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Resumo 

Perante a constatação da inexistência de instrumentos para medir atitudes face à transexualidade 

traduzidos para a língua portuguesa, e a incapacidade dos existentes de dar pistas sobre os 

processos relacionais na interacção com pessoas transexuais, foi construído o Questionário de 

Atitudes Relativas à Transexualidade (QART), baseando o mapa conceptual da sua construção 

na junção e adaptação de três modelos conceptuais de natureza sistémica. O Questionário foi 

concebido com o objectivo primordial de compreender a origem de atitudes de aceitação e de 

discriminação da transexualidade, acedendo aos processos de adaptação, percepção e reacções de 

passagem ao acto perante o confronto com uma situação de transexualidade, contextualizada em 

diferentes níveis de relação.  

Efectuou-se um estudo piloto para teste de uma primeira versão do instrumento, com a 

participação de 39 sujeitos em preenchimento presencial. Após uma análise quantitativa e 

qualitativa dos resultados, prosseguiu-se para uma versão experimental do questionário, 

disponibilizada online e divulgada por meio de redes sociais, cujo estudo empírico contou com a 

participação de 634 sujeitos. Após análise estatística deste instrumento, verificaram-se elevados 

níveis de consistência interna, tanto ao longo das escalas como dos níveis sistémicos, obtendo-se 

um alfa de Cronbach de 0.95, no conjunto dos 120 itens.  

Analisaram-se ainda as respostas dos participantes, verificando-se que os resultados obtidos 

demonstram uma atitude de elevada aceitação que, dados os enviesamentos amostrais ao nível da 

idade, escolaridade, profissão e localização geográfica, bem como a elevada representação da 

população LGBT (lésbica, gay, bissexual e transgénero), não podem ser generalizados à 

população portuguesa e devem ser analisados e interpretados com a necessária precaução. 

A partir dos resultados, testaram-se quatro hipóteses: 1) observam-se níveis de discriminação 

superiores nos homens em comparação com as mulheres; 2) pessoas mais familiarizadas com o 

tema apresentam maiores níveis de aceitação da transexualidade; 3) o contacto directo com 

pessoas transexuais favorece uma atitude de aceitação da transexualidade; 4) a transexualidade 

constitui um factor stressor para o outro. A primeira confirmou-se parcialmente, uma vez que, na 

amostra estudada, as mulheres apresentaram menores níveis de discriminação da transexualidade 

comparativamente com os homens, mas apenas nos itens que reflectem comportamentos de 
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passagem ao acto. A segunda hipótese foi também confirmada mostrando que, quanto maior o 

nível de familiariedade com a temática da transexualidade, maiores os níveis de aceitação. 

Também a terceira hipótese foi confirmada, mostrando que, na amostra estudada, quanto maior o 

nível de contacto directo com pessoas transexuais, maiores os níveis de aceitação. A quarta 

hipótese, apesar de congruente com os resultados obtidos, carece de maior investigação para a 

sua confirmação.  

Procedeu-se ainda a uma reflexão sobre as limitações do estudo e do Questionário, assim como 

sobre as suas potencialidades e sobre hipóteses de investigação futura, no campo da 

transexualidade. 

 

Palavras-chave  

Transexualidade, Questionário, Atitudes, Recursos, Estratégias de Coping, Percepção, Crise, 

Transfobia, Aceitação. 
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Abstract 

Given the lack of Portuguese psychometric instruments for the assessment of  attitudes towards 

transsexuality, and the inability of the existing international ones to clarify the relational 

processes involved in interacting with transgender people, the Attitudes Towards Transsexualism 

Questionnaire (Questionário de Atitudes em Relação à Transexualidade - QART) was conceived 

and constructed, taking as a framework a conceptual map based on the junction and adaptation of 

three systemic conceptual models. The questionnaire was designed with the primary purpose of 

describing and understanding the origin of the attitudes of acceptance and discrimination of 

transsexual persons, by assessing the perceptions, the adaptation processes, and the acting out 

reactions of someone who is exposed to a situation of transsexuality, contextualized at different 

levels of human relationships. 

A pilot study was carried out to test a first version of the instrument, with 39 participants 

assessed in a series of presential administrations. After a qualitative and quantitative analysis of 

the pilot study results and testing experience, a revised experimental version of the questionnaire 

was made available through social networks, and 634 participants were assessed with online 

administration procedures. In the psychometric analysis of this instrument high internal 

consistence coefficients were found, both along the construct scales and the systemic levels of 

the questionnaire, and a Cronbach's alpha of  0.95 was found for the complete set of 120 items.. 

By examining the participant’s answers to the items, an attitude of high acceptance clearly 

emerged which, in face of the sample bias in terms of age, education, profession and geographic 

distributions, as well as the high representation of the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender) population, cannot be generalized to the whole Portuguese population and should 

be cautiously analyzed and interpreted. 

Analyses of the four hypotheses tested showed: 1) a higher level of discrimination attitude in 

men as compared to women, but only on items involving acting out behaviors; 2) more 

familiarized people with transsexual subject matters display higher level of transsexuality 

acceptance; 3) direct contact with transseuxal people fosters an attitude of transsexuality 

acceptance; and 4) transsexuality may be conceptualized as a stress factor for others. The fourth 

hypothesis, although consistent with the obtained results, is in need of further research. 
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Finally, the limitations of the study and of the questionnaire, as well as their potential 

implications for future research in the field of transsexuality, were also considered and discussed. 

 

Keywords 

Transsexuality, Questionnaire, Attitudes, Resources, Coping Strategies, Perception, Crisis, 

Transphobia, Acceptance  

  



xii 
 

 

 

 

 

 



1 
 

I. Introdução 

1.1. Problemática em Estudo e  Sua Relevância  

Muitos milhares de pessoas transexuais e transgénero
1
 foram, nos últimos anos, vítimas 

de torturas, espancamentos, violações e assassinatos, em todo o mundo (Balagot, 2002; Bass, 

2011; Borrego, 2012; Câncio, 2006; Frosh, 2008; Vitorino, 2006). Todos os anos, são 

denunciados novos crimes de ódio e identificadas pessoas vítimas de transfobia
2 , que 

diariamente sofrem discriminações a múltiplos níveis (e.g. psicológico, verbal, físico) e 

contextos (e.g. familiar, profissional, social) e que se encontram  muitas vezes desprotegidas 

contra humilhações e agressões violentas (APA, 2009). 

Entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2011, foram reportados ao “The Trans 

Murder Monitoring Project” 816 novos casos de pessoas assassinadas, vítimas de transfobia, em 

55 países (Balzer & Hutta, 2012). A equipa do website “The Huffington Post” (2012) alerta 

ainda que este número é provavelmente muito inferior ao padrão real, uma vez que apenas 

representa os casos reportados e de pessoas reconhecidas como “trans”. 

Dados como estes ilustram de forma clara a importância atribuída ao género e aos papéis 

de género nas sociedades – que acabam por definir um conjunto de comportamentos esperados 

por parte de um indivíduo e que influenciam as expectativas dos outros sobre este –, revelando 

ainda o elevado risco em que se encontram as pessoas cujo género não se encontra em 

conformidade com o seu corpo e que acabam por ter comportamentos que contrariam essas 

expectativas.  

Este estudo pretende explorar o impacto da situação de transexualidade nas relações 

interpessoais, concebendo-a como um factor de stress e estudando-a na óptica do outro, 

avaliando os comportamentos gerados e as estratégias de adaptação, sob uma perspectiva 

multissistémica. 

                                                           
1 

Entenda-se por transexual “indivíduo cuja identidade de género é incongruente com o sexo 

atribuído à nascença, sendo esta condição causadora de stress” e por transgénero “indivíduos que 

vivem em não-conformidade com o género”. Ambas as designações são explicadas com mais 

detalhe no capítulo do Equadramento Teórico. 

2
Transfobia - “repulsa ou preconceito contra a transexualidade ou os transexuais” (DPLP, n.d.) 
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1.2. Estrutura do Trabalho 

Ao longo do estudo, e iniciando no capítudo do enquadramento teórico, é apresentada 

mais aprofundadamente a problemática da transexualidade, a investigação anterior neste campo e 

as principais conclusões e instrumentos criados com o objectivo de medir e compreender a 

origem de atitudes de transfobia. São ainda apresentadas limitações aos instrumentos já 

existentes e fundamentada a necessidade de criação de um novo instrumento para o efeito, capaz 

de estudar a problemática de uma perspectiva mais abrangente e segundo uma linha de 

compreensão sistémica, sendo proposto, para isto, um mapa conceptual de fundamentação de um 

novo questionário.  

Seguindo esse mapa conceptual, são explicitados, no capítulo da metodologia, os 

procedimentos de construção e de aplicação do Questionário de Atitudes Relativas à 

Transexualidade  – questionário dirigido à população geral portuguesa, com o objectivo de captar 

as suas percepções, reacções e estratégias de adaptação perante situações de transexualidade – 

tanto na sua versão piloto, como na versão experimental. 

No capítulo de análise e discussão de resultados, são apresentados e discutidos os 

principais resultados de ambas as aplicações e feitas considerações quanto às hipóteses 

colocadas. 

Por fim, são ainda apresentadas as limitações do estudo e do próprio questionário, assim 

como possíveis linhas de investigação futura, tanto para a continuação da investigação sobre a 

temática, como para o aperfeiçoamento do instrumento. 
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II. Enquadramento Teórico 
2.1. A Transexualidade 

Importa, antes de mais, perceber o que é a transexualidade (ou disforia de género) e 

distingui-la da não-conformidade com o género (ou transgenerismo). 

Como explicitado na sétima versão dos Standards of Care da World Professional 

Association for Transgender Health (WPATH), a não-conformidade com o género refere-se à 

forma como a identidade, papel ou expressão de género
3,4

 de um indivíduo diferem das normas 

culturais prescritas para as pessoas de um determinado sexo; já a disforia de género refere-se ao 

stress ou desconforto causado pela discrepância entre a identidade de género do indivíduo e o 

sexo atribuído à nascença (e o papel de género associado e/ou as características sexuais primárias 

ou secundárias). Apenas algumas pessoas pertencentes ao grupo de não-conformidade com o 

género (habitualmente designadas por “transgénero”) vivenciam a disforia de género nalgum 

ponto das suas vidas (WPATH, 2011). 

Se na maioria dos indivíduos o sexo biológico é congruente com o psicológico 

(indivíduos designados como “cisgénero”), existe uma minoria de pessoas em que a identidade 

de género se encontra em desconformidade com o corpo e que se designam “transexuais” 

(Diamond, 2002; Freitas et al., 2011). 

São medicamente consideradas transexuais as pessoas a quem, após ser efectuado o 

diagnóstico diferencial por equipas multidisciplinares competentes, seja diagnosticada Disforia 

de Género (anteriormente designada “Perturbação de Identidade de Género (PIG)” no DSM-IV 

(APA, 2002)). 

Segundo os critérios do DSM-5, para uma pessoa ser diagnosticada com Disforia de 

Género, tem de haver uma diferença significativa entre o género expressado/ experienciado pelo 

indivíduo e o género que outros lhe atribuem, por um período mínimo de seis meses. Nas 

crianças, o desejo de ser do outro género tem que estar presente e ser verbalizado. Esta condição 

                                                           
3 

Ver Apêndice
 
A

 
– Glossário

 

4 
Ver Apêndice

 
B – Explicação da diferenciação entre sexo, género, expressão de género, 

identidade de género e orientação sexual 
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causa stress clinicamente significativo ou prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas 

importantes de funcionamento. 

A Disforia de Género é manifestada de várias formas, incluindo um forte desejo de ser 

tratado como sendo do outro género ou livrar-se dos seus caracteres sexuais, ou uma forte 

convicção de que tem sentimentos e reacções típicas do outro género (APA, 2013). 

A transexualidade é, assim, reconhecida como uma condição que provoca um mal-estar 

real na pessoa, sobre a qual esta não tem controlo, não se tratando apenas de uma escolha, um 

capricho ou uma opção de vida (APA, 2009; Freitas et al., 2011; WPATH, 2001), sendo que 

existem ainda evidências cientificas que apoiam a teoria de que a transexualidade possa estar 

fortemente associada ao neurodesenvolvimento do cérebro (Rametti, et al., 2011a; Rametti, et 

al., 2011b; Swaab, Chung, Kruijver, Hofman & Ishunina, 2001; Zhou, Hofman, Gooren & 

Swaab, 1995). 

A existência de um período de vida em que vivenciam uma Disforia de Género,  leva 

muitos transexuais a optarem pelo processo de reatribuição sexual
5
. 

2.2. Investigação no Campo da Transexualidade 

A transexualidade é um tema que começou a ser alvo de maior atenção apenas durante a 

última década, acabando por ser desenvolvido, em várias vertentes, nomeadamente: no sentido 

da exploração de possíveis causas da transexualidade (e.g. Rametti, et al., 2011a; Rametti, et al., 

2011b; Swaab et al., 2001; Zhou et al., 1995); na produção de documentos com explicação do 

que é a transexualidade e do processo de reatribuição sexual, assim como na discussão de 

critérios de diagnóstico  (e.g. APA, 2009; Dragowski, Scharrón-del Río & Sandigorsky 2011; 

Freitas et al., 2011; GIRES, 2006; Zucker & Lawrence, 2009); através de estudos de caso – a 

investigação da transexualidade centrada nas pessoas transexuais e nas suas percepções – (e.g. 

Bess & Stabb, 2009; Di Ceglie, 2009; Meyenburg, 1999); através de estudos que se centram nas 

percepções e atitudes da sociedade face à transexualidade e às pessoas transexuais (e, mais 

especificamente, a transfobia) (e.g. Cardenas, 2006; Claman, 2007; Costa & Davies, 2012; Hill 

& Willoughby, 2005; Landén & Innala, 2000; Nagoshi et al., 2008); entre outros.  

                                                           
5
 Ver Apêndice C – Explicação do processo de reatribuição sexual 
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2.2.1. Atitudes e percepções da população geral quanto à transexualidade 

Apesar da investigação em Portugal e no mundo sobre a transexualidade e a transfobia 

ainda ser muito recente, e haver como tal um campo muito vasto para explorar, existem já alguns 

estudos que apresentam dados úteis para reflexão e intervenção (e.g. Antoszewski, Kasielska, 

Jedrzejezak, & Kruk-Jeromin, 2007; Costa & Davies, 2012; Hill & Willoughby, 2005; Landén & 

Innala, 2000; Nagoshi et al., 2008; Nagoshi & Brzuzy, 2010; Winter, Webster & Cheung, 2008).  

É reportado, com frequência, um efeito de género, com um nível de transfobia superior 

nos homens em comparação com as mulheres (Antoszewski et al., 2007; Costa & Davies, 2012; 

Hill & Willoughby, 2005; Landén & Innala, 2000; Nagoshi et al., 2008; Norton & Herek, 2012; 

Winter et al., 2008); uma generalização das atitudes quanto às minorias sexuais, na medida em 

que os participantes que demonstram atitudes mais negativas relativamente a indivíduos 

transgénero tendem também a aprovar atitudes negativas relativamente a gays e lésbicas 

(Claman, 2007; Hill & Willoughby, 2005; Nagoshi et al., 2008), mas com atitudes face a pessoas 

transgénero significativamente mais negativas (Norton & Herek, 2012) e as reacções mais 

negativas dirigidas a homens que vivem em não-conformidade com o género do que mulheres na 

mesma situação (Costa & Davies, 2012; Winter et al., 2008). Os participantes que demonstram 

atitudes mais negativas tendem ainda a aderir a papéis de género mais tradicionais (Claman, 

2007; Costa & Davies, 2012; Norton & Herek, 2012). Também níveis elevados de autoritarismo 

psicológico, conservadorismo político e anti-igualitarismo e religiosidade (nas mulheres) (Norton 

& Herek, 2012), e níveis de contacto com pessoas transgénero mais reduzidos, parecem estar 

associados a atitudes mais negativas face ao transgenerismo e à transexualidade (Norton & 

Herek, 2012; Rye & Chalmers, 2007).  

2.2.2. Medir a transfobia 

 Actualmente, existem  três instrumentos (duas escalas e um questionário) que procuram 

medir os níveis de transfobia e perceber as atitudes quanto à transexualidade. 

  O primeiro, desenvolvido por Landén e Innala em 2000, na Suécia, consiste num 

questionário nacional sueco para avaliar as atitudes relativamente à transexualidade (Attitudes 

Toward Transexualism in a Swedish National Survey). Contém uma definição inicial de 

transexualidade e 13 itens de resposta múltipla (a maioria de “Sim”, “Não” e “Sem opinião/ 

Nunca pensei sobre isso”). As questões pedem a opinião do respondente quanto a aspectos 
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práticos da transição (tais como se concorda que as pessoas transexuais possam  mudar o nome, 

fazer tratamento hormonal e cirúrgico, casar, adoptar, entre outros). Alguns dos resultados que 

merecem ser mencionados foram obtidos nos itens relativos à receptividade quanto à 

possibilidade de ter uma pessoa transexual como colega de trabalho (71% de aceitação), amigo 

(60% dos respondentes responde que sim) ou parceiro sexual (84% dos respondentes rejeita a 

possibilidade) e crenças quanto à causa da transexualidade (9% indica que é uma escolha, 1% 

uma aprendizagem, 53% acredita que é uma condição já de nascença, 19% que se deve a 

experiências da infância, 4% responde que é uma doença que pode afectar alguém e 11% 

escolheu a opção “outros”).  

 Em 2005, nos EUA, Hill e Willoughby desenvolveram uma Escala de Generismo e 

Transfobia (Genderism and Transphobia Scale), composta por 32 itens distribuídos por três 

subscalas (i.e., Generismo, Transfobia e Discriminação com base no Género (Gender-bashing)) 

que avaliam atitudes directas relativamente a pessoas transexuais (e.g. “Evitaria falar com uma 

mulher se soubesse que ela tinha criado cirurgicamente um pénis e testículos”), a 

comportamentos transgénero (e.g. “Já fui violento com um homem porque era demasiado 

feminino”) e crenças quanto aos papéis de género (e.g. “As crianças devem brincar com 

brinquedos apropriados”) e à transexualidade (e.g. “Mulheres que se vêem como homens não são 

normais”). A escala (com a totalidade dos 32 itens) apresenta uma consistência interna bastante 

elevada (α = 0,95) e capacidade de detectar diferenças de género em atitudes relativas a 

comportamentos em desconformidade com o género. Os autores efectuaram ainda um estudo de 

validade que mostrou um razoável poder da escala para a predição de reacções de rejeição dos 

pais perante filhos com comportamentos em desconformidade com os papéis de género 

esperados. 

 Já em 2008, também nos EUA, Nagoshi et al., criaram a Escala de Transfobia 

(Transphobia Scale) de 9 itens. Esta escala foi criada com o objectivo de medir o preconceito 

contra indivíduos transgénero, relacionando homofobia e transfobia com  autoritarismo de 

direita, fundamentalismo religioso, propensão para a agressão, sexismo benevolente e aceitação 

do mito da violação correctiva. Estes itens dirigem-se, de um modo geral, à identificação de 

concepções mais rígidas quanto aos papéis de género (e.g., “Sinto-me desconfortável perto de 

pessoas que não se comportam de acordo com os papéis de género, por exemplo, mulheres 

agressivas ou homens emotivos”; “A genitália da pessoa define a que género pertence, por 
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exemplo, um pénis define a pessoa como sendo um homem, uma vagina define a pessoa como 

sendo uma mulher”) e grau de desconforto perante comportamentos ou pessoas com aparência 

em desconformidade com esses papéis (e.g., “Evito pessoas na rua cujo género não é claro para 

mim”). 

 Apesar do mérito dos três instrumentos anteriormente descritos, uma das principais 

restrições para a utilização no presente estudo prende-se com o facto de ainda nenhum deles ter 

sido traduzido e validado para a população portuguesa. Para além disso, apresentam outras 

limitações que não permitem ir ao encontro dos objectivos deste estudo.  

No caso do questionário nacional sueco de avaliação das atitudes relativamente à 

transexualidade, não se verifica um aprofundamento das questões que abordam os aspectos 

relacionais e de aceitação da transexualidade. Tendo em conta esta realidade, não é possível tirar 

conclusões úteis ao planeamento de intervenções, nem obter-se uma visão suficientemente 

compreensiva sobre os processos subjacentes às atitudes perante a transexualidade. 

 Já a Escala de Generismo e Transfobia, apesar de ser mais completa e aprofundar as 

questões relacionais, dificilmente distingue o tipo de reacções de acordo com a proximidade da 

relação e aborda-as quase sempre segundo uma perspectiva abstracta. A escala apresenta ainda 

limitações conceptuais derivadas de uma não-distinção da transexualidade relativamente a outras 

formas de transgenerismo
6
 (especificamente, cross-dressing e travestismo). 

No caso da Escala de Transfobia, surge a mesma dificuldade do primeiro instrumento, 

ligada à superficialidade da exploração das questões relacionais e da forma distanciada e por 

vezes abstracta como são colocadas. Também esta apenas permite ter conhecimento sobre níveis 

de transfobia de um indivíduo em comparação com outros, não permitindo obter pistas úteis à 

intervenção nem uma visão mais abrangente e integrada nos processos relacionais dos 

indivíduos. 

                                                           
6
 Note-se que esta é uma questão de difícil clarificação na prática uma vez que, em princípio, 

tanto nas diversas situações de transgenerismo em geral como na transexualidade em particular, 

existe uma forte componente de expressão de género em não-conformidade com o esperado, 

tendo em conta o sexo atribuído à nascença. 
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2.3. Concepção de Um Novo Instrumento de Avaliação de Atitudes face à Transexualidade 

2.3.1. A avaliação de atitudes 

Entenda-se por atitude uma pré-disposição aprendida de resposta positiva ou negativa a 

um objecto, situação, instituição ou pessoa em específico (Aiken & Groth-Marnat, 2006).  Na 

base das atitudes encontram-se as componentes da cognição (crenças sobre o objecto ao qual se 

dirige a atitude), do afecto (os sentimentos/ emoções quanto ao objecto) e da conação (a forma 

como a atitude influencia o comportamento) e que explica a forma como as crenças e 

sentimentos influenciam a intenção de agir e o comportamento em si (LaPierre, 1934). Apesar 

deste conceito ser similar em alguns aspectos ao interesse, às opiniões e às crenças ou valores, as 

atitudes distinguem-se por implicarem um julgamento moral (de aprovação ou desaprovação), 

não se dirigem apenas a uma reacção específica a determinadas ocorrências ou situações, além 

de serem características da personalidade (a um nível mais superficial do que o temperamento ou 

os traços) (Aiken & Groth-Marnat, 2006). 

As atitudes podem ser avaliadas de várias formas, sendo as mais comuns as escalas e 

inventários de atitudes, em que os respondentes indicam a sua concordância ou discordância 

perante uma série de frases sobre o objecto relativamente ao qual se está a avaliar a atitude. Estas 

escalas podem seguir vários formatos, sendo mais comuns as abordagens de Thustone, Guttman 

e Likert (Aiken & Groth-Marnat, 2006; Anastasi & Urbina, 1997). 

2.3.2. Objectivos 

Compreendendo as limitações metodológicas anteriormente referidas e a necessidade de 

se desenvolver um instrumento que atenda à realidade plural que a temática em estudo implica, 

objectiva-se: a construção e validação de um questionário fundamentado numa perspectiva 

sistémica, tendo como alvo a população não-transexual, e que permita compreender as atitudes e 

percepções desta em relação à transexualidade; compreender as percepções da população geral 

relativamente à natureza dos problemas e às dificuldades que enfrenta a pessoa transexual e aos 

recursos disponíveis no microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema; e identificar 

potenciais estratégias de coping que facilitem a adaptação a uma identidade de género diferente, 

a um nível individual e multissistémico. 

Num sentido mais lato, pretende-se ainda promover a multiplicação de estudos e 

perspectivar estratégias de intervenção através da sensibilização da população geral quanto à 
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temática, e da preparação da população que se confronta com situações de transexualidade para a 

utilização de estratégias de coping adequadas e que permitam promover um maior bem-estar 

destes indivíduos. 

Propõe-se, desta forma, um estudo segundo uma visão mais abrangente e sistémica, que 

vá além da investigação da transexualidade centrada nos indivíduos transexuais, e que permita 

uma compreensão da forma como a transexualidade é percepcionada pela sociedade portuguesa e 

pelos indivíduos que a compõem, distinguindo as suas atitudes segundo um contacto mais 

próximo ou distanciado com o tema.  

2.3.3. Mapa conceptual 

O questionário desenvolvido neste estudo, assenta numa pespectiva de base sistémica que 

integra três modelos: o modelo ecológico de desenvolvimento humano (Brofenbrenner, 1979), 

uma adaptação do modelo contextual do stress familiar (Boss, 2002) e o quadro conceptual das 

estratégias de coping de Burr e Klein (1994). 

