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NOTA INTRODUTÓRIA
A avaliação psicológica é uma das áreas identitárias da competência de intervenção dos psicólogos e transversal a
todas as dimensões da sua actuação. É também, muito provavelmente, um dos domínios em que mais frequentemente
o acto psicológico é requerido.
Mas, se por um lado a avaliação psicológica é um vasto terreno da actuação dos psicólogos, ela constitui em
simultâneo uma área em que todos, de certa forma, nos sentimos e assumimos como peritos (até mesmo alguns
que não são psicólogos) e isso obviamente comporta riscos sobre os quais deveremos reflectir. Em primeiro lugar,
tal como refere a APA em 2014, nenhum teste é válido para todos os objectivos ou para todas as situações. Neste
âmbito, quando iniciamos um processo de avaliação psicológica e antes de qualquer tomada de decisão, deveremos
saber responder previamente a três questões: i) Vamos avaliar para quê; ii) vamos avaliar o quê; iii) vamos avaliar
com que instrumentos? Em segundo lugar, as qualidades psicométricas de um instrumento de avaliação são uma
condição prévia para o seu uso, no entanto nunca poderemos esquecer que são as pessoas (os psicólogos) que tomam
as decisões e não os resultados dos testes. Assim, em última instância a validade de um instrumento de avaliação
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psicológica é também propriedade de quem o interpreta e não apenas uma propriedade do teste. Dito de outra
forma, o resultado de um teste deverá ser sempre interpretado no âmbito do contexto em que foi aplicado. Assim,
deveremos usar múltiplas medidas quando avaliamos um constructo psicológico, estando atentos às implicações
que tal facto poderá ter na tomada de decisão. Por exemplo, qual é a medida que deverá prevalecer quando os
resultados obtidos com recurso a diferentes instrumentos não são convergentes? Um outro aspecto importante,
refere-se à obrigatoriedade de estarmos conscientes da necessidade de periodicamente renovarmos as aferições dos
instrumentos, nomeadamente daqueles que são mais vulneráveis aos efeitos corrosivos do tempo. Refiro-me, por
exemplo, às escalas de inteligência, que constituem um instrumento de referência nos contextos escolar e clínico.
Tendo presentes estas e outras questões, o 10º Congresso da AIDEP/AIDAP reuniu cerca de 150 participantes,
provenientes de mais de uma dezena de países. No decorrer dos três dias de trabalhos foram apresentadas 111
comunicações, a esmagadora maioria integrada em simpósios, 23 posters e quatro conferências plenárias. Este livro de
atas integra uma parte muito interessante dessa vasta produção.
Por último, os agradecimentos que se impõem. A todos os colegas que nos enviaram os seus textos. Ao Professor
Leandro de Almeida pela prontidão abnegada com que sempre respondeu a todas as nossas solicitações. Ao Senhor
Director da FPCE-UC que colocou todos os recursos da instituição ao nosso dispor tornando possível a concretização
deste projecto. A todos os patrocinadores, com especial destaque para o CINEICC. Aos estudantes que integraram o
secretariado. A todos os colegas da Comissão Organizadora, que foram incansáveis, criativos, dedicados e generosos.
Marcelino Pereira
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Análise Fatorial Confirmatória da Escala Esperança no
Trabalho numa amostra de Estudantes Portugueses
do Ensino Secundário
Francisca Duarte / Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, duartefc1417@
gmail.com
José Tomás da Silva / Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
Maria Paula Paixão / Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
Resumo
A Esperança, força basilar do funcionamento ótimo do indivíduo, quando aplicada no domínio do trabalho constitui

um constructo importante da Psicologia Vocacional, pois permite uma melhor compreensão da carreira do indivíduo,
nomeadamente perante a exposição ao risco e à adversidade. Consequentemente, estudar a esperança no trabalho
em estudantes a frequentar o ensino secundário (percursos de prosseguimento de estudos e de dupla certificação)
clarifica o impacto deste constructo multidimensional (Agência, Trajetórias e Objetivos) sobre as atitudes e os

comportamentos de planificação de carreira por parte dos estudantes em momentos normativos de transição, caso
do ensino secundário para o mercado de trabalho e/ou para o ensino superior. O objetivo do presente estudo é o de
avaliar as características métricas, mais especificamente, a validade estrutural dos scores da Escala Esperança no

Trabalho (Work Hope Scale) com uma amostra de 490 estudantes a frequentar o 11º ano de escolaridade, dos quais 52%
AIDAP - 2018

1

são do sexo feminino, com uma média de idades de 17.03 (DP = 0.98). Os resultados da Análise Fatorial Confirmatória
apontam para um modelo reduzido da escala com uma boa qualidade de ajustamento (χ 2(35, N = 490) = 59.08, p <
.01; TLI = .96; CFI = .97; RMSEA = .04, [IC90% .02, .05]). Estes resultados estimulam o desenvolvimento de pesquisas e
intervenções que abordem a esperança para a promoção do sucesso na carreira dos estudantes do ensino secundário.
Palavras-chave: Esperança no Trabalho; Ensino Secundário; Validade (estrutural); Fiabilidade.
Abstract
Hope, the strongest Foundation in promoting the individual’s optimal functioning, is an important construct of
Vocational Psychology, as it allows a better understanding of the career of the individual, especially when facing risk
and adversity. Consequently, studying work hope in students attending secondary school (both general studies and
VET courses) clarifies the impact of this multidimensional construct (Agency, Pathways and Goals) on the attitudes
and career planning behaviours on the part of students in transition periods (either to higher education or to the
world of work). The main goal of the present study is to assess to psychometric characteristics, more specifically, the
structural validity of the Work Hope Scale whit a sample of 490 students attending the 11 year of schooling, of which
52% are female, whit a mean age of 17.03 (SD = 0.98). Confirmatory Factor Analysis results point to a reduced scale
model whit a good adjustment quality (χ 2(35, N = 490) = 59.08, p < .01; TLI = .96; CFI = .97; RMSEA = .04, [IC90% .02,
.05]). These results stimulate to development of new researches and interventions that approach hope to promote the
career success of students of the secondary school.
Key-words: Work Hope; Secondary Education; Validity; Reliability.
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Introdução
Estudado desde a Antiguidade, o conceito de Esperança, tem sido alvo de interesse nos mais variados domínios do
conhecimento que vão da Teologia à Psicologia. Entre as décadas de 50 e 60 do século passado, a esperança começou
a ser analisada, no âmbito da psicologia ou ciência psicológica, segundo uma abordagem cognitiva e sob a premissa
de que as expectativas conduziriam à realização dos objetivos. Porém, embora prometedores, os estudos realizados
não tiveram o devido suporte da maioria da comunidade científica, a qual permanecia cética em relação à utilidade
deste conceito (Snyder, 2000). A partir dos finais da década de 80, verificou-se um interesse crescente, por parte dos
investigadores, no estudo da esperança. Subsequentemente, foram concebidos diversos instrumentos para medir
a esperança em varias faixas etárias, revelando bons índices de consistência interna, como por exemplo, a Hope

Scale (Erikson, Post, & Paige, 1975), a Expected Balance Scale (EBS: Staas, 1989), a Hope Index (Staas, 1989), a Adult

Dispositional Hope Scale (Snyder et al., 1991), a Adult State Hope Scale (SHS: Snyder et al., 1996), a Children’s Hope Scale
(CHS: Snyder et al., 1997), a Work Hope Scale (WHS: Juntunen & Wettersten, 2006).

Nas últimas décadas, as investigações em torno da Esperança multiplicaram-se tendo vindo a reforçar a importância
deste conceito na explicação da adaptação do indivíduo ao seu contexto. Considerada em diferentes domínios, a
esperança já foi estudada, por exemplo, na prevenção da saúde mental e física (Snyder, Feldeman, Taylor, Schroeder,
& Adam III, 2000; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) e na adaptação positiva ao stress (Ong, Edwards, & Bergeman,
2006; Valle, Huebner, & Suldo, 2006). A esperança também foi fortemente correlacionada com a satisfação com a vida
(Park, Peterson, & Seligman, 2004; Peterson, Ruch, Baermann, Park, & Seligman, 2007). No contexto escolar, vários
estudos apontam a esperança como variável preditora do desempenho e sucesso académicos (Day, Hanson, Maltby,
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

3

Proctor, & Wood, 2010; Kenny, Walsh-Blair, Bluestein, Bempechat, & Seltzer, 2010; Snyder, Cheavens, & Michael, 1999;
Snyder et al., 2002), e como estratégia de coping em relação à procrastinação académica (Alexander & Onwuegbuzie,
2006; Gum & Snyder, 2002). Mais especificamente, a esperança tem sido estudada nos processos ligados ao
desenvolvimento e comportamento vocacional, tais como a identidade vocacional (Diemer & Blustein, 2007; Jackson &
Neville, 1998; Juntumen & Wettersten, 2006) e o desempenho profissional (Peterson & Byron, 2008), nomeadamente
em adolescentes e adultos em contexto de risco e de adversidade.
Apesar de a Esperança ter sido estudada desde a Antiguidade e de várias conceptualizações e modelos de que
foi alvo ao longo dos tempos, é com Snyder e colaboradores, em 1991, que é proposto o modelo mais utilizado
pelos investigadores, o modelo denominado de tripartido. Estes autores, no desenvolvimento e modo de avaliar

o constructo, definem Esperança como uma cognição direcionada a um objetivo, acompanhada da capacidade de
definir trajetórias para o atingir e da motivação necessária para as percorrer. Segundo Snyder (2000), a esperança
implica um sistema dinâmico, simultaneamente cognitivo e motivacional, que pode ser conceptualizado em termos
da capacidade percebida de gerar caminhos ou trajetórias para os objetos desejados e de agir através do agenciamento
ou agência para percorrer esses caminhos. Deste modo, de acordo com o modelo proposto por Snyder, a esperança é
um constructo que possui três componentes: objetivos (Goals), caminhos ou trajetórias (Pathways) e agenciamento
ou agência (Agency). O conceito de Pathways refere-se à noção de estar apto para identificar e/ou definir planos
bem-sucedidos que vão ao encontro dos objetivos desejados (Snyder et al., 1991) e traduz-se na capacidade de

