3. Objetivos  

De forma a responder à questão inicial colocada, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

a) Averiguar possíveis diferenças de sexo nas variáveis em estudo. 

b)  Estudar as diferenças entre os níveis de utilização da Internet e das redes 

sociais durante a semana e o fim de semana.  

c) Explorar a relação entre os níveis de utilização da Internet/redes sociais, os 

níveis de sintomatologia depressiva e o ambiente familiar.  

d)  Examinar se a relação entre os níveis de utilização de Internet/redes sociais e os 

níveis de sintomatologia depressiva é mediada pelo ambiente familiar. 

 

Tendo em conta a escassez de estudos, não foi possível estabelecer hipóteses 

relativamente aos objetivos b) e d). Sendo assim, formularam-se questões para esses 

objetivos. 

 

 

 

 

Adolescência 

Sintomatologia 

depressiva 

Ambiente 

familiar 

Internet 

Redes sociais 

Sexo 
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 2.2.4. Hipóteses 

 H1. Existem diferenças significativas entre os adolescentes do sexo masculino e 

os do sexo feminino quanto aos níveis de utilização da Internet e das redes sociais e da 

sintomatologia depressiva. 

H1.1. A utilização da Internet é mais elevada nos adolescentes do sexo 

masculino do que nos adolescentes do sexo feminino. 

H1.2. A utilização das redes sociais é mais elevada nos adolescentes do sexo 

feminino do que nos adolescentes do sexo masculino.  

H1.3. Os níveis de sintomatologia depressiva são mais elevados nos 

adolescentes do sexo feminino do que nos adolescentes do sexo masculino. 

H2. A utilização da Internet relaciona-se negativamente com a coesão familiar e 

positivamente com o conflito familiar. 

H3. A utilização da Internet relaciona-se positivamente com a sintomatologia 

depressiva. 

H4. A sintomatologia depressiva relaciona-se negativamente com a coesão 

familiar e positivamente com o conflito familiar. 

  

 2.2.5. Questões de Investigação 

 Q1: Qual a diferença entre a utilização da Internet e das redes sociais à semana e 

ao fim de semana, em função do sexo? 

 Q2: Qual a relação entre a utilização da Internet e a expressividade familiar? 

 Q3: Qual a relação entre a utilização das redes sociais e o ambiente familiar 

(coesão, conflito, expressividade)? 

 Q4: Qual a relação entre a utilização das redes sociais e a sintomatologia 

depressiva? 

 Q5: Qual a relação entre a expressividade familiar e a sintomatologia depressiva?  

 Q6: Será o ambiente familiar (coesão, conflito, expressividade) mediador da 

influência da utilização da internet e das redes sociais (à semana e ao fim de semana) 

nos níveis de sintomatologia depressiva? 
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2.2.6. Estratégia Metodológica 

2.2.6.1. Seleção e caracterização da amostra 

A amostra foi recolhida em três estabelecimentos de ensino secundário da zona da 

Grande Lisboa. 

Neste estudo participaram 320 adolescentes, 51.2% rapazes e 48.8% raparigas, 

estudantes do ensino secundário (10º - 12º ano de escolaridade), com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos (M = 16.23, DP = 1.22). No que diz respeito à 

situação familiar, 61.6% dos indivíduos provém de família nuclear intacta, 19.2% de 

família monoparental, 13.4% de família reconstruída, e 4,5% de outras constituições 

familiares. Quanto ao nível socioeconómico da família, 42.1% usufruem de um nível 

socioeconómico médio, 41.5% de um nível socioeconómico médio-alto ou alto, e 15.9% 

dos jovens possuem um nível socioeconómico baixo. 

 

2.2.6.2. Instrumentos
1,2 

 Neste estudo, os participantes preencheram individualmente um protocolo com 

vários questionários de autorrelato, entre os quais um Questionário de Dados Pessoais e 

Sociodemográficos, quatro itens únicos sobre a utilização média da Internet e redes 

sociais, a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar e a Family Environment Scale 

(dimensão Relações Interpessoais). 

 

 Questionário de Dados Pessoais e Sociodemográficos 

 Este questionário tem como objetivo recolher dados pessoais e sociodemográficos 

dos participantes, nomeadamente: sexo, idade, ano de escolaridade, zona de residência 

habitual, religião, profissão e nível de escolaridade dos pais, entre outras. 

 

 

 

1 
Uma vez que a presente investigação se enquadra num estudo de maior amplitude, além dos 

questionários aqui referidos, integraram o protocolo de investigação aplicado a Coping & Resilience – 

C&R (Youth Connectedness Project, 2006; versão portuguesa Crespo & Francisco, 2011), a Social 

Connectedness Scale – Revised (SCR-R; Lee, 2001; versão portuguesa Francisco, Crespo et al., 2011), 

Contour Drawing Rating Scale - CDRS (Thompson & Gray, 1995; versão portuguesa Francisco et al., 

2012), a escala da Satisfação Com a Vida - SCV (Diener et al., 1985; versão portuguesa Neto, 1993) e a 

Family Ritual Questionnaire (Fiese & Kline, 1993; versão portuguesa Crespo & Lind, 2004). 
2 
O protocolo completo (parcialmente rasurado) encontra-se no ANEXO A. 
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 Utilização da Internet e das Redes Sociais 

 Para medir a utilização da Internet e das redes sociais foram utilizados quatro itens 

únicos sobre a utilização média da Internet e redes sociais: “Em média, quanto tempo 

passa por dia na Internet?” (dias de semana/fim de semana); “Deste, quanto tempo passa 

nas redes sociais (Facebook, Hi5, Messenger, etc.)?” (dias de semana/fim de semana). 

As respostas a estes itens eram dadas em horas e minutos, sendo que foram organizados 

numa escala contínua de zero a seis (0 = < 1 hora; 1 = 1 a 2 horas; 2 = 2 a 4 horas; 3 = 4 

a 6 horas; 4 = 6 a 8 horas; 5 = 8 a 10 horas; 6 = > 10 horas). 

 

 Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (EADH; Snaith & Zigmond, 1994; 

versão portuguesa de Pais-Ribeiro et al., 2006) 

 Esta escala foi concebida para ajudar os clínicos no reconhecimento de 

componentes emocionais de doenças físicas (Snaith & Zigmond, 1994, cit. por Pais-

Ribeiro, 2006) como um dispositivo de rastreio para a ansiedade e a depressão num 

meio hospitalar e tem provado ser útil na avaliação de mudanças no estado emocional 

dos pacientes (Zigmond & Snaith, 1983 cit. por Pais-Ribeiro, 2006). 

 A escala é constituída por duas subescalas, uma que mede a ansiedade, com sete 

itens, e outra que mede a depressão, com sete itens. A depressão é avaliada através de 

afirmações como: “Ainda sinto prazer nas coisas de que costumava gostar; Sou capaz 

de rir e ver o lado divertido das coisas; Penso com prazer nas coisas que podem 

acontecer no futuro”. O nível de ansiedade é avaliado por afirmações como: “Sinto-me 

tenso/a ou nervoso/a; Tenho a cabeça cheia de preocupações; De repente, tenho 

sensacões de pânico; Tenho uma sensação de medo, como se algo terrível estivesse 

para acontecer”. Cada item é respondido pelos pacientes numa categoria de resposta de 

quatro pontos (0-3), pelo que as pontuações variam de 0 a 21 para cada subescala. Uma 

pontuação entre 0 e 7 é “normal”, entre 8 e 10 “ligeira”, entre 11 e 14 “moderada” e 

entre 15 e 21 “severa” (Snaith, 2003). 

 Os índices de consistência interna, para a adaptação portuguesa, encontrados para 

a ansiedade e para a depressão foram α = .76 e α = .81, respetivamente. No presente 

utilizou-se apenas a subescala da depressão, apresentando um bom nível de consistência 

interna (α = .79). 

 



21 
 

 Family Environment Scale (FES; Moos & Moos, 1986) 

A Family Environment Scale (FES) é uma escala que permite descrever o 

ambiente familiar, contrastar a perceção dos pais e dos filhos, planear e monitorizar 

mudanças familiares. A versão completa da escala FES é composta por 10 subescalas 

agrupadas em 3 dimensões: relações interpessoais (coesão, expressividade, conflito); 

crescimento pessoal (independência, assertividade, interesses culturais, lazer e religião); 

e manutenção do sistema (organização e controlo).  

 No presente estudo, recorreu-se à adaptação portuguesa da escala (Matos & 

Fontaine, 1992), e foram apenas utilizados os 27 itens, respondidos numa escala de 

Likert de 6 pontos, das três subescalas da dimensão relações interpessoais. Os índices de 

consistência interna, desta dimensão da FES, encontrados neste estudo foram α = .90, α 

= .74 e α = .74 para a coesão familiar, a expressividade e o conflito familiar, 

respectivamente, índices maioritariamente superiores aos das subescalas da versão 

original (Coesão familiar: α = .78; Expressividade familiar: α = .69; e Conflito familiar: 

α = .75) (Moos & Moos, 1994).  

 

 2.2.6.3. Procedimento de recolha de dados 

 A recolha de dados ocorreu entre outubro de 2011 e maio de 2012, depois da 

aprovação do projeto de investigação pela Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, pela Comissão de Deontologia 

da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e pela Direção dos 

Estabelecimentos de Ensino contactados. Também foi requerida a autorização às 

escolas
3
, aos encarregados de educação

4
 dos adolescentes menores de idade e o 

preenchimento do consentimento informado
5
 dos participantes, que colaboraram de 

forma voluntária e sem qualquer remuneração. 

 Os instrumentos foram aplicados num protocolo único e em regime de 

autoadministração a turmas dos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, numa sala de aula e 

na presença de um investigador e do(a) professor(a) respetivo, tendo uma duração 

média de preenchimento de 30 minutos. Aos participantes foram fornecidas instruções  

 

 

3
 O documento de pedido de autorização às escolas encontra-se no Anexo B. 

4 
O pedido de autorização aos encarregados de educação encontra-se no Anexo C. 

5 
O consentimento informado encontra-se no Anexo D. 
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breves sobre o preenchimento e esclarecidas dúvidas relacionadas com o vocabulário e 

outras. 