Segue-se uma exposição de cada um deles separadamente e, de seguida, a apresentação 

da sua integração tendo em vista a constituição do mapa conceptual capaz de fundamentar e 

guiar a construção do questionário. 

2.3.3.1. Modelo ecológico do desenvolvimento humano 

“O desenvolvimento ecológico humano envolve o estudo científico da adaptação mútua e 

progressiva entre um ser humano, activo e em crescimento, e as propriedades de mudança 

dos seus contextos de vida imediatos, sendo este processo afectado pelas relações destes 

contextos entre si e ainda pelos contextos mais abrangentes em que estão inseridos.” 

(Bronfenbrenner, 1979, p.21) 

Ou seja, segundo este modelo, concebe-se o desenvolvimento humano como ocorrendo 

inserido em diversos sistemas, sendo afectado pelos eventos e mudanças que ocorrem tanto nos 

contextos mais próximos (e.g. familia, escola/ emprego), com os quais o indivíduo estabelece 

uma interacção e participação mais directas, como nos contextos menos próximos (e.g. social, 

político, económico), que também afectam o indivíduo, embora de modo indirecto 

(Bronfenbrenner, 1979). Este desenvolvimento é ainda tomado como um processo de adaptação 
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bidireccional e recíproca, em que a pessoa além de sofrer a influência exercida pelo ambiente, 

por sua vez influencia e adapta também o seu contexto de modo activo e dinâmico, rejeitando-se 

assim uma concepção do indivíduo como uma tábula rasa, passivo perante as transformações 

externas (Bronfenbrenner, 1979). 

Bronfenbrenner (1979) define quatro sistemas principais (microssistema, mesossistema, 

exossistema e macrossistema) concebidos como “bonecas russas”, em que cada um deles 

representa diferentes meios e contextos que influenciam o indivíduo e que abarcam outros 

sistemas menores no seu interior. O autor acrescenta ainda uma dimensão temporal e transversal 

(cronossistema) que remete para os processos de estabilidade e mudança nos contextos e no 

indivíduo em desenvolvimento, como indicado na Figura 2.1. 

 

 Figura 2.1. Ilustração do modelo ecológico do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1979). 

2.3.3.2. Modelo contextual do stress familiar  

Segundo este modelo, o stress é entendido como normal e, ocasionalmente, até desejável. 

Com o desenvolvimento, maturação e mudanças ao longo do tempo, é inevitável que surja 

alguma turbulência que a autora designa como stress. As rotinas mudam, os padrões de 
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interacção mudam e as pessoas vão entrando e saíndo dos contextos mais próximos. Mesmo nos 

contextos mais alargados, várias mudanças vão ocorrendo que afectam a família (e o próprio 

indivíduo) gerando stress, que pode ser positivo ou negativo (Boss, 2002). 

Para Boss (2002), a família é um sistema ao qual pertencem as pessoas ligadas por rituais 

partilhados e regras, mais do que pela biologia. A autora apresenta, assim, uma definição mais 

alargada e inclusiva, de uma estrutura familiar variável e em constantes interacções com o 

exterior. 

No seu modelo contextual de stress, são apresentados dois tipos de contextos: o externo 

(ecossistema em que a família está inserida, que inclui os componentes que esta não pode 

controlar, mas que influenciam a forma como percebe os acontecimentos e os gere – em que se 

salientam a cultura, a história, a economia, o desenvolvimento e a hereditariedade); e o interno (o 

que a família pode controlar e mudar – são salientados a estrutura familiar, as suas defesas 

psicológicas e as crenças filosóficas da família) (Boss, 2002).  

Como componentes centrais para a gestão do stress – e numa continuação do modelo 

ABC-X de Hill (1958) – Boss (2002) indica: o evento ou situação causadora de stress (A), os 

recursos da família para lidar com o evento (B), as percepções do evento (C) e a crise (X), como 

ilustra a Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Ilustração do modelo contextual de stress familiar de Boss (2002). 
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O evento stressor é considerado uma ocorrência com magnitude significativa para 

provocar mudanças no sistema familiar e que pode ser classificado consoante a fonte (interna ou 

externa), o tipo (e.g. previsível no desenvolvimento normativo, claro, ambíguo, volitivo, entre 

outros), a duração (curta ou crónica) e a densidade (cumulativa ou isolada) (Boss, 2002). 

Os recursos referem-se às capacidades da família para enfrentar as exigências e 

necessidades decorrentes do evento stressor. Estas incluem características psicológicas, sociais, 

interpessoais e materiais de diferentes recursos e existem ao nível da família, dos seus membros 

individualmente e na comunidade (McCubbin & Patterson, 1985). Aqui incluem-se as estratégias 

de coping individuais e familiares. 

A percepção do evento é o significado que este adquire para a família. As definições 

subjectivas do evento stressor podem variar entre olhar para as circunstâncias como um desafio e 

oportunidade para crescer ou uma visão negativa de que a situação não tem solução, é demasiado 

difícil ou mesmo impossível de gerir (McCubbin & Patterson, 1985), sendo esta apreciação 

sempre mediada pelo contexto externo (Boss, 2002). Estudos empíricos salientam ainda a 

avaliação cognitiva individual do evento como a componente mais importante na determinação 

da resposta à situação (Lazarus & Launier, 1978, citados por Price, Price & McKenry, 2010; 

Boss, 2002). 

Por fim, a crise pode referir-se a um distúrbio esmagador do equilíbrio da família, a uma 

pressão muito elevada ou uma mudança que é tão aguda e em que o grau de stress é tão elevado 

que o sistema familiar fica bloqueado, imobilizado e incapacitado (Boss, 2002).  

Para voltar a um funcionamento mais adaptativo, a família tem de efectuar alguma 

mudança, seja através de um reenquadramento da situação e mudanças na percepção do stressor, 

seja através de uma mudança ao nível dos recursos para lidar com a situação geradora de stress. 

Após experienciar e recuperar da crise, muitos sistemas familiares, de facto, tornam-se mais 

fortes (Boss, 1988). 
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2.3.3.3. A contribuição de Burr e Klein 

Também numa pespectiva familiar, Burr e Klein (1994) definem as estratégias de coping 

enquanto processos activos e comportamentos que a família experimenta para gerir, adaptar-se 

ou lidar com uma situação causadora de stress. 

O seu trabalho vem no seguimento de outros autores (e.g. Caplan, 1964; McCubin & 

Dahl, 1985) e traz uma nova proposta de organização das estratégias de coping. No seu quadro 

conceptual são destacados três níveis diferentes de estratégias (que passarão a ser denominados 

“nível I”, “nível II” e “nível III”). No nível I são indicadas sete estratégias “de nível elevado de 

abstracção” (Cognitivas, Emocionais, Relacionais, Comunicacionais, Comunitárias, Espirituais e 

de Desenvolvimento Individual), no nível II definem-se 20 estratégias “de nível de abstracção 

moderado” e no nível III uma lista de estratégias específicas (Burr & Klein, 1994). Na Tabela 

2.1, encontra-se a especificação das estratégias de coping de nível I e nível II de Burr e Klein 

(1994)
7
. 

  

                                                           
7 

Ver Anexo A – Quadro Conceptual de Estratégias de Coping de Burr e Klein (1994) - Lista de 

Estratégias de Nível III 
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Tabela 2.1 

Quadro Conceptual Proposto de Estratégias de Coping. 

Estratégias de Nível I Estratégias de Nível II 

Cognitivas 1. Ser aceitante da situação e dos outros. 

2. Obter conhecimento útil. 

3. Mudar a forma como a situação é vista ou definida 

(reenquadramento da situação). 

Emocionais 4. Expressar sentimentos e afecto. 

5. Evitar ou resolver sentimentos negativos e expressões de emoção 

incapacitantes. 

6. Estar atento e ser sensível às necessidades emocionais dos outros. 

Relacionais 7. Aumentar a coesão. 

8. Aumentar a capacidade de adaptação. 

9. Desenvolver maior confiança. 

10. Construir e melhorar relações de confiança com os outros. 

11. Aumentar a tolerância para com o outro. 

Comunicacionais 12. Ser aberto e honesto. 

13. Ouvir o outro. 

14. Ser sensível à comunicação não-verbal. 

Comunitárias 15. Procurar apoio e ajuda de outros. 

16. Satisfazer as expectativas nas organizações. 

Espirituais 17. Envolver-se mais em actividades religiosas. 

18. Aumentar a fé ou procurar a ajuda de Deus. 

Desenvolvimento 

Individual 

19. Desenvolver autonomia, independência e auto-suficiência. 

20. Manter actividade em passatempos. 

Nota. Adaptado de “Reexamining Family Stress: New theory and research” por W. R. Burr, S.R. Klein e associados, 

1994, p.133. Copyright 1994, Sage Publications. 
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2.3.3.4. Integração dos modelos 

Tomando por referência os modelos descritos, apresenta-se de seguida o mapa conceptual 

que constitui a perspectiva teórica-base de construção do questionário desenvolvido neste estudo. 

Uma vez que o questionário se pretende de preenchimento individual, a perspectiva 

recolhida na sua aplicação é também necessariamente individual. Assim, foi feita uma adaptação 

dos modelos anteriormente descritos e equacionados como na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Mapa conceptual de construção do questionário. 

Ao modelo ecológico de desenvolvimento humano acrescentou-se uma referência ao 

nível individual (no interior do microssistema) e sobrepôs-se o modelo contextual do stress, 

adaptando-o a uma pespectiva individual (no que respeita aos conceitos de percepção, recursos e 

crise). O contexto interno corresponde, assim, à estrutura individual, defesas psicológicas e 

crenças filosóficas do indivíduo, incluindo a análise da gestão do stress e dos seus diversos 

componentes. O contexto externo, por sua vez, sobrepõe-se aos restantes níveis multissistémicos 

do modelo de Brofenbrenner (1979). 

O cronossistema é aqui omitido uma vez que o questionário se pretende de aplicação 

única, e as respostas incidirão apenas na perspectiva do indivíduo, num determinado momento 

do seu desenvolvimento. 

É equacionada, enquanto factor stressor, a situação de transexualidade (vivida 

exteriormente ao respondente, visto o questionário não se dirigir especificamente a pessoas que 
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se identifiquem como transexuais) e enquanto “crise” o estado de perturbação provocada pelo 

factor stressor e que leva a situações de transfobia. A confrontação do respondente com o factor 

stressor é inicialmente feita a um nível individual e mais abstracto, e seguidamente, a um nível 

mais concreto, operacionalizando os diferentes níveis sistémicos, de acordo com a maior ou 

menor proximidade nas relações. 

Por fim, as estratégias de coping definidas por Burr e Klein (1994) foram integradas na 

componente dos recursos, com as estratégias cognitivas, espirituais e de desenvolvimento 

individual a serem questionadas num nível mais individual, e as estratégias emocionais, 

relacionais, comunicacionais e comunitárias, em níveis sistémicos mais alargados. 

2.4. Predições e Hipóteses do Estudo 

Tendo em conta a natureza exploratória do estudo e a abordagem segundo um olhar de 

natureza sistémica sobre a temática da transexualidade, as hipóteses que se levantam procuram 

não apenas suscitar a reflexão e teste em si, mas também guiar a construção do próprio 

questionário, segundo o mapa conceptual anteriormente explicitado. 

No seguimento da revisão da literatura, salienta-se como primeira hipótese: 1) níveis de 

discriminação superiores nos homens em comparação com as mulheres. Espera-se assim uma 

replicação do efeito de género já reportado noutros países. 

Como segunda hipótese: 2) pessoas mais familiarizadas com o tema apresentam maiores 

níveis de aceitação da transexualidade. Esta hipótese é também congruente com alguns estudos já 

anteriormente referidos e que se pretende que se constitua como um ponto de principal distinção 

e potencialidade comparativamente aos instrumentos já existentes. 

Como terceira hipótese: 3) o contacto directo com pessoas transexuais favorece uma 

atitude de aceitação da transexualidade. Prevendo-se que, independentemente da possível 

existência de um momento inicial de choque, a existência de um contacto prévio directo com a 

temática favorecerá uma maior abertura, compreensão e utilização de estratégias de coping, que 

permitam a redução do grau de stress causado por uma situação de transexualidade no futuro. 

E, por último, a quarta hipótese: 4) a transexualidade constitui um factor stressor para o 

outro. Esta hipótese é central no desenvolvimento do próprio questionário, tendo em conta o 

mapa conceptual, anteriormente indicado. 
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III. Metodologia 

3.1. Caracterização do Instrumento: Questionário de Atitudes Relativas à Transexualidade 

O questionário, objecto da presente investigação, divide-se em três partes, cada uma com 

diferentes objectivos. A primeira parte, visa obter uma caracterização da amostra de acordo com 

diversas variáveis consideradas relevantes; a segunda parte, obter informações sobre o nível de 

conhecimento dos respondentes sobre a temática e ter acesso à percepção mais imediata e 

abstracta dos participantes quanto à transexualidade; e a terceira parte, operacionalizar a teoria 

como descrita no mapa conceptual, confrontando sucessivamente os indivíduos com a 

possibilidade de uma situação de transexualidade em diferentes níveis multissistémicos e 

investigando as suas percepções, recursos (incluindo estratégias de coping) e acções reflexo de 

transfobia (esta última categoria conceptualizada como “crise”). 

3.1.1. Racional 

Assim, foi criado um questionário em que é dada uma definição de transexualidade e são 

colocadas várias questões ligadas ao nível de familiariedade com o tema (tanto numa perspectiva 

mais subjectiva, como numa perspectiva mais objectiva), sobre a sua proximidade com pessoas 

transexuais, sentimentos despertados e ideias sobre o que é a transexualidade, entre outros.  

Já a terceira parte subdivide-se em cinco secções, de modo a operacionalizar os vários 

níveis sistémicos de Bronfrenbrenner (1979). A primeira
8
  (Secção A), dirige-se ao indivíduo 

enquanto cidadão inserido numa sociedade, de modo a perceber a influência de valores culturais, 

crenças sobre os papéis de género, entre outros, na aceitação e integração de pessoas transexuais 

na sociedade. A segunda secção (B), confronta o respondente com a possibilidade de partilhar 

um contexto com alguma pessoa transexual (tendo em conta que não mantém uma relação 

próxima com essa pessoa), procurando avaliar o impacto da situação no participante. Na terceira 

secção (C), pede-se ao respondente que pense em alguém com quem mantém uma relação um 

pouco mais próxima e imagine a sua reacção se essa pessoa vivesse uma situação de 

transexualidade. Na quarta secção (D) é feito o mesmo pedido, mas relativamente a alguém com 

                                                           
8
 A ordem apresentada corresponde à do questionário experimental. Na versão piloto, a ordem 

das secções encontrava-se invertida, organizada do nível individual para o macrossistémico. 
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quem mantenha uma relação muito próxima. Por fim, na última secção (E), colocam-se algumas 

questões sobre o próprio indivíduo, de modo a compreender os seus recursos, estratégias de 

coping habituais e reacções gerais ao confronto com a transexualidade de uma forma mais 

específica. 

Em cada uma das secções – e seguindo o mapa conceptual teórico – são investigados os 

recursos que o respondente possui para lidar com situações adversas (sejam estes individuais – 

e.g. “Sou uma pessoa tolerante” – ou da comunidade – e.g. “Se precisar de ajuda, sei que tenho a 

quem recorrer”), possíveis estratégias de coping – integradas na categoria dos recursos – (e.g. 

“Tentaria ser sensível às necessidades dele/dela”) adaptadas das estratégias de nivel III do 

quadro conceptual de Burr e Klein (1994), percepções (e.g. “Sentiria repulsa”) e de “crise”, 

operacionalizando este conceito como a passagem ao acto enquanto reacção à situação de 

transexualidade, tanto num sentido positivo revelador de um baixo grau de stress (e.g. “Acharia a 

pessoa tão corajosa que felicitaria a decisão”) como negativo, revelador de um grau de stress 

elevado (e.g. “Reagiria tão violentamente que era capaz de lhe bater”). Os “recursos”, a 

“percepção” e a “crise” são fundamentados numa relação semelhante à do modelo de Boss 

(2002), anteriormente explicitado. 

3.1.2. Procedimentos de construção 

Inicialmente, foram construidas tabelas de especificação com a descrição e objectivos de 

cada uma das partes, das secções e das escalas
9
, a partir das quais se construiu uma pool de itens. 

Para a elaboração do questionário, foram tidas em conta as recomendações de Moreira 

(2004) que levaram à opção de criação de itens de resposta fechada, dirigidos ao que se procura 

efectivamente saber, trabalhados num sentido de se tornarem tão claros e compreensíveis quanto 

possível ao respondente, tentando evitar itens que suscitassem interpretações múltiplas e outros 

enviesamentos. 

Também o formato dos itens (da terceira parte) é simples, com escala de Likert com cinco 

opções, que vão desde o “Discordo totalmente” ao “Concordo totalmente”. Procurou-se ainda a 

elaboração de questões curtas, claras e sem negações. 

                                                           
9
 Ver Apêndice D – Tabelas de especificação construção-base do questionário 
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Foi também tido um cuidado especial ao nível das instruções, para que fossem tão claras 

quanto possível e que a definição inicial fosse correcta de um ponto de vista teórico e científico e 

simultaneamente compreensível a indivíduos pouco familiarizados com o tema da 

transexualidade. 

Decidiu-se criar, inicialmente, uma versão piloto de aplicação presencial, de modo a 

testar a viabilidade do questionário e obter informação útil junto dos participantes quanto à 

construção dos itens, facilidade de compreensão das instruções, itens problemáticos e 

dificuldades nas respostas, tempo de preenchimento e outras sugestões que pudessem ser úteis ao 

estudo, de modo a preparar uma versão experimental dirigida a uma amostra mais alargada. 

3.1.3. Versão piloto
10

 

A versão piloto do questionário seguiu os objectivos e distribuição de itens indicados na Tabela 

3.1.  

  

                                                           
10

 Ver Apêndice E – Questionário Versão Piloto 
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Tabela 3.1 

Organização geral do questionário (versão piloto). 

 
OBJECTIVOS GERAIS 

Nº de 

itens 

PARTE 

I 

Recolher de dados demográficos  

(idade, sexo, género, orientação sexual, nacionalidade, distrito de residência, nível de 

escolaridade e profissão) 

8 

PARTE 

II 

Testar o nível de conhecimento sobre a temática  4 

Identificar ideias gerais sobre a transexualidade e percepção da transexualidade de 

modo abstracto 
4 

PARTE 

III 
Analisar as percepções, recursos e estratégias de coping perante o stressor, em 

diferentes níveis sistémicos 
 

  

Factor Stressor  

“identidade de género diferente do sexo biológico” 
 

ESCALAS  

Recursos 

(e estratégias 

de coping) 

Percepção Crise 
Nº de 

itens 

NÍVEIS 

SISTÉMICOS 

Individual 

(Secção A) 
57 7 14 78 

Microssistema 

(Secção B) 
18 14 11 43 

Mesossistema 

(Secção C) 
12 6 13 31 

Exossistema 

(Secção D) 
6 4 8 18 

Macrossistema 

(Secção E) 
14 10 5 29 

 Total 109 39 51 199 

 

3.1.3.1. Amostra  

Para a amostra do estudo piloto foi solicitada a participação de três tipos de respondentes 

diferentes: 1) pessoas muito familiarizadas com o tema da transexualidade (nomeadamente, 

pessoas pertencentes a associações LGBT
11

 e que trabalham directamente com a temática, 

pessoas que tivessem um familiar transexual e mesmo alguns indivíduos transexuais), para 

verificar a adequação instrumento – tanto no sentido de compreender se as opções e questões 

                                                           
11

 Sigla referente a “Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros”. 
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colocadas faziam sentido e se estavam contempladas opções que pudessem reflectir a sua 

experiência no confronto com a transexualidade, como para garantir a adequação da própria 

linguagem tendo em conta a temática em si; 2) pessoas algo familiarizadas com o tema da 

transexualidade (respondentes que já tivessem tido algum contacto com o tema e/ou que 

conhecessem alguém transexual, mesmo que apenas mantivessem contacto esporádico com a 

pessoa), de modo a obter-se uma visão de pessoas com uma experiência num ponto “intermédio” 

de conhecimento e compreender quais as dificuldades surgidas na resposta ao questionário; e 3) 

pessoas com reduzido ou mesmo nenhum contacto com a temática (ou seja, pessoas que nunca 

tivessem ouvido falar sobre o tema ou que apenas tivessem ouvido vagamente), para testar 

possíveis dificuldades na compreensão e resposta a alguns itens, assim como da definição.   

A amostra, inicialmente constituída por 40 participantes, ficou reduzida a 39 após um 

questionário ser invalidado.  

Desta amostra fizeram parte pessoas dos três grupos anteriormente mencionados, 

distribuídas pelas várias faixas etárias, com diversas orientações sexuais e de diversos ramos 

profissionais
12

.  

3.1.3.2. Confidencialidade e consentimento informado  

Antes do preenchimento do questionário, foi pedido aos participantes que assinassem um 

documento de consentimento informado
13

, com a indicação dos objectivos do estudo, tempo 

estimado de preenchimento, indicação do carácter voluntário da participação e consentimento do 

uso das respostas no estudo. No mesmo documento foram também indicadas outras medidas de 

garantia de anonimato: a não recolha de dados que permitissem identificar o participante; o 

procedimento final de cada questionário ser colocado num envelope branco, selado e colocado 

aleatoriamente junto dos restantes já preenchidos; e os envelopes serem abertos apenas no final 

do estudo piloto, sendo os dados imediatamente transformados em números numa base de dados 

(de modo a minimizar qualquer possibilidade de identificação dos participantes). Além destes 

procedimentos, houve ainda o cuidado de não possibilitar o acesso de terceiros aos questionários 

nem às respostas submetidas pelos participantes.  

                                                           
12

 Ver Apêndice F – Caracterização da amostra, estudo piloto 

13 
Ver Apêndice G – Consentimento Informado, estudo piloto 
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3.1.3.3. Estudo de consistência interna  

Com os resultados obtidos (e após terem sido devidamente invertidos os itens necessários 

de modo a ficarem num mesmo sentido de valência quanto à atitude face à transexualidade) 

procedeu-se ao estudo da consistência interna na amostra total do estudo (N=39). Os resultados 

encontram-se mais adiante, no capítulo de Análise e Discussão de Resultados. 

3.1.4. Versão experimental
14

 

Através dos resultados obtidos, dos comentários dos participantes, da ponderação dos 

índices de discriminação e da informação proviniente dos coeficientes alfa se item omitido 

(alpha if item deleted) (também estes apresentados e discutidos mais detalhadamente no capítulo 

de Análise e Discussão de Resultados), foi feita uma selecção dos itens a constar na versão 

experimental.  

Ao seleccionar os itens a integrar a nova versão do questionário, procurou-se também 

aproximar a extensão de cada escala, ao longo do questionário, o que levou à organização 

indicada na Tabela 3.2.  

  

                                                           
14

 Ver Apêndice H – Questionário Versão Experimental 
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Tabela 3.2  

Organização geral do questionário (versão experimental) 

 
OBJECTIVOS GERAIS 

Nº de 

itens 

PARTE 

I 

Recolher dados demográficos  

(idade, sexo, identidade de género, orientação sexual, nacionalidade, distrito de 

residência, nível de escolaridade e profissão) 

8 

PARTE 

II 

Testar o nível de conhecimento sobre a temática  4 

Identificar ideias gerais sobre a transexualidade e percepção da transexualidade de 

modo abstracto 
4 

PARTE 

III 
Analisar as percepções, recursos e estratégias de coping perante o stressor, em 

diferentes níveis sistémicos 
 

  

Factor Stressor  

“identidade de género diferente do sexo biológico” 
 

ESCALAS  

Recursos 

(e estratégias 

de coping) 

Percepção Crise 
Nº de 

itens 

NÍVEIS 

SISTÉMICOS 

Macrossistema 

(Secção A) 
9 9 2 20 

Exossistema 

(Secção B) 
4 4 8 16 

Mesossistema 

(Secção C) 
5 6 12 23 

Microssistema 

(Secção D) 
11 12 11 34 

N. Indivídual 

(Secção E) 
15 7 5 27 

 Total 44 38 38 120 

3.1.5. Planeamento das aplicações do estudo principal 

3.1.5.1. Alojamento do questionário  

Definido o questionário e os itens a integrá-lo, foi usada a aplicação para criação de 

formulários do Google Docs para alojar o instrumento. Aquando da escolha do servidor, foram 

avaliadas as condições e tidas em conta as políticas de privacidade. No caso do Google Docs, 

estas políticas pareceram satisfatórias, na medida em que é garantida a confidencialidade/ 
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anonimato dos participantes, assim como a protecção e não divulgação a terceiros dos dados 

recolhidos.  