efetuar um planeamento adequado tendo em vista o alcance dos objetivos pessoais. O conceito de Agency constitui
a componente motivacional do modelo da esperança, a qual se traduz numa elevada persistência, nomeadamente
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perante dificuldades e obstáculos (Snyder, 2000). Esta componente refere-se à perceção subjetiva de sucesso no
alcance dos objetivos no passado, presente e futuro (Snyder et al., 1991). Existem, por isso, três componentes, mas
apenas duas formas de pensar, operacionalizadas pelas trajetórias e pela agência, caracterizando-se a esperança como
um constructo bidimensional (Pedrotti, Edwards, & Lopez, 2008). Em primeiro lugar, o indivíduo acredita ser capaz de
elaborar alternativas na resolução de conflitos ou na ultrapassagem de dificuldades e, em segundo lugar, demonstra
agência quando acredita que possui as capacidades necessárias para alcançar os objetivos delineados. Sujeitos com
níveis altos de esperança possuem um maior número de objetivos em várias áreas da sua vida do que sujeitos com
níveis baixos de esperança (Snyder et al., 1991).
Juntunen & Wettersten (2006) referem que a esperança, enquanto constructo da Psicologia Positiva uma vez que
integra a Classification of Human Strenghts, apresenta potencial para ser estudada no contexto da carreira e do
trabalho. As autoras, em 2006, inspiradas no modelo de Snyder, estudaram a Esperança aplicada ao contexto do
trabalho e desenvolveram a Work Hope Scale (WHS). Definiram a Esperança no Trabalho como um estado positivo
motivacional direcionado aos objetivos relacionados com o trabalho e composto por planos e ideias para atingir
esses objetivos (Trajetórias) e pela motivação para alcançar os objetivos (Agência). A validação da escala foi realizada
através de três estudos (N = 79, N = 224, N = 31) com amostras diversificadas que incluíam jovens economicamente
desfavorecidos, estudantes universitários e membros da comunidade, e beneficiários de assistência social, cujas idades
variavam entre os 16 e os 62 anos de idade. Os resultados reportados pelas autoras apoiaram a utilidade da WHS para
pesquisas e intervenções em Psicologia Vocacional.
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Juntunen e Wettersten (2006), no estudo de desenvolvimento e validação da WHS propuseram uma organização
fatorial da escala em três fatores (Objetivos; Agência e Trajetórias) que, no entanto, não foi confirmada pelas autoras
da escala. As análises efetuadas pelas autoras indicaram, pelo contrário, a hipótese de fator único como a mais
plausível. Snyder e colaboradores nos estudos empreendidos com a Hope Scale e a State Hope Scale confirmaram a
existência de dois fatores na organização estrutural da esperança (Snyder et al., 1991; Snyder et al., 1996), sendo que
estas escalas não incluíam itens para avaliar diretamente os objetivos. Juntunen e Wettersten (2006) incluíram itens
relativos à componente Objetivos na construção da sua escala, para além dos relativos às componentes Agência e
Trajetórias. Tendo em conta os resultados obtidos, as autoras consideraram que a integração desta nova componente
pode ter provocado uma reorganização da estrutura da escala. Ainda assim, não consolidaram nenhuma solução,
apontando apenas para a necessidade da realização de novos estudos com a WHS com o intuito de melhor definir a sua
organização fatorial.
Em Portugal, os estudos com a WHS não aprofundaram o conhecimento do desempenho psicométrico da escala (e. g.,
análise fatorial). Rebelo (2009), na adaptação para a cultura e língua portuguesas da WHS, estudou as relações entre
a esperança vocacional, os padrões adaptativos de aprendizagem e a autoestima num grupo de 232 estudantes do 10º
e 11º anos de escolaridade. Atanásio, Paixão e Silva, em 2013, avaliaram o efeito de mediação da Esperança no Trabalho
na relação entre a Perspetiva Temporal do Futuro e a Tomada de Decisão de Carreira com uma amostra de 205 sujeitos
a frequentar Cursos de Educação e Formação de Adultos. Assim, parece haver uma escassez de investigações que se
debrucem sobre a validade e fiabilidade da WHS.
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1. Objetivos
Atendendo ao enquadramento conceptual, este estudo tem como objetivos (1) avaliar o comportamento psicométrico
dos itens em termos da sensibilidade e grau de precisão da medida (consistência interna); (2) testar o modelo de
medida unifatorial através da análise fatorial confirmatória (AFC) e (3) examinar a fiabilidade das respostas no
conjunto dos itens da escala.
2. Método
2.1 Participantes
A amostra deste estudo é composta por 490 estudantes matriculados em escolas secundárias e profissionais da região
Centro (Litoral) de Portugal, dos quais 52% são do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos
de idade, sendo a média etária de 17.03 (DP = 0.98), equitativamente distribuídos pelos percursos de prosseguimento
de estudos (50%) e de dupla certificação (50%), sendo a maioria de nacionalidade Portuguesa (89%).
2.2 Instrumentos
Questionário sociodemográfico. Para este estudo elaborámos um conjunto de questões através das quais pretendíamos
validar algumas variáveis individuais que diziam respeito à situação dos participantes no momento da recolha de
dados, tais como: idade, sexo, tipo de percurso de ensino secundário, nacionalidade.
Work Hope Scale (WHS: Juntunen & Wettersten, 2006; Escala Esperança no Trabalho – EET: adaptação portuguesa de
Rebelo, 2009) avalia a esperança e as suas componentes (trajetórias, agência e objetivos) relacionadas com o trabalho.
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A escala é constituída por vinte e quatro itens de acordo com as três dimensões, isto é, Trajetórias (8 itens), Agência
(9 itens) e Objetivos (7 itens). Para cada item, as respostas são dadas numa escala Likert de cinco pontos que vai
desde (1) Raramente a (5 Muito frequentemente). A WHS revela-se adequada à avaliação da esperança no trabalho,
bem como das dimensões que a constituem, especificamente, Trajetórias (e.g., Tenho um plano para obter e manter
um bom emprego ou carreira), Agência (e.g., Estou confiante de que as coisas se resolverão no futuro) e Objetivos (e.g.,
Quando olho para o futuro tenho a noção exata do que será a minha vida profissional) (Kenny et al., 2010). As autoras da
versão original da escala obtiveram um α de Cronbach de .93 para a escala total e de .68, .87 e .81 para as subescalas
Trajetórias, Agência e Objetivos, respetivamente. No estudo de adaptação portuguesa, Rebelo (2009) obteve. numa
amostra de estudantes do ensino secundário, um α de Cronbach de .75 para a escala total, não tendo referido os
valores da consistência interna para as subescalas.

2.3 Procedimentos de recolha e análise de dados
No presente estudo optámos por uma análise exploratória com recurso a uma amostra de conveniência. Depois
de obtida a autorização das entidades educativas competentes para a realização do estudo, os estudantes foram
informados acerca dos objetivos da investigação, da estrita confidencialidade das respostas e da voluntariedade da
sua participação. A EET foi administrada entre janeiro e maio de 2017, no decurso de um tempo letivo cedido pelo/a
professor/a. Utilizou-se o programa IBM Statistical Package for the Social Sciences - SPSS para Windows (versão 22).
Calcularam-se estatísticas descritivas apropriadas (distribuição dos itens, casos omissos, identificação de extremos).
Realizaram-se estudos de validade de constructo [Análise Fatorial Exploratória (AFE); Análise Fatorial Confirmatória
(AFC), através do programa AMOS], e examinou-se a fiabilidade das respostas aos itens da escala administrada
recorrendo a vários índices estatísticos (e. g., Alfa de Cronbach, correlações item-total).
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3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3. 1 Análise fatorial exploratória
Desde o início verificámos que havia uma tendência para os itens correlacionarem fortemente entre si.
Consequentemente, procedemos a uma AFE na tentativa de replicação da estrutura original proposta por Juntunen
e Wettersten (2006). Na análise com os vinte e quatro itens da escala não foi possível replicar a estrutura com três
fatores. Análises subsequentes mostraram que um conjunto significativo de itens apresentava uma estrutura fatorial
complexa e que apenas alguns deles deveriam ser retidos, a título experimental, para definir o construto esperança no
trabalho. Através de uma análise de Componentes Principais (ACP) testámos uma versão reduzida (incluindo apenas 10
itens) e unidimensional da EET integrando predominantemente itens das subescalas Agência (5 itens) e Trajetórias (4
itens). O restante item fazia parte da dimensão Objetivos.
O score total da versão reduzida da escala apresentou um bom índice de consistência interna ( α= .80), situando-se
dentro dos níveis considerados ótimos (≥ .80) para efeitos de investigação (Nunally & Bernstein, 1994). Este coeficiente
foi inferior ao reportado por Juntunen & Wettersten (2006) no estudo de validação preliminar ( α= .93), mas superior
ao apresentado por Rebelo (2009) e equivalente aos reportado por Atanásio, Paixão, & Silva (2013). Em relação à
análise correlações dos itens na componente foi possível observar-se que todos os itens possuíam cargas fatoriais
adequadas, com valores superiores a .30. Adicionalmente a análise das correlações item-total revelou em todos os
casos valores superiores a .40, corroborando a ideia de os itens representam de forma adequada o construto que a
escala pretende medir.
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3.2 Análise fatorial confirmatória
O ajustamento do modelo unidimensional extraído da ACP foi testado através de uma AFC. Para interpretarmos
os resultados desta análise foi considerada a estatística do teste quadrado Bollen-Stine bootstrap X 2 com um valor
de p superior a .01 a indicar um bom ajustamento. O ajustamento foi avaliado também através da razão entre o
qui-quadrado e os graus de liberdade (X2/gl), as estatísticas do Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA)
com intervalos de confiança de 90% (IC), Comparative Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI). A escolha recaiu
sobre estes índices de ajustamento dada a sua frequente utilização e recomendação, no contexto da análise fatorial
confirmatória (Jackson, Gillaspy, & Purc-Sephenson, 2009).
Pela análise da Tabela 1, o modelo reduzido da EET apresentou, em geral, índices de ajustamento adequados (χ 2(35, N =
490) = 59.08, p < .01; TLI = .96; CFI = .97; RMSEA = .04, [IC90% .02, .05]) (e.g., Byrne, 2001; Maroco, 2010).