 

 2.2.6.4. Procedimento de análise dos dados 

 Para analisar os dados utilizou-se o software Statistical Package for Social 

Sciences (IBM SPSS), v. 20.0  for Windows. Primeiro realizou-se a estatística descritiva 

referente à caracterização da amostra, considerando os dados recolhidos do questionário 

sociodemográfico e as variáveis relevantes, como, ambiente familiar (coesão, 

expressividade e conflito), tempo médio diário de utilização da Internet e das redes 

sociais, e a sintomatologia depressiva. Visto que a amostra de participantes é superior a 

30, assume-se que a variável dependente possui uma distribuição normal, e as variâncias 

populacionais são homogéneas, pelo que foram utilizados testes estatísticos 

paramétricos (Maroco, 2011). Assim para analisar as diferenças de médias em amostras 

independentes foi usado o teste t-Student, e o teste de Levene para avaliar a 

homogeneidade das variâncias. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas ao apresentarem um p-value do teste igual ou inferior a 0,05. 

 Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson para analisar as correlações 

entre as variáveis em estudo para a amostra total, bem como separadamente para o sexo 

feminino e o sexo masculino. A análise das forças das correlações entre as variáveis foi 

realizada segundo Cohen (1992). 

 As análises de mediação foram analisadas através da estratégia de bootstrapping 

indicada por Preacher e Hayes (2008). O bootstrapping é um processo não paramétrico 

de amostragem com reposição, que produz uma representação empírica da distribuição 

da amostra do efeito indireto, no qual são calculados os efeitos indiretos de várias 

amostras da dimensão da amostra original.  

 Através de uma macro para o SPSS (INDIRECT, Preacher & Hayes, 2008), 

realizaram-se análises de mediação múltipla, tendo sido usadas 1000 reposições de 

amostragem (bootstrapp samples) com intervalo de confiança a 95%. Nas análises de 

mediação múltipla, as variáveis preditoras foram a utilização da Internet (nos dias da 

semana e nos dias de fim de semana) e das redes sociais (nos dias da semana e nos dias 

do fim de semana), as variáveis mediadoras foram as dimensões do ambiente familiar 

(coesão, expressividade e conflito), e a variável dependente correspondeu à 
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sintomatologia depressiva. Estas mediações foram realizadas separadamente, para cada 

variável preditora. 

 De acordo com Preacher e Hayes (2008), os efeitos indiretos são considerados 

estatisticamente significativos quando o zero não está incluído no intervalo de 

confiança. 
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III - Apresentação dos Resultados 

 

 3.1. Estatística descritiva e diferenças entre sexos (hipótese 1) 

 No quadro 1 apresentam-se os resultados médios relativos às variáveis em estudo, 

tempo médio diário na Internet nos dias de semana e nos dias de fim de semana (em 

classes), tempo médio diário nas redes sociais nos dias de semana e nos dias de fim de 

semana (em classes), sintomatologia depressiva e ambiente familiar (coesão, 

expressividade e conflito), e respetivos desvios-padrão para os participantes do sexo 

masculino e feminino, separadamente, bem como os resultados do teste de diferenças de 

médias t-Student. 

 

Quadro 1 

Estatística descritiva das variáveis em estudo e diferenças de médias, em função do 

sexo dos participantes (N=320). 

 

                      Sexo Masculino     Sexo Feminino 

                           (n=163)                 (n=157) 

Variáveis Amplitude M DP M DP t p 

TMDInterSem 0-6 1.92 1.21 1.48 0.94 3.54*** .000 

TMDInterFSem 0-6 2.83 1.56 2.14 1.19 4.40*** .000 

TMDRedSocSem 0-6 1.03 1.15 1.06 0.86 - 0.28 .776 

TMDRedSocFSem 0-6 1.58 1.51 1.61 1.24 - 0.22 .826 

Sintomatologia 

depressiva 
 

1-4 0.64 0.43 0.58 0.43 1.20 .229 

Coesão 1-6 4.42 0.97 4.39 1.10 0.23 .816 

Expressividade 1-6 4.09 0.76 4.13 0.80 - 0.38 .703 

Conflito 1-6 2.88 0.81 3.04 0.86 - 1.61 .109 
 

Nota: *** p < .001; as diferenças significativas encontram-se a negrito; TMDInterSem = 

Tempo Médio Diário na Internet nos dias da Semana; TMDInterFSem = Tempo Médio Diário 

na Internet nos dias de fim de semana; TMDRedSocSem. = Tempo Médio Diário nas Redes 

Sociais nos dias da Semana; TMDRedSocFSem = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais nos 

dias de fim de semana. 
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 3.1.1. Tempo médio diário na Internet nos dias de semana e nos dias de fim 

de semana  

 Os indivíduos do sexo masculino apresentaram um tempo médio diário na Internet 

nos dias de semana que se encontra próximo da classe 2 (1.92), ou seja, 2 a 4 horas 

aproximadamente, significativamente superior ao tempo médio dos indivíduos do sexo 

feminino, classe 1 (1.48), 1 a 2 horas de utilização. Quanto ao tempo médio diário na 

Internet nos dias de fim de semana, verificou-se o mesmo, sendo que os rapazes 

revelaram um valor médio incluído na classe 3 (2.83), aproximadamente 4 a 6 horas, 

tempo significativamente superior ao das raparigas, de 2 a 4 horas, classe 2 (2.14). Estes 

resultados confirmaram a hipótese 1.1., que previa que a utilização da Internet fosse 

mais elevada nos adolescentes do sexo masculino, do que nos do sexo feminino. 

  

 3.1.2. Tempo médio diário nas redes sociais nos dias de semana e nos dias de 

fim de semana  

 Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao tempo 

médio diário nas redes sociais nos dias de semana e nos dias de fim de semana entre os 

rapazes e as raparigas. Estes resultados não corroboraram a hipótese 1.2., de que a 

utilização das redes sociais seria mais elevada nos adolescentes do sexo feminino, do 

que nos adolescentes do sexo masculino. 

 

 3.1.3. Sintomatologia depressiva 

 Os resultados mostraram ausência de diferenças significativas nos níveis médios 

de sintomatologia depressiva entre jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. 

Estes resultados não confirmaram a hipótese 1.3., que previa que as raparigas 

apresentassem níveis de sintomatologia depressiva superiores aos dos rapazes. 

 

 3.1.4. Ambiente familiar 

 As diferenças de médias para as três subescalas do ambiente familiar – coesão, 

expressividade e conflito – não se revelaram estatisticamente significativas entre os 

adolescentes do sexo masculino e os do sexo feminino. 
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 3.1.5 Comparação de médias entre a utilização da Internet e das redes sociais 

durante a semana e o fim de semana  

 Comparando a utilização da Internet durante a semana e o fim de semana, através 

do teste t-Student para amostras emparelhadas encontraram-se diferenças significativas, 

sendo que os adolescentes usam significativamente mais a Internet durante o fim de 

semana do que à semana (t = - 12.86, p = .000). O mesmo se verificou com a utilização 

das redes sociais (t = - 10.90, p = .000).  

 Separando a amostra por sexos, as diferenças mantêm-se. Os adolescentes do sexo 

masculino apresentaram um tempo médio diário de utilização quer da Internet (t = - 

9.84, p = .000), quer das redes sociais (t = - 8.13, p = .000), superior ao fim de semana. 

O mesmo acontece com as adolescentes do sexo feminino, quanto à utilização da 

Internet (t = - 8.38, p = .000) e em relação ao uso das redes sociais (t = - 7.30, p = .000).  

 

 

 3.2. Análise das correlações entre as variáveis (hipóteses 2, 3 e 4) 

 

 3.2.1. Amostra Total 

 As correlações na amostra total obtidas entre as variáveis em estudo, através do 

coeficiente de correlação de Pearson, são apresentadas no quadro 2. A força das 

correlações entre as variáveis em estudo foi analisada de acordo com Cohen (1992). 

 No que diz respeito à variável sexo, esta correlaciona-se negativamente com o 

tempo médio diário na Internet nos dias de semana e nos dias de fim de semana, sendo 

as duas correlações muito fracas. Ou seja, os rapazes utilizam mais a Internet à semana 

e ao fim de semana, do que as raparigas. 

 Relativamente ao TMDInterFSem e ao TMDRedSocFSem, estas variáveis 

apresentam uma correlação negativa muito fraca com a coesão familiar.  

 A sintomatologia depressiva possui correlações significativas negativas com a 

coesão familiar (correlação moderada) e a expressividade familiar (correlação fraca), e 

positiva com o conflito familiar (correlação fraca), não se correlacionando com 

nenhuma das variáveis relativas à utilização da internet ou redes sociais. 

 Quanto à coesão familiar, esta correlaciona-se de forma muito elevada com a 

expressividade familiar e com conflito familiar, embora a primeira seja uma correlação 

positiva e a segunda negativa. Por fim, foi encontrada uma correlação negativa elevada 
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entre a expressividade familiar e o conflito familiar, isto é, quanto maior o nível de 

conflito, menor a expressividade familiar. 

  

Quadro 2 

Correlações entre as variáveis em estudo, na amostra total (N=328). 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sexo
1
 -        

2. TMDInterSem -.197** -       

3. TMDInterFSem -.242** .666** -      

4. TMDRedSocSem .016 .579** .408** -     

5. TMDRedSocFSem .012 .427** .589** .773** -    

6. Sintomatologia 

depressiva 

-.068 .054 .074 .024 .075 -   

7. Coesão -.013 -.073 -.125* -.058 -.140* -.447** -  

8. Expressividade .022 -.023 -.063 -.025 -.093 -.366** .798** - 

9. Conflito .092 .044 .013 .038 .048 .332** -.651** -.514** 

Nota: * p<.05; ** p<.01; as correlações significativas estão a negrito; TMDInterSem = Tempo 

Médio Diário na Internet nos dias da Semana; TMDInterFSem = Tempo Médio Diário na 

Internet nos dias de fim de semana; TMDRedSocSem. = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais 

nos dias da Semana; TMDRedSocFSem = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais nos dias de 

fim de semana. 
1
Dummy variable, 0 – rapaz; 1 – rapariga. 

 

 3.2.2. Sexo masculino 

 As correlações no sexo masculino, obtidas a partir do coeficiente de correlação de 

Pearson, entre as variáveis em estudo são apresentadas no quadro 3. 

 Em comparação com a amostra total, na amostra do sexo masculino, o 

TMDInterFSem não apresenta uma correlação significativa com a coesão familiar, 

embora se aproxime do nível de significância estatística .05 (p = .093). A variável 

TMDRedSocFSem não se correlaciona significativamente com a coesão familiar. 



28 
 

 Relativamente à variável sintomatologia depressiva, esta apresenta uma correlação 

positiva muito fraca com o conflito familiar. 