3.1.5.2. Anonimato e consentimento informado  

Foi criada uma primeira página com a apresentação, condições de participação ( 1) ter 18 

anos ou mais; 2) ser de nacionalidade portuguesa e residente em Portugal; 3) não ser transexual), 

anonimato e consentimento informado
15

 onde, à semelhança do documento correspondente do 

estudo piloto, eram fornecidas indicações relativas ao tempo de preenchimento e ao carácter 

voluntário da participação, assim como informações sobre os procedimentos que garantem o 

anonimato dos participantes (nomeadamente, a não recolha de informações passíveis de revelar a 

identificação do participante e a imediata transformação dos dados em números, numa base de 

dados). 

Para a divulgação do estudo, foi usada uma mensagem semelhante à anteriormente 

descrita
16

 e difundida por meio de redes sociais pelo método “bola de neve”, com o objectivo 

inicial de recolha de 400 participações. 

3.2. Caracterização da Amostra do Estudo Principal
17

 

No estudo principal, foram recolhidas 644 respostas, porém 10 foram removidas (9 por 

não estarem de acordo com os critérios delineados e um perfil inválido), pelo que foram 

analisados apenas os 634 casos restantes. 

3.2.1. Dados demográficos: Parte I do Questionário 

Na primeira parte do questionário, foram colocadas questões de escolha múltipla (excepto 

a profissão, de resposta aberta) de modo a obter-se uma caracterização da amostra respondente 

                                                           
15 

Ver Apêndice I – Documento de apresentação, condições de participação e consentimento 

informado, estudo experimental 

16
 Ver Apêndice J – Mensagem de divulgação do questionário experimental 

17 
Ver Apêndice L – Tabelas de Frequência da Idade, Sexo, Identidade de Género, Orientação 

Sexual, Distrito de Residência e Nível de Escolaridade do estudo experimental 
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em termos de variáveis que se consideraram relevantes para o estudo. Apresenta-se de seguida 

uma breve análise descritiva de cada um dos itens da Parte I. 

3.2.1.1. Idade  

A maioria dos respondentes (52,5%) tem entre 18 e 25 anos, seguido pela faixa etária 

seguinte, dos 26 aos 35 anos (32,0%), representando, cumulativamente, 84,5% da amostra total. 

A representação de cada faixa etária é progressivamente menor, com 8,2% dos respondentes na 

faixa entre os 36 e os 45 anos, 4,1% entre os 46 e os 55 anos, 2,4% com idades compreendidas 

entre os 56 e os 65 anos e apenas 0,8% dos respondentes com mais de 65 anos. 

3.2.1.2. Sexo  

Foi questionado o sexo (atribuído à nascença) dos participantes, sendo obtida uma 

distribuição de 69,2% de respondentes do sexo feminino, 30,4% de respondentes do sexo 

masculino e ainda 0,3% (2) de pessoas que se identificaram com a condição de intersexo
18

. 

3.2.1.3. Identidade de género  

No que respeita à identidade de género (em que se pediu que os participantes indicassem 

“como se sentem”) obteve-se 67,7% de respostas “mulher (predominantemente)”, 30,3% de 

respostas “homem (predominantemente)”, 1,4% de respostas “ambos” e ainda 0,6% responderam 

“nenhum”.  

Cruzando os dados do item sexo com os do item identidade de género, como apresentado 

na Tabela 3.3, detecta-se uma percentagem de 2,4% de respondentes que, em princípio, se 

enquadram na categoria de em não-conformidade com o género.  

  

                                                           
18 

A intersexualidade refere-se à condição em que existe uma variação nos caracteres sexuais 

(e.g. órgãos genitais ambíguos, variações cromossómicas – XXY, XXYY, entre outros) que 

dificultam a identificação de um indivíduo como feminino ou masculino
 
(ver

 
ISNA, 2006a; 

ISNA, 2006b). 
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Tabela 3.3 

Cruzamento dos dados Sexo e Identidade de Género (N =634) 

 
 Sexo  

Identidade de Género Feminino Masculino Intersexo Total 

Homem 

(predominantemente) 
2 189 1 192 

Mulher 

(predominantemente) 
428 0 1 429 

Ambos 6 3 0 9 

Nenhum 3 1 0 4 

Total 439 193 2 634 

3.2.1.4. Orientação sexual  

A maioria dos respondentes indicou ser heterossexual (63,7%), sendo que os 

participantes pertencentes às minorias sexuais tiveram ainda uma representação significativa de 

34,8% (24,8% de homossexuais, 9,5% bissexuais, 0,3% outra e 0,2% assexuais), sendo que 1,6% 

dos respondentes indicaram ainda a opção “Não sei/ Prefiro não responder”. 

Apresenta-se na Tabela 3.4, a indicação do sexo e da orientação sexual dos respondentes. 

Tabela 3.4 

Cruzamento dos dados Sexo e Orientação Sexual (N = 634) 

 Sexo  

Orientação Sexual Feminino Masculino Intersexo Total 

Heterossexual 332 72 0 404 

Homossexual 57 99 1 157 

Bissexual 42 17 1 60 

Assexual 1 0 0 1 

Não sei/ Prefiro não 

responder 
5 5 0 10 

Outra 2 0 0 2 

Total 439 193 2 634 
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3.2.1.5. Nacionalidade  

Todos os 634 casos analisados são de respondentes de nacionalidade portuguesa. Nove 

dos casos da amostra inicial foram excluídos, por  terem seleccionado a opção “outra” uma vez 

que não se encontravam de acordo com o critério inicialmente indicado “ser de nacionalidade 

portuguesa”. 

3.2.1.6. Distrito de Residência  

A grande maioria dos respondentes (75,8%) vive nos distritos de Lisboa e Setúbal (62,6% 

e 13,2%, respectivamente), estando as restantes regiões claramente subrepresentadas (com 

percentagens de participantes que variam entre os 3,8% e os 0,2% nos restantes distritos). 

3.2.1.7. Nível de escolaridade 

Também o nível de escolaridade segue uma distribuição irregular com 17,8% dos 

respondentes tendo Estudos Pós-Graduados, 53,5% tendo o Ensino Superior concluído, 26,7% o 

Ensino Secundário, 1,7% tendo equivalência ao 3ºCiclo e apenas 0,3% com 1ºCiclo ou menos. 

3.2.1.8. Profissão  

Para facilitar a questão da profissão, optou-se por colocar um item de resposta aberta 

inicialmente, sendo cada resposta recodificada posteriormente, segundo o esquema de 

Classificação Nacional de Profissões do Instituto de do Emprego e Formação Profissional 

(2013). Assim, separaram-se nove grandes grupos profissionais, sendo que foram ainda 

separados os “Estudantes”, “Desempregados” e acrescentada a opção “Não sabe indicar/ Prefere 

não responder”, estando a distribuição das respostas indicada na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 

Percentagem de representação de cada grupo profissional (N=634) 

Grupo Profissional 
Percentagem 

de Respostas 

Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores 

de Empresa 
4,1% 

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 32,2% 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 9,5% 

Pessoal Administrativo e Similares 3,8% 

Pessoal dos Serviços e Vendedores 2,1% 

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas 0,0% 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 0,2% 

Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 1,7% 

Trabalhadores Não-Qualificados 1,7% 

Estudantes 40,9% 

Desempregados 3,6% 

Não sabe indicar/ Prefere não responder 0,3% 

Através dos dados de caracterização apresentados, torna-se claro que a amostra do 

presente estudo, em função do método de disseminação utilizado, não pode ser considerada 

representativa da população portuguesa. Esta, apresenta como principais enviesamentos: o nível 

de escolaridade (71,3% dos respondentes com Ensino Superior ou Estudos Pós-Graduados 

concluídos); a profissão (uma grande concentração de estudantes, muitos deles de Psicologia, 

além de uma percentagem elevada do grupo de Especialistas das Profissões Intelectuais e 

Científicas, muitos deles identificando-se como psicólogos, professores, enfermeiros e outros 

profissionais de saúde); a localização geográfica (com cerca de três quartos dos respondentes da 

região de Lisboa e Vale do Tejo); a idade (com quase 85% de respondentes entre os 18 e os 35 

anos e uma subrepresentação das restantes faixas etárias); além de uma representação elevada de 

respondentes pertencentes a minorias sexuais (cerca de 35% de LGBT). Pode ser, como tal, 

considerada uma amostra de conveniência, adequada à fase de investigação em que foi utilizada, 

de primeiro estudo experimental do Questionário de Atitudes Relativas à Transexualidade, mas 

que necessariamente limita o alcance das conclusões do presente estudo, as quais deverão ser 

devidamente ponderadas em face destas características.  
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3.3. Técnicas de Análise de Dados 

Para a análise dos dados recolhidos foi usado o programa IBM SPSS Statistics 20, no qual 

foi criada a base de dados de resposta dos 634 questionários. 

Foi também através deste que se executaram as análises dos itens apresentadas no 

capítulo de Análise e Discussão de Resultados, nomeadamente: estatísticas descritivas dos itens 

da Parte II; distribuição das respostas aos itens, índices de consistência interna (alfa de 

Cronbach), índices de discriminação dos itens e coeficientes alfa se item omitido da Parte III. 

Perante a verificação da distribuição não-Normal das variáveis sob análise (itens),  nesta 

amostra, para o estudo de validação (estrutura interna) foi efectuada uma Análise de Ordens 

(Análise em Componentes Principais não paramétrica), com o objectivo de identificação das 

componentes de variabilidade dos resultados. Com base nos resultados apresentados no Scree 

Plot, bem como na formulação teórica (tendo em conta as escalas Recursos – com separação das 

Estratégias de Coping –, Percepção e Crise), retiveram-se quatro componentes principais, de 

seguida submetidas a uma rotação Varimax.  

A constatação da distribuição não-Normal dos resultados nesta amostra aliada à não 

confirmação de homogeneidade de variâncias, tanto relativamente à variável Sexo [M de Box = 

26,518; F(6, 910237.065) = 4,391; p < 0,001] (com exclusão dos dois casos “intersexo”), como à 

variável Familiariedade com a Temática [M de Box = 44,467; F(18, 18655.249) = 2,397; p = 

0,001] – Parte II, item 1 – e à variável Níveis de Contacto [com pessoas transexuais] [M de Box 

= 61,849; F(12, 16060.782) = 5,011; p < 0,001] – Parte II, item 2 –, determinaram a opção de 

utilização de técnicas de estatística não-paramétricas também para o teste de hipóteses. Assim, 

usou-se uma técnica de estatística multivariada, a MANOVA não-paramétrica. Para identificar as 

escalas em que ocorreram diferenças significativas, recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis, 

seguido das comparações múltiplas de médias das ordens (ou, no caso da hipótese 1 – por ser 

comparação entre apenas dois grupos – o teste de Mann-Whitney) com o procedimento descrito 

em Maroco (2007). Considerou-se uma probabilidade de erro tipo I (α) de 0,05 e apresentam-se 

os resultados das análises estatísticas efectuadas no capítulo de Análise e Discussão de 

Resultados.   
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IV. Análise e Discussão de Resultados 

4.1. Estudo Piloto 

Tratando-se de um questionário no início da sua concepção, a aplicação de uma versão 

piloto do questionário revelou-se extremamente útil enquanto teste inicial do instrumento, 

permitindo a detecção de itens problemáticos, a clarificação das instruções e da definição inicial, 

além de fornecer dados para uma análise estatística primária, com vista ao estabelecimento de 

critérios psicométricos para a selecção dos itens a constar na versão experimental. 

Embora já estivesse planeado a versão experimental ser aplicada em formato digital (para 

facilitar o preenchimento em termos de horário, alcance geográfico e divulgação do 

questionário), foi considerado útil proceder à aplicação presencial da versão piloto, para garantir 

um controlo sobre o número de participantes e o nível de conhecimento destes sobre a temática 

(para que se distribuissem tão equitativamente quanto possível nos “subgrupos” de elevado 

conhecimento/proximidade, nível intermédio e nível reduzido ou nulo de conhecimento sobre a 

transexualidade), permitir um apoio directo no esclarecimento de dúvidas e obter feedback 

quanto às dificuldades de resposta, tomando ainda conhecimento de outras sugestões de 

clarificação e estruturação do questionário. 

4.1.1. Síntese dos comentários e sugestões dos participantes 

Um dos comentários gerais dirigiu-se, como esperado, à extensão do questionário, sendo 

indicado que estava excessivamente longo, particularmente à Secção A da Parte III (relativa ao 

nível individual). Acabaram por ser eliminados desta terceira parte do questionário 79 itens, 51 

dos quais desta secção. 

Devido às dificuldades, da população geral, na distinção entre “sexo” e “género”, foram 

também clarificadas, na versão experimental, tanto as questões como as alternativas de resposta 

(nomeadamente, quanto ao sexo, a referência ao “sexo biológico” e quanto ao “género”, optou-se 

por questionar “como se sente?”, de modo a “aceder à identidade de género” do respondente). 

Ao nível da definição de transexualidade, surgiram várias sugestões, desde pequenas 

correcções à já existente, até à concepção da formulação de uma nova definição, havendo ainda a 

sugestão de não ser dada qualquer explicação inicial. Optou-se pelo uso de uma definição 
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formulada a partir das propostas de critérios indicados para o DSM-5 (APA, 2013) com 

ilustração dos exemplos usados na versão piloto, mas mais simplificados. 

Foi também repensada a inclusão da população transexual no estudo experimental, uma 

vez que, como correctamente apontado, o questionário não está preparado para captar a 

experiência de pessoas transexuais, até porque o próprio questionário foi equacionado assumindo 

a situação de transexualidade como exterior ao respondente. Assim, foi objectivada a 

participação de alguns elementos desta população no estudo piloto, com objectivos 

principalmente dirigidos à avaliação da adequação dos termos e da abordagem à temática, tendo 

sido posteriormente definido como critério de participação “não ser transexual”, no estudo 

experimental. 

Também perante a possibilidade de um maior impacto da concepção de uma situação de 

transexualidade num nível de relação muito próximo inicialmente poder contaminar as respostas 

dos níveis seguintes (tornando-as provavelmente mais aceitantes constatando-se que após a 

confrontação da possibilidade de um familiar ou melhor amigo poder ser transexual, todas as 

restantes confrontações teriam menos impacto), optou-se por inverter a ordem de apresentação 

das secções, apresentando-se os níveis do macrossistémico (mais abrangente) para o individual 

(mais particular), seguindo uma ordem de proximidade de relação progressivamente maior. 

Os restantes comentários dirigiram-se à formulação de itens específicos e foram tidos em 

conta aquando da revisão de itens e concepção da versão experimental. 

4.1.2. Síntese dos resultados 

Além da análise dos dados qualitativos recolhidos, foi efectuada uma análise quantitativa 

como método de selecção objectiva dos itens a constar na nova versão. 

Uma das primeiras observações foi o elevado grau de consistência interna tanto das 

escalas como dos níveis sistémicos (menos elevado na Secção E) como se verifica nas Tabelas 

4.1 e 4.2, reconhecendo-se que, pelo menos em parte, tal se deveria ao elevado número de itens 

de cada escala/nível. 
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Tabela 4.1 

Estudo Piloto: Coeficientes de Consistência Interna das Escalas (Alfa de Cronbach) (N=634) 

Escalas Alfa Alfa estandardizado Número de itens 

Recursos  .886 .902 109 

Percepção .868 .886 39 

Crise .873 .901 51 

 

Tabela 4.2 

Estudo Piloto: Coeficientes de Consistência Interna dos Níveis Sistémicos (Alfa de Cronbach) 

(N=634) 

Níveis Sistémicos Alfa Alfa estandardizado Número de itens 

Individual (A) .835 .860 78 

Microssistémico (B) .951 .960 43 

Mesossistémico (C) .904 .919 31 

Exossistémico (D) .808 .837 18 

Macrossistémico (E) .775 .793 29 

Conjunto Total dos Itens .935 .948 199 

Outra das observações, foi a constatação, a partir da informação dos valores do 

coeficiente alfa se item omitido e dos índices de discriminação dos itens (correlação corrigida 

entre cada item e o total da escala respectiva), da independência das respostas na Secção E 

(correspondente à operacionalização do macrossistema) em comparação com as restantes, 

apresentando mesmo correlações negativas face aos restantes itens nas secções e escalas, como 

indicado na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 

Estudo Piloto: Coeficiente Alfa Se Item Omitido e Índices de Discriminação dos Itens da Secção 

E (Comparação com o Valor de Alfa do Conjunto Total dos Itens: 0,935) (N=634) 

Item Índice de Discriminação Alfa se item omitido 

171 .013 .935 

172 .015 .935 

173 -.112 .935 

174 -.401 .936 

175 -.239 .936 

176 .012 .935 

177 -.290 .936 

178 -.234 .935 

179 .110 .935 

180 .101 .935 

181 .051 .935 

182 .293 .934 

183 -.035 .935 

184 .274 .934 

185 -.181 .935 

186 -.081 .935 

187 -.100 .935 

188 .393 .934 

189 -.350 .936 

190 -.136 .935 

191 -.213 .936 

192 -.210 .935 

193 -.204 .935 

194 -.143 .935 

195 -.330 .936 

196 -.250 .936 

197 -.399 .936 

198 -.426 .935 

199 -.467 .936 
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Inicialmente levantou-se a possibilidade de as respostas reflectirem algum factor de 

“desresponsabilização” face à temática da transexualidade, dada a direcção das respostas a um 

contexto alargado, porém, rapidamente se verificou que o problema estaria, provavelmente, na 

formulação dos itens. Levantou-se assim a hipótese de, com a formulação utilizada, se estar a 

questionar “quais são as práticas e atitudes da sociedade”, no entender do respondente, que não 

transmitiam necessariamente “quais as suas práticas e atitudes” enquanto membro do 

Macrossistema.  

Decidiu-se, assim, reformular completamente a Secção E do questionário, criando 20 

novos itens formulados no sentido de averiguar o que o respondente acha que a sociedade “deve 

ser”, com o objectivo de obter um reflexo dos valores e concepções do próprio indivíduo, mas 

implicando-o enquanto cidadão e membro activo da sociedade. 

Apresenta-se na Tabela 4.4 o estudo da consistência interna após a exclusão dos itens da 

Secção E. 

 Tabela 4.4 

Estudo Piloto: Coeficientes de Consistência Interna das Escalas (Alfa de Cronbach) após 

exclusão dos itens da Secção E (N=634) 

Escalas Alfa Alfa estandardizado Número de itens 

Recursos  .902 .919 93 

Percepção .913 .923 31 

Crise .917 .933 46 

Conjunto Total dos Itens .954 .963 170 

 Definiu-se como total a constar no questionário experimental 120 itens: 100 a seleccionar 

entre os já existentes e 20 a serem criados em substituição dos excluídos.  

Para isso, procedeu-se a uma selecção de itens com base nos índices de discriminação, 

como indicado na Tabela 4.5 e na informação do coeficiente alfa se item omitido. Por se 

considerar relevante a existência de itens especificamente dirigidos às estratégias de coping, 

nesta selecção, estes foram analisados separadamente dos de Recursos. 
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Tabela 4.5 

Índices de Discriminação dos Itens Seleccionados para a Versão Experimental (N=634) 

Escalas 
Número de Itens 

Seleccionados 

Valor do Menor Índice 

de Discriminação 

Valor do Maior Índice 

de Discriminação 

Recursos 10 .335 .618 

Estratégias de Coping 25 .392 .702 

Percepção 29 .229 .794 

Crise 36 .227 .863 

Total 100   

4.2. Estudo Experimental 

4.2.1. Análise descritiva dos resultados da Parte II do Questionário
19

 

Na segunda parte do questionário, à semelhança do efectuado na versão piloto, foram 

colocadas algumas questões com o objectivo de identificar o nível de familiariedade dos 

respondentes com a temática e qual a sua percepção, de um modo mais geral e abstracto, sobre a 

transexualidade. 

4.2.1.1. Familiariedade e percepção inicial sobre a temática 

Numa avaliação subjectiva dos próprios participantes (item 1),  3,0% admitiram não estar 

de todo familiarizados com a temática da transexualidade,  26,7% indicaram estar pouco 

familiarizados, 61,2% razoavelmente e 9,1% muito familiarizados com o tema. 

No que respeita ao contacto directo com pessoas transexuais (item 2), 3,8% dos 

respondentes indica que não conhece nem nunca ouviu falar de alguém transexual; num ponto 

mais intermédio, situam-se 69,1% dos respondentes indicando “Não conheço pessoalmente, mas 

sei de alguém que é/ conheço de vista” ou “Não, mas já ouvi falar de alguém” (20,5% e 48,6% 

respectivamente); e 27,2% das pessoas indicaram conhecer pessoalmente alguém transexual 

(17,2% “Sim, mas raramente estabeleço contacto com essa pessoa”; 6,8% “Sim e mantenho 

algum contacto com essa pessoa”; 2,4% “Sim e mantenho uma relação próxima com essa 

pessoa”; 0,8% “Sim, tenho um familiar que é transexual”).  

                                                           
19 

Ver Apêndice M – Gráficos das respostas aos itens 1, 2, 3, 6 e 7 da parte II 
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Relativamente à participação em associações ou instituições que trabalham directamente 

com a temática da transexualidade (item 3), 77,3% dos respondentes nunca participou enquanto 

22,7% dos respondentes disse participar actualmente ou já ter participado no passado 

(respectivamente 8,2% e 14,5%). 

No que se refere à percepção mais directa da transexualidade, no topo dos 

sentimentos/emoções mais despertados (item 4) estão a curiosidade (indicado por 58,4% dos 

participantes), admiração (33,9%), interesse (33,9%), simpatia (30,3%) e empatia (28,2%) como 

indicado na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Estudo experimental: Parte II, item 4. “Quando se fala em transexualidade, que 

sentimentos/ emoções lhe são despertados?” (N=634) 
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No item 5, como se verifica na Figura 4.2, os participantes revelam ainda que a 

transexualidade tende a surgir como algo compreensível (60,3% dos casos), aceitável (54,4%) e 

natural (30,3%). 

 

Figura 4.2. Estudo experimental: Parte II, item 5. “Quando se fala em transexualidade, pensa na 

situação como algo...” (N=634) 

Quando se pergunta aos participantes como entende a transexualidade (item 6) as 

respostas distribuem-se pelas várias opções com 83,1% a indicar que a transexualidade é “uma 

condição de desconformidade corpo-identidade sexual sobre a qual a pessoa não tem controlo”, 

11,5% a afirmar que é “uma opção que a pessoa toma (de pertencer a outro sexo)”, 0,8% a 

acreditar ser “o resultado de um trauma”, 0,5% a indicar que é “uma doença”, sendo que 2,1% 

indicam a opção “Outra”. 

Quando pedido aos respondentes uma avaliação sobre o impacto de conhecer alguém 

transexual na sua percepção sobre a temática (item 7), 65,5% dos respondentes admite um 

impacto positivo, ou seja, mudaria a percepção “num sentido positivo (ex. antes de conhecer 

achar a situação perturbadora, depois de conhecer achar compreensível)” ou “ainda mais positivo 

(ex. antes de conhecer já aceitar, depois de conhecer desenvolver ainda mais interesse e 

compreensão)” , com 18,5% e 47,0% das respostas respectivamente, 31,2% acha que não teria 

qualquer impacto (“Não mudou/ acho que não mudaria”), 0,3% dos respondentes admite um 
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impacto negativo (“ex. antes de conhecer achar a situação indiferente, depois achar perturbador”) 

e 3,0% indica ser um assunto gerador de desconforto e sobre o qual não gosta de pensar. 

Por fim, no item 8, foi pedido que fossem seleccionadas as opções que os respondentes 

acreditam poder ser as maiores dificuldades das pessoas transexuais. As respostas seguiram a 

distribuição indicada na Figura 4.3. Com a opção “Poder ser alvo de discriminação” como a 

opção mais cotada (seleccionada por 76,7% dos participantes). 

 

Figura 4.3. Estudo experimental: Parte II, item 8. “Na sua opinião, qual/ quais poderão ser as 

maiores dificuldades de uma pessoa transexual nos diversos contextos em que participa?” (N=634) 

4.2.2. Análise de itens da Parte III do Questionário 

Tendo em conta que parte dos itens estão formulados com valência negativa (ou seja, a 

opção 5 “Concordo totalmente” revela uma atitude de completa rejeição da transexualidade) 
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totalmente” revela uma atitude de completa aceitação da transexualidade), foi necessário inverter 

as cotações dos itens de valência negativa, de modo a possibilitar as análises que se seguem. 