Tabela 1. Índices de Ajustamento do Modelo Reduzido da EET
χ2

gl

p

RMSEA

LO

HI

CFI

TLI

59.08

35

.01

.04

.02

.05

.97

.96

A Figura 1 revela, ainda, que todos os valores saturam significativamente no fator comum e todos os loadings são
superiores a .50 com exceção de dois (os quais têm coeficientes acima de .45).
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Figura 1 - Saturações dos itens e correlações item-total do modelo reduzido da EET

Importa referir algumas limitações subjacentes a este estudo, nomeadamente relativas à constituição da amostra,
de conveniência e com sobre representação geográfica. A amostra foi constituída por um grupo de estudantes

com caraterísticas específicas, todos eles frequentavam o 11º ano de escolaridade em escolas da região Centro, o

que dificulta a generalização dos resultados. Futuras investigações deverão validar os itens da WHS em amostras

diversificadas de estudantes (e. g., outros anos escolares e outras zonas geográficas de Portugal). Futuros estudos

poderão recorrer a planos de investigação longitudinais permitindo a análise da mudança a respeito da esperança no

trabalho. Apesar das limitações referidas, e considerando a escassez de investigação relativa ao comportamento desta
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

11

escala, o estudo constituiu-se como um contributo para a avaliação das características métricas da WHS contribuindo,
deste modo, para a divulgação da escala em Portugal e para a compreensão do papel que a esperança no trabalho pode
desempenhar no desenvolvimento vocacional e de carreira dos jovens.
A esperança é um recurso positivo com fortes contributos na promoção da saúde mental e do desenvolvimento e
funcionamento ótimos do individuo. No campo da Psicologia Vocacional, a Esperança no Trabalho correlaciona-se
positivamente com a Identidade Vocacional (e. g., Juntunen & Wettersten, 2006) e com a Perspetiva Temporal do
Futuro (e. g., Atanásio, Paixão, & Silva, 2013). Com efeito, é expectável que a Esperança no Trabalho esteja associada
a outros construtos no seio da Psicologia Vocacional, mais especificamente com a Adaptabilidade de Carreira e a
Perspetiva Temporal. Deste modo, estamos a realizar uma investigação de âmbito longitudinal, da qual faz parte este
estudo, através do qual pretendemos avaliar a adaptabilidade de carreira e a organização subjetiva da temporalidade
em estudantes do ensino secundário. Neste sentido, no âmbito da intervenção vocacional e de carreira, é necessário
delinear estratégias para a promoção do desenvolvimento destes constructos com o propósito de ajudar os estudantes
na preparação antecipada da carreira sobretudo em momentos normativos de transição como o do ensino secundário
para o mercado do trabalho e/ou o ensino superior.
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Resumo
A Diabetes Mellitus Tipo 1 é uma condição crónica com elevada prevalência em contexto pediátrico. Com vista a
potenciar o bem-estar das crianças e adolescentes com esta doença, torna-se relevante a avaliação da perceção

da qualidade de vida relacionada com a saúde, em termos do impacto psicossocial e da exigência dos tratamentos.

Procedeu-se à adaptação do instrumento DISABKIDS-DM para a língua e cultura Portuguesas, bem como à avaliação

preliminar das suas principais propriedades psicométricas. Foram constituídas duas amostras: uma com 18 jovens (8-18
anos) e 18 pais, tendo sido aplicado o protocolo de validação semântica; e uma amostra com 62 jovens (8-18 anos) e

62 pais, tendo sido aplicado o protocolo de estudo de campo. Foi confirmada a importância, compreensão dos itens
e adequação das versões Portuguesas (autorrelato e heterorrelato) do questionário DISABKIDS-DM. O instrumento
apresenta boa consistência interna e validade de constructo. O instrumento não permitiu fazer distinção entre
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grupos em função do nível de HbA1c, sexo, escalão etário ou tempo após o diagnóstico, mas apenas em função da
comorbilidade com outra doença física. Os jovens relataram a sua QdVrS como superior, face ao relato dos pais. São
necessários mais estudos com uma população mais alargada e diversificada para confirmar a estrutura fatorial e os
valores psicométricos encontrados. Deverá ser estimulada a utilização do DISABKIDS-DM em contexto de intervenção
clínica e de investigação em cuidados de saúde pediátricos.
Palavras-chave: diabetes, avaliação QdVrS, validação semântica, DISABKIDS

Abstract
Type 1 Diabetes is a highly prevalent chronic medical condition in the paediatric context. In order to promote the wellbeing of children and adolescents with diabetes, the assessment of HrQoL becomes particularly salient, in terms of
its psychosocial impact and the challenges of its management. The adaptation of the DISABKIDS-DM questionnaire
to the Portuguese language and culture was conducted, as well as the preliminary evaluation of its psychometric
properties. We used two samples: one with 18 children (8-18 years old) and 18 parents, to whom the semantic
validation protocol was applied; other with 62 children (8-18 years old) and 62 parents, to whom the field study
protocol was applied. The relevance, comprehensibility and adequacy of the Portuguese versions of the DISABKIDSDM instrument (self and proxy) was confirmed. The instrument showed good reliability and construct validity. It
did not allow to discriminate groups in terms of HbA1c level, gender, age or time after diagnosis, but only in terms of
comorbidity with other physical chronic condition. Children and adolescents reported higher levels of HrQoL than
their caregivers. More research is needed, with a larger and more diversified sample, to study the factorial structure
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and to confirm the psychometric features of the questionnaire. The use of DISABKIDS-DM should be encouraged both
in paediatric clinical setting and research.
Key-words: diabetes, HrQoL assessment, semantic validation, DISABKIDS

Introdução
Verifica-se um aumento das doenças crónicas pediátricas a nível global (Potì, Emiliani, & Palareti, 2017). A diabetes
acompanha esta tendência de crescimento (Patterson et al., 2012), sendo uma das condições crónicas mais frequentes
em contexto pediátrico (Reynolds & Helgeson, 2011) e traduzindo uma condição com caraterísticas únicas no que se
refere à complexidade dos tratamentos e ao nível de envolvimento familiar necessário para uma gestão equilibrada
da doença (Grey et al., 2009). A doença é caraterizada como sendo uma desordem metabólica de etiologia múltipla
caraterizada por uma hiperglicemia crónica, com distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e
proteínas, resultantes de deficiências na secreção ou ação da insulina, ou de ambas (SPD, 2010). A diabetes mellitus
tipo 1 (DMT1) é uma condição caraterizada pela persistência de um processo de destruição autoimune das células
pancreáticas produtoras de insulina – hormona que permite ao organismo aproveitar a energia necessária dos
alimentos –, conduzindo a um défice desta substância e consequente excesso de açúcar no sangue (Atkinson, 2012),
sendo igualmente uma condição de ocorrência mais comum em populações pediátricas (Chiang, Kirkman, Laffel,
& Peters, 2014). Trata-de de uma condição com impacto significativo na vida da criança e do adolescente (de Wit et
al., 2014), verificando-se que estes jovens apresentam risco mais elevado que os seus pares saudáveis em termos
de problemas emocionais e comportamentais, com evidente repercussão na sua qualidade de vida (Dashiff, Vance,
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Abdullatif, & Wallander, 2009). Neste sentido, poderá assumir especial importância a avaliação do nível da QdVrS para
a definição das estratégias de intervenção clínica e de uma melhor gestão dos recursos afetos a essa intervenção (Brütt
et al., 2009), entendendo-se aqui o conceito de QdVrS como o impacto que uma doença ou condição médica exerce
sobre o funcionamento e bem-estar da pessoa, em termos físicos, emocionais e sociais, referindo-se, desta forma, à
perceção subjetiva de saúde do indivíduo (Brütt et al., 2009).
1. Objetivos
O presente estudo teve como objetivos proceder à tradução de Inglês para Português e à adaptação linguística do

instrumento DISABKIDS-DM módulo específico da diabetes; proceder à validação semântica dos itens do DISABKIDSDM para a população e cultura Portuguesas; realizar uma exploração preliminar das principais propriedades
psicométricas do DISABKIDS-DM com base em amostra de conveniência; analisar aspetos relacionados com a
perceção da QdVrS de jovens com DMT1, a partir da perspetiva do próprio e dos seus cuidadores; e analisar um
conjunto alargado de propriedades psicométricas do DISABKIDS-DM com base em estudo de campo com uma amostra
sequencial alargada.
2. Método
2.1. Metodologia
O estudo seguiu os princípios estabelecidos pelo grupo DISABKIDS (The European DISABKIDS Group, 2004).
Contemplou as etapas de: tradução e adaptação dos itens em termos da sua equivalência conceptual; validação
semântica, tendo tido como objetivo aferir a compreensão dos conceitos e dos termos, bem como considerar as
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propostas de solução dos respondentes que visassem clarificar a compreensão das perguntas e os eventuais problemas
de conteúdo dos itens; estudo-piloto, que teve como finalidade analisar o conteúdo do questionário a partir do
ponto de vista dos jovens e dos seus cuidadores, solicitando que estes se pronunciassem quanto à compreensão e
à importância que atribuíram aos vários itens, e proceder a uma análise preliminar das propriedades psicométricas
básicas; e estudo de campo, que teve como objetivo analisar o desempenho das versões portuguesas do questionário
DISABKIDS-DM numa amostra sequencial da população-alvo, bem como voltar a analisar as suas principais
propriedades psicométricas.
2.2. Participantes
A amostra da fase de validação semântica/ estudo-piloto foi composta por 9 crianças (8-12 anos), 9 adolescentes
(13-18 anos) e 18 cuidadores; e a fase de estudo de campo foi composta por 26 crianças (8-12 anos), 36 adolescentes
(13-18 anos) e 62 cuidadores, definindo-se como critérios de inclusão ser portador de DMT1 há mais de 12 meses
e não ter comorbilidade com patologia psiquiátrica ou atraso no desenvolvimento. Os participantes incluídos na
fase de validação semântica foram recrutados com base em amostra de conveniência, no momento de espera pela
consulta médica, no serviço de consulta pediátrica da diabetes na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal,
em dezembro de 2017. A entrevista cognitiva foi realizada com cada um dos participantes em separado. Na fase de
estudo de campo os participantes foram recrutados de forma sequencial no mesmo serviço de consulta pediátrica da
diabetes, entre janeiro e maio de 2018, tendo a aplicação do protocolo sido efetuada com cada díade (jovem-cuidador)
em simultâneo.
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2.3. Instrumentos
Foram utilizadas as seguintes medidas: o questionário DISABKIDS-DM módulo específico da diabetes (The European

DISABKIDS Group, 2004, versões experimentais Portuguesas para crianças/ adolescentes e para cuidadores), composto
por 10 itens com base numa escala de Likert de 5 pontos e que tem como objetivo avaliar a QdVrS de jovens com

diabetes; contempla duas escalas – Impacto – que traduz o impacto funcional e emocional da vivência da diabetes, e –

Tratamento – que traduz as exigências relacionadas com o planeamento diário das tarefas relacionadas com a doença;
o questionário de Impressão Geral, que tem por objetivo fazer uma avaliação genérica da qualidade e relevância do
questionário; a ficha de Registo da Entrevista Cognitiva, que tem por objetivo recolher a opinião dos respondentes

sobre a importância de cada item para o controlo da doença, sobre a dificuldade de compreensão das questões e sobre

a adequação das escalas de resposta; o questionário DISABKIDS-12 condição crónica genérica (The European DISABKIDS
Group, 2004, versões Portuguesas de Carona, Canavarro, & Bullinger, 2010), que tem por objetivo avaliar a QdVrS de

jovens com diferentes condições crónicas; e o questionário de capacidades e dificuldades SDQ (Goodman, 1997, versões
Portuguesas de Fleitlich, Loureiro, Fonseca, & Gaspar, 2005), que tem como finalidade efetuar a triagem de saúde
mental e ajustamento psicológico das crianças e adolescentes, identificando sintomas e o seu impacto na vida do
jovem.