 A variável coesão familiar correlaciona-se negativamente com o conflito familiar 

de forma elevada. No que se refere à expressividade familiar, esta apresenta uma 

correlação negativa moderada com o conflito familiar. 

As restantes correlações são semelhantes às da amostra total. 

 

Quadro 3 

Correlações entre as variáveis em estudo, nos participantes do sexo masculino 

(N=163). 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. TMDInterSem -       

2. TMDInterFSem .675** -      

3. TMDRedSocSem .522** .402** -     

4. TMDRedSocFSem .423** .513** .834** -    

5. Sintomatologia 

depressiva 

-.012 .101 -.019 .084 -   

6. Coesão -.006 -.093 .001 -.060 -.478** -  

7. Expressividade .018 -.017 -.003 -.037 -.376** .754** - 

8. Conflito -.043 -.070 -.050 -.081 .293** -.559** -.427** 

Nota: ** p<.01; as correlações significativas estão a negrito; TMDInterSem = Tempo Médio 

Diário na Internet nos dias da Semana; TMDInterFSem = Tempo Médio Diário na Internet nos 

dias de fim de semana; TMDRedSocSem. = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais nos dias da 

Semana; TMDRedSocFSem = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais nos dias de fim de 

semana. 

 

 3.2.3. Sexo feminino 

 As correlações no sexo feminino, obtidas a partir do coeficiente de correlação de 

Pearson, entre as variáveis em estudo são apresentadas no quadro 4. 
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 Comparativamente com as correlações para a amostra total, destaca-se uma 

correlação negativa muito fraca entre o TMDInterSem e o conflito familiar. O 

TMDInterFSem apresenta correlações positivas com o TMDRedSocFSem (correlação 

muito elevada) e o conflito familiar (correlação muito fraca). Salienta-se também uma 

correlação muito fraca entre TMDRedSocFSem e a expressividade familiar e com o 

conflito familiar, sendo a primeira negativa e a segunda positiva. 

 Nos adolescentes do sexo feminino, a sintomatologia depressiva apresenta uma 

correlação fraca negativa com a expressividade e moderada negativa com coesão 

familiar, e uma correlação fraca positiva com o conflito familiar.  

 De um modo geral as raparigas apresentam correlações mais fortes entre as 

variáveis que os rapazes. 

 

 Para os jovens do sexo masculino, a hipótese 2, que previa que utilização da 

Internet se relacionaria negativamente com a coesão familiar e positivamente com o 

conflito familiar, não foi comprovada. No entanto, para as adolescentes do sexo 

feminino, esta hipótese foi parcialmente confirmada, ou seja, verificou-se que apenas 

que a utilização da Internet ao fim de semana se correlaciona negativamente com a 

coesão. Por outro lado, evidenciou-se uma relação positiva entre o uso da Internet e o 

conflito familiar. 

 A hipótese 3, que previa que a utilização da Internet se relacionaria positivamente 

com a sintomatologia depressiva, não foi confirmada, nem para os adolescentes do sexo 

masculino nem para os do sexo feminino. 

 A hipótese 4 foi comprovada para os adolescentes de ambos os sexos, isto é, a 

sintomatologia depressiva relaciona-se negativamente com a coesão familiar e 

positivamente com o conflito familiar. 

 

Quadro 4 

Correlações entre as variáveis em estudo, nos participantes do sexo feminino (N=157). 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. TMDInterSem -       

2. TMDInterFSem .606** -      



30 
 

3. TMDRedSocSem .724** .459** -     

4. TMDRedSocFSem .459** .769** .674** -    

5. Sintomatologia 

depressiva 

.119 .016 .033 .067 -   

6. Coesão -.156 -.182* -.132 -.230** -.423** -  

7. Expressividade -.058 -.112 -.054 -.162* -.355** .837** - 

8. Conflito .194* .174* .143 .186* .379** -.728** -.597** 

Nota: * p<.05; ** p<.01; as correlações significativas estão a negrito; TMDInterSem = Tempo 

Médio Diário na Internet nos dias da Semana; TMDInterFSem = Tempo Médio Diário na 

Internet nos dias de fim de semana; TMDRedSocSem. = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais 

nos dias da Semana; TMDRedSocFSem = Tempo Médio Diário nas Redes Sociais nos dias de 

fim de semana. 

 

 

 3.3. Estudo da mediação do ambiente familiar (coesão, expressividade e 

conflito) na associação entre a Internet/redes sociais e a sintomatologia depressiva  

 

 3.3.1. Tempo médio diário na Internet nos dias da semana 

 Os efeitos diretos da dimensão tempo médio diário na Internet nos dias da semana 

para a variável mediadora ambiente familiar, e desta para a sintomatologia depressiva 

nos adolescentes são apresentados no quadro 5. Verifica-se a inexistência de um efeito 

direto significativo do tempo médio diário na Internet nos dias da semana para a coesão 

(p = .344), a expressividade (p = .810) e o conflito (p = .418). Relativamente, ao efeito 

direto da coesão para a sintomatologia depressiva, este revelou-se significativo (p = 

.003). No entanto, não foram evidenciados efeitos diretos significativos da 

expressividade (p = .385) e do conflito (p = .397) para a sintomatologia depressiva.  

 

Quadro 5.  

Efeitos diretos do tempo médio diário na Internet nos dias de semana para os 

mediadores e dos mediadores para a sintomatologia depressiva. 
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 Em relação ao efeito do tempo médio diário na Internet nos dias de semana na 

sintomatologia depressiva, o efeito total foi de B = 0.02, SE = 0.02 (p = .461) e o efeito 

direto foi de B = 0.01, SE = 0.02 (p = .686). Estes efeitos não se mostraram 

significativos.  

 No quadro 6 encontram-se os efeitos indiretos (as diferenças entre o efeito total e 

o efeito direto) dos mediadores coesão, expressividade e conflito familiar. Uma vez que 

o valor zero está incluído nos intervalos de confiança (IC) a 95% dos três mediadores, 

conclui-se que não existe uma mediação destas características na associação entre o 

tempo médio diário na Internet nos dias de semana e a sintomatologia depressiva. 

  

Quadro 6. 

Estimativa pontual, erro padrão e intervalos de confiança (IC) a 95% para os efeitos 

indiretos do tempo médio diário na Internet nos dias de semana na sintomatologia 

depressiva, através do ambiente familiar (coesão, expressividade e conflito). 

 

 

Efeitos indiretos 
 

 

Estimativa 

pontual 

 

Erro padrão 

(EP) 

Bootstrapp IC 95% 

Inferior Superior 

Total 0.0088 0.0114 - 0.0121 0.0340 

Ambiente Familiar 

Coesão 0.0072 0.0091 - 0.0061 0.0333 

Expressividade 0.0005 0.0032 - 0.0041 0.0106 

Conflito 0.0012 0.0033 - 0.0015 0.0242 

 

 

 

 Efeito direto de tempo médio diário na 

Internet nos dias de semana para os 

mediadores 

 
 

Efeito direto dos mediadores para 

a sintomatologia depressiva 

Mediador B SE t p  B SE t p 

Ambiente Familiar 

Coesão - 0.05 0.06 - 0.95 .344  - 0.13 0.04 - 3,04 .003 

Expressividade - 0.01 0.04 - 0.24 .810  - 0.04 0.05 - 0.87 .385 

Conflito 0.04 0.05 0.81 .418  0.03 0.04 0.85 .397 
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Figura 2. 

Ilustração dos efeitos diretos do tempo médio diário na Internet nos dias de semana 

para a sintomatologia depressiva através do mediador ambiente familiar (coesão, 

expressividade e conflito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Tempo médio diário na Internet nos dias de fim de semana 

Em relação ao efeito direto da dimensão tempo médio diário na Internet nos dias 

de fim de semana para a variável mediadora coesão, este revelou ser tendencialmente 

significativo (p = .056). Verifica-se ainda que os efeitos diretos do tempo médio diário 

na Internet nos dias de fim de semana para a expressividade (p = .388) e para o conflito 

(p = .858) não são estatisticamente significativos. Quanto ao efeito direto da coesão para 

a sintomatologia depressiva, este mostrou-se significativo (p = .002). Por outro lado, 

não se evidenciaram efeitos diretos significativos da expressividade (p = .396) e do 

conflito (p = .407) para a sintomatologia depressiva. 

 

Quadro 7. 

Efeitos diretos do tempo médio diário na Internet nos dias de fim de semana para os 

mediadores e dos mediadores para a sintomatologia depressiva. 

B = - 0.04 

p = .385 

B = - 0.01 

p = .810 

B = -0.05 

p = .344 

B = - 0.13 

p = .003 

B = 0.01 

p = .686 

B = 0.04 

p = .418 

B = 0.03 

p = .397 

Tempo médio diário na 

Internet nos dias de 

semana 

Coesão 

Expressividade 

Conflito 

Sintomatologia 

depressiva 
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O efeito total do tempo médio diário na Internet nos dias de fim de semana na 

sintomatologia depressiva foi de B = 0.01, SE = 0.02 (p = .456) e o efeito direto foi de 

B = 0.00, SE = 0.02 (p = .956). Nenhum destes efeitos de revelou significativo. 

Através da análise do quadro 8 verifica-se que o valor zero está contido no IC a 

95% quer no efeito total indireto, quer nos efeitos indiretos de todas as dimensões do 

ambiente familiar, pelo que se depreende a inexistência de mediação destas 

características do ambiente familiar na associação entre o tempo médio diário na 

Internet nos dias de fim de semana e a sintomatologia depressiva. 

 

Quadro 8. 

Estimativa pontual, erro padrão e intervalos de confiança a 95% para os efeitos 

indiretos do tempo médio diário na Internet nos dias de fim de semana na 

sintomatologia depressiva, através do ambiente familiar (coesão, expressividade e 

conflito). 

 

 

 Efeito direto de tempo médio diário na 

Internet nos dias de fim de semana 

para os mediadores 

 
 

Efeito direto dos mediadores para 

a sintomatologia depressiva 

Mediador B SE t p  B SE t p 

Ambiente Familiar 

Coesão - 0.08 0.04 - 1.92 .056  - 0.13 0.04 - 3.09 .002 

Expressividade - 0.03 0.03 - 0.86 .388  - 0.04 0.05 - 0.85 .396 

Conflito 0.01 0.03 0.18 .858  0.03 0.04 0.83 .407 

Efeitos indiretos 

  

 

 

Estimativa 

pontual 

 

Erro padrão 

(EP) 

Bootstrapp IC 95% 

Inferior Superior 

Total 0.0128 0.0091 - 0.0041 0.0314 

Ambiente Familiar 

Coesão 0.0114 0.0082 - 0.0008 0.0323 

Expressividade 0.0012 0.0029 - 0.0020 0.0110 

Conflito 0.0002 0.0018 - 0.0022 0.0059 
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Figura 3.  