Assim, as opções 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente) passaram a reflectir uma 

aceitação progressivamente maior da transexualidade, em todas as escalas, incluindo a de Crise 

(em que resultados mais altos passaram a traduzir comportamentos de aceitação da 

transexualidade). 

4.2.2.1. Distribuição das respostas 

Apresenta-se na Tabela 4.6 uma síntese da distribuição das respostas pelas alternativas
20

. 

Tabela 4.6 

Síntese da Distribuição das Respostas pelas Alternativas (N = 634) 

Escalas/ 

Níveis 

(Secções) 

Nº 

Itens 

Média respostas 

aos itens 
Média e Desvio-

Padrão das 

médias das 

respostas aos itens 

Média das proporções de respostas 

por nível da escala de resposta 

Mais 

Baixa 

Mais 

Alta 
1 2 3 4 5 

Recursos 44 
3,06 

(Item 55) 
4,89 

(Item 16) 
4,34 ± 0,43 .013 .028 .134 .259 .567 

Percepção 38 
3,19 

(Item 119) 
4,91 

(Item 8) 
4,35 ± 0,50 .025 .050 .111 .178 .636 

Crise 38 
3,03 

(Item 48) 

4,97 
(Itens 29 e 

51) 
4,57 ± 0,44 .017 .033 .085 .140 .724 

Macrossistémico 

(A) 
20 

4,08 
(Item 2) 

4,91 
(Item 8) 

4,63 ± 0,24 .006 .013 .067 .158 .749 

Exossistémico 

(B) 
16 

3,18 
(Item 25) 

4,97 
(Item 29) 

4,46 ± 0,51 .018 .028 .110 .165 .679 

Mesossistémico 

(C) 
23 

3,03 
(Item 48) 

4,97 
(Item 51) 

4,32 ± 0,57 .022 .044 .134 .191 .609 

Microssistémico 

(D) 
34 

3,26 
(Item 61) 

4,96 
(Item 73) 

4,43 ± 0,46 .020 .041 .111 .183 .643 

Individual        

(E) 
27 

3,19 
(Item 119) 

4,95 
(Item 116) 

4,29 ± 0,42 .016 .046 .122 .265 .550 

Conjunto 120 

itens 
120 

3,03 
(Item 48) 

4,97 
(Itens 29 e 

51) 
4,41 ± 0,46 .017 .035 .108 .195 .645 

Nota: A escala de resposta reflecte já a inversão dos itens com valência negativa. Deste modo, as opções 1 (Discordo 

totalmente) a 5 (Concordo totalmente) passaram a reflectir não o grau de concordância com os itens, mas sim uma 

atitude progressivamente maior de aceitação da transexualidade. 
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 Ver Apêndice N – Média e Desvio-Padrão das médias de respostas aos 120 itens  
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Verifica-se, em todas as escalas, uma clara assimetria à esquerda (enviesamento 

negativo), reflectindo uma atitude de elevado grau de aceitação da transexualidade por parte da 

amostra respondente, o que é coerente com as respostas da Parte II, predominantemente 

aceitantes da transexualidade. 

4.2.2.2. Índices de discriminação e Alfa se item omitido 

Apresenta-se nas Tabelas 4.7 e 4.8 uma síntese da informação relativa aos índices de 

discriminação e aos valores do coeficiente alfa se item omitido
21

. 

Tabela 4.7 

Síntese da Informação Relativa aos Índices de Discriminação (N=634) 

Escalas/  

Níveis (Secções) 

Índice de 

Discriminação mais 

baixo 

Índice de 

Discriminação mais 

alto 

Número de itens com 

Índice de 

Discriminação <0,200 

Recursos .057 (Item 36) .649 (Item 86) 2 

Percepção .155 (Item 67) .680 (Item 70) 1 

Crise .054 (Item 110) .650 (Item 46) 4 

Macrossistémico (A) .209 (Item 6) .587 (Item 19) 0 

Exossistémico (B) -.013 (Item 36) .553 (Item 35) 3 

Mesossistémico (C) .091 (Item 52) .618 (Item 46) 1 

Microssistémico (D) .110 (Item 88) .682 (Item 69) 1 

Individual (E) .038 (Item 110) .535 (Item 103) 2 
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Ver Apêndice O – Índices de discriminação e coeficiente Alfa se item omitido dos 120 itens 
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Tabela 4.8 

Síntese da Informação Relativa ao Coeficiente Alfa Se Item Omitido (N=634) 

Escalas/ Níveis 

(Secções) 
Alfa Valor mais baixo Valor mais alto 

Recursos 0,901 .896 (Itens 57, 86, 90 e 91) .907 (Item 36) 

Percepção 0,915 .909 (Item 63) .917 (Itens 62 e 71) 

Crise 0,880 .872 (Item 78) .889 (Item 110) 

Macrossistémico (A) 0,826 .812 (Itens 1 e 18) .832 (Item 6) 

Exossistémico (B) 0,711 .675 (Item 22) .761 (Item 36) 

Mesossistémico (C) 0,865 .855 (Itens 44) .869 (Item 52) 

Microssistémico (D) 0,902 .896 (Item 69) .906 (Itens 62, 71 e 88) 

Individual (E) 0,837 .826 (Itens 102, 108 e 113) .849 (Item 110) 

Com excepção da Secção B (representativa do exosistema), que apresenta itens menos 

consistentes e menos discriminativos, mesmo os itens com valores mais elevados de Alfa se item 

omitido, não prejudicam substancialmente as medidas (sendo isto válido para todas as 

escalas/níveis), pois as escalas mantêm elevado alfa, mesmo com a presença desses itens. Deste 

modo, considera-se precoce descartar os itens indicados sem outros estudos com outras amostras, 

sobretudo atendendo aos enviesamentos amostrais reconhecidos nesta amostra de conviniência. 

4.2.3. Estudo da precisão 

4.2.3.1. Consistência interna 

 Apresenta-se, nas tabelas 4.9 e 4.10, o estudo da consistência interna das escalas e dos 

níveis sistémicos, respectivamente. 

Tabela 4.9 

Estudo Experimental: Coeficientes de Consistência Interna das Escalas (Alfa de Cronbach) 

(N=634) 

Escalas Alfa Alfa estandardizado Número de itens 

Recursos 0,901 0,915 44 

Percepção 0,915 0,925 38 

Crise 0,880 0,914 38 

Conjunto Total dos Itens 0,957 0,966 120 
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Tabela 4.10 

Estudo Experimental: Coeficientes de Consistência Interna dos Níveis Sistémicos (Alfa de 

Cronbach) (N=634) 

Níveis Sistémicos Alfa Alfa estandardizado Número de itens 

Macrossistémico (A) 0,826 0,844 20 

Exossistémico (B) 0,711 0,765 16 

Mesossistémico (C) 0,865 0,888 23 

Microssistémico (D) 0,902 0,931 34 

Individual (E) 0,837 0,861 27 

Destaca-se, na análise, os valores bastante elevados dos coeficientes de consistência 

interna tanto das escalas, como dos níveis sistémicos (à excepção do nível exossistémico que, 

ainda assim, apresenta um valor de Alfa aceitável, bem superior a .70) e do conjunto total dos 

itens, que revela uma grande coerência e correlação entre os itens que compõem o questionário. 

Deverá ter-se em conta, porém, a possibilidade destes valores reflectirem também uma 

indesejada redundância dos itens, o que deverá ser alvo de atenção em posteriores estudos. 

4.2.4. Evidências da validação 

4.2.4.1. Análise das Ordens 

Para decisão dos métodos estatítiscos a usar, foi efectuado o teste de Kolmogorov-

Smirnov para testar se a distribuição amostral era Normal. Dada a distribuição de respostas pelos 

itens anteriormente apresentada (ver Tabela 4.6), não foi surpreendente a verificação de que a 

variáveis deste estudo (itens e escalas), nesta amostra, não seguem uma distribuição Normal, 

rejeitando-se a hipótese nula (aproximação à Normal) a um nível de significância inferior a 0,05 

em todas as escalas. Na análise da matriz de correlaçõe dos itens da Parte III, obteve-se um 

índice KMO de 0,946 e o teste de Bartlett mostrou que a matriz de correlações não é uma matriz 

de identidade (X
2
=41908.31; gl=7140; p<0,001) e que, portanto, existem relações significativas 

entre as variáveis, que se incluem todas na análise (120 itens). 

Foi efectuada uma Análise de Ordens do total dos itens (Análise em Componentes 

Principais não paramétrica), optando-se por reter as primeiras quatro componentes que explicam 

36,74% da variância dos resultados. Antes da rotação, a primeira componente explica 24,56% da 
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variância, a segunda 4,55%, a terceira 4,06% e a quarta apenas 3,57% da variabilidade total, 

como se pode visualizar no Scree Plot da Figura 4.4. 

 
Figura 4.4. Estudo experimental: Análise de Ordens – Scree Plot 

 

Apresenta-se, na Tabela 4.11 os itens com saturações superiores a 0,40 – indicados na 

matriz de componentes rodada – nas quatro Componentes Principais e as respectivas escalas do 

mapa conceptual teórico a partir das quais os itens foram concebidos (com separação das escalas 

de Estratégias de Coping e de Recursos). 
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Tabela 4.11 

Estudo Experimental: Itens com Saturações Superiores a 0,40 da Matriz de Componentes 

Rodada e Percentagem da Variabilidade Explicada (N=634) 

 Componente 1  (11,6%) 

Escalas Saturação >.50 Saturação .50 - .40 

Recursos - - 

Estratégias de Coping Item 84 - 

Percepção Itens 65, 114 e 115 Itens 7, 37 e 120 

Crise Itens 46, 47, 51, 72, 73, 74, 75, 80, 81 e 116 Itens 29, 31, 33, 39, 41, 52 e 79 

 Componente 2  (10,5%) 

Escalas Saturação >.50 Saturação .50 - .40 

Recursos Item 108 Item 94 

Estratégias de Coping - - 

Percepção Itens 23, 38, 43, 61, 63, 64, 70, 111, 112 e 113 Itens40, 42, 60, 62, 66 e 119 

Crise Itens 48 e 76 Itens 21, 22, 39, 41, 49, 78 e 109 

 Componente 3  (9,5%) 

Escalas Saturação >.50 Saturação .50 - .40 

Recursos Item 1 Itens 2, 12, 13 e 17 

Estratégias de Coping Itens 56, 57, 58, 83, 86, 88, 89, 90, 91 e 93 
Itens 25, 34, 35, 55, 59, 85, 87 

e 92 

Percepção Itens 44 e 69 Itens 18, 19, 24, 67 e 68 

Crise Item 45 Itens 53 e 82 

 Componente 4  (5,1%) 

Escalas Saturação >.50 Saturação .50 - .40 

Recursos Itens 95, 96, 97, 98, 100 e 106 Itens 99 e 101 

Estratégias de Coping Itens 102, 103, 104, 105 e 107 - 

Percepção - - 

Crise - - 
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Analisando as saturações e os conteúdos dos vários itens que saturam em cada 

componente, verifica-se que a primeira componente parece estar relacionada com atitudes mais 

radicais face à transexualidade (tanto num sentido positivo como negativo); a segunda 

componente parece estar relacionada com atitudes face à transexualidade num ponto 

“intermédio” (tanto positivas como negativas), principalmente traduzindo sensação de 

desconforto/ incómodo e algumas estratégias de evitamento; a terceira componente, por sua vez, 

reflecte estratégias e comportamentos de ajustamento adequados, e todos num sentido positivo 

(da aceitação); e a quarta componente, reflecte-se em itens ligados a recursos gerais do 

respondente, úteis para lidar com diversas situações que não apenas a da transexualidade. A 

estrutura dos resultados parece, assim, semelhante à delineada no mapa conceptual, numa 

correspondência da componente 1 com a escala Crise (talvez se esta em vez de ser 

conceptualizada pela passagem ao acto for concebida enquanto reflexo de atitudes mais 

extremadas), da componente 2 com a escala da Percepção (embora, talvez conceptualizada 

através de itens com reacções “intermédias” incluindo também alguns comportamentos), da 

componente 3 com a (sub)escala das Estratégias de Coping e, por fim, da componente 4 com a 

escala dos Recursos. A correspondência que nesta versão do questionário, e nesta amostra, foi 

encontrada, entre a estrutura das medidas e a proposta conceptual em que assentou a construção 

do questionário constitui, assim, uma evidência da sua validação de construto. 

4.2.5. Predições de relações entre resultados: teste das hipóteses 

Relativamente à primeira hipótese “níveis de discriminação superiores nos homens em 

comparação com as mulheres”, esperavam-se diferenças significativas nas escalas Recursos, 

Percepção e Crise, com valores inferiores nos homens em comparação com as mulheres 

(lembrando que – tendo em conta a uniformização da valência dos itens do questionário – 

valores mais baixos traduzem maior discriminação e valores mais elevados  maior aceitação). De 

acordo com a MANOVA não-paramétrica, existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as distribuições das respostas entre homens e mulheres na escala Crise (X
2
(3)= 19,561; 

N=632; p < 0,001). O teste Kruskal-Wallis indica que ocorrem diferenças significativas entre os 

Sexos na escala Crise (X
2

KW (1) = 14,944; N = 632; p < 0,001), como se demonstra através do 

gráfico de extremos e quartis da Figura 4.5, mas não nas escalas Recursos (X
2

KW (1)= 2,746; 

N=632; p= 0,098) e Percepção (X
2

KW (1)=2,414; N= 632; p = 0,120).  
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Teste de Kruskal-Wallis - Crise*Sexo 

 

Figura 4.5. Hipótese 1: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Crise, pela variável Sexo. 

(n=632) 

Finalmente, o teste Mann-Whitney revela que, na escala Crise, os dois grupos diferem 

significativamente (p < 0,001), sendo o grupo do Sexo Feminino que apresenta maiores médias 

de ordens (MR = 335,10), em comparação com o do Sexo Masculino (MR = 274,19). 

Assim, confirma-se parcialmente a hipótese, notando que, na amostra estudada, as 

mulheres apresentaram maiores níveis de aceitação da transexualidade (e consequentemente 

menores níveis de discriminação) comparativamente com os homens, mas apenas nos itens que 

reflectem comportamentos de passagem ao acto. 

No que respeita à segunda hipótese “pessoas mais familiarizadas com o tema apresentam 

maiores níveis de aceitação da transexualidade”, esperavam-se diferenças significativas entre os 

indivíduos que indicaram estar “nada” (grupo 1, n=19), “pouco” (grupo 2, n=169), 

“razoavelmente” (grupo 3, n=388) e “muito” familiarizados com a temática (grupo 4, n=58), 

com valores que espelhassem níveis de discriminação sucessivamente menores. De acordo com a 

MANOVA não-paramétrica, existem diferenças estatisticamente significativas entre as 

distribuições das respostas de acordo com o nível de familiariedade e/ou pelas três escalas: 

Recursos, Percepção e Crise (X
2
(9) = 106,344; N = 634; p < 0,001). O teste Kruskal-Wallis 

indica que ocorrem diferenças significativas entre os grupos nas várias escalas, Recursos (X
2

KW 

(3) = 63,109; N = 634; p < 0,001), Percepção (X
2

KW (3) = 96,691; N = 634; p <0,001) e Crise 
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(X
2

KW (3) = 73,467; N = 634; p <0,001), como apresentados nos gráficos de extremos e quartis 

das Figuras 4.6, 4.7 e 4.8, respectivamente.  

Teste de Kruskal-Wallis - Recursos*Familiariedade com a temática 

 

Figura 4.6. Hipótese 2: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Recursos, pela variável 

Familiariedade com a Temática. (N=634) 

 

Teste de Kruskal-Wallis - Percepção*Familiariedade com a temática 

 

Figura 4.7. Hipótese 2: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Percepção, pela variável 

Familiariedade com a Temática. (N=634) 
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Teste de Kruskal-Wallis - Crise*Familiariedade com a temática 

 

Figura 4.8. Hipótese 2: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Crise, pela variável 

Familiariedade com a Temática. (N=634) 

Finalmente, as comparações múltiplas das médias das ordens revelam que: na escala 

Recursos, todos os grupos diferem significativamente entre si (p<0,05) à excepção do grupo 1 

com o grupo 2, sendo que o grupo 4 (“muito” familiarizado com a temática) apresenta maiores 

médias de ordens (MR = 403,07), seguido pelo grupo 3 (MR = 345,25), pelo grupo 2 (MR = 

240,62) e, por fim, pelo grupo 1 (MR = 173,55); na escala Percepção, também todos os grupos 

diferem entre si, à excepção do grupo 1 com o grupo 2, sendo que o grupo 4 (“muito” 

familiarizado com a temática), mais uma vez, apresenta maiores médias de ordens (MR = 415,81), 

seguido pelo grupo 3 (MR = 353,77), pelo grupo 2 (MR = 219,72) e, por fim, pelo grupo 1 (MR = 

146,53); por fim, na escala Crise, todos os grupos diferem significativamente entre si (p<0,05) à 

excepção do grupo 3 com o grupo 4, sendo que o grupo 4 (“muito” familiarizado com a temática) 

apresenta maiores médias de ordens (MR = 392,90), seguido pelo grupo 3 (MR = 350,12), pelo 

grupo 2 (MR = 237,16) e, por último, pelo grupo 1 (MR = 135,74). 

Assim, confirma-se que, na amostra estudada, quanto maior o nível de familiariedade 

com a temática da transexualidade, maiores os níveis de aceitação, que se reflectem em maiores 

recursos para lidar com a situação, em percepções mais positivas e reacções comportamentais 

reflexo de maior aceitação da transexualidade.  
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Relativamente à terceira hipótese “o contacto directo com pessoas transexuais favorece 

uma atitude de aceitação da transexualidade”, esperavam-se diferenças significativas entre o 

grupo (1) sem contacto directo algum (indivíduos que seleccionaram a opção “não, nem nunca 

ouvi falar”, n=24), o grupo (2) de nível intermédio de contacto (indivíduos que seleccionaram as 

opções “não, mas já ouvi falar de alguém” e “não conheço pessoalmente, mas sei de alguém que 

é/ conheço de vista”, n=438) e o grupo (3) com contacto directo (indivíduos que seleccionaram 

as opções “sim, mas raramente estabeleço contacto com essa pessoa”, “sim e mantenho algum 

contacto com essa pessoa”, sim e mantenho uma relação próxima com essa pessoa” e “sim, tenho 

um familiar que é transexual”, n=172), com valores de aceitação progressivamente superiores. 

De acordo com a MANOVA não-paramétrica, existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as distribuições das respostas de acordo com o nível de contacto e/ou pelas três escalas: 

Recursos, Percepção e Crise (X
2
(6) = 50,007; N = 634; p < 0,001). O teste Kruskal-Wallis indica 

que ocorrem diferenças significativas entre os grupos nas três escalas Recursos (X
2

KW (2) 

=20,946; N=634; p<0,001), Percepção (X
2

KW (2) =38,196; N=634; p<0,001) e Crise (X
2

KW (2) = 

46,910; N=634; p<0,001), como se verifica nos gráficos de extremos e quartis apresentados nas 

Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, respectivamente. 

Teste de Kruskal-Wallis - Recursos*Níveis de Contacto 

 

Figura 4.9. Hipótese 3: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Recursos, pela variável 

Níveis de Contacto [com pessoas transexuais]. (N=634) 
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Teste de Kruskal-Wallis - Percepção*Níveis de Contacto 

 

Figura 4.10. Hipótese 3: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Percepção, pela variável 

Níveis de Contacto [com pessoas transexuais]. (N=634) 

 

Teste de Kruskal-Wallis - Crise*Níveis de Contacto 

 

Figura 4.11. Hipótese 3: Teste de Kruskal-Wallis, comparação da escala Crise, pela variável 

Níveis de Contacto [com pessoas transexuais]. (N=634) 

As comparações múltiplas das médias das ordens revelam que: na escala Recursos, 

apenas o grupo de nível de contacto 3 (com contacto directo) difere significativamente dos 

restantes dois grupos (p<0,05) sendo o que apresenta maiores médias de ordens (MR= 367,93), 
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seguido pelo grupo de nível de contacto 2 (MR= 302,20) e pelo grupo de nível de contacto 1 

(MR= 235,25); na escala Percepção, todos os grupos diferem entre si (p<0,05), sendo o grupo de 

nível de contacto 3 o que apresenta maiores médias de ordens (MR= 386,90), seguido, 

novamente, pelo grupo de nível de contacto 2 (MR= 295,80) e pelo grupo de nível de contacto 1 

(MR= 216,23); também na escala Crise, todos os grupos diferem significativamente entre si 

(p<0,05), seguindo a mesma distribuição: maiores médias de ordens no grupo de nível de 

contacto 3 (MR= 395,12), grupo de nível de contacto 2 (MR= 292,81) e, por último, grupo de 

nível de contacto 1 (MR= 211,79). 

Assim, confirma-se que, na amostra estudada, quanto maior o nível de contacto directo 

com pessoas transexuais, maiores os níveis de aceitação (maiores recursos para lidar com a 

situação, percepções mais positivas e reacções comportamentais menos discriminatórias) o que 

se mostra congruente com a maioria das respostas ao item 7 da Parte II. 

Por fim, relativamente à quarta hipótese: “a transexualidade constitui um factor stressor 

para o outro”, apenas se pode ponderar, em face dos dados disponíveis, a sua confirmação a um 

nível teórico, uma vez que neste estudo não foi possível introduzir a própria exposição à 

transexualidade enquanto variável do estudo. Pode, no entanto, invocar-se o facto de que se 

verifica, perante os dados obtidos, que a situação de transexualidade leva a uma avaliação 

subjectiva da situação, à utilização de recursos e estratégias de adaptação para lidar com ela e 

que, efectivamente, quando os recursos disponíveis são menores e a percepção parece tender a 

ser mais negativa, surgem potenciais respostas indicadoras de um elevado grau de stress 

derivadas dessa situação. Assim, de acordo com o mapa conceptual teórico, estaremos perante 

um factor stressor.  

Também a existência de elevadas correlações entre estes factores, apresentadas na Tabela 

4.12, sustenta uma forte relação entre eles, sendo esta semelhante à indicada no mapa conceptual. 

Por outro lado, verifica-se empiricamente (inclusivé nos dados invocados no capítulo da 

Introdução e nos dados provinientes de outros estudos reportados no Enquadramento Teórico), 

que as pessoas transexuais são frequentemente sujeitas a discriminação – o que muito dirá, 

certamente, sobre o impacto que esta situação poderá ter sobre “o outro” – e que, por exemplo, 

pais e mães quando descobrem que os seus filhos são transexuais tendem a reagir com choque, 

negação e até desespero, o que leva a acreditar que a situação de transexualidade pode ser 
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equacionada como um factor causador de stress significativo, pelo menos no contexto familiar. 

Não obstante, esta hipótese necessita de mais aprofundada investigação e de outros estudos para 

a sua confirmação. 

Tabela 4.12 

Estudo Experimental: Matriz de Intercorrelações das Escalas Recursos, 

Percepção e Crise (N=634) 

 Recursos Percepção Crise 

Recursos -   

Percepção .640 -  

Crise .668 .823 - 
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V. Conclusão 

5.1. Implicações Práticas 

Relativamente às hipóteses testadas – em particular à influência da familiariedade e do 

nível de contacto na aceitação da transexualidade (e nos níveis de discriminação) – compreende-

se que a facilitação de conhecimento útil e devidamente fundamentado sobre a temática (e.g. nos 

meios de comunicação social, escola/faculdade, livros) e o aumento da visibilidade (e.g. através 

de modelos públicos positivos ou do aumento da proximidade com pessoas transexuais), poderão 

ser uma mais-valia na sensibilização da população para a realidade da transexualidade, ajudando 

a olhar para as pessoas transexuais de um ponto de vista mais humano e compreensivo das suas 

necessidades e dificuldades o que também facilitará um ajustamento dos seus comportamentos. 

No que respeita ao Questionário de Atitudes Relativas à Transexualidade, acredita-se que 

este poderá ser usado tanto na vertente da investigação, permitindo o teste de hipóteses úteis à 

prática (à semelhança do efectuado no presente estudo), como numa vertente de intervenção, 

dirigido, por exemplo, ao levantamento de necessidades para o planeamento de acções de 

sensibilização (para professores, profissionais da área da saúde, direito, segurança, jornalistas e 

outros indivíduos que lidem com a temática) e de intervenção (e.g. contexto familiar, escolar ou 

profissional; para facilitação da adaptação do contexto a uma situação de transexualidade; para 

lidar com situações de discriminação, entre outros). Este questionário contém em si potencial 

para apreender as atitudes (nas suas várias vertentes de afecto, cognição e conação) face à 

transexualidade, os comportamentos a esperar por parte dos indivíduos, estratégias de coping e 

recursos de que o indivíduo (ou conjunto de indivíduos) dispõe e podem ser trabalhadas, além de 

dar pistas sobre o nível de conhecimento e familiariedade deste com a temática.  