2.4. Análise de dados
Os procedimentos estatísticos foram realizados através do software SPSS versão 24.0, com as análises efetuadas

para um intervalo de confiança de 95%. No que respeita à componente de análise qualitativa da etapa de validação
semântica, foram calculadas as frequências das respostas obtidas no questionário de Impressão Geral e na ficha de
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Registo da Entrevista Cognitiva. Em termos de validação específica de cada item, foi considerada uma frequência
mínima de 3 respostas negativas como indicadora de que o item poderia necessitar de revisão adicional e eventual
alteração.

3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Tradução
A tradução do questionário DISABKIDS-DM teve como finalidade não só assegurar a equivalência linguística entre
o Inglês e o Português, mas também a equivalência concetual do mesmo, tendo sido efetuada de acordo com as
orientações do grupo Europeu DISABKIDS, o que terá permitido controlar, de alguma forma, os riscos inerentes a esse
processo (Schmidt & Bullinger, 2003).
3.2. Validação semântica
A impressão geral sobre as versões Portuguesas do instrumento foi considerada positiva ou bastante positiva,
suportando a relevância dos itens para a avaliação da QdVrS das crianças e adolescentes com diabetes. A compreensão
global dos itens e a adequação das escalas de resposta também foram verificadas, estando assim em consonância
com os resultados obtidos no estudo de validação semântica das versões Portuguesas da versão completa do módulo
genérico – DISABKIDS-37 (Carona, Bullinger, & Canavarro, 2011). Os itens do questionário foram considerados
relevantes para a condição de saúde pela totalidade dos respondentes.
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A etapa de entrevista cognitiva evidenciou a necessidade de se considerar a revisão do Item 2 na versão de autorrelato
– O teu dia-a-dia é dominado pela diabetes? (no original: Does diabetes rule your day?). Para os restantes itens, as
entrevistas cognitivas confirmaram a equivalência entre os conceitos que se pretendiam avaliar e a interpretação que
os participantes fizeram. Face ao método de parafraseamento utilizado, em que se pedia aos jovens e aos cuidadores
para relatarem por palavras próprias o significado de cada questão, o primeiro grupo tendeu a dar-lhes um sentido
mais literal (com recurso a palavras equivalentes, próximas do original).
Por sua vez, os cuidadores tenderam a ligar o significado das questões a aspetos emocionais, bem como à sobrecarga
(negativa) que associam à doença, o que poderá justificar-se, em parte, por se sentirem sobrecarregados com o papel
que lhes cabe nos tratamentos, ou por estarem mais preocupados com as potenciais consequências da doença.
3.3. Consistência interna
Os resultados dos testes estatísticos realizados com a amostra do estudo-piloto apontaram para valores de
consistência interna aceitáveis, o que legitimou o avanço para o estudo de campo com uma amostra maior, para
exploração das propriedades psicométricas do instrumento. Com esta amostra observaram-se valores de consistência
interna bons, tanto em termos de resultado global da QdVrS (self: α = .806; proxy: α = .851) como de subescalas
(Tratamento: self: α = .781; proxy: α = .902; Impacto: self: α = .683; proxy: α = .654). Os valores são inferiores aos que
resultam do estudo psicométrico original (The European DISABKIDS Group, 2006), sendo que a reduzida dimensão da
amostra deste estudo pode estar a afetar os níveis de consistência, a acrescer também ao facto de haver um item (Item
5) que, pela sua distribuição muito enviesada, poderá estar a prejudicar a obtenção de valores de alfa mais elevados.
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Os valores encontrados sugerem que a QdVrS deverá ser avaliada enquanto um todo, em detrimento de se fazer a sua
decomposição em domínios.
3.4. Validade de constructo
Os dois domínios apresentaram, entre si, correlações moderadas (self: rs = .485, p<.01; proxy: rs = .629, p<.01) e
uma correlação forte com a pontuação total em ambas as versões (self: Impacto: rs = .879, p<.01; Tratamento: rs =
.829, p<.01; proxy: Impacto: rs = .895, p<.01; Tratamento: rs = .897, p<.01). As associações fortes entre os domínios
específicos e a QdVrS global sugerem que a interpretação dos seus resultados é suportada pelas implicações teóricas
inerentes ao constructo de QdVrS específica na condição da diabetes (SAC, 2002).
3.5. Validade discriminante
Nesta amostra não foi possível discriminar os resultados de perceção da QdVrS (genérica e específica) dos jovens,
quer na versão de autorrelato quer na de heterorrelato, em função dos níveis de glicémia (HbA1c), do grupo etário, do
género ou do tempo após o diagnóstico. Os resultados encontrados sugerem que a perceção da QdVrS nesta amostra
é independente destes indicadores. A reduzida dimensão da amostra pode estar a dificultar a potencial discriminação
entre estes subgrupos. Face aos resultados, o questionário poderá estar a apresentar pouca sensibilidade face a
questões clínicas e a questões desenvolvimentistas. Seria de esperar encontrar diferenças em termos de idade e de
género, em particular pela influência que os processos desenvolvimentistas podem ter na qualidade de vida dos jovens
(Bergman & Scott, 2001; Bisegger et al., 2005). No que respeita às diferenças de resultados da QdVrS entre grupos
com e sem comorbilidade com outras doenças físicas, apenas se verificou discriminação, nesta amostra, na versão de
heterorrelato, e em termos da QdVrS específica, sugerindo que só os pais reconhecem esse impacto acrescido. A não
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verificação de distinção na perceção dos jovens em termos da QdVrS global, seja ela genérica ou específica, sugere que
a coocorrência de outras condições pode não trazer desgaste acrescido significativo, para além daquele que uma única
condição crónica já aporta.
3.6. Validade convergente
As correlações fortes (self: rs = .70, p<.01; proxy: rs = .836, p<.01) encontradas entre os resultados do questionário

DISABKIDS-DM e do questionário DISABKIDS-12 sugerem que a transposição do primeiro para o contexto Português
não estará a desvirtuar o constructo de QdVrS inerente ao instrumento original de avaliação da QdVrS genérica, isto é,
que será capaz de revelar informação fidedigna sobre o que se pretende avaliar.
3.7. Validade divergente
As correlações inversas significativas encontradas em ambas as versões (auto e heterorrelato), entre o nível global
da QdVrS avaliado pelo questionário DISABKIDS-DM e o nível total de problemas avaliado pelo questionário SDQ
(self: rs = -.348, p<.01; proxy: rs = -.340, p<.01), sugerem que valores mais baixos de perceção da QdVrS se encontram

associados a maiores níveis de dificuldades, em geral, e a mais problemas de internalização (problemas emocionais e
problemas com os pares), em particular. Os resultados deverão, contudo, ser analisados com cautela, dado os baixos
níveis de consistência interna encontrados para as subescalas do SDQ. As correlações mais fortes no que respeita
aos problemas de internalização, em comparação com os de externalização, são coincidentes com a literatura que
aponta para que crianças e adolescentes com diabetes reportam mais problemas de internalização face a crianças e
adolescentes sem a doença (Delamater et al., 2014).
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3.8. Consistência interavaliadores
Verificou-se que os cuidadores desta amostra tenderam a percecionar a QdVrS dos seus filhos como mais baixa

do que a perceção destes últimos. Os resultados encontrados vão ao encontro da literatura, que destaca a baixa

ou moderada concordância entre informadores na avaliação da perceção da QdVrS (Davis et al., 2007), seguindo a

tendência dos resultados do estudo internacional (The European DISABKIDS Group, 2006). Estes resultados apoiam
a necessidade de se considerarem ambas as fontes de informação aquando da avaliação da QdVrS, no sentido de se
obter uma compreensão abrangente deste aspeto. Na comparação com os resultados do estudo Sueco e do estudo
internacional – amostras de sete países Europeus (Chaplin et al., 2011; The DISABKIDS Group, 2006), as diferenças
reduzidas encontradas sugerem haver semelhança entre as amostras de crianças e adolescentes com diabetes de

diferentes nacionalidades, quanto à perceção da QdVrS, dando assim alguma sustentação ao processo de adaptação
transcultural do instrumento DISABKIDS-DM realizado.

3.9. Limitações do estudo
No que respeita à análise dos resultados de perceção da QdVrS resultantes da aplicação do protocolo de instrumentos
selecionado, e tratando-se este de um estudo exploratório (foi o primeiro a utilizar o instrumento DISABKIDS-DM em
Portugal), a reduzida dimensão das amostras – tanto do estudo-piloto como do estudo de campo – é uma das suas
principais limitações, restringindo a utilização de procedimentos estatísticos mais complexos e o poder estatístico
dos testes utilizados e, em primeira instância, dificultando a generalização dos resultados para outros contextos
que vão para além dos grupos estudados. Ainda a este propósito, outra limitação está relacionada com o método de
recolha das amostras, designadamente, o facto de se ter feito a angariação dos sujeitos no momento de espera pela
consulta médica, momento este em que as pessoas se mostravam preocupadas pela eventualidade de se atrasarem
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ou perderem a sua vez, o que poderá ter levado a que alguns participantes se encontrassem menos concentrados

ou dedicados à tarefa. O facto de o recrutamento dos participantes ter sido feito apenas em um serviço de consulta
pediátrica pode dificultar a generalização dos resultados para crianças e adolescentes com DMT1 que sejam

acompanhados em outros contextos. O facto de a amostra ter sido composta, na sua grande maioria, por indivíduos
de raça caucasiana, e ainda pela maioria dos pais/ cuidadores das crianças e adolescentes com DMT1 ter um nível

educacional médio/ superior, pode também dificultar a generalização dos resultados. No futuro, seria importante