Ilustração dos efeitos diretos do tempo médio diário na Internet nos dias de fim de 

semana para a sintomatologia depressiva através do mediador ambiente familiar 

(coesão, expressividade e conflito). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Tempo médio diário nas redes sociais nos dias da semana 

 Pela observação do quadro 9, constata-se que os efeitos diretos do tempo médio 

diário nas redes sociais nos dias da semana para a coesão (p = .410), a expressividade (p 

= .597) e para o conflito (p = .647) não se mostraram significativos. Evidenciou-se um 

efeito direto significativo da coesão para a sintomatologia depressiva (p = .002). Já os 

efeitos diretos da expressividade (p = .397) e do conflito (p = .416) para a 

sintomatologia depressiva não foram estatisticamente significativos. 

  

Quadro 9. 

Efeitos diretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias da semana para os 

mediadores e dos mediadores para a sintomatologia depressiva. 

 

 

B = - 0.04 

p = .396 

B = - 0.03 

p = .388 

B = -0.08 

p = .056 

B = - 0.13 

p = .002 

B = 0.00 

p = .956 

B = 0.01 

p = .858 

B = 0.03 

p = .407 

Tempo médio diário na 

Internet nos dias de fim de 

semana 

Sintomatologia 

depressiva 

Coesão 

Expressividade 

Conflito 
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No que diz respeito ao efeito do tempo médio diário nas redes sociais nos dias da 

semana na sintomatologia depressiva, o efeito total foi de B = 0.01, SE = 0.02 (p = .509) 

e o efeito direto foi de B = 0.00, SE = 0.02 (p = .851), efeitos não significativos. 

O quadro 10 apresenta os efeitos indiretos, as diferenças entre o efeito total e o 

efeito direto, dos mediadores coesão, expressividade e conflito. Tendo em conta que o 

valor zero está incluído nos IC a 95% dos três mediadores, conclui-se que não existe 

uma mediação destas características do ambiente familiar na associação entre o tempo 

médio diário nas redes sociais nos dias da semana e a sintomatologia depressiva. 

 

Quadro 10. 

Estimativa pontual, erro padrão e intervalos de confiança a 95% para os efeitos 

indiretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de semana na 

sintomatologia depressiva, através do ambiente familiar (coesão, expressividade e 

conflito). 

 

 

 

 Efeito direto de tempo médio diário 

nas redes sociais nos dias da semana 

para os mediadores 

 
 

Efeito direto dos mediadores para 

a sintomatologia depressiva 

Mediador B SE t p  B SE t p 

Ambiente Familiar 

Coesão - 0.05 0.06 - 0.82 .410  - 0.14 0.04 - 3,16 .002 

 Expressividade - 0.02 0.04 - 0.53 .597  - 0.04 0.05 - 0.85 .397 

Conflito 0.02 0.05 0.46 .647  0.03 0.04 0.82 .416 

 

Efeitos indiretos 
 

 

Estimativa 

pontual 

 

Erro padrão 

(EP) 

Bootstrapp IC 95% 

Inferior Superior 

Total 0.0086 0.0111 - 0.0145 0.0293 

Ambiente Familiar 

Coesão 0.0069 0.0092 - 0.0095 0.0268 

Expressividade 0.0010 0.0036 - 0.0028 0.0130 

Conflito 0.0007 0.0026 - 0.0019 0.0108 
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Figura 4. 

Ilustração dos efeitos diretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias da 

semana para a sintomatologia depressiva através do mediador ambiente familiar 

(coesão, expressividade e conflito). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim de semana 

No que se prende com os efeitos diretos, revelaram-se estatisticamente 

significativos o efeito direto do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim de 

semana para a coesão (p = .020), e o efeito da coesão para a sintomatologia depressiva 

(p = .002). Já os restantes efeitos não se verificaram significativos: do tempo médio 

diário nas redes sociais nos dias de fim de semana para a expressividade (p = .072) e 

para o conflito (p = .446); e os efeitos diretos da expressividade (p = .396) e do conflito 

(p = .399) para a sintomatologia depressiva. 

 

Quadro 11.  

Efeitos diretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim de semana para 

os mediadores e dos mediadores para a sintomatologia depressiva. 

 

B = 0.02 

p = .647 

B = 0.03 

p = .416 

B = 0.00 

p = .851 

B = - 0.02 

p = .597 
B = - 0.04 

p = .397 

B = - 0.14 

p = .002 
B = -0.05 

p = .410 

Expressividade 

Tempo médio diário nas 

redes sociais nos dias da 

semana 

Sintomatologia 

depressiva 

Coesão 

Conflito 
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Também aqui os efeitos total, B = 0.02 e SE = 0.02 (p = .289), e direto,  B = 0.00 

e SE = 0.02 (p = .887), do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim de 

semana na sintomatologia depressiva não foram significativos. 

Observa-se no quadro 12, que o efeito total indireto apresenta uma estimativa 

pontual de B = 0.0174 e SE = 0.0081 e um intervalo de confiança (IC) a 95% de 0.0023; 

0.0349, pelo que se pode afirmar que o efeito indireto é estatisticamente significativo a 

um nível de significância de 0.05. O mesmo se conclui para a variável coesão, pois o 

efeito indireto desta possui uma estimativa pontual de B = 0.0140 e SE = 0.0076 e um 

intervalo de confiança (IC) a 95% de 0.0029; 0.0362. Visto que o valor zero não está 

incluído nos intervalos de confiança a 95%, quer no efeito total indireto, quer no efeito 

indireto da coesão, constata-se um efeito mediador da coesão na relação entre o tempo 

médio diário nas redes sociais nos dias de fim de semana e a sintomatologia depressiva. 

No entanto, o mesmo não se verificou nos efeitos indiretos das restantes dimensões do 

ambiente familiar (expressividade e conflito), pelo que estas não constituem um efeito 

mediador do ambiente familiar na relação entre o tempo médio diário nas redes sociais 

nos dias de fim de semana e a sintomatologia depressiva. 

 

Quadro 12. 

Estimativa pontual, erro padrão e intervalos de confiança (IC) a 95% para os efeitos 

indiretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim de semana na 

sintomatologia depressiva, através do ambiente familiar (coesão, expressividade e 

conflito).

 Efeito direto de tempo médio diário 

nas redes sociais nos dias de fim de 

semana para os mediadores 

 
 

Efeito direto dos mediadores para 

a sintomatologia depressiva 

Mediador B SE t p  B SE t p 

Ambiente Familiar 

Coesão - 0.10 0.04 - 2.24 .020  - 0.13 0.04 - 3.08 .002 

Expressividade - 0.06 0.03 - 1.80 .072  - 0.04 0.05 - 0.85 .396 

Conflito 0.03 0.04 0.76 .446  0.03 0.04 0.84 .399 
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Figura 5. 

Ilustração dos efeitos diretos do tempo médio diário nas redes sociais nos dias de fim 

de semana para a sintomatologia depressiva através do mediador ambiente familiar 

(coesão, expressividade e conflito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos indiretos 
 

 

Estimativa 

pontual 

 

Erro padrão 

(EP) 

Bootstrapp IC 95% 

Inferior Superior 

Total 0.0174 0.0081 0.0023 0.0349 

Ambiente Familiar 

Coesão 0.0140 0.0076 0.0029 0.0362 

Expressividade 0.0026 0.0042 - 0.0025 0.0153 

Conflito 0.0009 0.0023 - 0.0012 0.0113 

B = - 0.04 

p = .396 

B = - 0.06 

p = .072 

B = 0.00 

p = .887 

B = 0.03 

p = .399 

B = - 0.13 

p = .002 
B = - 0.10 

p = .020 

B = 0.03 

p = .446 

Tempo médio diário nas 

redes sociais nos dias de 

fim de semana 

Sintomatologia 

depressiva 

Coesão 

Expressividade 

Conflito 
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IV - Discussão dos Resultados 

 Os objetivos gerais desta investigação foram verificar a existência de diferenças 

de sexo nas variáveis em estudo; investigar as diferenças entre os níveis de utilização da 

Internet e das redes sociais durante a semana e o fim de semana; explorar a relação entre 

os níveis de utilização da Internet/redes sociais, os níveis de sintomatologia depressiva e 

o ambiente familiar; e examinar se a relação entre os níveis de utilização de 

Internet/redes sociais (à semana e ao fim de semana) e os níveis de sintomatologia 

depressiva é mediada pelo ambiente familiar (coesão, expressividade e conflito). 

 

 H1. Existem diferenças significativas entre os adolescentes do sexo masculino 

e os do sexo feminino quanto aos níveis de utilização da Internet e das redes sociais 

e da sintomatologia depressiva.  

 Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os adolescentes 

do sexo feminino e os do sexo masculino apenas nos níveis de utilização da Internet, 

sendo os valores mais elevados nos rapazes (hipótese 1.1.), o que vai ao encontro dos 

resultados de outros estudos (Francisco & Crespo, 2012; Schumacher & Morahan-

Martin, 2001; Subrahmanyam et al., 2001). Os rapazes, comparativamente com as 

raparigas, apresentam uma maior experiência, competência e conforto com os 

computadores e consequentemente com a Internet, visto que são mais prováveis de 

terem um computador (Schumacher & Morahan-Martin, 2001). Além disso, esta 

diferença entre rapazes e raparigas pode ser explicada pelos diferentes tipos de uso que 

eles fazem da Internet. Geralmente os rapazes utilizam mais a Internet para e criação de 

webpages e jogos online (Papastergiou & Solomonidou, 2004), atividades que implicam 

mais tempo online, e as raparigas usam mais a Internet para e-mails (Johnson, 2011). 

Assim, diferentes usos podem explicar diferentes tempos de utilização. 