Também é de assinalar que a simples aplicação do questionário em si parece ter uma 

componente de intervenção, já que vários participantes reportaram que, ao terem sido 

confrontados pela primeira vez com a possibilidade de terem uma pessoa transexual no seu 

círculo de relações e serem levados a ponderar e a monitorizar os seus pensamentos, emoções e 

comportamentos, tal exercício facilitou uma atitude de maior aceitação face à transexualidade no 

futuro. 
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Relativamente às estratégias de coping, salienta-se o facto de as estratégias cognitivas, 

relacionais, comunicacionais e emocionais, parecerem facilitadoras da aceitação e adaptação à 

situação da transexualidade (na medida em que se reflectiu um maior recurso a estas nas 

respostas no sentido da aceitação), as estratégias de coping comunitárias poderem ser algo 

influentes, embora usadas menos vezes enquanto recurso de adaptação e as estratégias de coping 

espirituais e de desenvolvimento individual não parecerem tão significativas  na adaptação à 

situação da transexualidade (nomeadamente, notou-se que as estratégias de coping espirituais 

apresentaram correlações negativas com as restantes, mostrando a sua influência baixa ou até 

possivelmente negativa na aceitação da transexualidade). Não obstante, no trabalho clínico e de 

intervenção, torna-se fundamental uma abordagem adaptada a cada indivíduo e família, 

potenciando a sua capacidade de adaptação a partir dos recursos de que estes efectivamente 

dispõem. 

5.2. Limitações 

Uma das limitações imediatas, identificada no questionário construído, relaciona-se com 

a omissão de medida da desejabilidade social. Por um lado, por ser um questionário de atitudes e, 

por outro, perante a incongruência dos resultados de tão grande aceitação perante esta temática e 

população que, no contexto real, é sujeita a tão elevados níveis de discriminação. A não 

existência de itens concebidos para controlar esta variável é, assim, claramente um ponto a 

considerar no aperfeiçoamento do questionário.   

Também no seguimento desta limitação, e das constatações face à caracterização da 

amostra do estudo experimental, rapidamente se conclui que a amostra neste estudo era bastante 

enviesada e, pelo menos os resultados relativos aos níveis de conhecimento e aceitação da 

transexualidade, não podem ser generalizados à população portuguesa. É de admitir que os 

resultados obtidos se deverão, em parte, ao próprio método de divulgação do questionário, 

compreendendo-se que os sujeitos que tendem a disponibilizar-se a responder serão, em 

princípio, indivíduos mais sensibilizados perante a temática, o que justifica os resultados de uma 

atitude de tão elevada aceitação, níveis de razoável conhecimento e familiariedade com a 

temática, além de sentimentos e percepções face à transexualidade congruentes com atitudes de 

aceitação e não-discriminação. 
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A elevada homogeneidade em termos da atitude obtida na amostra, é também um ponto 

que condiciona a variabilidade dos resultados das escalas e potenciais comparações de atitudes 

inter-níveis sistémicos (tanto que as pessoas com menores níveis de aceitação acabam por surgir 

nas análises estatísticas como outliers). 

Estes resultados, levam ainda ao questionamento dos tão elevados índices de consistência 

interna, nomeadamente, dos coeficientes Alfa de Cronbach. Apesar de se acreditar na efectiva 

consistência do questionário concebido e nas suas potencialidades metrológicas, os dados 

obrigam a ponderar se, ao longo dos itens, haverá uma redundância e excessiva repetição de 

medida dos mesmos construtos, sem que diferentes itens acrescentem nova informação 

diferencial. Pondera-se, ainda, a possibilidade de os métodos de selecção dos itens da versão 

piloto para a versão experimental poderem ter levado a uma selecção dos que medem atitudes 

mais extremas, em que a consistência inter-itens seria mais elevada, em detrimento de itens 

capazes de medir atitudes mais “intermédias”, o que poderia contribuir para aumentar ainda mais 

o enviesamento das respostas nos extremos. 

Outra questão que se coloca ainda é a operacionalização e distinção prática das escalas de 

Percepção e Crise, que poderão ser constituídas por itens de atitudes mais intermédias ou mais 

extremas, respectivamente, em detrimento da conceptualização actual. 

Por último, mas não menos importante, a crítica ao facto de, apesar de se basear num 

mapa conceptual de natureza sistémica, o questionário reflectir apenas os resultados de um 

indivíduo num determinado momento do seu desenvolvimento (ou seja, por não se contemplar na 

prática, a dimensão do cronossistema do modelo ecológico do desenvolvimento humano 

(Bronfenbrenner, 1979)) e não ser possível ter acesso às mudanças de atitude dos indivíduos ao 

longo do tempo. Para mais, a construção de técnicas de medida que apostam na separação de 

componentes de variância, nas quais, regra geral, se pretende obter medidas separadas e  

unidimensionais, de acordo com os princípios inerentes à construção das tradicionais técnicas 

psicométricas, é pouco coerente com a conceptualização sistémica, assente no reconhecimento 

da complexidade, das sobreposições, das interacções e das relações dinâmicas entre factores 

(Afonso, 2007). Deste ponto de vista, um instrumento de avaliação, mesmo que baseado num 

modelo conceptual sistémico, sempre se revelará limitado no seu alcance, caso não seja 
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integrado com uma outra perspectiva mais complexa e contextualista de avaliação da  

problemática sob estudo. 

5.3. Pistas para Investigações Futuras 

Apesar das limitações referidas, acredita-se nas potencialidades do questionário 

concebido e nos resultados de possíveis estudos com ele conduzidos no futuro, assim como nos 

avanços que pode facilitar ao nível da intervenção e da investigação sobre a transexualidade em 

Portugal, uma área de investigação que tem sido muito negligenciada. 

Seria interessante, para isto, prosseguir com o aperfeiçoamento do questionário agora 

concebido, reduzindo a sua extensão, removendo possíveis itens redundantes e, eventualmente, 

substituindo alguns dos itens por outros que reflictam atitudes de nível mais “intermédio”, 

procedendo novamente a estudos de precisão e de validação noutras amostras. Neste âmbito, 

uma análise dos itens no quadro da Teoria de Resposta ao Item (TRI) também poderia ser útil 

para a obtenção de dados mais específicos relativos à qualidade dos itens como medidas do traço 

latente medido pelo questionário: a atitude face à transexualidade. 

Sugere-se, também, a aplicação do instrumento a uma amostra estratificada e 

representativa da população portuguesa – na qual se acredita que as variáveis seguirão uma 

distribuição mais próxima da Normal, apesar de tal não se ter verificado neste estudo –, para 

obtenção de dados reais quanto às atitudes da população face à transexualidade e às pessoas 

transexuais. Deste modo, certamente se obterão dados que permitam o planeamento de 

intervenções fundamentadas e úteis à adaptação a situações de transexualidade e ao aumento do 

bem-estar das pessoas transexuais, assim como daqueles que as rodeiam. 

 Evocando novamente a hipótese da transexualidade ser um “factor stressor”, sugere-se 

ainda uma verificação, inserindo-a na observação enquanto variável independente manipulada, o 

que permitiria, através da aplicação do método de equações estruturais, compreender a sua 

relação com outros construtos relevantes e, em última análise, confirmar a validação de construto 

do questionário. 

 Uma outra hipótese de investigação a aprofundar seria ainda a de a aceitação da situação 

de transexualidade ser maior nas relações mais próximas. Apesar de se reconhecer o maior 

impacto e uma possível reacção inicial mais negativa, acredita-se que, dada a existência de um 
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envolvimento naturalmente maior com pessoas mais próximas, também a aceitação da pessoa 

(independentemente desta ser transexual ou não) tenderá a ser maior e, consequentemente, 

também mais favorável a aceitação da sua situação de transexualidade. 

 Seria ainda interessante avançar, não apenas no campo da psicologia sistémica, mas da 

psicologia em geral, no estudo de técnicas estatísticas que permitam apreender as mudanças nos 

indivíduos e nos sistemas ao longo do tempo (integrando aqui a dimensão temporal associada ao 

cronossistema), para que se possam operacionalizar, de um modo mais eficiente, as relações 

temporais entre os sistemas e as suas transformações. 

 Por fim, fica por concretizar a hipótese complementar de que as atitudes dos outros são, 

por sua vez, um factor stressor para as pessoas transexuais. Olhando segundo uma perspectiva de 

causalidade circular para o estudo presente, compreende-se que a mudança nos sistemas passa 

por uma adaptação das várias partes, dando-lhes recursos (e.g. conhecimento, apoio), 

trabalhando estratégias de adaptação, reenquadrando percepções e ajustando os contextos. 

Importa, para isso, compreender o que torna a transexualidade tão causadora de stress para os 

outros e leva a atitudes de discriminação; e, por que razão “os outros” e as suas possíveis 

atitudes, parecem ser tantas vezes o mais difícil factor stressor para as pessoas transexuais. 

Afinal, apenas uma compreensão alargada dos factores em interacção nas relações, e das suas 

causalidades múltiplas, permitirá uma intervenção aprofundada e geradora de mudança, capaz de 

fazer uma diferença real na vida e no bem-estar das pessoas.  
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Anexo A 

Tabela A1 

Estratégias Cognitivas 

Ser aceitante da situação e dos outros. 

1. Rapidamente aceitar e confrontar a situação. 

2. Aceitar as diferentes respostas dos membros da família à situação. 

3. Aceitar as limitações, não tentar ser ou fazer tudo. 

Obter conhecimento útil. 

1. Procurar informação e factos sobre a situação. 

2. Entender a natureza da situação. 

Mudar a forma como a situação é vista ou definida (reenquadramento da situação). 

1. Separar o stress em partes manejáveis. 

2. Não ter falsas esperanças, mas acreditar na própria capacidade de lidar com a situação. 

3. Ter uma atitude optimista em relação à vida, a si próprio e aos outros. 

4. Não culpar outros nem ficar preocupado com a culpa; em vez disso, ser orientado para as 

soluções. 

5. Ver a questão como uma preocupação da família e não como o problema de um membro. 

6. Fazer o reenquadramento da situação redefinindo o problema de uma forma mais positiva.  

Estratégias Emocionais 

Expressar sentimentos e afecto. 

1. Expressar sentimentos e emoções negativas e positivas abertamente. 

2. Ser honesto, claro e directo na expressão de afectos. 

3. Ser claro e directo na expressão de compromisso para com o outro. 

Evitar ou resolver sentimentos negativos e expressões de emoção incapacitantes. 

1. Reduzir a ansiedade tirando tempo para se afastar ou relaxar quando necessário. 

2. Evitar reduzir emoções e sentimentos perturbadores de auto-punição, consumindo álcool, 

fumando ou chorando. 

3. Ser passivo relativamente à situação. 

Estar atento e ser sensível às necessidades emocionais dos outros. 

1. Ser sensível às necessidades dos outros. 

2. Partilhar sentimentos sobre a situação com o outro para estar mais ciente da situação de cada 

um. 
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Estratégias Relacionais 

Desenvolver a coesão e união dos membros da família. 

1. Fazer coisas em conjunto  para desenvolver e aumentar a integração familiar. 

2. Fazer coisas com as crianças e manter a estabilidade. 

Aumentar a capacidade de adaptação da família. 

1. Ser flexivel e estar disposto a mudar papéis, comportamentos e atitudes na família. 

Aumentar a cooperação  na família. 

1. Estar junto e comprometido a a cooperar enquanto família. 

2. Oferecer aos membros da família apoio mútuo e acessar à experiência de coping familiar. 

Construir e melhorar relações de confiança com os outros. 

1. Desenvolver relações de confiança com os outros. 

Aumentar a tolerância para com o outro. 

1. Ser mais tolerante para com os membros da família. 

Estratégias de Comunicação 

Ser aberto e honesto. 

1. Ser aberto na comunicação com outros membros da família. 

2. Ser honesto na comunicação com os outros. 

3. Trocar informações com o outro. 

4. Falar com alguém sobre a situação. 

Ouvir o outro. 

1. Ouvir os outros membros da família. 

2. Ser eficaz na comunicação quantitativa e qualitativamente. 

Ser sensível à comunicação não-verbal. 

1. Ser sensível e ciente da comunicação não-verbal. 

Estratégias Comunitárias 

Procurar apoio e ajuda de outros. 

1. Procurar e aceitar ajuda dos parentes quando necessária. 

2. Procurar e aceitar ajuda de serviços da comunidade quando necessários. 

Satisfazer as expectativas nas organizações. 

1. Aceitar e fazer jus às expectativas das organizações a que a família pertence. 

2. Permanecer como parte da organização ou da comunidade. 
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Estratégias Espirituais 

Envolver-se mais em actividades religiosas. 

1. Estar mais envolvido na religião ou em actividades religiosas. 

Aumentar a fé ou procurar a ajuda de Deus. 

1. Acreditar em Deus. 

Estratégias de Desenvolvimento Pessoal 

Desenvolver autonomia, independência e auto-suficiência. 

1. Estar envolvido no auto-desenvolvimento; isto permite maior independência e auto-

suficiência. 

Manter actividade em passatempos. 

1. Passar tempo em passatempos e actividades com amigos. 

Nota. Adaptado de “Reexamining Family Stress: New theory and research” por W. R. Burr, S.R. Klein e associados, 

1994, p.134-136. Copyright 1994, Sage Publications. 

 



Apêndice A 

Glossário
1
 

Cisgénero – Indivíduos cuja identidade de género é congruente com o sexo biológico. 

Cross-Dresser – Pessoa que, regular ou ocasionalmente, usa roupas que socialmente são vistas 

como sendo usadas pelo outro sexo.  

Disforia de Género – refere-se ao stress ou desconforto causado pela discrepância entre a 

identidade de género do indivíduo e o sexo atribuído à nascença (e o papel de género associado 

e/ou as características sexuais primárias ou secundárias). 

Expressão de Género – Comportamentos designados como “masculinos” ou “femininos” de 

acordo com o esperado segundo os papéis de género definidos numa determinada sociedade. 

Género – Construção social dos papéis de género de feminino e masculino. 

Identidade de Género – Também designada como “sexo psicológico”, refere-se à forma como 

cada indivíduo se sente e pensa em si próprio enquanto “homem” ou “mulher”. 

Intersexual – Refere-se a uma condição em que existe uma variação nos caracteres sexuais (e.g. 

órgãos genitais ambíguos, variações cromossómicas – XXY, XXYY, entre outros) que 

dificultam a identificação de um indivíduo como feminino ou masculino. 

LGBT – Sigla referente a “Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros”. 

Não-Conformidade com o Género – Refere-se se à forma como a identidade, papel ou 

expressão de género de um indivíduo diferem das normas culturais prescritas para as pessoas 

desse sexo numa determinada sociedade. 

Orientação Sexual – Atracção física, emocional e psicológica por indivíduos de um 

determinado sexo (ou por ambos). Podendo um indivíduo ser, por exemplo, heterossexual, 

homossexual, bissexual. 

Sexo Biológico – Definição do sexo com base nos órgãos sexuais, cromossomas e níveis 

hormonais de um indivíduo. O mesmo que “sexo atribuído à nascença”. 

                                                           
1 

As definições consideradas nesta secção representam uma compilação das explicações 

consensuais levantadas no estado de arte. 



Transexual – Indivíduo cuja identidade de género é incongruente com o sexo atribuído à 

nascença, sendo esta condição causadora de stress. 

Transfobia – Medo irracional ou ódio a pessoas transgénero ou transexuais. 

Transgénero – Designação atribuída a indivíduos que não se comportam de acordo com os 

papéis de género tradicionais, por outras palavras, que vivem em não-conformidade com o 

género.  

Travesti – pessoa que se veste com roupas do outro sexo por prazer ou diversão (muitas vezes 

ligado ao contexto do espectáculo). Em Portugal o termo é usado para designar drag queens, 

drag kings ou cross-dressers indiferentemente. 



Apêndice B 

Para facilitar a compreensão da explicação dos conceitos que se seguem, remete-se para o 

esquema da Figura B1. 

 

Figura B1. The Genderbread Person. Infográfico adaptado de Killerman (2012). 

Sexo 

Uma pessoa é habitualmente definida como sendo “homem” ou “mulher” com base no 

seu sexo biológico, i.e., se nascer com órgãos sexuais masculinos, testosterona predominante e 

cromossomas XY é um homem; se nascer com órgãos sexuais femininos, níveis predominantes 

de estrogénio e cromossomas XX, é uma mulher (APA, 2009; Dragowski et al. 2011; Killerman, 

2011).  

Género 

Independentemente do sexo biológico, existem as construções sociais dos papéis de 

género feminino e masculino (Freitas et al. 2011; Ruble, Martin & Berenbaum, 2006) e que no 

fundo são os estereótipos do que é ser “homem” e “mulher” e das suas diferenças em 

determinada sociedade ou cultura (Tobin et al., 2010). 



Expressão de género 

A expressão de género refere-se aos comportamentos esperados e geralmente atribuídos a 

cada um dos sexos, seja na forma de agir, vestir, comportar-se ou interagir (APA, 2009; 

Killerman, 2011). Por exemplo, “usar saia” é um comportamento tradicionalmente feminino na 

sociedade portuguesa, não o será, por outro lado, na Escócia onde os homens usam kilts; “do 

homem a praça, da mulher a casa” é um provérbio popular português que ilustra como o 

“trabalhar fora de casa e sustentar a família” era até há poucas décadas atrás, considerado um 

comportamento tipicamente masculino na sociedade portuguesa, em oposição ao “cuidar dos 

filhos e da casa”, considerado um comportamento tipicamente feminino – a isto se chama 

expressão de género.  

Se o sexo biológico é facilmente objectivável, a expressão de género não é. Uma pessoa 

do sexo biológico feminino pode ter comportamentos mais tipicamente masculinos e um homem 

apresentar uma expressão de género mais feminina, sem que por isso deixem de ser considerados 

“mulher” e “homem”, respectivamente. 

Identidade de género 

Existe ainda a questão da identidade de género que é a forma como a própria pessoa se 

sente e pensa em si própria enquanto “homem” ou “mulher” (Dragowski et al., 2011). Por outras 

palavras, é a forma como o indivíduo internamente interpreta a química que o compõe, por 

exemplo, os níveis hormonais (Gooren, 1990; Swaab, Chung, Kruijver, Hofman, Ishunina, 2001; 

Zhou, Hofman, Gooren, Swaab, 1995) e, ao confrontar com os papéis de género, identifica 

aquele a que sente pertencer (Killerman, 2011; Tobin et al., 2010).  

A identidade de género é, no fundo, como um “sexo psicológico” (Freitas et al., 2011),  

emerge por volta dos três anos de idade e a sua formação é afectada pelas  hormonas e pelo 

ambiente, tanto quanto pelo sexo biológico (Killerman, 2011).  

Orientação sexual 

No que respeita à orientação sexual, esta é independente da identidade de género e segue 

o padrão da população geral, podendo um indivíduo transexual sentir-se sexualmente atraído por 

homens, por mulheres, por ambos ou por nenhum dos sexos (APA, 2009; Freitas et al., 2011). 



Apêndice C 

O processo de reatribuição sexual (também denominado de “transição”) segue várias 

fases: o estabelecimento do diagnóstico (com duas avaliações clínicas em centros clínicos 

independentes que incluem avaliação psicológica e avaliação médica); o seguimento do 

indivíduo em psicoterapia (para avaliar desejos e expectativas quanto à transição, educação a 

membros da família, apoio pessoal individual, preparação para a terapia hormonal, apoio nas 

intervenções cirúrgicas e no pós-transição); uma prova real de vida (em que a pessoa deve viver 

e integrar-se nos seus contextos habituais, comportando-se de acordo com o sexo a que deseja 

pertencer, durante um período mínimo de um ano); o tratamento hormonal (que pode ser iniciado 

antes ou durante a prova real de vida); o tratamento cirúrgico; e o reconhecimento legal (Freitas 

et al., 2011; WPATH, 2001). Actualmente, com a nova Lei de Identidade de Género, Dec. Lei nº 

7/2011 de 15 de Março, o reconhecimento legal em Portugal pode ser feito em qualquer 

conservatória de registo civil e logo após o diagnóstico, mediante um relatório elaborado por 

uma equipa multidisciplinar de sexologia clínica. 

Mesmo perante o diagnóstico de disforia de género, o processo de reatribuição sexual 

pode não ser completo ou optar-se por diferentes resoluções (e.g. tratamento incompleto, 

aceitação do sexo atribuído à nascença e do comportamento estereotipado, vivência intermitente 

no papel de género desejado, entre outros) (Meyenburg, 1999; WPATH, 2001), sendo a decisão 

adaptada de acordo com as condições inerentes, o desejo da própria pessoa e o apoio da equipa 

clínica (Freitas et al., 2011). 

Antes da intervenção cirúrgica. existem dois critérios de prontidão que devem estar 

preenchidos com a prova real de vida: um progresso demonstrável na consolidação da identidade 

de género e um progresso demonstrável no trabalho, na familia e em questões interpessoais que 

resultem num estado de saúde mental significativamente melhor (WPATH, 2001). 

 



Apêndice D 

Tabela D.1 

Formato e características gerais dos itens 

 

 
Descrição Observações 

FORMATO DO 

QUESTIONÁRIO 

 

- Uma única forma constituída por três partes 

- Versão piloto: 

 Formato papel e lápis 

 Questionário e folha de resposta 

integrados 

- Versão experimental: 

 Online 

 

- Possíveis atitudes de 

resposta diferentes nas 

versões em papel e online 

FORMATO DOS 

ITENS 

 

- Na Parte I, pede-se que coloque uma cruz na 

opção mais adequada. 

- Na Parte II, pede-se que o respondente 

seleccione, de entre um conjunto de frases, a 

opção que melhor se adapta à sua situação 

- Na Parte III, é pedido ao respondente que leia 

cada frase e avalie a sua concordância. A escala 

contém 5 opções seguindo uma ordem desde o 

DISCORDO TOTALMENTE até ao 

CONCORDO TOTALMENTE, tendo o ponto 

neutro NÃO CONCORDO NEM DISCORDO 

 

- Ter em atenção atitudes de 

resposta 

CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

 

- Simples 

- Sem negações 

- Pouco extensos 

 

- Tentar que os itens não 

sejam muito repetitivos ao 

longo do questionário 

ORGANIZAÇÃO 

DOS ITENS 

 

- As secções da terceira parte organizam-se de 

acordo com os níveis sistémicos, com itens 

referentes às várias escalas distribuídos pelos 

níveis. 

 

 

 

 
  



Tabela D.2 

Especificação dos itens: Partes I e II 

 

 Descrição Objectivos 

PARTE 

I 

Recolha de dados demográficos 

(idade, sexo atribuído à nascença, género, 

orientação sexual, nacionalidade, distrito 

de residência, nível de escolaridade e 

profissão) 

 

- Caracterizar a população respondente 

e obter uma distribuição quanto à idade, 

sexo, nacionalidade, distrito de 

residência, nível de escolaridade e 

profissão; 

- Perceber se o respondente é 

considerado cisgénero ou se vive em 

não-conformidade com o género; 

- Captar eventuais viés na população 

respondente (e.g. ligadas ao género e 

orientação sexual, já que populações 

que constituem minorias relativas à 

identidade e orientação sexual tendem a 

ter maior proximidade e conhecimento 

sobre a temática). 

 

PARTE 

II 

 

- Questões que permitem avaliar o nível 

actual de conhecimento do indivíduo sobre 

a temática da transexualidade (desde o já 

ter ouvido falar nalgum caso de 

transexualidade ao contactar activamente 

com a temática); 

- Questões que permitem conhecer a 

reacção do respondente e a sua atitude de 

aceitação ou rejeição perante a 

transexualidade de um modo abstracto; 

 

- Compreender qual o nível de 

conhecimento do respondente sobre a 

temática da transexualidade;  

- Perceber a percepção e reacção quanto 

à transexualidade de modo abstracto; 

 

 
  



Tabela D.3 

Especificação dos Itens: Escalas 

 

Escalas Descrição 

Percepção 

Significado que a situação adquire para o indivíduo. 

- Pesquisas empíricas sugerem que a avaliação cognitiva individual dos 

eventos de vida tem grande influência sobre a resposta (Lazarus & 

Launier, 1978, citados por Price et al., 2010), e pode ser a componente 

mais importante na determinação da resposta de um indivíduo ou família a 

um evento stressor. 

Pode haver um reenquadramento (mudar a percepção do stressor para uma 

menos negativa): 

- Clarificação das questões, dificuldades e tarefas de modo a ser mais fácil 

responder ao problema; 

- Diminuir a intensidade do peso emocional associado aos stressores; 

- Encorajar a resolução da tarefa para promover o desenvolvimento social 

e emocional (adaptado de McCubin & Patterson, 1985). 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

São as características psicológicas, sociais, interpessoais e materiais de que 

o indivíduo dispõe para lidar com o evento stressor. 