alargar o estudo a amostras recolhidas noutros contextos clínicos e geográficos, bem como a amostras com menores
possibilidades de acesso a cuidados médicos.
3.10. Conclusão
Face aos resultados encontrados, as versões experimentais Portuguesas do instrumento DISABKIDS-DM módulo
específico da diabetes mostraram ser culturalmente adequadas à população Portuguesa, apresentando validade e
fiabilidade adequadas, tendo assim condições para serem utilizadas em estudos mais alargados para a avaliação da
QdVrS das crianças e adolescentes com diabetes. Deverá ser estimulada a sua utilização em contexto de investigação
e de intervenção clínica em cuidados de saúde pediátricos. A consideração da perspetiva da pessoa com diabetes sobre
o seu próprio processo de doença, em termos de se perceber aquilo que mais valoriza na sua QdVrS, parece-nos ser
algo que nunca é demais reforçar, no sentido de os profissionais de saúde poderem adaptar a sua intervenção em prol
da promoção do bem-estar daquela criança e daquele adolescente, o que poderá passar por prestar apoio psicológico,
educação terapêutica, apoio físico ou apoio familiar alargado, entre outros aspetos. O desenvolvimento e utilização
sistematizada de instrumentos de avaliação da QdVrS pediátrica, como é o caso do DISABKIDS-DM, aliado ao facto de
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ser um instrumento de aplicação rápida, de fácil cotação e interpretação, e capaz de detetar a ocorrência de mudanças
na perceção da QdVrS, poderá ser importante no contexto da intervenção clínica, ao facilitar a adoção de estratégias
adequadas, monitorizar a eficácia das intervenções realizadas, e permitir uma afetação de recursos de saúde mais
eficaz, bem como no contexto da investigação, ao facilitar a realização de estudos clínicos e epidemiológicos, assim
contribuindo ambos os aspetos, em última instância, para a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida destas
crianças e destes adolescentes.
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Resumo
A avaliação psicológica é uma actividade com um papel relevante nas intervenções e demais actividades dos serviços
de carreira, formalmente inexistentes em Moçambique. Este facto interfere negativamente nos processos de
decisão de carreira dos adolescentes e, também, nos processos de adaptação académica dos estudantes do ensino
superior, assim como no seu sucesso profissional. Pretende-se, nesta comunicação, analisar a pertinência de criação
de serviços de desenvolvimento de carreira em Moçambique, incluindo a preparação de profissionais de orientação
para o efeito, bem como apresentar os resultados da avaliação dos conhecimentos, experiências e opiniões sobre a
montagem deste tipo de serviços em Moçambique, de uma amostra de 430 estudantes de psicologia a estudarem na
Universidade Pedagógica, no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande e na Universidade Católica
de Moçambique, Os estudantes de psicologia estão entre os graduados com mais propriedade para se prepararem e
exercerem a actividade de profissionais de orientação no país. A pesquisa inclui um segundo estudo com o mesmo
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objectivo realizado com 50 docentes e profissionais da área, residentes na cidade da Beira. O estudo é de natureza
exploratória e assenta no uso de um inquérito com um total de 40 itens de recolha de dados sociodemográficos e

opiniões sobre os serviços de carreira. Deste modo, a partir das opiniões dos estudantes e profissionais, procurou‑se
demonstrar prioridades de um plano de implementação e de desenvolvimento de serviços de carreira no sistema
educativo moçambicano.

Palavras-chave: Avaliação psicológica, estudantes de IES de Moçambique e serviço de orientação de desenvolvimento
de carreira.
Resumen
La evaluación psicológica es una actividad con un papel relevante en las intervenciones y demás actividades de los

servicios de carrera, formalmente inexistentes en Mozambique. Este hecho interfiere negativamente en los procesos

de decisión de carrera de los adolescentes y, también, en los procesos de adaptación académica de los estudiantes de
enseñanza superior, así como en su éxito profesional. En esta comunicación se pretende analizar la pertinencia de la

creación de servicios de desarrollo de carrera en Mozambique, incluida la preparación de profesionales de orientación
al efecto, así como presentar los resultados de la evaluación de los conocimientos, experiencias y opiniones sobre el

montaje de este tipo de los servicios en Mozambique, de una muestra de 430 estudiantes de psicología a estudiar en la

Universidad Pedagógica, en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Alberto Chipande y en la Universidad Católica
de Mozambique, Los estudiantes de psicología están entre los graduados con más propiedad para prepararse y, ejercer
la actividad de profesionales de orientación en el país. La investigación incluye un segundo estudio con el mismo

objetivo realizado con 50 docentes y profesionales del área, residentes en la ciudad de Beira. El estudio es de naturaleza
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exploratoria y se basa en el uso de una encuesta con un total de 40 ítems de recogida de datos sociodemográficos y
opiniones sobre los servicios de carrera. De este modo, a partir de las opiniones de los estudiantes y profesionales,
se procuró demostrar prioridades de un plan de implementación y de desarrollo de servicios de carrera en el sistema
educativo mozambiqueño.
Palabras clave: Evaluación psicológica, estudiantes de IES de Mozambique y servicio de orientación de desarrollo de
carrera.
Introdução
Nas sociedades actuais, com o fenómeno da Globalização, os Sociólogos têm vincado com maior frequência a perca da
identidade, pois o espaço global se tornou o lugar de desenvolvimento de políticas de definição de modos de vida pelos
quais estamos sujeitos que na concepção de Giddens, estamos na sociedade de risco. No trabalho visando dar maior
contributo na dimensão social, tem-se exigido a conformidade com o pressuposto pela profissão. Por conseguinte,
observamos que os indivíduos ao escolher uma profissão, é necessário que a mesma, esteja em conformidade com as
suas habilidades. Este debate, nos remete a reflectir sobre modelos da correspondência ou do ajustamento situados
em modelo dos tipos de personalidade e dos ambientes de trabalho de Holland (1997) e o modelo do ajustamento
ao trabalho de Dawis, (2005). Na perspectiva de Holland preconiza que a escolha de uma profissão é a expressão
da personalidade e não um resultado do acaso, e pode categorizar-se em tipos correspondentes a um conjunto
característico de competências, crenças, valores, preferências e formas de selecionar e processar a informação (Barros,
2010). Holland (1997) salienta a ideia de que, pelo período do fim da adolescência, muitos indivíduos possuem uma
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combinação de tipos de personalidade e interesses vocacionais: R (Realista), I (Investigativo), A (Artístico), S (Social), E
(Empreendedor), C (Convencional) (Holland, 1997).
Todavia, na concepção de Dawis (2005) também, à semelhança do modelo de Holland, se foca em variáveis
relacionadas com a interacção indivíduo e o meio. Se entender o trabalho ou a Actividade profissional como uma
dimensão significativa no dia-a-dia dos indivíduos e no seu desenvolvimento enquanto pessoas, há que ter em
conta o ajustamento que se estabelece entre estes e o ambiente onde praticam essa Actividade. Assim, o modelo de
ajustamento ao trabalho de Dawis (2005) postula uma “correspondência dinâmica que se vai estabelecendo entre as
variáveis do indivíduo e as do trabalho, o que permite prever o grau de satisfação, de eficácia e de estabilidade numa
função” (Barros, 2010, p. 167).
Para prevenir que a escolha de formações e exercício de actividades sobre a área onde o estudante não esteja alinhado,
seja uma situação contínua, são chamados a responsabilidade os serviços de desenvolvimento de carreira.

Contextualização dos Serviços de Desenvolvimento de Carreira no Mundo
Os serviços de desenvolvimento de carreira, do ponto de vista social ao nível mundial, são caracterizados por uma
intervenção positiva na sociedade pois contribuem para a dinamização das políticas educativas e profissionais.
Por outro lado, esses serviços facilitam na criação de profissionais com auto-estima e permitem a ter igualdade de
oportunidades, proporcionando uma formação de qualidade.
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Para Ennis (1994, citado por Chibemo, 2017) diz que o homem sempre se preocupou com a sua condição em um mundo
aparentemente adverso. O homem primitivo, com sua ignorância dos fenómenos referentes a ele, sentia-se perplexo e
atemorizado, no entanto, encontrou explicações muito simples para os mesmos nas diversas ocorrências naturais que
contemplou gradualmente. A medida que a civilização substituiu a barbárie, o homem passou também a se preocupar
com a situação de seus semelhantes em suas lutas e em problemas existenciais. Já na época medieval a questão de
vocação era discutida ao nível do seu impacto na sociedade através da orientação religiosa. Portanto para adequar
ao contexto moderno e contemporâneo, surgem movimentos académicos que buscam dar mais o cunho científico a
questão de Orientação Vocacional e Profissional, passando a ser caracterizada por Gabinetes de Orientação Vocacional
e Profissional que actualmente assumem o nome de Serviços de Desenvolvimento de Carreira.
De acordo com Bock (2013, citado por Chibemo, 2017) as concessões platónicas contribuíram para o posicionamento
estratégico do desenvolvimento de Políticas de Orientação Vocacional que pudessem problematizar a questão
educacional. Este contributo, tem sido caracterizado por uma valoração social que busca o desenvolvimento
estratégico das actividades de carácter social, buscando a valorização da educação e a profissionalização de qualidade.
A qualificação do profissional constitui a apetência inicial para a qualidade dos profissionais e que a questão de
orientação profissional constitui uma das grades estratégias ao nível global de avaliação da adequação das actividades
exercidas por um determinado estudante e a profissão almejada, organizando desta forma o processo de transição
(Alves, 2014).
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Hoje, passou-se a dar importância à actuação científica do psicólogo e do cientista educacional na sua relação entre
professor e o aluno, completa e são persistentes nesse processo com o objectivo de fazer com que cada orientando
se dedique a um tipo de trabalho profissional com menor esforço e obtenha rendimentos e satisfação para si e para a
sociedade. Portanto, era preciso eleger uma profissão com base em dados que revelasse a atitude e comportamento do
orientando, para facilitar seu processo de tomada de decisão (Sinoir, 1954, p. 17 e Gemilli, 1959, p.8).
Nos anos 1970, surgem as primeiras ideias acerca das funções do orientador graças aos movimentos da Europa
e Estados Unidos passou a referir que a “orientação” vocacional e profissional implicava um conjunto de tarefas
realizadas por orientadores especializados (psicólogos), cujos destinatários eram pessoas que enfrentavam em
determinados momentos de suas vidas a possibilidade ou necessidade de decidir sobre sua formação e profissão
(Tavares, 2009, p.34).
Contextualização dos Serviços de Desenvolvimento de Carreira em Moçambique
Abordar a questão dos serviços de desenvolvimento de carreira em Moçambique, constitui uma utopia pois a
nível da escola, carece de estudo de base que possam garantir a sua implantação, e que as políticas de serviços de
desenvolvimento de carreira não são claras (Canastra & Chibemo, 2015).
Os serviços de Desenvolvimento de carreira em Moçambique têm o carácter profissional de seleccionar e preparar o
estudante para a vida laboral, baseada na formação que visa dirigir e guiar o estudante para uma profissão que lhe
ofereça mais possibilidades e probabilidades de sucesso, tendo em conta, às suas atitudes psíquicas e físicas.
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Neste contexto verificamos que em Moçambique, os serviços de desenvolvimento de carreira carecem de uma

estrutura básica para o seu funcionamento pois ao nível de políticas educativas, existem maior contextualização das
formas de tratamento sobretudo, nos níveis de preparação para tal actividade. Entretanto, compreendemos que a

Orientação profissional e vocacional dos estudantes é realizada através de meios informais, tais como: família; redes
sociais; televisão e interacção social com amigos, etc. Este carácter revela, quão o serviço de desenvolvimento de
carreira são uma necessidade em Moçambique.