 Todavia, previa-se que a utilização das redes sociais fosse mais elevada nos 

adolescentes do sexo feminino do que nos do sexo masculino (hipótese 1.2.), uma vez 

que estudos demonstraram que as adolescentes utilizam mais as redes sociais, com o 

objetivo de fortalecerem as suas amizades (Lenhart & Madden, 2007a; 2007b). A 

principal funcionalidade das redes sociais é permitir a comunicação e a interação com 

amigos e familiares. Tendo em conta que as raparigas consideram a comunicação 

através do computador como algo favorável e que a comunicação e a expressão 
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emocional são para elas essenciais para a manutenção das suas amizades (Caldwell et 

al., 1982, cit. por Weiser, 2000), esperava-se que elas fizessem um maior uso das redes 

sociais do que os rapazes, no entanto isso não se verificou. Tal como noutros estudos 

não foram encontradas diferenças entre rapazes e raparigas quanto à frequência de 

utilização das redes sociais (Fogel & Nehmad, 2009; Francisco & Crespo, 2012; Peris-

Hernández & Rodríguez-Porto, 2013). Embora a principal função das redes sociais seja 

a comunicação, elas também têm outras aplicações como os jogos online e ouvir música 

(Raleiras, 2009). Os adolescentes do sexo masculino desta amostra podem utilizar as 

redes sociais mais para efeitos de entretenimento, como jogos e ouvir música, 

compensando o facto de não utilizarem tanto as redes sociais para comunicarem com 

familiares e amigos. Outro uso que os rapazes fazem mais que as raparigas é a utilização 

das redes sociais para fazerem novos amigos (Lenhart & Madden, 2007a; 2007b). 

Assim, embora os jovens possam se diferenciar-se no tipo de utilização que fazem das 

redes sociais, o tempo médio diário com que as utilizam parece ser semelhante.  

 Colocou-se a hipótese de que os níveis de sintomatologia depressiva seriam mais 

elevados nos adolescentes do sexo feminino, do que nos adolescentes do sexo 

masculino (hipótese 1.3.), uma vez que de acordo com a literatura, as raparigas 

apresentam uma maior vulnerabilidade à depressão (Hankin e Abramson, 2001), o que 

pode ser explicado por fatores afetivos, biológicos e cognitivos (Hyde et al., 2008). No 

entanto, a hipótese não se confirmou, não se evidenciando diferenças significativas 

entre rapazes e raparigas.  

 O estudo de Thayer et al. (2003), com uma amostra de participantes com uma 

média de idades de 20.9 anos, revelou que as mulheres apresentam mais níveis de 

sintomatologia depressiva do os homens, pois elas utilizam mais estratégias de coping 

ruminativas para lidarem com as suas emoções do que eles. Contudo, quando a variável 

atenção às emoções foi estatisticamente controlada, os investigadores verificaram uma 

ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os indivíduos do sexo 

feminino e os indivíduos do sexo masculino quanto aos níveis de sintomatologia 

depressiva. Talvez as adolescentes desta amostra não utilizem mais estratégias 

ruminativas do que os rapazes, explicando assim a ausência de diferenças entre sexos no 

que se refere à sintomatologia depressiva. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, as participantes do sexo feminino podem  não 

estar a ser tão afetadas por fatores de risco para a sintomatologia depressiva. Por 

exemplo, elas assim como eles podem ter vivenciado menos acontecimentos 
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interpessoais negativos, podem utilizar estilos de coping mais adaptativos e apresentar 

uma menor vulnerabilidade à depressão. 

 

 Q1. Qual a diferença entre a utilização da Internet e das redes sociais à 

semana e ao fim de semana, em função do sexo? 

 Relativamente à utilização da Internet, os resultados foram semelhantes para os 

adolescentes de ambos os sexos. Tanto as raparigas como os rapazes utilizam 

significativamente mais a Internet durante o fim de semana do que à semana. O mesmo 

se verificou com a utilização das redes sociais para rapazes e raparigas. Não existem 

estudos que expliquem as diferenças entre a utilização da Internet/redes sociais à 

semana e ao fim de semana. Mas ao prestar-se atenção à amostra deste estudo, verifica-

se que esta é constituída por estudantes do ensino secundário. Embora possam utilizar 

mais o tempo para estudar e estar com a família e os amigos, no fim de semana os 

estudantes têm mais tempo disponível para utilizarem a Internet e as redes sociais, tanto 

para objetivos de entretenimento, como de pesquisa de informação para trabalhos da 

escola e comunicação com amigos, o que pode explicar as diferenças entre o uso da 

Internet e das redes sociais à semana e ao fim de semana. 

  

 H2. A utilização da Internet relaciona-se negativamente com a coesão 

familiar e positivamente com o conflito familiar. Q2. Qual a relação entre a 

utilização da Internet e a expressividade familiar? Q3. Qual a relação entre a 

utilização das redes sociais e o ambiente familiar (coesão, conflito, expressividade)? 

 A hipótese 2 foi parcialmente comprovada e apenas nos adolescentes do sexo 

feminino. Evidenciou-se que só a utilização da Internet ao fim de semana se relaciona 

negativamente com a coesão, e positivamente com o conflito familiar tanto quando a 

utilização da Internet ocorre à semana como ao fim de semana. Estes resultados vão ao 

encontro de outras investigações que têm demonstrado que uma elevada frequência de 

utilização da Internet pelos adolescentes está associada a uma diminuição da coesão 

familiar (Mesch, 2006b), pois o tempo que os pais passam com os filhos é essencial 

para o desenvolvimento de boas relações entre eles e a redução desse tempo prejudica a 

coesão familiar (Subrahmanyam et al., 2001). Além disso, os investigadores também 

têm chegado à conclusão que um elevado uso da Internet pelos adolescentes conduz a 

um aumento dos conflitos familiares (Mesh, 2003). De acordo com Mesh (2006a) o 
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adolescente como especialista no uso da Internet instiga um desequilíbrio de poder na 

família, colocando em causa a autoridade dos pais e aumentando a probabilidade de 

conflito, porque o adolescente pode monopolizar o computador, tornando-o indisponível 

para outros familiares. 

 Em relação à expressividade familiar, não se verificou uma relação 

estatisticamente significativa (ainda que esteja muito próxima da significância) entre 

esta e a utilização da Internet à semana ou ao fim de semana. Embora os estudos não 

abordem diretamente esta variável do ambiente familiar, têm mostrado que uma elevada 

frequência de utilização da Internet está associada a um declínio na comunicação face-a-

face com a família (Nie, 2001; 2004; Nie et al., 2002; Sanders et al., 2000). Desta 

forma, o uso da Internet pode substituir momentos de interação com a família, levando a 

uma diminuição na qualidade das relações entre os membros familiares. Apesar de 

sentimentos e emoções poderem ser escritos na troca de mensagens online, a Internet 

não possibilita a perceção da linguagem corporal, do contacto visual, das expressões 

faciais, fundamentais para a comunicação (Nie et al., 2002). Posto isto, e uma vez que a 

expressividade familiar se relaciona com a intensidade com que os membros da família 

são encorajados a expressar os seus sentimentos (Moos & Moos, 1994), seria de esperar 

que a utilização da Internet tivesse uma relação negativa com esta variável, mas isso não 

se verificou. 

 Os resultados do presente estudo mostraram que as correlações entre a utilização 

da Internet e as variáveis do ambiente familiar são muito fracas, sendo a correlação com 

a expressividade familiar tão fraca que não atinge a significância estatística. De facto, a 

maioria dos estudos tem verificado alguma relação entre a utilização da Internet e a 

coesão e o conflito familiar, mas não a expressividade familiar. 

 Ainda que os estudos tenham demonstrado os efeitos negativos da utilização da 

Internet no ambiente familiar, por outro lado também revelaram que quando a Internet é 

usada para efeitos de aprendizagem, como a realização de trabalhos, a sua utilização 

está positivamente relacionada com a perceção da proximidade aos pais, segundo o 

autor os pais valorizam este tipo de uso (Mesh, 2003). Outro aspeto positivo 

identificado por Mesh (2006a), é que o adolescente como perito pode orientar e 

aconselhar os outros membros familiares na utilização do computador e da Internet, 

havendo assim numa maior comunicação entre pais e filhos. Ora, se os participantes 

deste estudo também experienciam algum efeito positivo da utilização desta tecnologia 

sobre o seu ambiente familiar, é compreensível que as correlações sejam fracas, 
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negativa com a coesão e positiva com o conflito familiar. Também a correlação entre a 

utilização da Internet e a expressividade familiar não significativa pode ser explicada 

por este efeito positivo, pois a Internet pode promover em parte a comunicação entre 

pais e filhos, encorajando também a expressão de sentimentos, que caracteriza a 

expressividade familiar.  

 Os efeitos positivos já referidos da Internet nas relações familiares, também 

podem explicar de certo modo, as correlações estatisticamente não significativas entre a 

frequência diária da utilização da Internet e o ambiente familiar, nos adolescentes do 

sexo masculino. Talvez para eles esses efeitos positivos entre a Internet e o ambiente 

familiar estejam mais presentes do que nos adolescentes do sexo feminino.  

 Para as raparigas, a manutenção e o fortalecimento das relações familiares podem 

ter uma importância maior do que para os rapazes. Elas valorizam mais a comunicação 

e a expressão emocional na manutenção das suas relações familiares. Na adolescência, 

as relações de amizade ganham um maior destaque para os adolescentes, pelo que talvez 

isso se verifique mais para os rapazes desta amostra, e assim a redução do tempo 

passado em família não afete tanto a perceção do ambiente familiar destes. Esta 

explicação também pode esclarecer os resultados quanto à utilização das redes sociais, 

apenas significativos para os jovens do sexo feminino. 

 Relativamente à utilização das redes sociais, constataram-se relações 

significativas entre a utilização destas e todas as variáveis do ambiente familiar (relação 

negativa com a coesão e a expressividade, e positiva com o conflito), mas apenas no que 

se refere à utilização das redes sociais ao fim de semana. Estes resultados podem ser 

explicados pelos mesmos estudos que se referem ao impacto da Internet nas relações 

familiares, até porque as redes sociais fazem parte da Internet. Além disso, a 

investigação de Mesh (2006b) indicou que a utilização da Internet para objetivos 

sociais, como comunicação com amigos, está relacionada positivamente com os 

conflitos familiares. De acordo com este investigador, este tipo de utilização torna a 

informação familiar disponível a outros que não são membros da família, o que é 

considerado pelos pais como uma ameaça, ao expor os adolescentes a situações 

perigosas, nomeadamente a vitimização e o assédio sexual (Livingstone & Bober, 

2004). Visto que a principal função das redes sociais é a possibilidade de os seus 

usuários poderem comunicar com amigos e familiares, expondo fotografias e dados 

pessoais a (des)conhecidos, o estudo de Mesh pode ser uma explicação viável para os 

resultados obtidos. 
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 De um modo geral, as relações entre a utilização da Internet e das redes sociais e o 

ambiente familiar são mais fortes quando o uso é feito ao fim de semana, altura em que 

os estudantes da amostra utilizam mais a Internet e as redes sociais. Este resultado vai 

ao encontro do estudo de Nie et al. (2002), que chegaram à conclusão que o tempo de 

utilização da Internet ao fim de semana tem um maior impacto do que o seu uso à 

semana, no tempo passado com a família. Segundo os autores, os indivíduos ao fim de 

semana têm mais possibilidades de passarem tempo com a família, em atividades que 

contribuam para uma maior comunicação, proximidade e coesão entre os membros 

familiares (Shaw & Dawson, 2001). Assim quanto maior o tempo de utilização da 

Internet e das redes sociais ao fim de semana, menor o tempo dedicado à família, mais o 

ambiente familiar é afetado, o que desencadeia uma diminuição na coesão e na 

expressividade familiar e um aumento do conflito familiar. 