Recursos individuais: 

- Financeiros (bem-estar económico); 

- Educacionais (informação, capacidade de resolução de problemas); 

- Saúde (bem-estar físico e emocional) 

- Psicológicos (auto-estima; capacidade de se adaptar a novas situações/ 

flexibilidade). 

Recursos da comunidade: 

- Apoio emocional (por parte da rede social) 

- Apoio à auto-estima; 

- Integração social; 

(Cobb, 1976, citado por Pirce et al., 2010) 

 

Estratégias 

de 

Coping 

Processos activos e comportamentos que indivíduo experimenta para gerir, 

adaptar-se ou lidar com uma situação stressante. 

Estratégias de coping: 

- Cognitivas; 

- Emocionais; 

- Relacionais; 

- Comunicacionais; 

- Comunitárias; 

- Espirituais; 

- de Desenvolvimento Individual. (Burr & Klein, 1994) 

 

Crise 

Sentimento de que a transexualidade é algo tão perturbador que o 

respondente admite pensamentos ou atitudes discriminatórios perante 

pessoas transexuais. 

Questões ligadas a situações de transfobia e passagem ao acto. 



Tabela D.4 

Especificação dos Itens: Descrição dos Níveis Sistémicos 

Níveis 

Sistémicos 
Descrição Objectivos 

INDIVIDUAL 

- Questões sobre características individuais e mais específicas do 

respondente que possam parecer recursos relevantes para a 

aceitação e adaptação a uma situação de transexualidade. 

- Obter um conjunto de 

características individuais que 

funcionem como recursos na 

adaptação a uma situação de 

transexualidade. 

MICRO 

- Contexto imediato em que o indivíduo participa directamente e 

estabelece relações interpessoais próximas. 

- Operacionalizado pela confrontação de uma possível situação de 

transexualidade de algum amigo próximo ou familiar (alguém da 

família com quem estabeleça uma relação de intimidade: e.g., 

irmão, filho, primo, cunhado, etc. que não conjuge ou pais). 

Nota: devido às implicações ao nível da própria sexualidade e dos 

modelos parentais, que poderiam comprometer estudos de 

validação, optou-se por pedir que as respostas quanto à situação 

hipotética não se dirijam aos parceiros românticos nem às figuras 

parentais do respondente. 

- Confrontar o respondente 

com uma situação hipotética 

de transexualidade num 

contexto de interacção 

directa/ relação próxima  

MESO 

- Relações e processos que têm lugar entre dois ou mais contextos 

do microssistema nos quais a pessoa participa directamente. 

- Operacionalizado pela confrontação de uma possível situação de 

transexualidade de um colega ou indivíduo do grupo de pares 

com quem o respondente estabeleça algum tipo de contacto. 

- Confrontar o respondente 

com uma situação hipotética 

de transexualidade num 

contexto directo mas 

relativamente a uma relação 

mais distanciada 

EXO 

- Nível sistémico em que o indivíduo não participa activamente em 

um ou mais dos contextos em interacção, mas em que é afectado 

pelos eventos ocorridos nestes. 

- Operacionalizado pelo questionamento das percepções, recursos e 

estratégias de coping do indivíduo, relativamente à possível 

transexualidade de alguém seu conhecido, da sua comunidade, 

emprego, vizinhança, com quem não estabeleça contacto 

directo. 

- Confrontar o respondente 

com uma situação hipotética 

de transexualidade num 

contexto em que não participa 

directamente e de alguém 

com quem não tem qualquer 

proximidade 

MACRO 

- Refere-se aos sistemas de valores, crenças e costumes, influências 

culturais, educativas, políticas, económicas, ideológicas e 

religiosas, entre outras na sociedade. 

- Operacionalizado através de perguntas gerais sobre 

transexualidade que permitam perceber, na perspectiva do 

indivíduo, qual a influência destes sistemas na aceitação da 

transexualidade e na integração de pessoas transexuais. 

- Investigar qual a influência 

das crenças, valores e 

ideologias da sociedade 

portuguesa nas concepções 

gerais de género, papéis de 

género e que contribuam para 

a aceitação ou criação de 

preconceitos quanto à 

transexualidade.   

 

 



 



Apêndice E 

Parte I 

Em cada questão, coloque uma cruz na opção que mais se adequa a si. 

Idade 18 a 25 anos ____ 26 a 35 anos ____ 36 a 45 anos ____ 46 a 55 anos ____

 56 a 65 anos ____ Mais de 65 anos ____ 

Sexo F ___ M___ Intersexo ___  

(coloque uma cruz de acordo com o sexo atribuído à nascença) 

Género (com que mais se identifica)   

F___ M ___ Ambos ___ Nenhum ___ Outro ___, qual? _______________________________ 

Orientação Sexual 

Heterossexual ___ Homossexual ___ Bissexual ___ Assexual ___   

Outra___, qual? _____________ 

Nacionalidade  Portuguesa ___  Outra ___, qual? _______________________________ 

Distrito de Residência (habitual) 

Aveiro ___ 

Beja ___ 

Braga ___ 

Bragança ___ 

Castelo Branco ___ 

Coimbra ___ 

Évora ___ 

Faro ___ 

Guarda ___ 

Leiria ___ 

Nível de Escolaridade (completo) 

Nenhum ___   Ensino Básico ___  2ºCiclo ___  3ºCiclo ___ 

Ensino Secundário ____  Ensino Superior ___ 

Profissão ____________________________________ 

Lisboa ___ 

Portalegre ___ 

Porto ___ 

Região Autónoma da Madeira ___ 

Região Autónoma dos Açores ___ 

Santarém ___ 

Setúbal ___ 

Viana do Castelo ___ 

Vila Real ___ 

Viseu ___ 

 



Apêndice E 

 



Parte II 

Chama-se transexual a uma pessoa cuja identidade de género é incongruente com o sexo atribuído à 

nascença. Um exemplo disto é a de alguém que nasce com um pénis, hormonas e cromossomas 

característicos do sexo masculino, mas sente-se uma mulher. 

Muitas destas pessoas optam por viver (identificando-se, usando roupa, comportando-se, etc.) de 

acordo com a sua identidade de género e não com o sexo atribuído à nascença, sendo que em muitos 

casos a pessoa opta ainda por corrigir o seu corpo cirurgicamente através de uma operação de 

reatribuição sexual, também chamada de “mudança de sexo”.  

Tendo em conta esta concepção de “transexualidade” e de “pessoa transexual”, por favor responda às 

questões que se seguem. 

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade. 

Para cada questão escolha a palavra ou frase que melhor descreve a sua situação: 

 

1. Considero-me  ___ muito  familiarizado com a temática da transexualidade. 

 

 

 

 

 

2. Conhece alguma pessoa transexual? 

___ Não, nem nunca ouvi falar 

___ Não, mas já ouvi falar de alguém (nas notícias, no emprego, etc.) 

___ Não conheço pessoalmente, mas sei de alguém que é / conheço de vista 

___ Sim, mas raramente estabeleço contacto com essa pessoa 

___ Sim e mantenho algum contacto com essa pessoa 

___ Sim e mantenho uma relação próxima com essa pessoa 

___ Sim, tenho um familiar que é transexual 

___ Eu sou transexual 

 

3. Participa ou já participou nalguma associação ou instituição que trabalhe activamente com a temática 

da transexualidade? 

___ Sim, participo actualmente  Qual? ________________________________________ 

___ Sim, já participei anteriormente Qual? ________________________________________ 

___ Não 

___ razoavelmente 

___ pouco 

___ nada 

 



Parte II 

4. Quando se fala em transexualidade, que sentimentos/emoções lhe são despertadas? (seleccione até 5 

opções que sinta como mais intensas) 

___ Curiosidade   ___ Repulsa   ___ Admiração  ___ Nojo 

___ Tristeza   ___ Compaixão   ___ Hostilidade   ___ Interesse 

___ Alegria   ___ Ansiedade   ___ Desinteresse ___ Entusiasmo  

___ Constrangimento  ___Tranquilidade  ___ Medo  ___ Simpatia  

___ Contentamento  ___ Ambivalência  ___ Empatia  ___ Confusão 

___ Indiferença   ___ Incómodo   ___ Apatia  ___ Afecto 

___ Raiva   ___ Esperança   ___ Surpresa  ___ Angústia 

___ Outros, quais? _____________________________________________________________________. 

 

 

5. Quando pensa na transexualidade, pensa nessa situação como algo: 

(seleccione até 3 opções) 

___ Natural   ___ Compreensível  ___ Perturbador ___ Ameaçador  

___ Anti-natural  ___ Incompreensível  ___ Indiferente  ___ Inofensivo 

___ Estranho   ___ Comum   ___ Aceitável  ___ Inaceitável 

 

 

6. Na sua opinião, a transexualidade é: 

(seleccione apenas 1 opção) 

___ Uma opção que a pessoa toma (de pertencer a outro género) 

___ Uma doença que pode afectar alguém 

___ O resultado de experiências de infância/ educação 

___ Uma condição de desconformidade corpo-identidade sexual sobre a qual a pessoa não tem controlo 

___ Outra, qual? ______________________________________________________________________. 

 



Parte II 

7. Acha que a sua percepção sobre a transexualidade mudou/mudaria após conhecer alguém 

transexual? 

___ Sim, num sentido positivo (ex. antes de conhecer achar a situação perturbadora, depois de 

conhecer achar compreensível). 

___ Sim, tornou-se ainda mais positiva (ex. antes de conhecer já aceitar, depois de conhecer 

desenvolver ainda mais interesse e compreensão) 

___ Sim, num sentido negativo (ex. antes de conhecer achar a situação indiferente, depois achar 

inaceitável). 

___ Sim, tornou-se ainda mais negativa (ex. antes de conhecer sentir-se desconfortável perante a 

temática, depois de conhecer desenvolver uma intolerância ainda maior) 

___ Não, não mudou / acho que não mudaria. 

___ Não sei, sinceramente é um assunto que me deixa desconfortável e sobre o qual não gosto muito de 

pensar. 

 

8. Na sua opinião, qual/ quais poderão ser as maiores dificuldades de uma pessoa transexual nos 

diversos contextos em que participa? (seleccione até 3 opções que considere mais relevantes) 

___ As questões ligadas às cirúrgias e hormonoterapia 

___ Desprotecção familiar e legal 

___ Dificuldades em encontrar parceiro/a nas relações amorosas 

___ Lidar com as reacções dos amigos e família 

___ Não saber da existência ou não conhecer ninguém que tenha passado pelo mesmo 

___ Pedir ajuda (ter coragem para falar da situação, saber onde se dirigir, em quem confiar, etc.) 

___ Poder ser alvo de discriminação 

___ Poder ter que manter ou sentir-se obrigado/a a manter uma imagem incongruente com o género a 

que sente pertencer 

___ Ter que assumir-se numa série de contextos (familiar, social, profissional, etc.) 

___ Ter que lidar com estereótipos e preconceitos na sociedade e nos media 

___ Ter que tratar da documentação  

___ Todo o processo de avaliações médicas, psicológicas e psiquiátricas (incluindo a prova real de vida) 

até à aprovação da operação 

___ Outras. Quais? ____________________________________________________________________. 

___ Não sei/ Não estou suficientemente informado sobre o assunto. 



Parte 3.A

1 2 3 4 5

1. Sinto-me bem física e emocionalmente.

2. Gosto de mim e tenho uma boa auto-estima.

3. Tenho recursos financeiros suficientes para viver moderadamente bem.

4. Sinto que as pessoas me respeitam.

5. Considero-me uma pessoa flexível.

6. Considero que tenho uma mente “aberta”.

7. Tenho facilidade em procurar informação sobre assuntos diversificados.

Quando me deparo com um problema no meu dia-a-dia, tenho facilidade em 

usar os meus recursos para resolvê-lo.

9. É fácil para mim adaptar-me a novas situações.

10. Sinto que sou respeitado pela minha família, amigos e colegas.

11. Tenho um bom grupo de amigos.

Tenho alguém em quem posso confiar e com quem posso falar sobre os meus

problemas.

13. Se precisar de ajuda, sei que tenho a quem recorrer.

14. A minha família apoia-me sempre que preciso.

15. As pessoas tendem a recorrer a mim para falar dos seus problemas.

16. Considero-me uma pessoa sociável.

17. As pessoas costumam aproximar-se e gostar de mim.

18. Sou uma pessoa tolerante.

19. Sou uma pessoa autónoma.

Sou independente nas minhas decisões e na forma como resolvo os meus

problemas.

Nesta parte do questionário ser-lhe-á apresentado um conjunto de frases que transmitem diversos

modos de funcionamento, pensamento e acção. 

Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, colocando um “x” numa das opções tendo

em conta a correspondência 1 = "Discordo Totalmente"; 2 = "Discordo"; 3 = "Não Concordo Nem Discordo"; 

4 = "Concordo" e 5 = "Concordo Totalmente".

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade.

8.

12.

20.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.A

1 2 3 4 5

21. Interesso-me por actividades que me ajudem no meu desenvolvimento pessoal.

22. Costumo participar em actividades com os meus amigos.

23. Dedico-me a algum(ns) passatempo(s).

24. Habitualmente, tenho uma atitude positiva em relação à vida.

25. Acredito em Deus ou em “algo superior” para me ajudar.

26. Considero-me uma pessoa religiosa / espiritual.

Costumo envolver-me em actividades ligadas à minha religião ou crenças

espirituais.

Quando me deparo com uma situação nova, tenho interesse em pesquisar sobre

ela.

Quando sinto que se passa algo, rapidamente aceito a existência do problema e 

confronto a situação.

Perante uma situação difícil, compreendo e aceito que algumas pessoas reajam 

de forma diferente da minha.

Perante uma situação mais difícil de resolver, procuro entender a essência do 

problema e o que o está a causar.

32. Tento sempre clarificar muito bem os problemas para facilitar a sua resolução.

Quando surge um problema, consigo dividi-lo em partes ou fases, de modo a 

torná-lo mais fácil de resolver.

34. Na generalidade, aceito-me como sou.

35. Tenho facilidade em aceitar pessoas diferentes.

36. As políticas sociais são um tema importante para mim.

37. Quando me falam de alguém, procuro verificar se é verdade antes de reagir.

38. Sou uma pessoa muito prática e orientada para as soluções.

39. Considero-me uma pessoa capaz de gerir e resolver os meus problemas.

40. Gosto de olhar para os problemas como desafios.

41. Tento sempre ver o lado positivo das situações.

42. Frequentemente sinto que tenho que ser eu a fazer tudo ou a resolver tudo.

43. Facilmente ganho falsas esperanças.

Tenho tendência a ver todos os problemas à minha volta como “meus” e a tentar

 resolver tudo sozinho.
44.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.A

1 2 3 4 5

45. É-me difícil aceitar as minhas limitações perante um problema.

46.
Geralmente, tendo a ignorar os problemas esperando que o tempo ou outras 

pessoas os resolvam.

47.
Quando estou perante um problema, acabo por me centrar muito em perceber de 

quem é a culpa.

48. Sou bastante intolerante quando fazem algo de que não gosto.

49.
Tenho dificuldade em perdoar quando fazem algo ou dizem algo de que não gosto, 

mesmo que não considere muito grave.

50. Considero-me uma pessoa rígida.

51. Tenho dificuldades em adaptar-me às mudanças.

52. Sinto sempre dificuldades em pedir ajuda.

53. A maioria dos problemas parece-me demasiado difícil de resolver.

54. Pessoas muito diferentes fazem-me confusão.

55. Considero-me algo preconceituoso.

56. Estar junto de pessoas com alguma deficiência deixa-me desconfortável.  

57.
Quando estou perante uma situação que me causa stress,  consigo acalmar-me e 

tomar decisões “de cabeça fria”.

58. Reajo muito emocionalmente a situações de que não estou à espera.

59. Por vezes, considero difícil conter os meus impulsos.

60.
Costumo tomar decisões no “calor do momento”, sem pensar muito nas 

consequências.

61. Se alguém me chatear tenho tendência a insultar a pessoa imediatamente.

62. Se alguém me ameaçasse, bater-lhe-ia sem pensar duas vezes.

63. Algumas situações perturbam-me tanto que sou incapaz de  evitar reagir.

64. Reajo violentamente a situações que me perturbam.

65. Já fiz bullying  (violência física, psicológica ou emocional a outra pessoa).

66.
Já discriminei ou falei mal de alguém por ser de outra raça, género ou orientação 

sexual. 

67.
Para mim, a transexualidade é uma situação demasiado incómoda ou assustadora 

para conseguir lidar com ela.

68.
Se uma pessoa me dissesse que não se sente nem homem nem mulher, pensaria 

que há algo de errado com ela.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.A

1 2 3 4 5

69.
Sinto-me incomodado quando estou perto de homens com atitudes / 

comportamentos femininos ou de mulheres masculinas.

70.
Imaginar que uma pessoa que nasce com o corpo de homem se possa sentir uma 

mulher enoja-me. 

71.
Imaginar que uma pessoa que nasce com o corpo de mulher se possa sentir um 

homem enoja-me.

72.
Se uma pessoa me dissesse que era transexual, eu sentiria uma repulsa tão grande 

que era capaz de sentir vontade de lhe bater ou insultá-la.

73.
Seria incapaz de conviver naturalmente com uma pessoa que eu soubesse que é 

transexual.

74. Considero a transexualidade ofensiva para as restantes pessoas.

75.
As pessoas devem ser livres para se expressarem livremente, independentemente 

do seu género.

76.
Tendo oportunidade, acharia interessante informar-me mais sobre o assunto da 

transexualidade.

77.
Se gostasse mesmo de uma pessoa, aceitaria tê-la como parceira romântica, 

independentemente de ser ou não transexual.

78. Para mim, uma pessoa transexual não é mais nem menos que qualquer outra.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.B

1 2 3 4 5

79. Para mim seria indiferente.

80. Iria sentir-me assustado.

81. Iria recear estar a correr riscos.

82. Para mim, seria muito perturbador.

83. Aceitaria imediatamente a situação sem dificuldades.

84. Por muito que goste da pessoa, acho que jamais aceitaria.

85. Inicialmente seria um choque, mas acabaria por aceitar.

86.
Ficaria preocupado com o que outras pessoas iriam pensar de mim, por ter uma 

relação tão próxima com essa pessoa.

87. Ficaria preocupado que essa pessoa sofresse de discriminação.

88. Mais do que como um problema, tentaria ver a situação como um desafio.

89.
Veria a situação como uma oportunidade de crescimento pessoal e para aprender 

mais sobre o assunto.

90. Ficaria contente por ajudar a pessoa a passar por todo o processo.

91. Para mim, seria impossível gerir a situação.

92. Ficaria assustado com a provável reacção da minha família.

93.
Ficaria tão perturbado que me recusaria a falar com a pessoa durante algum 

tempo.

94. Reagiria tão violentamente que era capaz de lhe bater.

95. Diria que está louco/louca ou doente.

Imagine, agora, que essa pessoa lhe diz que é transexual e que quer iniciar o processo de

Pense em alguém com quem mantém uma relação bastante próxima como um familiar ou 

amigo (pode ser, por exemplo, um filho, irmão, melhor amigo/a, mas não seu parceiro 

romântico nem um dos seus pais).

Indique qual o tipo de relação (ex. amizade próxima) ou grau de parentesco (ex. irmão) que 

mantém com essa pessoa ______________________________________ .

Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, colocando um “x” numa das

opções tendo em conta a correspondência 1 = "Discordo Totalmente"; 2 = "Discordo";

 3 = "Não Concordo Nem Discordo"; 4 = "Concordo" e 5 = "Concordo Totalmente".

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade.

 reatribuição sexual (ou seja, fazer a operação de "mudança de sexo").

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.B

1 2 3 4 5

96. Cortaria relações com a pessoa imediatamente.

97. Tentaria que mudasse de ideias, convencendo-o/a de que está confuso/a.

98.
Tentaria que continuasse tudo como antes, fingindo que não me tinha contado 

nada.

99. Pediria que não fosse em frente com o processo.

100. Pediria que não falasse da situação a mais ninguém.

101. Faria de tudo para impedir o processo.

102. Ameaçaria sair da vida dele/dela se fosse em frente com esse “disparate”.

103. Independentemente da reacção inicial, acabaria por apoiar a pessoa.

104. Tentaria informar-me sobre a temática para poder ajudar a pessoa.

105. Aceitaria que é uma decisão dele/dela.

106.
Falaria abertamente com a pessoa sobre os sentimentos positivos e negativos que a 

situação despertara em mim.

107. Seria claro, honesto e directo na expressão dos meus afectos.

108. Diria à pessoa que poderia contar sempre comigo.

109. Tentaria ficar sozinho para relaxar e pensar sobre a situação antes de reagir.

110.
Tentaria evitar ou reduzir sentimentos perturbadores em relação à situação 

consumindo álcool, tabaco ou drogas.

111. Seria passivo em relação à situação.

112. Tentaria ser sensível às necessidades dele/dela.

113. Ouviria atentamente a pessoa.

114. Procuraria falar com alguém sobre a situação.

115.
Tentaria contactar alguém da minha confiança que me ajudasse a lidar com a 

situação.

116.
Procuraria apoio de alguma associação/ instituição para conseguir lidar com a 

situação.

117. Tentaria passar mais tempo com a pessoa.

118. Mostraria que podia confiar em mim.

119. Seria paciente.

120. Tentaria ser tolerante.

121. Tentaria adaptar-me à situação ajustando os meus comportamentos e atitudes.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.C

1 2 3 4 5

122. Para mim seria indiferente.

123. Ficaria chocado/a.

124. Seria tão estranho para mim que me afastaria da pessoa.

125.
Ficaria preocupado com o que outras pessoas pensariam de mim por me dar com 

ele/ela.

126. Ficaria tão desconfortável que reduziria o contacto ao mínimo possível.

127.
Iria sentir-me muito perturbado ao trabalhar/ estar no mesmo espaço que a 

pessoa.

128. Não me sentiria minimamente perturbado pela situação.

129. Apoiaria a decisão da pessoa.

130. Acharia a pessoa tão corajosa que felicitaria a decisão.

131. Pensaria em afastar-me da pessoa.

132. Cortaria imediatamente o contacto com ele/ela.

133. Seria difícil não comentar a situação com outros colegas ou amigos.

134.
Criticaria o aspecto da pessoa e o seu comportamento, por ser mais feminino (ou 

masculino).

135. Gozaria com outros amigos sobre o facto dele/dela ser transexual.

136. Sentiria tanto nojo que poderia mesmo insultar a pessoa.

137. Acharia aceitável que a humilhassem.

138.
Se ouvisse alguém a falar mal da pessoa por ser transexual, interviria tentando 

defendê-la.

139. Tentaria ser sensível às necessidades dele/dela.

Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, colocando um “x” numa das

opções tendo em conta a correspondência 1 = "Discordo Totalmente"; 2 = "Discordo";

 3 = "Não Concordo Nem Discordo"; 4 = "Concordo" e 5 = "Concordo Totalmente".

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade.

Pense em alguém que conhece mas com quem mantém uma relação menos próxima, como um colega de

trabalho ou amigo que apenas contacta ocasionalmente.

Indique qual o tipo de relação (ex. profissional, de amizade) que mantém com essa pessoa ______________.

Imagine que ouve os seus colegas e/ou amigos dizer que essa pessoa se assumiu como transexual.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.C

1 2 3 4 5

140. Iria disponibilizar-me para ajudar no que ele/ela precisasse.

141. Não faria nada relativamente à situação.

142. Não mudaria a minha forma de estar e agir com ele/ela.

143. O ambiente entre o grupo é tão bom que esta situação não faria diferença.

144.
Acho que as pessoas à minha volta continuariam a respeitá-lo/a tanto quanto 

antes.

145.
A pessoa está tão bem integrada que dificilmente teria problemas por ser 

transexual.

146. Acredito que a pessoa se sentiria tão mal naquele ambiente que acabaria por sair.

147. Acho que alguém acabaria por lhe fazer mal.

148. Tentaria aproximar-me mais dele/dela.

149.
Seria flexível e ajustaria os meus comportamentos e atitudes face a ele/ela para 

que se sentisse confortável.

150. Tentaria ser tolerante perante as mudanças físicas no aspecto dele/dela.

151. Procuraria ajuda na empresa ou junto de amigos comuns para o/a ajudar.

152. Falaria abertamente sobre a minha percepção quanto à situação.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.D

1 2 3 4 5

153. Sentiria repulsa.

154. Tentaria manter-me o mais afastado possível dele/dela.

155. Se nos cruzassemos iria sentir-me desconfortável.

156. Simpatizaria com ele/ela.

157.
Tentaria aproximar-me e/ou conhecer a pessoa para compreender melhor a 

situação.