Nas concepções de Chibemo e Taveira (2018, p. 4), Em Moçambique torna-se relevante criar estruturas e modelos de
aconselhamento aos estudantes do ensino secundário e universitário, para poder fornecer um quadro realístico que
possa responder de forma positiva às demandas do sistema nacional de educação, em geral, e das necessidades de
educação vocacional e profissional, especificamente.

Importância dos serviços de desenvolvimento de carreiras
Os serviços de desenvolvimento de carreira, constituem uma estrutura coesa para garantir a orientação vocacional e

profissional dos estudantes visando construir uma carreira profissional valorizando em princípio as suas habilidades e
mostrando os caminhos que lhe permitem desenvolver talentos e exercício profissional cada vez mais sustentáveis.

Os serviços de desenvolvimento de carreira, são baseados na intervenção psicológica com vista a dar maior seguimento
as habilidades pré-demostradas pelo orientando. Contudo, na concepção de Taveira, et all (2016) a intervenção

psicológica têm-se inspirado em diferentes modelos: diferencialista que busca a valorização das características

individuais a partir dos seus interesses e suas aptidões; desenvolvimentista que busca acompanhar as principais
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mudanças que ocorrem ao longo da vida sobre o orientando e finalmente o relacional que identifica as principais
práticas que se podem associar a vocação do estudante.
A intervenção psicológica no âmbito de desenvolvimento de carreira, constitui uma das modalidades de gestão
escolar que busca valorizar o carácter participativo no processo escolar do próprio orientando, baseado na informação
escolar; aconselhamento vocacional e estratificação da relação entre a escola e o trabalho. A intervenção psicológica
no âmbito de desenvolvimento de carreira numa estrutura sólida de ajuda aos estudantes ao longo da vida através da
adopção de princípios da diferenciação ao domínio da intervenção de carreira, oferecendo serviços que correspondam
as características heterogéneas dos orientados.
A adaptabilidade é um constructo útil, pois favorece a gestão pessoal da carreira e a empregabilidade ao longo da
vida. As dimensões da curiosidade, autonomia, cooperação, planeamento e confiança, designam atitudes associadas a
competências básicas de carreira integradas na noção de adaptabilidade.
A compreensão dos serviços de desenvolvimento de carreira, constitui uma base de identificação das principais
características que possam garantir o carácter social das intervenções psicológicas. Todavia, o elemento essencial
deste processo, é a capacidade de adaptação dos estudantes em enfrentar casos insólitos nos processos novos
vivenciados ao longo da vida com maior autonomia possível.
A capacidade do orientando com base nos serviços de desenvolvimento de carreira, esta assente na capacidade
de inovação profissional, pois as habilidades pré-diagnosticadas são estimuladas para responder os desafios que
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os períodos de transição lhes são apontados. Entretanto, são estimuladas atitudes positivas no orientando como:
cooperação, confiança, curiosidade e autonomia.
Os serviços de desenvolvimento de carreira, buscam dar maior capacidade de gestão aos seus orientados, a noção
de identidade profissional e de adaptação baseados nos caracteres da forma como o orientando poderá encarar as
transições ao longo da vida; realizar escolhas congruentes e sustentáveis; capacidade de gerir o útil do agradável ao
longo da formação e na vida profissional, fornecendo ferramentas para o sucesso de carreira profissional em diversas
dimensões.

1. Objectivos
No quadro dos Objectivos desenhados para o presente artigo, destacam-se:

- Analisar a pertinência de criação de serviços de desenvolvimento de carreira em Moçambique, incluindo a preparação
de profissionais de orientação para o efeito;

- Apresentar os resultados das avaliações dos conhecimentos, experiências e opiniões sobre a montagem deste tipo de
serviço em Moçambique;

- Demonstrar prioridades de um plano de implementação e de desenvolvimento de serviços de carreira no sistema
educativo moçambicano.
2. Método
O estudo foi de natureza exploratória e assenta no uso de um inquérito com um total de 40 itens de recolha de dados
sociodemográficos e opiniões sobre os serviços de carreira.
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A amostra foi composta por 430 estudantes de todos níveis de ensino do curso de psicologia pertencentes a três
instituições de ensino nomeadamente, a Universidade Pedagógica (UP), Universidade Católica de Moçambique (UCM)
e o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande (ISCTAC). Quanto ao tratamento de dados, nos
baseamos em duas dimensões, a primeira recorreu a análise de conteúdo visando dar o cunho teórico e a segunda foi
baseada na análise estatística através do SPSS, visando aferir as percentagens de participação e no cruzamento dos
dois mecanismos usados e, a partir deste, tirar conclusões mais apuradas.
2.1. Descrição da amostra em estudo
A amostra foi composta por 430 estudantes de todos níveis de ensino do curso de psicologia pertencentes a três
instituições de ensino nomeadamente, a Universidade Pedagógica (UP), Universidade Católica de Moçambique (UCM) e
o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande (ISCTAC).
Dos quatrocentos e trinta estudantes inquiridos, 39, 25% dos estudantes são do sexo masculino e 60, 75% são do sexo
feminino. De salientar, que todos estudantes inquiridos são provenientes de todas províncias do Pais.
2.2. Instrumentos
Considerando a escassez de pesquisas, nesta área, usou-se o termo serviço de orientação vocacional pelo facto de
ser o mais comum entre os estudantes com objectivo de facilitar a compreensão do questionário. Foi aplicado um
questionário subdivido em três secções, a primeira secção integra os dados de identificação, subdivididos em três
dimensões, nomeadamente:
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Dados gerais que possibilitaram-nos obter a idade, sexo, religião, proveniência, etnia, residência e estado civil. Estas

variáveis permitiram subdividir os estudantes em estratos (categorias), de modo a permitir-nos verificar a tendência do
posicionamento dos estudantes em função dos estratos

Escolaridade do inquirido, onde foi possível recolher dados inerentes a instituição de ensino, faculdade, curso, ano

que frequenta, ano de ingresso e o período em que assiste as aulas. Estes dados permitiram-nos apurar a tendência do
posicionamento dos estudantes de acordo com a especificidade da escolaridade.

Situação profissional, que permitiu-nos conhecer a situação profissional, o sector de trabalho, os anos de trabalho,
expectativas relativas ao curso, e a sua experiência no âmbito de orientação vocacional. Estas questões facilitaram

perceber a disponibilidade dos estudantes em abraçar a sua carreira no âmbito dos serviços de desenvolvimento de
carreira.

A segunda secção corresponde a dados de pesquisa inerentes ao serviços de orientação vocacional, esta secção

permitiu-nos recolher dados sobre o posicionamento dos estudantes, no que toca a importância da implementação

dos Serviços de Orientação Vocacional/Desenvolvimento de Carreira no país, o posicionamento dos estudantes quanto
as modalidades da sua implementação, o nível de percepção dos estudantes sobre os obstáculos e as condições em
torno da implementação dos serviços de desenvolvimento de carreira. Esta secção permitiu também conhecer o

posicionamento dos estudantes sobre a integração da orientação vocacional nos conteúdos temáticos retidos ao longo
do percurso académico, assim como o grau de envolvimento que as instituições de ensino superior lhes permitem ter
em relação a matéria associada a orientação vocacional e estágios profissionais.
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A secção III permitiu avaliar o conhecimento dos estudantes sobre orientação vocacional, com recurso a questões de
concordância ou discordância de questões pontuais associadas ao tema em análise.
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Posicionamento dos estudantes de psicologia sobre Serviços de Orientação Vocacional
As respostas dos estudantes à primeira questão da segunda secção do questionário, concernente a importância da

implementação dos Serviços de Orientação Vocacional/Desenvolvimento de Carreira no país, indicam que, no ponto de
vista de 96% dos inquiridos, a implementação dos serviços de desenvolvimento de carreira é de extrema importância
para o país. Na mesma medida foi possível apurar que os estudantes inquiridos afirmam, na sua maioria, possuir

informação significativa acerca dos conteúdos desenvolvidos em programas de intervenção vocacional, conforme
ilustra a tabela 1.

Segundo a tabela 1, apenas 19.3% dos inquiridos afirmaram não possuir qualquer tipo de informação à respeito de

conteúdos abordados nos programas de orientação vocacional, Este resultado está directamente correlacionado com

o facto dos currículos de formação dos estudantes inquiridos possuir disciplinas ou capítulos com conteúdos relativos
a Orientação Vocacional e Profissional, nos últimos anos de escolaridade, concretamente no terceiro e quarto.

Estes resultados sugerem claramente que, apesar do conteúdo relativo a orientação vocacional ser introduzido nos
últimos anos de escolaridade, os estudantes têm absorvido a matéria, de forma satisfatória, isto é, os conteúdos

assimilados permite-lhes afirmar que possuem conhecimentos significativos sobre a matéria em causa. Foi também
possível apurar que os estudantes têm como principal expectativa profissional trabalhar na área de orientação
vocacional, conforme ilustra o gráfico 1.
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Tabela 1: Grau de conhecimento sobre conteúdo desenvolvido num programa de orientação vocacional (Fonte: Autores, 2018)
Ano que frequenta
Primeiro ano
Frequência
%
Segundo ano
Frequência
%
Terceiro ano
Frequência
%
Quarto ano
Frequência
%
Total
Frequência
%

Tem informações do que se pode desenvolver num programa de intervenção vocacional?
Nenhuma
Insignificante
Significativa
Muito significativa
Total
40
5
51
27
123
9.8
1.2
12.5
6.6
30.1
19
14
52
35
120
4.6
3.4
12.7
8.6
29.3
8
9
23
8
48
2.0
2.2
5.6
2.0
11.7
12
14
71
21
118
2.9
3.4
17.4
5.1
28.9
79
42
197
91
409
19.3
10.3
38.2
22.2
100

Ainda não sei,
11.7, 12%

Leccionar (Professor),
31.4, 31%

Outro, 16.2, 16%
Leccionar (Professor)
Proﬁssional de
Orientação Vocacional,
40.7, 41%

Proﬁssional de Orientação Vocacional
Outro
Ainda não sei

Gráfico 1: Expectativa em relação a actividade profissional dos estudantes inquiridos (Fonte: Autores, 2018)
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No mesmo contexto, quando questionados sobre a melhor alternativa para desenvolver as suas actividades profissionais
após a formação em psicologia, a maior parte dos estudantes mostrou-se mais inclinada em trabalhar no aparelho de

estado, cerca de 52.1% dos inquiridos afirmam estar com intenções de trabalhar como funcionários públicos, conforme
ilustra o gráfico 2.