 

 H3. A utilização da Internet relaciona-se positivamente com a sintomatologia 

depressiva. Q4. Qual a relação entre a utilização das redes sociais e sintomatologia 

depressiva? 

 Não se verificaram associações estatisticamente significativas entre a utilização da 

Internet (à semana e ao fim de semana) e a sintomatologia depressiva, pelo que a 

hipótese 3 não foi corroborada. 

 Os estudos têm apresentado resultados ambivalentes sobre a relação entre a 

utilização da Internet e a sintomatologia depressiva. Kraut et al. (1998) defendem que o 

tempo em que os adolescentes poderiam estar a socializar com outros está a ser 

substituído pelo tempo online, assim uma elevada utilização da Internet está associada a 

um aumento da depressão. No entanto, Morgan e Cotten (2003) indicaram que o uso da 

Internet para comunicar pode proporcionar apoio social e a manutenção e o 

desenvolvimento de novas redes sociais (Cotten, 2001), o que pode ter efeitos positivos 

no bem-estar, ao contrário de um uso elevado da Internet para jogos, compras, que está 

associado a uma maior sintomatologia depressiva. Todavia Bessière et al. (2008) 

verificaram que aqueles que comunicam com desconhecidos apresentam maior nível de 

depressão, pois deixam de investir tempo na manutenção das suas relações com a 

família e os amigos, fundamentais para o seu bem-estar. Os investigadores têm 

mostrado a existência de uma relação entre a utilização da Internet e a depressão, que 
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pode ser positiva ou negativa dependendo do tipo de utilização que é feito da Internet 

(comunicação ou entretenimento) e de com quem se comunica.  

 Uma vez que neste estudo não se recolheu informação sobre o que os 

participantes fazem na Internet e com quem comunicam, supõe-se que eles a usem para 

diferentes propósitos, variando entre o uso para comunicação e para entretenimento. 

Esta pode ser uma explicação plausível para a inexistência de correlações significativas 

entre a utilização da Internet e os níveis de sintomatologia depressiva.  

 Quanto às relações entre a utilização das redes sociais (à semana e ao fim de 

semana) e a sintomatologia depressiva, estas também não se revelaram significativas, 

em ambos os sexos. Estudos mostraram que os adolescentes utilizam as redes sociais 

maioritariamente para comunicarem com amigos, colegas e família (Ellison et al., 2007; 

Subrahmanyam, et al., 2008), com o objectivo de manterem esses relacionamento, o que 

conduz a uma diminuição na solidão e consequentemente a um aumento do bem-estar 

(e.g., Lou et al., 2012; Steinfield et al., 2008). Assim sendo, seria de esperar uma 

relação negativa significativa entre a frequência da utilização das redes sociais e os 

níveis de sintomatologia depressiva, no entanto tal não se verificou. As redes sociais 

possuem outras finalidades mais relacionadas com entretenimento, como ouvir música e 

jogar online. Tal como para a utilização da Internet, os participantes podem fazer uso 

das redes sociais para vários objetivos de forma equitativa, o que pode esclarecer a 

ausência de correlações significativas entre a utilização das redes sociais e a 

sintomatologia depressiva. Além disso, se os participantes desta amostra usam as redes 

sociais para comunicarem, não se sabe com quem eles o fazem, pode ser com familiares 

e amigos, mas também pode ser com pessoas desconhecidas, ou até podem comunicar 

igualmente com uns ou com os outros, não permitindo constatar-se uma relação 

significativa entre as variáveis em causa.  

 

 H4. A sintomatologia depressiva relaciona-se negativamente com a coesão 

familiar e positivamente com o conflito familiar. Q5. Qual a relação entre a 

expressividade familiar e a sintomatologia depressiva? 

No que se refere à relação entre a sintomatologia depressiva e as variáveis do 

ambiente familiar, a hipótese foi confirmada tanto para os rapazes como para as 

raparigas. A sintomatologia depressiva apresenta uma correlação negativa moderada 

com a coesão familiar e uma correlação positiva com o conflito familiar (fraca nas 
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raparigas e muito fraca no rapazes). Verificou-se ainda uma correlação negativa fraca 

entre a expressividade familiar e a sintomatologia depressiva, em adolescentes do sexo 

masculino e feminino.  

Estes resultados estão em concordância com outras investigações que têm 

evidenciado que ambientes familiares menos apoiantes e mais conflituosos estão 

associados a uma maior sintomatologia depressiva nos adolescentes provenientes dessas 

famílias (Jewell & Stark, 2003; Sheeber et al., 1997; Sheeber et al., 1998). Os 

adolescentes deprimidos provêm de famílias menos coesas, com pais menos aceitantes, 

e onde a maioria das interações são caracterizadas por expressão de raiva (Sheeber et 

al., 1998). Também Starr e Davila (2008) mostraram que os sintomas depressivos estão 

relacionados com uma baixa qualidade das relações familiares. O ambiente familiar 

influencia as capacidades de confronto, o processo de adaptação e ajustamento dos 

membros da família às diferentes situações, tendo assim um impacto no bem-estar 

desses elementos (Moos & Moos, 1994). 

A relação entre os cuidadores e os seus filhos influencia o bem-estar psicológico 

destes a longo prazo (Swick & Williams, 2006, cit. por Street et al., 2009). Em 

particular, os níveis de coesão e conflito no ambiente familiar podem ser variáveis 

preditoras de um ajustamento psicológico saudável para os adolescentes (Street et al., 

2009). 

 

Q6. Será o ambiente familiar (coesão, conflito, expressividade) mediador da 

influência da utilização da Internet e das redes sociais (à semana e ao fim de 

semana) nos níveis de sintomatologia depressiva? 

Não se verificaram efeitos mediadores das variáveis do ambiente familiar entre o 

tempo médio diário da utilização da Internet, quer à semana quer ao fim de semana, e os 

níveis de sintomatologia depressiva. Apenas foram encontrados valores significativos 

de mediação da coesão familiar na associação entre o tempo médio diário nas redes 

sociais nos dias de fim de semana e a sintomatologia depressiva. Tendo em conta a 

direção dos efeitos diretos obtidos, constata-se que quanto maior o tempo médio diário 

de utilização das redes sociais, menor a coesão familiar, e consequentemente maiores os 

níveis de sintomatologia depressiva. 

Este resultado reforça a importância do ambiente familiar na sintomatologia 

depressiva, que tem sido defendida em de vários estudos (e.g., Branje et al., 2010; 
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Jewell & Stark, 2003; Moon & Rao, 2010; Sheeber et al., 1997; Sheeber & Sorensen, 

1998; Sheeber et al., 2007; Starr & Davila, 2008). Se a utilização das redes sociais ao 

fim de semana reduz a coesão familiar e, com isso, aumentam os níveis de 

sintomatologia depressiva, a utilização das redes sociais destaca-se como um possível 

fator de risco a ser considerado em populações adolescentes com sintomatologia 

depressiva, principalmente provenientes de ambientes familiares pobres. 

De facto, cada vez mais os adolescentes usam as redes sociais principalmente para 

comunicarem com amigos, o que lhes tira tempo para interagirem com os seus 

familiares. Ao utilizarem mais as redes sociais ao fim de semana, o impacto negativo no 

ambiente familiar é maior, pois nessa altura da semana os jovens têm mais 

oportunidades de se envolverem em atividades familiares, de passarem tempo com a 

família. Salienta-se, assim, o impacto que o uso das redes sociais pode ter na qualidade 

do ambiente familiar, em especial na coesão, bem como a importância do ambiente 

familiar para o desenvolvimento e bem-estar psicológico do adolescente, um 

microssistema que deve ser tido em conta na área da prevenção, diagnóstico e 

tratamento de perturbações relacionadas com a depressão nos adolescentes.  

 

Conclusões 

A Internet é um meio de comunicação ainda muito recente, que tem revolucionado 

a vida das pessoas em vários domínios, como educação, lazer, socialização e marketing. 

Por exemplo, através da Internet é possível encontrar informação sobre qualquer tema, a 

qualquer hora e em qualquer lugar. Da mesma forma, se pode entrar em contacto com 

pessoas em todo o mundo, em tempo real. Tudo isto sem sair da cadeira e à distância de 

um clique. Por ser tão incrível, cada vez mais tempo as pessoas dedicam à Internet, 

principalmente os adolescentes que a usam muitas vezes para comunicar com os 

amigos, atualmente através das redes sociais. Ao passarem tanto tempo na Internet e nas 

redes sociais, poucas ocasiões restam para interações face-a-face com a família.  

A adolescência é um período muito importante em que o indivíduo está a formar a 

sua identidade. A família tem um papel crucial nessa etapa do adolescente, 

influenciando o desenvolvimento da sua personalidade. Ela constituiu um modelo 

através do qual o adolescente aprende e desenvolve capacidades fundamentais para a 

sua sobrevivência. Um bom ambiente familiar, coeso, expressivo e pouco conflituoso, é 
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fundamental para um ajustamento psicológico saudável e para a prevenção do 

desenvolvimento de perturbações, como por exemplo a depressão. 

Ora se a utilização da Internet/redes sociais prejudica a qualidade das relações 

familiares, sobretudo ao nível da coesão entre os seus membros, como demonstrado 

nesta investigação, consequentemente poderá conduzir a um menor bem-estar, e até ao 

desenvolvimento de uma sintomatologia depressiva por parte do adolescente. Apesar de 

se saber que a Internet e as redes sociais têm tido um grande impacto na vida dos 

adolescentes, existem poucos estudos sobre a relação entre a utilização destas 

tecnologias e o bem-estar, e ainda mais escassas são as investigações acerca da 

influência da Internet sobre o ambiente familiar. 