158. Para mim seria indiferente.

159. Trataria a pessoa como trato qualquer outra.

160.
Se o meu grupo de amigos fizesse piadas sobre a pessoa, não teria problema em rir-

me com eles.

161. Se pudesse tentaria prejudicá-lo/a. 

162. Interviria ou chamaria ajuda, se visse alguém a bater nessa pessoa.

163. Procuraria instituições que pudessem ajudar essa  pessoa.

164. Se a pessoa tentasse falar comigo, poderia tratá-la mal ou insultá-la.

165. Jamais teria uma relação de amizade com aquela pessoa.

166. Aconselharia as pessoas à minha volta a não falarem com ele/ela.

167. Tentaria ser o mais tolerante possível perante a situação.

168.
No que dependesse de mim, tentaria que o ambiente fosse o mais aceitante 

possível da situação.

169.
Ainda que a situação me perturbasse, manteria a calma e não faria nada em 

relação a isso.

Aceitaria simplesmente que a pessoa é diferente de mim e seguiria com a minha 

vida.
170.

opções tendo em conta a correspondência 1 = "Discordo Totalmente"; 2 = "Discordo";

 3 = "Não Concordo Nem Discordo"; 4 = "Concordo" e 5 = "Concordo Totalmente".

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade.

Pense em alguém que conhece apenas de vista e/ou com quem não mantém contacto directo.

Indique qual o tipo de espaço que partilha com essa pessoa (ex. vizinhança, escola/trabalho, igreja, centro

desportivo) ______________________________________ .

Imagine que ouve algumas pessoas comentar que ele/ela se assumiu como transexual.

Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, colocando um “x” numa das

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.E

1 2 3 4 5

171.
A sociedade está hoje preparada para se falar no tema da transexualidade mais 

abertamente.

172. Existe informação correcta e acessível sobre esta temática.

173. As pessoas lidam bem com a diferença.

174. Vivemos numa sociedade preconceituosa.

175.
As pessoas podem expressar a sua identidade de género livremente e sem medos, 

na nossa sociedade.

176. Em Portugal, a transexualidade é considerada moralmente errada.

177.
Para a nossa sociedade, as pessoas transexuais são homossexuais que mudam de 

sexo para serem aceites.

178. A transexualidade é vista como um pecado.

179. Deus criou o homem e a mulher e não é aceitável que se tente mudar isso.

180.
As crianças devem brincar com brinquedos apropriados ao seu género (ex. meninas 

devem brincar com bonecas, meninos devem brincar com carros).

181.
Os homens devem desempenhar um papel mais dominante e as mulheres um 

papel mais submisso.

182. A temática da transexualidade deve ser abordada nas escolas.

183.
As instituições que prestam cuidados de saúde têm conhecimento suficiente sobre 

esta temática.

184.
Existem instituições e associações preparadas para prestar o apoio devido às 

pessoas transexuais.

185. Nas instituições públicas de saúde, as pessoas transexuais não são discriminadas.

186.
Profissionais que trabalham na área da saúde mental estão bem informados sobre 

questões ligadas à orientação sexual, ao género e à transexualidade. 

187. A transexualidade é considerada uma doença.

188.
As cirurgias de reatribuição sexual devem ser comparticipadas por fundos públicos 

de saúde.

189.
As políticas sociais encontram-se ajustadas à realidade da transexualidade em 

Portugal.

190.
O sistema judicial encontra-se preparado para lidar com problemáticas ligadas à 

transexualidade (ex. pessoas transexuais vítimas de agressões e discriminação). 

Este último conjunto de questões destina-se a compreender a sua perspectiva sobre a aceitação ou não da

Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, colocando um “x” numa das

opções tendo em conta a correspondência 1 = "Discordo Totalmente"; 2 = "Discordo";

 3 = "Não Concordo Nem Discordo"; 4 = "Concordo" e 5 = "Concordo Totalmente".

Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade.

transexualidade na sociedade portuguesa.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Parte 3.E

1 2 3 4 5

191. Pessoas transexuais têm, na prática, os mesmos direitos que os restantes cidadãos.

192. As pessoas transexuais são devidamente protegidas.

193. As pessoas transexuais podem sentir-se seguras.

194.
As oportunidades de emprego são iguais, independentemente da pessoa ser ou não 

transexual.

195. Pessoas pertencentes a minorias estão mais sujeitas a ser vítimas de discriminação.

196. É frequente ouvir-se falar de crimes ou discriminações contra minorias sexuais.

197.
As pessoas transexuais estão mais sujeitas a serem vítimas de discriminação que a 

maioria das pessoas.

198.
Pessoas transexuais costumam ser discriminadas em múltiplos ambientes (ex. 

social, familiar, profissional, serviços de saúde)

199.
Pessoas transexuais estão sujeitas a crimes mais violentos do que a maioria das 

pessoas.

Muito obrigado pela sua participação!

Pode utilizar este espaço para observações ou sugestões relativamente a este questionário.

 1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não Concordo Nem Discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente



Apêndice F 

Tabela F.1 

Tabela de Frequências da Idade (N=39) 

Idade % % Cumulativa 

18 a 25 anos 46,2 46,2 

26 a 35 anos 25,6 71,8 

36 a 45 anos 7,7 79,5 

46 a 55 anos 12,8 92,3 

56 a 65 anos 2,6 94,9 

Mais de 65 anos 2,6 97,4 

Sem resposta 2,6 100,0 

 

Tabela F.2 

Tabela de Frequências do Sexo (N=39) 

Sexo 

(atribuído à nascença) % 

Feminino 71,8 

Masculino 28,2 

Intersexo 0,0 

 

Tabela F.3 

Tabela de Frequências da Identidade de Género (N=39) 

Género 

(com que mais se identifica) 

% 

Feminino 59,0 

Masculino 33,3 

Ambos 5,1 

Outro 2,6 

 

Tabela F.4 

Tabela de Frequências da Orientação Sexual 

Orientação Sexual % 

Heterossexual 46,2 

Homossexual 30,8 

Bissexual 20,5 

Outra 2,6 

 



 

Tabela F.5 

Tabela de Frequências do Distrito de Residência 

Distrito de Residência % 

Aveiro - 

Beja - 

Braga 5,1 

Castelo Branco - 

Coimbra - 

Évora - 

Faro - 

Leiria 28,2 

Lisboa 53,8 

Portalegre - 

Porto 2,6 

Região Autónoma da Madeira - 

Região Autónoma dos Açores - 

Santarém - 

Setúbal 10,3 

Viana do Castelo - 

 

 

Tabela F.6 

Tabela de Frequências do Nível de Escolaridade (completo) 

Nível de Escolaridade % % Cumulativa 

Ensino Básico 7,7 7,7 

2º Ciclo 2,6 10,3 

3º Ciclo 2,6 12,8 

Ensino Secundário 38,5 51,3 

Ensino Superior 48,7 100,0 

 

  



Tabela F.7 

Tabela de Frequências da Profissão 

Profissão % 

Assistente Administrativo/a 2,6 

Bancário/a 2,6 

Comerciante 5,1 

Desempregado/a 7,7 

Doméstica 5,1 

Empresário/a 2,6 

Enfermeiro/a 2,6 

Engenheiro/a Agrónomo/a 2,6 

Escriturário/a 2,6 

Estudantes 38,5 

Forneiro/a 2,6 

Militar 5,1 

Neuropsicólogo/a 2,6 

Operador(a) 2,6 

Psicólogo/a Clínico/a 5,1 

Reformado/a 2,6 

Técnico/a de Telecomunicações 2,6 

Técnico/a Superior 2,6 

Web Designer 2,6 

 

 



 
Figura F.1. Estudo piloto: Parte II, item 1. “Considero-me [nada, pouco, razoavelmente ou 

muito] familiarizado com a temática da transexualidade” (N=39) 

 

 
Figura F.2. Estudo piloto: Parte II, item 2. “Conhece alguma pessoa transexual?” (N=39) 



 
 

Figura F.3. Estudo piloto: Parte II, item 3. “Participa ou já participou nalguma associação ou 

instituição que trabalhe directamente com a temática da transexualidade?” (N=39) 

 

 

 

 



Apêndice G 

Supervisora: Prof.ª Doutora Maria João Afonso                                     Investigadora: Rita Oliveira 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa            roliveira3488@gmail.com 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Estudo das percepções da população portuguesa em relação à transexualidade: contributo 

para a compreensão de factores stressores no desenvolvimento da identidade de género 

No âmbito da Tese de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, encontro-me a realizar um estudo da 

forma como a população portuguesa percepciona a transexualidade, o qual envolverá a construção e 

validação de um novo questionário. 

Os objectivos do estudo são 1) a construção e validação de um questionário tendo como alvo a 

população geral e que permita compreender as atitudes e percepções desta em relação à 

transexualidade; 2) compreender as percepções da população geral relativamente à natureza dos 

problemas e às dificuldades que enfrenta a pessoa transexual e aos recursos de que dispõe para lidar 

com eles; 3) identificar factores ambientais facilitadores da adaptação a uma identidade de género 

diferente do sexo biológico (a nível da família, das instituições e da sociedade em geral). 

Neste sentido, solicito a sua colaboração para o preenchimento deste questionário que demorará cerca 

de 40 minutos. 

Por se encontrar numa fase de estudo piloto, ser-lhe-á pedido que indique, no final, se sentiu 

dificuldades no preenchimento do questionário e se considera existirem outras questões que seria 

pertinente incluir, para tornar o questionário mais completo e preciso. Neste caso, pode indicá-las à 

investigadora, ou pode fazer sugestões por escrito, no próprio questionário. 

Para garantir a confidencialidade e anonimato, não serão pedidos dados (como o nome) que permitam 

identificá-lo/a, e ser-lhe-á pedido que, findo o preenchimento, coloque o seu questionário no envelope 

e o sele. Este será colocado aleatoriamente junto dos restantes e aberto apenas no final do estudo 

piloto, de modo a minimizar a possibilidade de identificação de cada participante. 

Apenas a investigadora terá acesso aos dados do questionário que serão imediatamente codificados de 

forma a salvaguardar o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados. Posteriormente, 

os dados recolhidos serão transformados em números e utilizados apenas para fins estatísticos e de 

validação da escala. 

Ao longo do questionário encontrará todas as instruções necessárias ao seu preenchimento. 

A sua participação é voluntária e, se assim o desejar, pode interrompê-la a qualquer momento, sendo 

que as alíneas preenchidas serão invalidadas, não sendo usadas neste estudo. 

Confirmo que me sinto informado/a sobre o estudo para que está a ser solicitada a minha 

participação e que aceito que as minhas respostas sejam utilizadas no âmbito desta investigação. 

_________________________________________________, _____/ ____/ ____ 

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 

 



Apêndice H 
Parte I 
Em cada questão, seleccione a opção que mais se adequa a si. 
 
Idade * 

 18 a 25 anos 

 26 a 35 anos 

 36 a 45 anos 

 46 a 55 anos 

 56 a 65 anos 

 Mais de 65 anos 
 
Sexo *Seleccione uma das opções, de acordo com o sexo biológico (isto é, atribuído à nascença). 

 Feminino 

 Masculino 

 Intersexo 
 
Identidade de Género *Indique como se sente 

 Homem (predominantemente) 

 Mulher (predominantemente) 

 Ambos 

 Nenhum 

 Other:  
 
Orientação Sexual * 

 Heterossexual 

 Homossexual 

 Bissexual 

 Assexual 

 Não sei/Prefiro não responder 

 Other:  
 
Nacionalidade * 

 Portuguesa 

 Outra 



Distrito de Residência *(habitual)  
Aveiro 
Beja 

Braga 
Bragança 

Castelo Branco 
Coimbra 

Évora 
Faro 

Guarda 
Leiria 
Lisboa 

Portalegre 
Porto 

Região Autónoma da Madeira 
Região Autónoma dos Açores 

Santarém 
Setúbal 

Viana do Castelo 
Vila Real 

Viseu 
 
Nível de Escolaridade *(completo) 

 1ºCiclo ou menos 

 2ºCiclo 

 3ºCiclo 

 Ensino Secundário 

 Ensino Superior 

 Estudos Pós-Graduados 
 
Profissão *Indique qual a sua profissão. Se for reformado, indique também qual a profissão que 
exercia anteriormente. 

 
 
  



Parte II 
 
POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE A SEGUINTE DEFINIÇÃO, ANTES DE RESPONDER De acordo a APA 
(Associação Americana de Psiquiatria), a Disforia de Género ou Transexualidade define-se como o 
desconforto com o sexo biológico ou com o papel de género (ou seja, a pessoa ser de um sexo e 
sentir-se desconfortável com ele ou com os comportamentos que se esperam dela por ser "homem" 
ou "mulher") (DSM-V). Um exemplo disto é o de alguém que nasce com um pénis, hormonas e 
cromossomas característicos do sexo masculino, mas sente-se uma mulher. Quando esta condição 
causa um stress significativo, muitos transexuais optam por viver (identificando-se, usando roupa, 
comportando-se, etc.) de acordo com a sua identidade de género e não com o sexo biológico, sendo 
que em muitos casos a pessoa opta, além disso, por corrigir o seu corpo cirurgicamente através de 
um processo de reatribuição sexual (habitualmente designado como "operação de mudança de 
sexo"). Tendo em conta esta concepção de "transexualidade" e de "pessoa transexual", por favor 
responda às questões que se seguem. Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda 
com a maior sinceridade. 
 
1.Considero-me: * 

 nada familiarizado com a temática da transexualidade 

 pouco familiarizado com a temática da transexualidade 

 razoavelmente familiarizado com a temática da transexualidade 

 muito familiarizado com a temática da transexualidade 
 
2.Conhece alguma pessoa transexual? * 

 Não, nem nunca ouvi falar 

 Não, mas já ouvi falar de alguém (nas notícias, no emprego,etc.) 

 Não conheço pessoalmente, mas sei de alguém que é/ conheço de vista 

 Sim, mas raramente estabeleço contacto com essa pessoa 

 Sim e mantenho algum contacto com essa pessoa 

 Sim e mantenho uma relação próxima com essa pessoa 

 Sim, tenho um familiar que é transexual 
 
3.Participa ou já participou nalguma associação ou instituição que trabalhe directamente com a 
temática da transexualidade? * 

 Não 

 Sim, já participei anteriormente 

 Sim, participo actualmente 
 
 
 



4.Quando se fala em transexualidade, que sentimentos/ emoções lhe são 
despertados? *Seleccione até 5 opções que sinta como mais intensas 

 Curiosidade 

 Tristeza 

 Constrangimento 

 Indiferença 

 Repulsa 

 Compaixão 

 Ansiedade 

 Tranquilidade 

 Ambivalência 

 Incómodo 

 Esperança 

 Admiração 

 Desinteresse 

 Medo 

 Empatia 

 Surpresa 

 Nojo 

 Interesse 

 Entusiasmo 

 Simpatia 

 Confusão 

 Afecto 

 Angústia 

 Other:  
 
 

  



5.Quando pensa em transexualidade, pensa na situação como algo: *(Seleccione até 3 opções) 

 Natural 

 Compreensível 

 Perturbador 

 Ameaçador 

 Anti-Natural 

 Incompreensível 

 Indiferente 

 Inofensivo 

 Estranho 

 Comum 

 Aceitável 

 Inaceitável 

 Pecado 

 Raro 
 
6.Na sua opinião, a transexualidade é: * 

 Uma opção que a pessoa toma (de pertencer a outro sexo) 

 Uma doença 

 O resultado de experiências de infância/ educação 

 O resultado de um trauma 

 Uma condição de desconformidade corpo-identidade sexual sobre a qual a pessoa não tem 

controlo 

 Other:  
 

  



7.Acha que a sua percepção sobre a transexualidade mudou/ mudaria após conhecer alguém 
transexual? * 

 Sim, num sentido positivo (ex. antes de conhecer achar a situação perturbadora, depois de 

conhecer achar compreensível) 

 Sim, tornou-se ainda mais positiva (ex. antes de conhecer já aceitar, depois de conhecer 

desenvolver ainda mais interesse e compreensão) 

 Sim, num sentido negativo (ex. antes de conhecer achar a situação indiferente, depois achar 

perturbador) 

 Sim, tornou-se ainda mais negativa (ex. antes de conhecer sentir-se desconfortável perante a 

temática, depois de conhecer desenvolver uma intolerância ainda maior) 

 Não, não mudou/ acho que não mudaria. 

 Não sei, sinceramente é um assunto que me deixa desconfortável e sobre o qual não gosto 

muito de pensar. 
  



8.Na sua opinião, qual/ quais poderão ser as maiores dificuldades de uma pessoa transexual nos diversos 
contextos em que participa? * 

Seleccione até 5 opções que considere mais relevantes 

 As questões ligadas às cirurgias e hormonoterapia 

 Desprotecção familiar e legal 

 Dificuldades em encontrar parceiro/a nas relações amorosas 

 Lidar com as reacções dos amigos e da família 

 Não saber da existência ou não conhecer ninguém que tenha passado pelo mesmo 

 Pedir ajuda (ter coragem para falar da situação, saber onde se dirigir, em quem confiar, etc.) 

 Poder ser alvo de discriminação 

 Poder ter que manter ou sentir-se obrigado/a a manter uma imagem incongruente com o género a que 

sente pertencer 

 Ter que se assumir numa série de contextos (familiar, social, profissional, etc.) 

 Ter que lidar com estereótipos e preconceitos na sociedade e nos media 

 Todo o processo de avaliações médicas, psicológicas e psiquiátricas até à aprovação das operações 

 Não conseguir arranjar emprego 

 Não poder frequentar espaços em que exiba o corpo (praia, ginásios, etc.) 

 Ter problemas com a polícia ou na fronteira, já que o seu aspecto físico não corresponde ao sexo que 

consta nos documentos oficiais 

 Ter problemas na escola ou universidade 

 Não sei/ Não estou suficientemente informado sobre o assunto. 

 Other:  

  



Parte 3.A 
Este conjunto de questões destina-se a compreender a sua perspectiva sobre a forma como acha 
que a sociedade portuguesa se deve/deveria comportar perante a transexualidade e as diferentes 
formas de expressão de género. Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, 
seleccionando uma das opções tendo em conta a correspondência 1= "Discordo Totalmente" e 5= 
"Concordo Totalmente". Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior 
sinceridade. 
 
1. A temática da transexualidade deve ser abordada mais amplamente nos meios de 
comunicação, para que mais pessoas estejam informadas sobre esta realidade. * 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
2. A temática da transexualidade deve ser abordada nas escolas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
3. As crianças devem brincar com brinquedos apropriados ao seu género (ex. meninas devem 
brincar com bonecas, meninos devem brincar com carrinhos). * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
4. Os homens devem desempenhar um papel mais dominante e as mulheres um papel mais 
submisso. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
5. Pessoas transexuais devem ser vistas como homossexuais que mudam de sexo para serem mais 
aceites. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
6. A transexualidade deve ser considerada uma doença. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 



7. A transexualidade deve ser considerada moralmente errada. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
8. A transexualidade deve ser considerada um pecado. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
9. Pessoas transexuais devem fazer esforços para serem discretas, de modo a não perturbarem 
quem as rodeia com a sua situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
10. Pessoas transexuais devem esconder a sua situação para não serem discriminadas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
11. Devem existir instituições e associações preparadas para prestar um apoio adequado às 
pessoas transexuais.* 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

12. Profissionais que trabalhem na área da saúde devem estar bem informados sobre questões 
ligadas à orientação sexual, ao género e à transexualidade. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
13. As instituições que prestam cuidados de saúde devem ter conhecimento suficiente sobre a 
temática da transexualidade. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 
 
 



14. As pessoas transexuais devem ter os mesmos direitos legais que os restantes cidadãos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
15. O sistema judicial deve encontrar-se preparado para lidar com problemáticas ligadas à 
transexualidade (ex. pessoas transexuais vítimas de agressões e discriminação). * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
16. As pessoas devem ter oportunidades de emprego iguais independentemente de serem ou não 
transexuais. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
17. As políticas sociais devem encontrar-se ajustadas à realidade da transexualidade em 
Portugal. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
18. A sociedade deve respeitar as diferentes expressões de género (ex. comportamentos “mais 
femininos” por parte de homens; mulheres que se vestem de forma “mais masculina”). * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
19. A sociedade deve fazer um esforço num sentido de aceitação e inclusão das pessoas 
pertencentes às minorias sexuais. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
20. As pessoas devem poder expressar a sua identidade de género livremente e sem medos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 



Parte 3.B 
Pense agora em alguém que conhece apenas de vista e/ou com quem não mantém contacto directo. 

Indique qual o tipo de espaço que partilha com essa pessoa. *

 
Vizinhança 

Escola/ Faculdade 
Empresa/ Outro contexto profissional 

Centro desportivo/ Ginásio 
Igreja 

Outro espaço/ contexto 
 
Imagine que ouve algumas pessoas comentar que ele/ ela se assumiu como transexual. Para cada 
frase, por favor, indique o seu grau de concordância, seleccionando uma das opções tendo em conta 
a correspondência 1= "Discordo Totalmente" e 5= "Concordo Totalmente". Não existem respostas 
certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade. 
 
21. Sentiria repulsa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
22. Tentaria manter-me o mais afastado possível. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
23. Se nos cruzassemos iria sentir-me desconfortável. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
24. Simpatizaria com ele/ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
25. Tentaria aproximar-me e/ou conhecer a pessoa para compreender melhor a situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 



26. Para mim seria indiferente, respeitaria a pessoa de qualquer forma. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
27. Trataria a pessoa como trato qualquer outra. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
28. Se o meu grupo de amigos fizesse piadas sobre a pessoa, não teria problemas em rir-me com 
eles. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
29. Se pudesse tentaria prejudicá-lo/a. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
30. Interviria ou chamaria ajuda, se visse alguém a bater nessa pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
31. Se a pessoa tentasse falar comigo, poderia tratá-la mal ou insultá-la. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
32. Jamais teria uma relação de amizade com aquela pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
33. Aconselharia as pessoas à minha volta a não falarem com ele/ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 



34. Tentaria ser o mais aceitante possível da situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
35. No que dependesse de mim, tentaria que o ambiente fosse o mais respeitador possível da 
situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
36. Ainda que a situação me perturbasse, manteria a calma e não faria nada em relação a isso. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
  



Parte 3.C 
Pense em alguém que conhece mas com quem mantém uma relação pouco próxima, como um 
colega de trabalho ou amigo que apenas contacta ocasionalmente. 

Seleccione qual o tipo de relação que mantém com essa pessoa. *  
Amizade 

Profissional 
Conhecido/a 

Outro tipo de relação 
 
Imagine que ouve os seus colegas e/ou amigos dizer que essa pessoa se assumiu como transexual. 
Para cada frase, por favor, indique o seu grau de concordância, seleccionando uma das opções 
tendo em conta a correspondência 1= "Discordo Totalmente" e 5= "Concordo Totalmente". Não 
existem respostas certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade. 
 
37. Para mim seria indiferente, respeitaria a pessoa de qualquer forma. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
38. Ficaria chocado. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
39. Seria tão estranho para mim que me afastaria da pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
40. Ficaria preocupado com o que outras pessoas pensariam de mim por me dar com ele/ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
41. Ficaria tão desconfortável que reduziria o contacto ao mínimo possível. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 
 
 



42. Iria sentir-me muito perturbado ao trabalhar/ estar no mesmo espaço que a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
43. Não me sentiria minimamente perturbado pela situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
44. Apoiaria a decisão da pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

45. Acharia a pessoa tão corajosa que felicitaria a decisão. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
46. Pensaria em afastar-me da pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
47. Cortaria imediatamente o contacto com ele/ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
48. Seria difícil não comentar a situação com outros colegas ou amigos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
49. Criticaria o aspecto da pessoa e o seu comportamento, por ser mais feminino (ou masculino). * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 



50. Gozaria com outros amigos sobre o facto dele/dela ser transexual. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
51. Sentiria tanto nojo que poderia mesmo insultar a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
52. Acharia aceitável que a humilhassem. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
53. Se ouvisse alguém a falar mal da pessoa por ser transexual, interviria tentando defendê-la. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
54. Manteria a minha forma de estar e agir com ele/ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
55. Tentaria aproximar-me mais dele/dela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
56. Seria flexível e ajustaria os meus comportamentos e atitudes face a ele/ela para que se 
sentisse confortável. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
57. Tentaria aceitar as mudanças físicas no aspecto dele/dela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 



58. Procuraria apoio na empresa ou junto de amigos comuns para o/a ajudar. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
59. Falaria abertamente sobre a minha percepção quanto à situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
  



Parte 3.D 
Pense em alguém com quem mantém uma relação bastante próxima como um familiar ou amigo 
(pode ser, por exemplo, um filho, irmão, melhor amigo/a, mas não seu parceiro romântico nem um 
dos seus pais). 