Ainda não sei, 4.9, 5%

Criar um consultorio de
Psicologia, 20.7, 21%

Funcionario Publico, 52.1,
52%

Funcionario Publico
Sector Privado, 22.3, 22%

Sector Privado
Criar um consultorio de Psicologia
Ainda não sei

Gráfico 2: Expectativa em relação ao sector profissional dos estudantes inquiridos (Fonte: Autores, 2018)

A maior parte dos inquiridos afirma que uma das maiores lacunas do serviço de Orientação Vocacional ou

Desenvolvimento de Carreira é a ausência de especialistas no mercado. Estudos efectuados sobre Orientação

Vocacional, indicam também que o sistema de educação moçambicano integra uma Orientação Vocacional deficiente,
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dada a escassez de técnicos capacitados ou com alguma experiência capaz de permitir-lhes responder as necessidades
de um programa de Orientação Vocacional.
Associando esta realidade aos resultados da presente pesquisa, que demonstra claramente o interesse dos estudantes
inquiridos em seguir a carreira no âmbito da OV e da vontade dos mesmos em enquadrar-se no aparelho de estado.
Logo conclui-se que estes resultados sugerem a necessidade do governo moçambicano criar condições de acomodar
os estudantes de psicologia, assim como melhorar as condições em torno da orientação vocacional, principalmente a
integração de especialistas da área.

3.2. Avaliação das competências dos estudantes para o desempenho carreira de orientação vocacional
Na perspectiva de compreender em que medida os estudantes entrevistados estão familiarizados ou abalizados em
matéria de orientação vocacional, a presente pesquisa levantou algumas questões que envolvem várias dimensões
inerentes a orientação vocacional.
a) Estágios profissionais
No que se refere a questão sobre os Serviços oferecidos aos estudantes nos estágios profissionais. A pesquisa constatou que
apesar da maior prte dos estudantes afirmar que o seu currículo preconiza a OV, apenas 27.4% dos inquiridos afirmam
que as suas instituições de formação possibilitam um estágio profissional em matéria de orientação vocacional.
Conforme ilustra o gráfico 3.
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Não sei, 10.9, 11%
Trabalhar no sector
privado, 7.7, 8%

Funcionario Publico,
28.9, 29%

Leccionar (Professor),
25.2, 25%
Proﬁssional de
Orientação Vocacional,
27.4, 27%
Leccionar (Professor)
Proﬁssional de Orientacao Vocacional
Funcionario Publico
Trabalhar no sector privado
Não sei

Gráfico 3: Serviços oferecidos aos estudantes nos estágios profissionais (Fonte: Autores, 2018)

O gráfico mostra também que os estudantes inquiridos indicam o sector público como sendo o que mais disponibiliza
estágios profissionais aos estudantes de psicologia, onde lhes tem sido dada a possibilidade de trabalhar em várias
áreas, como é o caso da saúde, recursos humanos entre outras. Foi também possível constatar que uma parte dos

estudantes afirmam, cerca de 11%, não possuem qualquer tipo de informação concernente aos estágios profissionais
destinados aos estudantes de psicologia.
b) Serviços de orientação vocacional
Quando questionados em relação aos serviços que devem ser fornecidos numa intervenção vocacional, a maior parte
dos estudantes afirmou afirmaram que possuem habilidades que lhes permite disponibilizar aos estudantes do ensino
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secundário Geral I e II serviços capazes de auxiliar na tomada decisões sobre escolha profissional, de acordo com a
inclinação vocacional.
No que toca a abordagem técnica sobre dos serviços de orientação vocacional, cerca de 28% dos inquiridos afirmou ter
conhecimento de todos serviços capazes de ser desenvolvidos no âmbito de orientação vocacional, conforme ilustra o
gráfico 4. Em termos concretos, 28% dos estudantes de psicologia inquiridos afirmam ter habilidades que lhes permitem:
fazer a correspondência entre personalidade e escolhas profissionais e das teorias desenvolvimentistas que valorizam as
mudanças e evolução na carreira ao longo da vida, assim como das teorias construtivistas que valorizam o papel activo e
construtivo dos indivíduos e os significados da carreira para cada pessoa.
Não sei, 7.2, 7%
Escolher, 17.8, 18%

Todas, 27.7, 28%

Desenvolver, 29.2, 29%
Escolher
Desenvolver

Construir, 18.1, 18%

Construir
Todas
Não sei

Gráfico 4: Área de conhecimento técnico dos estudantes inquiridos sobre serviços de orientação vocacional (Fonte: Autor, 2018)
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Apenas 7% dos estudantes inquiridos afirmaram não saber ou não ter competências suficientes sobre os conteúdos
acima descritos, onde 5% dos mesmos pertencem ao primeiro e segundo níveis de ensino, o que mostra que a falta de
conhecimento sobre serviços de orientação vocacional, incide principalmente sobre estudantes que ainda não tiveram
possibilidade de estudar conteúdos inerentes a OV. Esta situação é uma excepção, dado que restantes dos estudantes
inquiridos mostraram ter o domínio de pelo mesmos um serviço oferecido no âmbito de orientação vocacional.
Na mesma ordem de ideia foram levantadas algumas questões como forma de efectuar um diagnóstico inerente a
conhecimentos técnicos sobre actividades em programas de intervenção vocacional, responsabilidades da exploração do
perfil pessoal e vocacional

3.3. Actividades em programas de intervenção vocacional
Questionada a sua opinião sobre actividade especifica sobre a orientação vocacional e profissional, a maior parte
dos inquiridos concorda que a pesquisa de cursos, carreiras e profissões podem ser feitas com recurso a diferentes
actividades em programas de intervenção vocacional como é o caso de conversas e entrevistas, panfletos, guias
escritos, vídeos, visitas de estudo, experiências de trabalho, conforme ilustra o gráfico 5.
Sendo assim pode-se afirmar que uma parte significativa dos inquiridos possui conhecimentos sobre actividades que
possibilitam a articulação de programas de intervenção vocacional, dado que aproximadamente 73% convergem neste
sentido.
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50.00%

48.66%

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%

24.45%

25.00%
20.00%
15.00%

14.91%

10.00%

4.20%

5.00%
0.00%

Discordo
Fortemente

Discordo

7.82%

Não sei

Concordo

Concordo
Fortemente

Gráfico 5: Opinião dos inquiridos sobre uso de actividades específicas para programas de orientação vocacional (Fonte: Autores, 2018)

ii) Responsabilidades da exploração do perfil pessoal e vocacional
A maior parte dos inquiridos, cerca de 53%, discordam que a interacção entre o estudantes e o seu encarregado seja
necessária e suficiente para o processo de exploração de perfil pessoal e vocacional, conforme ilustra o gráfico 6.
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39.80%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

21.90%

20.00%
15.00%

15%

13.30%

10.00%

10.00%
5.00%
0.00%

Discordo
Fortemente

Discordo

Nao sei

Concordo

Concordo
Fortemente

Gráfico 6: Opinião dos inquiridos sobre a necessidade de incluir outros actores, além dos estudantes
e encarregados, na exploração vocacional (Fonte: Autores, 2018)

Estes resultados mostram que a maior parte dos estudantes inquiridos tem o conhecimento que existe a necessidade
de abarcar outros intervenientes que tenham algum domínio em matéria de orientação vocacional, isto é, que este

assunto não envolva somente o estudante e o encarregado no processo de exploração de perfil pessoal e vocacional.
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Conclusão
A pesquisa em torno da Avaliação da Pertinência dos Serviços de Desenvolvimento de Carreira em Moçambique,

constitui uma análise de um contexto de um contexto recente, a partir deles que podemos projectar as condições

básicas para a implantação de serviços em Moçambique pois a sua ausência é notória em todas circunstâncias sociais.
A compreensão de que ela pode participar activamente na vida profissional dos jovens e na construção de carreira

permite de certa forma inspirar a definição de políticas que busquem ajustar as necessidades do mercado, baseado na
orientação vocacional e profissional. Não existindo uma estrutura própria em Moçambique para o desenvolvimento

de carreira, constatamos que os estudantes entendem os serviços de desenvolvimento de carreira como uma aposta
que deve ser implementada ao nível do Pais, pois permitirá participar activamente na projecção das competências

específicas dos formandos, para estimular as habilidades e consequentemente permitir que os profissionais exerçam
as suas actividades com zelo e dedicação. No que tange a pesquisa empírica, na cidade da Beira, os participantes

são unânimes que na ausência dos serviços de desenvolvimento de carreira, construímos uma sociedade de pouca
participação profissional e que a construção de carreira pois carecemos de uma construção sociopolítica nas

instituições de ensino para melhor exploração dos perfis profissionais dos estudantes em Moçambique. Considera-se
que a implantação dos serviços de desenvolvimento de carreira neste contexto sociocultural é muito pertinente.
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Inventário de Exploração de Carreira na Infância:
Invariância Fatorial para Zonas Geográficas
Íris M. Oliveira / Escola Superior de Educação de Fafe, irisoliveira@iesfafe.pt
Maria do Céu Taveira / Escola de Psicologia Universidade do Minho
Erik J. Porfeli / Ohio State University
Resumo
A exploração é um processo central no desenvolvimento de carreira, permitindo às crianças elaborar representações
sobre si e aprender sobre profissões e papéis de vida. Contudo, têm-se identificado lacunas na avaliação da exploração
de carreira na infância e a aplicabilidade de medidas de autorrelato em diferentes áreas geográficas tem sido
negligenciada. Este estudo procura testar a invariância fatorial do Inventário de Exploração de Carreira na Infância
(IECI) para crianças do norte e centro de Portugal no 2.º ciclo do ensino básico. Participaram 429 crianças de ambos
os sexos, 69.5% da zona norte e 30.5% da zona centro, com idade média de 10 anos aquando do 5.º ano. O IECI foi
administrado em grupo, em dois momentos no 5.º e dois momentos no 6.º ano. Respeitaram-se normas éticas de
investigação. Resultados de análises confirmatórias multigrupo sugeriram invariância configural e métrica para as
zonas norte e centro nos quatro momentos, o que sustenta a aplicabilidade do IECI nessas zonas. Estudos futuros
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poderão recorrer a uma amostra mais alargada de Portugal continental e ilhas para averiguar a aplicabilidade do IECI
em mais zonas geográficas e construir critérios normativos. O IECI poderá ainda apoiar o desenho e a avaliação do
impacto de práticas psicológicas promotoras do desenvolvimento de carreira na infância.
Palavras-chave: exploração de carreira, infância, zona geográfica

Abstract
Career exploration is a central process that enables children to advance their self-knowledge and learn more about

work, occupations and life roles. However, limitations in the assessment of childhood career exploration have been
identified and the application of self-report measures to different geographic areas has been neglected. This study

examines the factorial invariance of the Childhood Career Exploration Inventory (IECI) for northern and central areas
of Portugal during middle school years. Participants included 10-year-old 420 children of both genders, 69.5% from
northern and 30.5% from central Portugal. The IECI was group administrated in two moments during fifth-grade
and in additional two moments during sixth-grade. Research ethical procedures were taken into consideration.