Neste sentido, o presente estudo vem contribuir com resultados inovadores para a 

investigação sobre as relações entre a utilização da Internet/redes sociais, o ambiente 

familiar e a sintomatologia depressiva. Foram encontradas diferenças significativas 

entre adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino, sendo que estes últimos 

exibem níveis mais elevados de utilização da Internet, embora sejam as raparigas que 

apresentem correlações mais elevadas entre o ambiente familiar e o uso das novas 

tecnologias, principalmente quando são utilizadas ao fim de semana. Outros resultados 

que se destacaram foram as correlações significativas entre todas as variáveis do 

ambiente familiar e a sintomatologia depressiva, enfatizando o papel fundamental das 

relações familiares no bem-estar do adolescente. Verificou-se ainda o efeito mediador 

da coesão familiar na relação entre a utilização das redes sociais ao fim de semana e os 

níveis de sintomatologia depressiva.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em atenção algumas 

limitações. Os resultados podem traduzir um enviesamento por respostas de 

desejabilidade social (faking good e/ou faking bad, respostas incompletas, resposta ao 

acaso, etc.), visto que foram utilizados questionários de autorrelato para a recolha de 

informação junto dos participantes. Tendo em conta o contexto em que foram aplicados 

os protocolos de investigação, em sala de aula e em grupo, pode ter ocorrido por parte 

dos participantes um menor investimento no preenchimento dos questionários, 

colocando-se ainda a hipótese do aparecimento de dúvidas que não foram retificadas, 

por ausência de pedido de esclarecimento.  

Outra limitação que pode ser apontada é a conveniência da amostra, composta 

unicamente por participantes residentes na região da Grande Lisboa, o que impossibilita 

a generalização dos dados, uma vez que a amostra não é representativa da população 
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portuguesa. O facto de os participantes residirem num meio urbano pode criar-lhes mais 

oportunidades de acesso à Internet, do que aos indivíduos provenientes de um contexto 

rural. Neste caso, seria interessante em investigações futuras comparar a qualidade do 

ambiente familiar em meios rurais com o dos meios urbanos, tendo em conta a 

utilização da Internet.  

Em relação aos instrumentos, foram apenas utilizados quatro itens únicos sobre a 

frequência de utilização média da Internet e das redes sociais, o que é considerado uma 

limitação importante, pois não foi possível aceder aos objetivos para os quais os 

participantes utilizam a Internet (comunicação, ouvir música, jogos online, ver 

filmes,etc.), nem no caso de comunicarem com quem o fazem (se é desconhecidos, 

amigos ou família). Uma vez que investigadores têm concluído que se a Internet é 

utilizada para comunicar com amigos e família, esta tem um efeito positivo no bem-

estar, seria pertinente em investigações futuras explorar os objetivos para os quais os 

adolescentes usam a Internet, de forma a perceber qual o seu impacto no bem-estar 

deles, bem como no ambiente e funcionamento familiares, nomeadamente comparando 

a perceção que pais e filhos têm do ambiente familiar.  

Futuramente também seria proveitoso estudar a relação entre utilização da Internet 

e outras variáveis como a qualidade das relações de amizade ou o isolamento social, 

visto que estas também constituem fatores preditores do bem-estar e parecem estar 

associadas aos diferentes tipos de utilização da Internet e redes sociais. 

A literatura beneficiaria de uma investigação com metodologia mista e não apenas 

quantitativa, no sentido de se explorar mais a fundo o impacto de uma elevada 

utilização da Internet nas relações familiares dos adolescentes, através de entrevistas a 

pais e filhos.  

Por último, seria profícuo investigar de que forma os adultos fazem uso da 

Internet e se essa utilização influencia a relação que eles desenvolvem com os seus 

filhos, uma vez que os adultos também utilizam, frequentemente e cada vez mais, as 

novas tecnologias. 
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ANEXO A 

 

Procolo de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

QUESTIONÁRIO GERAL                                                                                            Data _________ 

 

É muito importante que leia atentamente e responda a todas as questões. Deixar questões 

em branco inutiliza todo o questionário e impossibilita que as suas respostas sejam incluídas 

na investigação.  

 

Quando não tiver a certeza acerca de um valor ou resposta, por favor, responda com 

dados aproximados. 

 

1. Sexo  
    

  Feminino1           Masculino0 

 

2. Idade  
    

 ____ anos 

 

3. Escolaridade 
 

2.1. Ano escolar actual ___º ano 

2.2. Último ano escolar que frequentou ___º ano 

 

4. Zona de Residência Habitual 
  

 Norte1                       Centro3            Grande Lisboa5            Arq. Madeira7 

 Algarve2             Alentejo           Arq. Açores6                    Outra8 _____________________ 

 

5. Com quem vive actualmente? (Se vive em mais do que uma casa, por favor refira com quem 

vive em cada uma delas) 
    

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Irmãos (Se não tiver irmãos, passe à questão seguinte) 
    

     Número de irmãos ___ 

 

7. Tem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? 
  

      Nunca teve0            Teve no passado1                Tem actualmente2 

 

8. É crente em alguma religião? 
  

    Não0             Sim1        Qual?________________________________________ 

 É praticante?    Não0        Sim1  

 

 



   
 

9. Pais – Estado Civil 
    

9.1. Pai                                                                         9.2. Mãe 

    Casado/União de Facto1                                       Casada/União de Facto1 

    Divorciado/Separado2                                           Divorciada/Separada2 

    Viúvo3                                                                       Viúva3 

    Solteiro4                                                                   Solteira4 

    Não sei5                                                                    Não sei5 

  

10. Pais – Profissão 
 

10.1. Pai ____________________________10.2. Mãe  

 

11. Pais  Nível de Escolaridade 
 

11.1. Pai                                                                       11.2. Mãe  

    Até 4º ano1                                                              Até 4º ano1 

    5º a 6º ano2                                                             5º a 6º ano2                  

    7º a 9º ano3                                                             7º a 9º ano3     
    10º a 12º ano4                                                        10º a 12º ano4  

    Licenciatura5                                                           Licenciatura5             

       Pós-licenciatura6                                                    Pós-licenciatura6  
 
 

12. Como considera ser o seu ambiente familiar? (Assinale com um X a opção mais 

adequada) 
 

Muito mau1  

Mau2           

Nem mau nem bom3          

Bom4   

              Muito bom5 

  

13. Como considera ser a sua relação com…  
 

13.1. …o seu Pai                                                 13.2. …a sua Mãe 

Muito má1                                                                  Muito má1 

Má2                                                                             Má2 

Nem boa nem má3                                                    Nem boa nem má3 

Boa4                                                                            Boa4 

Muito boa5                                                                Muito boa5 

 

13.3. …os seus Amigos                                      13.4. …os seus Colegas de Turma 

Muito má1                                                                Muito má1 

Má2                                                                            Má2 

Nem boa nem má3                                                  Nem boa nem má3 

Boa4                                                                           Boa4 



   
 

  Muito boa5                                                               Muito boa5 

 

13.5. …o(a) seu(sua) Namorado(a) (Se não tiver namorado(a), passe à 

questão seguinte) 

  

Muito má1  

Má2          

Nem boa nem má3                     

Boa4 

Muito boa5 

                  

14. Assinale com um X a pessoa com quem conversa quando tem um problema (Pode 

escolher mais do que uma opção) 

 

Mãe       Amigo(a) 

Pai                                                                                           Namorado(a) 

Madrasta                                                                               Professor(a) 

Padrasto                                                                                Treinador(a) 

Irmão/Meio-irmão                                                               Psicólogo(a) 

Irmã/Meia-irmã                                                                    Padre/Pastor  

Outro familiar: ____________                                          Outra pessoa: _________ 

                                                                                                Ninguém 
 

15. Actividades extra-curriculares 
 

15.1. Assinale com um X as actividades extra-curriculares em que participa (Pode 

escolher mais do que uma opção) 

 

Desportos de equipa (por exemplo, basquetebol, voleibol, futebol) 

Desportos individuais (por exemplo, atletismo, ginástica, judo, surf, golfe) 
 

Serviço Comunitário (por exemplo, voluntariado num Hospital ou no Jardim Zoológico) 
 

Escutismo 
 

Grupos de jovens da Igreja 
 

Jornal/Clube de Escrita/Rádio escolar 
 

Dança 
 

Teatro 
 

Música/Banda/Coro 
 

Outra (por favor, escreva qual: _________________________________________) 

 

 

 

 



   
 

15.2. Até que ponto as actividades extra-curriculares que assinalou o(a) fazem sentir 

melhor consigo próprio(a)? (Assinale com um X a opção que mais se adequa à sua 

situação) 

 

                        Nada                                                                                    Muito 

                            1                      2                     3                      4                    5 

 

 

17. Utilização da Internet 
 

17.1. Em média, quanto tempo passa por dia na Internet? 

         Nos dias de semana ___h___m             Aos fins-de-semana ___h___m 

    

   17.2. Deste, quanto tempo passa nas redes sociais (Facebook, Hi5, Messenger, etc.)? 

         Nos dias de semana ___h___m             Aos fins-de-semana ___h___m 



   
 

C&R 

(Youth Connectedness Project, 2006; versão portuguesa Crespo & Francisco, 2011) 

 

As frases seguintes referem-se ao que as pessoas, em geral, podem fazer ou pensar quando 

têm algum problema. Por favor, indique a frequência com que costuma fazer/pensar estas 

coisas quando tem um problema que o(a) preocupa, assinalando uma das alternativas de 

reposta: 

 

Nunca /Quase nunca 
1 

 Poucas vezes 
2 

Às vezes 
3 

Muitas vezes 
4 

Sempre/Quase sempre 
5 

 

1. Mantenho-me ocupado(a) e interessado(a) nas coisas 1    2    3    4    5 

2. Tento não levar as coisas muito a sério  1    2    3    4    5 

3. Acreditar em mim próprio(a) ajuda-me nos tempos difíceis 1    2    3    4    5 

4. Consigo arranjar uma forma de resolver os meus problemas 1    2    3    4    5 

 



   
 

SCS-R 

(Lee, Draper & Lee, 2001; versão portuguesa Francisco, Crespo et al., 2011) 

 

Em seguida encontra-se um conjunto de afirmações que reflectem as várias maneiras como 

nos vemos. Classifique o seu grau de concordância com cada afirmação utilizando a escala 

abaixo indicada. Não há uma resposta correcta. Não perca muito tempo com uma afirmação e 

responda a todos os itens.  