Selecione qual o tipo de relação ou grau de parentesco que mantém com essa pessoa. *

 
Melhor amigo/a 

Amizade Próxima 
Amizade 
Filho/a 
Irmã(o) 

Outro familiar 
Outro tipo de relação 

 
 
Imagine, agora, que essa pessoa lhe diz que é transexual e que quer iniciar o processo de 
reatribuição sexual (ou seja, fazer as operações para "mudança de sexo"). Para cada frase, por favor, 
indique o seu grau de concordância, seleccionando uma das opções tendo em conta a 
correspondência 1= "Discordo Totalmente" e 5= "Concordo Totalmente". Não existem respostas 
certas ou erradas. Por favor, responda com a maior sinceridade. 
 
60. Para mim seria indiferente, aceitaria a pessoa de qualquer forma. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
61. Iria sentir-me assustado com a situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
62. Iria recear estar a correr riscos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
63. Para mim, seria muito perturbador. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 
 



64. Aceitaria imediatamente a situação sem dificuldades. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
65. Por muito que goste da pessoa, acho que jamais aceitaria. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
66. Ficaria preocupado com o que outras pessoas iriam pensar de mim, por ter uma relação tão 
próxima com essa pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
67. Ficaria preocupado que essa pessoa sofresse de discriminação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
68. Veria a situação como uma oportunidade de crescimento pessoal e para aprender mais sobre 
o assunto. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
69. Ficaria contente por ajudar a pessoa a passar por todo o processo. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
70. Para mim, seria mesmo muito difícil gerir a situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 
 
 
 



71. Ficaria assustado com a provável reacção da minha família. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
72. Ficaria tão perturbado que me recusaria a falar com a pessoa durante algum tempo. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
73. Reagiria tão violentamente que era capaz de lhe bater. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
74. Diria que está louco/louca ou doente. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
75. Cortaria relações com a pessoa imediatamente. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
76. Tentaria que mudasse de ideias, convencendo-o/a de que está confuso/a. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
77. Tentaria que continuasse tudo como antes, fingindo que não me tinha contado nada. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
78. Pediria que não fosse em frente com o processo. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 



79. Pediria que não falasse da situação a mais ninguém. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
80. Faria de tudo para impedir o processo. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
81. Ameaçaria sair da vida dele/dela se fosse em frente com esse “disparate”. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
82. Independentemente da reacção inicial, acabaria por apoiar a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
83. Tentaria informar-me sobre a temática para poder ajudar a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
84. Aceitaria que é uma decisão dele/dela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
85. Diria à pessoa que poderia contar sempre comigo. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
86. Tentaria ser sensível às necessidades dele/dela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 



87. Ouviria atentamente a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
88. Tentaria contactar alguém da minha confiança que me ajudasse a lidar com a situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
89. Tentaria passar mais tempo com a pessoa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
90. Mostraria que podia confiar em mim. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
91. Seria paciente. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
92. Tentaria respeitar a situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
93. Tentaria adaptar-me à situação ajustando os meus comportamentos e atitudes. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
  



Parte 3.E 
Por último, ser-lhe-á apresentado um conjunto de frases que transmitem diversos modos de 
funcionamento, pensamento e acção. Para cada frase, por favor, indique o seu grau de 
concordância, seleccionando uma das opções tendo em conta a correspondência 1= "Discordo 
Totalmente" e 5= "Concordo Totalmente". Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, 
responda com a maior sinceridade. 
 
94. Considero que tenho uma mente "aberta". * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
95. Sinto que sou respeitado pela minha família, amigos e colegas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
96. Tenho um bom grupo de amigos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
97. Tenho alguém em quem posso confiar e com quem posso falar sobre os meus problemas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
98. Se precisar de ajuda, sei que tenho a quem recorrer. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
99. A minha família apoia-me sempre que preciso. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
100. As pessoas tendem a recorrer a mim para falar dos seus problemas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 



101. Sou uma pessoa tolerante. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
102. Quando sinto que se passa algo, rapidamente aceito a existência do problema e confronto a 
situação. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
103. Perante uma situação mais difícil de resolver, procuro entender a essência do problema e o 
que o está a causar. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
104. Tento sempre clarificar muito bem os problemas para facilitar a sua resolução. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
105. Quando surge um problema, consigo dividi-lo em partes ou fases, de modo a torná-lo mais 
fácil de resolver. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
106. Na generalidade, aceito-me como sou. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
107. Tento sempre ver o lado positivo das situações. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 
 
 



108. Pessoas muito diferentes fazem-me confusão. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
109. Estar junto de pessoas com alguma deficiência deixa-me desconfortável. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
110. Algumas situações perturbam-me tanto que tenho mesmo que reagir. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
111. Para mim, a transexualidade é uma situação demasiado incómoda ou assustadora para 
conseguir lidar com ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
112. Se uma pessoa me dissesse que não se sente nem homem nem mulher, pensaria que há algo 
de errado com ela. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
113. Sinto-me incomodado quando estou perto de homens com atitudes / comportamentos 
femininos ou de mulheres masculinas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
114. Imaginar que uma pessoa que nasce com o corpo de homem se possa sentir uma mulher 
enoja-me. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
 



115. Imaginar que uma pessoa que nasce com o corpo de mulher se possa sentir um homem 
enoja-me. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
116. Se uma pessoa me dissesse que era transexual, eu sentiria uma repulsa tão grande que era 
capaz de sentir vontade de lhe bater ou insultá-la. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente 
     

Concordo totalmente 

 
117. Seria incapaz de conviver naturalmente com uma pessoa que eu soubesse que é transexual. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
118. Considero a transexualidade ofensiva para as restantes pessoas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
119. Se gostasse mesmo de uma pessoa, aceitaria tê-la como parceira romântica, 
independentemente de ser ou não transexual. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 
120. Para mim, uma pessoa transexual merece tanto respeito quanto qualquer outra. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Discordo totalmente      Concordo totalmente 

 



Apêndice I 

QUESTIONÁRIO - PERCEPÇÕES QUANTO À TRANSEXUALIDADE1 

 

1. Apresentação 

No âmbito da elaboração da minha dissertação de mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e sob a orientação da Professora Doutora Maria João 

Afonso, encontro-me a realizar um estudo da forma como a população portuguesa percepciona a 

transexualidade, o qual envolverá a construção e validação de um novo questionário. Neste sentido, 

solicito a sua participação para o preenchimento deste questionário, que terá uma duração de cerca de 

20-25 minutos. 

A sua participação será muito importante para que se conheçam as atitudes face à transexualidade e se 

possa contribuir para ajudar a promover um melhor bem-estar na população transexual. 

Independentemente da sua atitude face a esta temática, as suas respostas serão de grande valor para 

esta investigação. 

Caso deseje obter informações sobre os resultados do estudo, poderá contactar-me a partir de 

Setembro de 2013 (data esperada da sua conclusão), através do endereço de correio electrónico 

roliveira3488@gmail.com. 

Desde já agradeço muito a colaboração, 

Rita Oliveira 

 

 

2. Condições de Participação 

Para participar neste estudo deve preencher as seguintes condições: 

- Ter 18 anos ou mais; 

- Ser de nacionalidade portuguesa e residente em Portugal; 

- Não ser transexual (por o questionário não estar preparado para captar a experiência pessoal de 

pessoas transexuais, estando apenas dirigido à população não-transexual portuguesa); 

Caso não preencha algum destes critérios, por favor não prossiga. 

 

                                                           
1 

Título provisório atribuído ao questionário aquando do estudo experimental  



 

3. Anonimato e Consentimento 

Apenas a investigadora terá acesso aos dados do questionário, que serão imediatamente codificados de 

forma a salvaguardar o anonimato dos participantes. Os dados recolhidos serão utilizados apenas para 

fins estatísticos e de validação do instrumento. 

A sua participação é voluntária e, se assim o desejar, pode interrompê-la a qualquer momento, sendo 

que as alíneas preenchidas serão invalidadas, não sendo usadas neste estudo. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 



Apêndice J 

Bom-dia, 

No âmbito da minha tese de mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, na Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa e sob a orientação da Professora Doutora Maria João 

Afonso, encontro-me a realizar um estudo sobre a forma como a população portuguesa 

percepciona a transexualidade, o qual envolve a construção e validação de um novo questionário. 

Neste sentido, venho pedir a sua participação para o preenchimento de um questionário, com 

duração de cerca de 20-25 minutos. 

A sua participação é muito importante para que se conheçam as atitudes da população face à 

transexualidade e se possa contribuir para ajudar a promover um melhor bem-estar na população 

transexual. Seja qual for a sua atitude face a esta temática, as suas respostas serão de grande 

valor para a investigação. 

Aqui fica o link  

https://docs.google.com/forms/d/19EPxaGCHwv9zF0lrAlSqq0cMGkEoRkvjm46W5QxkzRc/vie

wform e pedia que, se possível, divulgasse pelos seus contactos. 

 

Condições de Participação: 

Para participar neste estudo o respondente deve preencher as seguintes condições: 

- Ter 18 anos ou mais; 

- Ser de nacionalidade portuguesa e residente em Portugal; 

- Não ser transexual (por o questionário não estar preparado para captar a experiência 

pessoal de pessoas transexuais, estando apenas dirigido à população não-transexual 

portuguesa); 

 Apenas eu terei acesso aos dados do questionário, que serão imediatamente codificados de 

forma a salvaguardar o anonimato dos participantes. Os dados recolhidos serão utilizados apenas 

para fins estatísticos e de validação do instrumento. 

https://docs.google.com/forms/d/19EPxaGCHwv9zF0lrAlSqq0cMGkEoRkvjm46W5QxkzRc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19EPxaGCHwv9zF0lrAlSqq0cMGkEoRkvjm46W5QxkzRc/viewform


A participação é voluntária e, se assim o desejar, o respondente pode interrompê-la a qualquer 

momento, sendo que as alíneas preenchidas serão invalidadas, não sendo usadas no estudo. 

Para qualquer questão  adicional ou para informações quanto aos resultados do estudo (que 

estarão disponíveis a partir de Setembro de 2013), pode contactar-me através do meu endereço 

de correio electrónico roliveira3488@gmail.com. 

 

Obrigada pela colaboração, 

Rita Oliveira 

 

mailto:roliveira3488@gmail.com


Apêndice L 

Tabela L.1 

Tabela de Frequências da Idade 

Idade % % Cumulativa 

18 a 25 anos 52,5 52,5 

26 a 35 anos 32,0 84,5 

36 a 45 anos 8,2 92,7 

46 a 55 anos 4,1 96,8 

56 a 65 anos 2,4 99,2 

Mais de 65 anos 0,8 100,0 

 

Tabela L.2 

Tabela de Frequências do Sexo (atribuído à nascença) 

Sexo % % Cumulativa 

Feminino 62,9 62,9 

Masculino 30,4 99,7 

Intersexo 0,3 100,0 

 

Tabela L.3 

Tabela de Frequências da Identidade de Género 

Identidade de Género % % Cumulativa 

Homem (predominantemente) 30,3 30,3 

Mulher (predominantemente) 67,7 97,9 

Ambos 1,4 99,4 

Nenhum 0,6 100,0 

 

Tabela L.4 

Tabela de Frequências da Orientação Sexual 

Orientação Sexual % % Cumulativa 

Heterossexual 63,7 63,7 

Homossexual 24,8 88,5 

Bissexual 9,5 97,9 

Assexual 0,2 98,1 

Não sei/ Prefiro não responder 1,6 99,7 

Outra 0,3 100,0 

 



Tabela L.5 

Tabela de Frequências do Distrito de Residência 

Distrito de Residência % 

Aveiro 1,6 

Beja 0,2 

Braga 2,2 

Castelo Branco 1,7 

Coimbra 2,2 

Évora 1,3 

Faro 1,1 

Leiria 3,8 

Lisboa 62,6 

Portalegre 0,5 

Porto 3,8 

Região Autónoma da Madeira 0,3 

Região Autónoma dos Açores 3,3 

Santarém 1,9 

Setúbal 13,2 

Viana do Castelo 0,3 

 

 

Tabela L.6 

Tabela de Frequências do Nível de Escolaridade (completo) 

Nível de Escolaridade % % Cumulativa 

1º Ciclo ou menos 0,3 0,3 

2º Ciclo 0,0 0,3 

3º Ciclo 1,7 2,0 

Ensino Secundário 26,7 28,7 

Ensino Superior 53,7 82,2 

Estudos Pós-Graduados 17,8 100,0 

 

 



Apêndice M 

 

 

Figura M.1. Item 1, parte II. “Considero-me [nada, pouco, razoavelmente ou muito] 

familiarizado com a temática da transexualidade” (N=634) 

 

 

Figura M.2. Item 2, parte II. “Conhece alguma pessoa transexual?” (N=634) 

3,0% 

26,7% 

61,2% 

9,1% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

nada pouco razoavelmente muito 

Item 1, parte II 

3,8% 

48,6% 

20,5% 

6,8% 
2,4% 0,8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Não, nem nunca 

ouvi falar 

Não, mas já 

ouvi falar de 

alguém 

Não conheço 

pessoalmente, 

mas sei de 

alguém que é/ 

conheço de 

vista 

Sim e mantenho 

algum contacto 

com essa pessoa 

Sim e mantenho 

uma relação 

próxima com 

essa pessoa 

Sim, tenho um 

familiar que é 

transexual 

Contacto directo com pessoas transexuais 



 

Figura M.3. Item 3, parte II. “Participa ou já participou nalguma associação ou instituição que 

trabalhe directamente com a temática da transexualidade?” (N=634) 

 

 

Figura M.4. Item 6, parte II. “Na sua opinião, a transexualidade é...” (N=634) 
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Figura M.5. Item 7, parte II. “Acha que a sua percepção sobre a transexualidade mudou/ mudaria 

após conhecer alguém transexual?” (N=634) 
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Apêndice N 

Tabela N.1 

Análise de itens, distribuição das respostas pelas alternativas 

Item Média Desvio-padrão 

1 
4,29 0,824 

2 4,08 0,983 

3 4,30 0,961 

4 4,82 0,549 

5 4,69 0,671 

6 4,47 0,925 

7 4,81 0,545 

8 4,91 0,407 

9 4,28 0,936 

10 4,38 0,831 

11 4,65 0,708 

12 4,80 0,493 

13 4,78 0,497 

14 4,79 0,725 

15 4,83 0,552 

16 4,89 0,386 

17 4,64 0,677 

18 4,65 0,680 

19 4,76 0,529 

20 4,79 0,482 

21 4,61 0,743 

22 4,59 0,764 

23 4,41 0,916 

24 3,63 0,923 

25 3,18 1,089 

26 4,68 0,642 



27 4,69 0,625 

28 4,03 1,037 

29 4,97 0,236 

30 4,75 0,665 

31 4,94 0,343 

32 4,74 0,627 

33 4,92 0,429 

34 4,61 0,784 

35 4,75 0,530 

36 3,87 1,303 

37 4,80 0,512 

38 3,61 1,266 

39 4,72 0,630 

40 4,52 0,880 

41 4,74 0,607 

42 4,76 0,593 

43 3,93 1,223 

44 4,47 0,822 

45 4,08 1,026 

46 4,78 0,537 

47 4,90 0,374 

48 3,03 1,270 

49 4,64 0,670 

50 4,75 0,586 

51 4,97 0,180 

52 4,85 0,651 

53 4,10 0,965 

54 4,52 0,783 

55 3,06 1,020 

56 4,02 0,927 

57 4,47 0,739 

58 3,64 1,029 



59 4,01 0,998 

60 4,47 0,875 

61 3,26 1,415 

62 3,91 1,378 

63 3,94 1,225 

64 3,48 1,234 

65 4,82 0,516 

66 4,64 0,783 

67 4,64 0,679 

68 4,09 0,953 

69 4,36 0,845 

70 3,91 1,124 

71 3,55 1,417 

72 4,85 0,443 

73 4,96 0,222 

74 4,81 0,604 

75 4,95 0,270 

76 4,53 0,854 

77 4,30 1,080 

78 4,58 0,821 

79 4,71 0,672 

80 4,83 0,497 

81 4,92 0,309 

82 4,63 0,754 

83 4,53 0,702 

84 4,77 0,537 

85 4,74 0,583 

86 4,69 0,596 

87 4,80 0,464 

88 3,93 1,060 

89 3,71 0,953 

90 4,66 0,606 



91 4,53 0,709 

92 4,78 0,518 

93 4,39 0,813 

94 4,40 0,695 

95 4,35 0,768 

96 4,33 0,869 

97 4,66 0,654 

98 4,68 0,659 

99 4,17 1,002 

100 4,19 0,829 

101 4,37 0,680 

102 3,99 0,856 

103 4,36 0,702 

104 4,30 0,768 

105 3,85 0,908 

106 4,23 0,863 

107 3,93 0,981 

108 4,18 0,929 

109 3,94 1,020 

110 3,36 1,260 

111 4,61 0,710 

112 3,98 1,144 

113 4,29 0,973 

114 4,82 0,520 

115 4,81 0,534 

116 4,95 0,298 

117 4,27 1,292 

118 4,70 0,741 

119 3,19 1,288 

120 4,87 0,439 

 

 



Apêndice O 

Tabela O.1 

Análise de itens, por níveis sistémicos, Secção A (nível macrossistémico) (Alfa=0,826) 

 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

1 0,512 0,812 

2 0,478 0,815 

3 0,415 0,819 

4 0,351 0,821 

5 0,423 0,817 

6 0,209 0,832 

7 0,532 0,814 

8 0,328 0,822 

9 0,496 0,813 

10 0,346 0,822 

11 0,258 0,818 

12 0,429 0,819 

13 0,412 0,825 

14 0,261 0,822 

15 0,310 0,819 

16 0,459 0,814 

17 0,480 0,813 

18 0,498 0,812 

19 0,587 0,813 

20 0,580 0,813 

 

 

 

 

  



Tabela O.2 

Análise de itens, por níveis sistémicos, Secção B (nível exossistémico) (Alfa=0,711) 

 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

21 0,504 0,677 

22 0,517 0,675 

23 0,440 0,681 

24 0,387 0,688 

25 0,260 0,708 

26 0,393 0,691 

27 0,464 0,685 

28 0,290 0,702 

29 0,294 0,707 

30 0,183 0,710 

31 0,253 0,706 

32 0,413 0,689 

33 0,182 0,709 

34 0,384 0,689 

35 0,553 0,681 

36 -0,013 0,761 

 

 

  



Tabela O.3 

Análise de itens, por níveis sistémicos, Secção C (nível mesossistémico) (Alfa=0,865) 

 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

37 0,422 0,861 

38 0,384 0,864 

39 0,567 0,857 

40 0,478 0,858 

41 0,567 0,857 

42 0,616 0,856 

43 0,452 0,861 

44 0,579 0,855 

45 0,498 0,858 

46 0,618 0,857 

47 0,460 0,862 

48 0,322 0,867 

49 0,538 0,858 

50 0,468 0,860 

51 0,326 0,865 

52 0,091 0,869 

53 0,490 0,858 

54 0,557 0,856 

55 0,381 0,862 

56 0,420 0,861 

57 0,533 0,857 

58 0,429 0,861 

59 0,524 0,857 



Tabela O.4 

Análise de itens, por níveis sistémicos, Secção D (nível microssistémico) (Alfa=0,902) 

 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

60 0,591 0,897 

61 0,434 0,902 

62 0,263 0,906 

63 0,551 0,898 

64 0,579 0,897 

65 0,563 0,899 

66 0,525 0,898 

67 0,260 0,902 

68 0,472 0,899 

69 0,682 0,896 

70 0,579 0,897 

71 0,267 0,906 

72 0,584 0,899 

73 0,441 0,902 

74 0,554 0,899 

75 0,495 0,901 

76 0,586 0,897 

77 0,220 0,904 

78 0,601 0,897 

79 0,505 0,899 

80 0,585 0,899 

81 0,520 0,901 

82 0,489 0,899 

83 0,517 0,899 

84 0,638 0,898 

85 0,666 0,898 

86 0,640 0,898 

87 0,615 0,899 



88 0,110 0,906 

89 0,395 0,901 

90 0,588 0,898 

91 0,534 0,899 

92 0,559 0,899 

93 0,366 0,901 

  



Tabela O.5 

Análise de itens, por níveis sistémicos, Secção E (nível individual) (Alfa=0,837) 

 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

94 0,525 0,827 

95 0,411 0,830 

96 0,444 0,828 

97 0,365 0,832 

98 0,348 0,832 

99 0,211 0,838 

100 0,386 0,831 

101 0,457 0,829 

102 0,508 0,826 

103 0,535 0,827 

104 0,509 0,827 

105 0,417 0,829 

106 0,415 0,830 

107 0,378 0,831 

108 0,509 0,826 

109 0,403 0,830 

110 0,038 0,849 

111 0,523 0,827 

112 0,400 0,830 

113 0,509 0,826 

114 0,489 0,830 

115 0,508 0,829 

116 0,279 0,835 

117 0,193 0,842 

118 0,360 0,832 

119 0,263 0,838 

120 0,276 0,835 

 



Tabela O.6 

Análise de itens, escala Recursos (Alfa=0,901) 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

1 0,457 0,898 

2 0,416 0,898 

11 0,285 0,900 

12 0,366 0,899 

13 0,351 0,899 

14 0,261 0,900 

15 0,267 0,900 

16 0,326 0,900 

17 0,400 0,899 

25 0,308 0,900 

34 0,424 0,898 

35 0,535 0,898 

36 0,057 0,907 

55 0,346 0,900 

56 0,500 0,897 

57 0,581 0,896 

58 0,449 0,898 

59 0,486 0,897 

83 0,539 0,897 

84 0,529 0,898 

85 0,615 0,897 

86 0,649 0,896 

87 0,609 0,897 

88 0,292 0,901 

89 0,491 0,897 

90 0,632 0,896 

91 0,592 0,896 

92 0,587 0,897 



93 0,520 0,897 

94 0,507 0,897 

95 0,323 0,899 

96 0,377 0,899 

97 0,323 0,899 

98 0,302 0,900 

99 0,148 0,903 

100 0,340 0,899 

101 0,437 0,898 

102 0,405 0,898 

103 0,483 0,898 

104 0,481 0,897 

105 0,367 0,899 

106 0,326 0,900 

107 0,354 0,899 

108 0,422 0,898 

 

  



Tabela O.7 

Análise de itens, escala Percepção (Alfa=0,915) 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

3 0,432 0,913 

4 0,304 0,914 

5 0,382 0,914 

6 0,264 0,915 

7 0,472 0,913 

8 0,306 0,915 

18 0,345 0,914 

19 0,405 0,914 

20 0,468 0,913 

23 0,603 0,911 

24 0,329 0,914 

26 0,377 0,914 

27 0,459 0,913 

37 0,438 0,914 

38 0,485 0,913 

40 0,487 0,912 

42 0,593 0,912 

43 0,505 0,912 

44 0,562 0,912 

60 0,586 0,911 

61 0,566 0,912 

62 0,302 0,917 

63 0,679 0,909 

64 0,633 0,910 

65 0,506 0,913 

66 0,534 0,912 

67 0,155 0,916 

68 0,398 0,914 



69 0,599 0,911 

70 0,680 0,910 

71 0,308 0,917 

111 0,623 0,911 

112 0,557 0,911 

113 0,582 0,911 

114 0,598 0,912 

115 0,592 0,912 

119 0,457 0,913 

120 0,316 0,914 

 

  



Tabela O.8 

Análise de itens, escala Crise (Alfa=0,880) 

Item Índice de Discriminação Alfa Se Item Omitido 

9 0,441 0,876 

10 0,338 0,878 

21 0,573 0,874 

22 0,572 0,874 

28 0,344 0,879 

29 0,302 0,880 

30 0,173 0,881 

31 0,224 0,880 

32 0,462 0,876 

33 0,187 0,880 

39 0,606 0,874 

41 0,585 0,875 

45 0,420 0,877 

46 0,650 0,874 

47 0,545 0,877 

48 0,278 0,882 

49 0,578 0,874 

50 0,476 0,876 

51 0,438 0,879 

52 0,137 0,881 

53 0,431 0,877 

54 0,541 0,874 

72 0,578 0,876 

73 0,453 0,879 

74 0,608 0,874 

75 0,533 0,878 

76 0,591 0,873 

77 0,245 0,882 



78 0,645 0,872 

79 0,518 0,875 

80 0,626 0,875 

81 0,553 0,877 

82 0,397 0,877 

109 0,358 0,879 

110 0,054 0,889 

116 0,364 0,879 

117 0,261 0,883 

118 0,398 0,877 
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