 

Discordo 
Totalmente 

1 

Discordo 
 

2 

Discordo 
moderadamente 

3 

Concordo 
moderadamente 

4 

Concordo 
 

5 

Concordo 
Totalmente 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sinto-me desligado(a) do mundo à minha volta 1    2    3    4    5    6 

7. Mesmo entre pessoas que conheço, não sinto que realmente pertença ali 1    2    3    4    5    6 

8. Vejo as pessoas como amigáveis e acessíveis 1    2    3    4    5    6 

9. Sinto-me como um estranho(a)  1    2    3    4    5    6 

10. Sinto-me compreendido(a) pelas pessoas que conheço 1    2    3    4    5    6 



   
 

CDRS 

(Thompson & Gray, 1995; versão portuguesa Francisco et al., 2011) 

 

Após observar atentamente as diferentes figuras, seleccione a que mais se aproxima da sua 

aparência actual e a que se aproxima mais da aparência que considera ideal. 

 

Se for rapariga: 

 

1. A figura que mais se identifica com a minha aparência actual tem o número ___ 
 
2. A figura que mais se identifica com o que considero ser a aparência ideal tem o número 

___ 
 
 



   
 

SCV 

(Diener et al., 1985; versão portuguesa Neto, 1993) 
 

A seguir, estão cinco afirmações com as quais pode concordar ou discordar. Utilizando a escala 

abaixo indicada, indique o seu grau de acordo com cada item colocando um X no número 

apropriado. Por favor, seja sincero(a) e honesto(a) na sua resposta. 

 

 
 

Fortemente 
em 

desacordo 
1 

Desacordo 
 
 

2 

Levemente 
em 

desacordo 
 

3 

Nem de acordo 
nem em 

desacordo 
 

4 

Levemente 
de acordo 

 
5 

Acordo 
 
 

6 

Fortemente 
de acordo 

 
7 

 

 

 

 

 

 

2. As minhas condições de vida são excelentes 1    2    3    4    5    6    7 

3. Estou satisfeito(a) com a minha vida 1    2    3    4    5    6    7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

EADH 
(Snaith & Zigmond, 1994; versão portuguesa Pais-Ribeiro et al., 2006) 

 
 

Este questionário foi construído com o objectivo de ajudar a saber como se sente. Pedimos-lhe 

que leia cada uma das perguntas e faça uma cruz (X) no quadrado que melhor descreve a 

forma como se tem sentido na última semana.  

Não demore muito tempo a pensar nas respostas. A sua reacção imediata a cada questão será 

provavelmente mais correcta do que uma resposta muito ponderada. Por favor, faça apenas 

um (X) em cada pergunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sou capaz de estar descontraidamente sentado(a) e sentir-me 
relaxado(a) 

 Quase sempre 
 Muitas vezes 
 Por vezes 
 Nunca  

8. Sinto-me mais lento(a), como se fizesse as coisas mais devagar 

 Quase sempre 
 Muitas vezes  
 Por vezes 
 Nunca  

9. Fico de tal forma apreensivo(a) (com medo), que até sinto um 
aperto no estômago  

 Nunca 
 Por vezes 
 Muitas vezes 
 Quase sempre 

10. Perdi o interesse em cuidar do meu aspecto físico 

 Completamente 
 Não dou a atenção que devia 
 Talvez cuide menos que antes 
 Tenho o mesmo interesse de 

sempre 

 



   
 

FES 

(Moos & Moos, 1986; versão portuguesa Matos & Fontaine, 1992) 

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre a sua família. Leia 

atentamente cada uma das frases e assinale com uma cruz (X) a resposta que melhor exprime 

as suas relações familiares com as pessoas com quem vive actualmente, tendo em conta as 

seis alternativas de resposta: 

 

 

 
 

1. Na minha família ajudamo-nos uns aos outros.       

2. Quase sempre na minha família não contamos o que sentimos uns aos outros.       

3. Na minha família nós zangamo-nos muitas vezes.       

4. Normalmente quando estamos em casa parece que só estamos a passar o tempo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Discordo 

moderadamente 
Concordo 

moderadamente 
Concordo 

Concordo 
totalmente 

        



   
 

RFC 

 (Fiese & Kline, 1993; versão portuguesa Crespo & Lind, 2004) 

 

Nas páginas seguintes encontram-se algumas rotinas/hábitos e tradições/costumes familiares 

em relação à hora de jantar e às comemorações anuais. Pense em como a sua família costuma 

fazer durante estas alturas. 

 

1º) Leia as duas afirmações e escolha aquela que é mais parecida com a sua família. 

 

2º) Depois de ter escolhido a afirmação mais parecida com a sua família, decida se esta 

afirmação é Totalmente Verdadeira ou Mais ou Menos Verdadeira para a sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DE JANTAR 

Pense num jantar normal na sua família: 

1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Algumas famílias jantam juntas 
regularmente. 

Outras famílias raramente jantam juntas.   

  
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

   Totalmente verdade  Mais ou menos verdade    
      

2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias é esperado que todos 
estejam em casa para o jantar. 

Em outras famílias nunca se sabe quem vai 
estar em casa para o jantar. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

 



   
 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

  COMEMORAÇÕES ANUAIS 

Pense em ocasiões que a sua família comemora todos os anos. Alguns exemplos são o dia de anos, dia do 
casamento dos pais e outras datas festivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias os dias de anos e 
aniversários são marcos importantes que 
são celebrados de forma especial. 

Em outras famílias não se dá grande 
importância aos dias de anos e aniversários; 
os membros da família até podem 
comemorar mas nada é particularmente 
especial. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

 

5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias estas comemorações 
são muito discutidas e planeadas. 

Em outras famílias não há muito 
planeamento e discussão à volta destas 
comemorações. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

Pedido de Colaboração para às Escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                                                                    

 

                                                                                    Ex.mo(a) Sr(a). Presidente do Conselho  

 

                                                                                    Executivo da Escola _______________  

 

 

A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa vem por este meio solicitar 

a colaboração da Escola __________________ na recolha de dados para efeitos de 

elaboração de um estudo sobre a saúde e bem-estar psicológicos dos adolescentes 

portugueses, intitulado “Os palcos da adolescência e os outros significativos: Que 

influência no bem-estar dos jovens portugueses?”. Este projeto de investigação, que está 

a ser desenvolvido em colaboração com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da universidade de Coimbra, pretende compreender a forma como os jovens 

portugueses se relacionam com os seus diferentes contextos de vida (família, escola, 

amigos, etc.) e identificar fatores que possam contribuir para a sua saúde e bem-estar 

psicológicos.  

Para a realização do projeto descrito, solicitamos a colaboração da Escola para a 

mobilização de 6 turmas do Ensino Secundário (2 turmas de cada ano de escolaridade), 

às quais seja possível aplicar o protocolo de investigação (em anexo), o qual deverá ser 

aplicado em grupo, sendo para tal necessário cerca de 40 minutos. Em anexo segue, 

igualmente, a respetiva autorização da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular do Ministério da Educação.  

As escolas participantes poderão ter acesso aos resultados desta investigação 

quando estes forem publicados.  

 

Desde já nos disponibilizamos para prestar qualquer esclarecimento e 

agradecemos a Vossa colaboração.  

 

        A coordenadora do projeto de investigação,  

                                                        ____________________________________  

                                                               (Professora Doutora Rita Francisco)  

 

Lisboa, ____ de _____________ de 2011. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

Pedido de Autorização dos Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 
 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação,  

 

A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra estão a realizar um estudo que visa 

compreender a forma como os jovens portugueses se relacionam com os seus diferentes 

contextos de vida (família, escola, amigos, etc.) e identificar fatores que possam 

contribuir para a sua saúde e bem-estar psicológicos. A participação em atividades de 

investigação na área da Psicologia ajuda-nos a conhecer melhor as populações para as 

podermos ajudar quando surgem dificuldades ou quando as queremos prevenir. Desta 

forma, a participação do seu educando neste estudo será muito útil para outros jovens, 

no futuro. Este projeto foi já devidamente avaliado e autorizado pela Direção Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) – Ministério da Educação, e consiste 

no preenchimento de um questionário pelos alunos, anónimo e confidencial. Os 

resultados obtidos serão devolvidos à escola, de modo a que estas informações possam 

ser utilizadas em favor dos alunos. Solicitamos que devolva a esta folha assinada, no 

prazo máximo de 1 semana, declarando a autorização ou não autorização do seu 

educando a participar na investigação.  

 

Declaro que autorizo o meu educando a preencher o questionário relativo à 

investigação.  

 

Declaro que não autorizo o meu educando a preencher o questionário relativo à 

investigação.  

 

Assinatura do Encarregado de Educação: ______________________________  

 

Muito obrigada pela colaboração.  

 

A coordenadora do projeto de investigação,  

_______________________________  

(Professora Doutora Rita Francisco)  

Para qualquer esclarecimento, contactar rmfrancisco@fp.ul.pt 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D  

 

Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Consentimento Informado 

 

Os palcos da adolescência e os outros significativos: Que influência no bem-estar dos 

jovens portugueses? 

 

A investigação para a qual pedimos a sua colaboração está a ser realizada no âmbito de 

um projecto conjunto entre a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) e a 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCE-UC). 

O objectivo desta investigação é compreender a forma como os jovens portugueses se 

relacionam com os seus diferentes contextos de vida (família, escola, amigos, etc.) e identificar 

factores que possam contribuir para a sua saúde e bem-estar. Para tal, os investigadores 

reuniram um conjunto de questões elaboradas especificamente para os jovens que 

responderão de acordo com a sua experiência e opinião pessoais. 

A participação no estudo é voluntária e os dados disponibilizados são confidenciais, não 

havendo quaisquer consequências para quem se recusar participar. 

 

 

 

Tomei conhecimento do objectivo do estudo e do que tenho de fazer para participar no 

estudo. Fui informado(a) que tenho o direito a recusar participar e que a minha recusa em 

fazê-lo não terá consequências para mim.  

 

Assim, declaro que aceito participar na investigação. 

 

Rúbrica (por favor não indicar o nome ou outro dado que permita a sua identificação): _______  

 

Data: ___ /___ /_____ 

 

 

Rita Francisco, Coordenadora e Investigadora principal 

Investigadora/Professora Auxiliar Convidada (FP-UL) 

Contacto: rmfrancisco@fp.ul.pt 

Carla Crespo, Investigadora principal 

Investigadora/Professora Auxiliar Convidada (FPCE-UC) 

Contacto: carlacrespo@fpce.uc.pt 