Confirmatory multigroup analyses suggested the IECI configural and metric invariance for northern and central

Portugal in the four occurrences of measurement. These results sustain the IECI application in these Portuguese

geographic areas. Future studies might recruit a broader sample from the Portuguese continent and islands to examine
the IECI application to additional geographic areas and develop normative criteria. In addition, the IECI might sustain
the design and evaluation of psychological practices aimed at fostering childhood career development.
Key-words: career exploration, childhood, geographic area
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Introdução
Na infância, a experimentação, a ludicidade e a interação com figuras-chave constituem processos centrais para o
desenvolvimento e a aprendizagem (Mateus & Noronha-Sousa, 2016; Sarmento, Ferreira, & Madeira, 2018; Watts,
1996). Entre as várias facetas de desenvolvimento na infância, é possível destacar a da carreira (Baptista & Costa,
2004). Em contextos como a família, a escola e a comunidade, as crianças aprendem sobre o papel de adulto/a e
trabalhador/a, desenvolvem modos de pensar sobre o mundo laboral, constroem representações sobre si e o meio,
envolvem-se no jogo simbólico inerente a papéis domésticos e profissionais, bem como constroem atitudes, crenças e
valências afetivas quanto ao trabalho (Gottfredson, 1981; Howard, Flanagan, Castine, & Walsh, 2015; Porfeli, Wang, &
Hartung, 2008; Super, 1980). Assim, o desenvolvimento de carreira na infância envolve a socialização da criança para
o trabalho e antecede processos como a adaptabilidade de carreira e o ajustamento psicossocial (Anyadike-Danes &
McVicar, 2005; Blatný, Millová, Jelínek, & Osecká, 2015; Hartung, 2015).
A literatura sobre o desenvolvimento de carreira na infância tem destacado a sua dimensionalidade (e.g., Hartung,
Porfeli, & Vondracek, 2005; Oliveira, Porfeli, & Taveira, 2017). A exploração constitui uma dimensão central desse
processo (Oliveira & Taveira, 2016; Patton & Porfeli, 2007), existindo evidência da sua relação com a informação
ocupacional, o autoconceito e o ajustamento académico (Araújo, 2009; Ferrari et al., 2015). O entendimento da
exploração de carreira na infância deriva da sua conceptualização mais abrangente. Existem conceções diferentes,
mas complementares, da exploração de carreira, que têm progredido desde um foco em comportamentos observáveis
na adolescência e idade adulta, a uma crescente atenção aos seus aspetos atitudinais, cognitivos, comportamentais
e emocionais ao longo da vida (Taveira & Moreno, 2003). De acordo com uma conceção mais compreensiva, a
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exploração de carreira pode ser entendida como um processo desenvolvimentista-contextualista, que varia entre

formas diversificadas e específicas, inclui o teste subjetivo de hipóteses sobre si em vários papéis e tem implicações no

desenvolvimento e na aprendizagem (Flum & Blustein, 2000; Jordaan, 1963; Porfeli & Skorikov, 2010; Taveira & Moreno,
2003; Zikic & Hall, 2009). Esta conceção é consonante com o estudo da exploração de carreira na infância, a qual pode
ser definida como um processo que integra componentes observáveis – utilização de recursos exploratórios (e.g.,

Internet, livros) e ativação de comportamentos exploratórios (e.g., observar, questionar) – e subjetivos – curiosidade e
imaginação do self em diferentes papéis de vida (Oliveira, 2016).

Apesar da centralidade da exploração no desenvolvimento de carreira na infância, trata-se da dimensão menos

estudada neste domínio de pesquisa (Oliveira et al., 2017). O reduzido estado da arte sobre a exploração de carreira
na infância pode dever-se à enfâse que literatura e prática psicológica atribuem à exploração na adolescência por

iminência de processos de tomada de decisão, e a limitações na avaliação deste processo com crianças. Nesse sentido,
a literatura sobre o desenvolvimento de carreira na infância tem apelado à consolidação de formas de avaliação

psicológica desse processo, de modo a apoiar avanços na investigação e prática (Watson & McMahon, 2017; Watson,
Nota, & McMahon, 2015).

No que à avaliação psicológica da exploração de carreira na infância diz respeito, identificam-se variações nas

formas utilizadas, de acordo com o momento do percurso educativo em que as crianças se encontram. Na educação
pré-escolar e nos primeiros anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), prevalece o uso de entrevistas, tarefas guiadas
e técnicas projetivas para crianças, assim como checklists dirigidas a pais e professores/as (Oliveira, Taveira, &

Porfeli, 2014). A estas formas de avaliação, acresce o uso de medidas de autorrelato a partir dos últimos anos do 1.º
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CEB e no 2.º CEB (Oliveira, 2016). A utilização de medidas de autorrelato nesses momentos do percurso educativo
pode justificar-se pela expectativa de que as crianças consigam já compreender o que leem e pela necessidade de
economizar o tempo implicado nas práticas de avaliação psicológica (Keefer, Holden, & Parker, 2013). Contudo, quer a
nível nacional, quer internacional, as medidas de autorrelato utilizadas para avaliar a exploração de carreira na infância
destinam-se originalmente a adolescentes ou foram construídas para estudos empíricos de maior abrangência,
carecendo robustez na definição do construto e psicométrica (Oliveira, 2016; Oliveira et al., 2014). Em particular, são
escassos os estudos referentes à invariância fatorial das medidas para grupos e momentos temporais, que assegurem
propriedades psicométricas basilares a análises de comparação inter e intra-sujeitos. É ainda mais necessário superar
estas lacunas, quando se reconhece que reforçam as principais limitações identificadas noutros estudos de construção
e validação de instrumentos (e.g., Morgado, Meireles, Neves, Amaral, & Ferreira, 2017; Vandenberg & Lance, 2000).
Com vista a contribuir para a superação de tais limitações, foi construído o Inventário de Exploração de Carreira
na Infância (IECI; Oliveira, 2016; Oliveira, Taveira, & Porfeli, 2016). Trata-se de uma medida de reduzida dimensão
destinada a crianças portuguesas do 2.º CEB, que avalia a exploração de carreira, considerando aspetos
comportamentais e subjetivos. O estudo de construção e validação do IECI ofereceu evidência de validade de conteúdo,
temporal e nomológica, assim como de invariância fatorial para sexos e níveis de proficiência literácita. Todavia,
é ainda necessário analisar a sua aplicabilidade em diferentes zonas geográficas (Oliveira, 2016). Por um lado, tal
permitiria sustentar estudos comparativos de zonas geográficas na exploração e no desenvolvimento de carreira na
infância, já que parecem existir semelhanças e especificidades contextuais nesses processos (e.g., Howard, Ferrari,
Nota, Solberg, & Soresi, 2009; Pereira, 2014). Por outro lado, seria útil para apoiar práticas de diagnóstico e promoção
da exploração e do desenvolvimento de carreira das crianças, em Portugal.
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1. Objetivo
Este estudo pretende testar a invariância fatorial do IECI para crianças do norte e centro de Portugal, no 2.º CEB.

Atendendo a resultados previamente obtidos com o IECI (Oliveira, 2016; Oliveira et al., 2016), espera-se encontrar

invariância fatorial. Para testar esta hipótese de investigação, realizou-se um estudo de medidas repetidas, num total
de quatro momentos de avaliação - dois no 5.º ano e dois no 6.º ano de escolaridade.
2. Método
2.1 Participantes
Utilizou-se um método não-probabilístico intencional para recrutar a amostra. Tendo em conta o propósito e a

população deste estudo, consideraram-se como critérios de inclusão na amostra: frequência de escolas no norte e

centro de Portugal; frequência do 5.º ano de escolaridade num primeiro momento de avaliação; idades até aos 13 anos

num primeiro momento de avaliação, respeitando a delimitação cronológica da infância consensualmente adotada na
literatura do desenvolvimento de carreira (Hartung et al., 2005; Watson & McMahon, 2017).

O estudo foi iniciado com 446 crianças (47.8% raparigas) com idade média de 10 anos (DP = .50). Os/as participantes
encontravam-se a frequentar o 5.º ano de escolaridade em instituições públicas e cooperativas do norte (70.4%) e

centro (29.6%) de Portugal, no primeiro momento. Registou-se 2% de atrito aleatório e oito casos de retenção durante
os quatro momentos temporais. Assim, a amostra final foi reduzida para 429 crianças (48.3% raparigas), 298 (69.5%)
da zona norte e 131 (30.0%) da zona centro. A maioria das mães (73.5% e 78% no primeiro e no quarto momento,

respetivamente) e dos pais (83.2% e 89.9% no primeiro e no quarto momento, respetivamente) dos/as participantes
encontrava-se empregada aquando do estudo.
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2.2 Medidas
Para recolha de informação sociodemográfica dos/as participantes, utilizou-se o Questionário de Identificação (QID;

Araújo, 2009). Este questionário permite recolher dados como a idade e a zona geográfica de cada criança, assim como
a situação profissional e as habilitações dos pais.

O IECI (Oliveira, 2016) foi administrado para avaliar a exploração de carreira. É constituído por 12 itens quanto à

curiosidade, mobilização de recursos exploratórios e imaginação do self em papéis de vida nos contextos da família,

escola e comunidade (e.g., “Sou curioso/a sobre como é trabalhar num local de tempos livres – por exemplo, como é

ser funcionário num ATL”). Cada item é respondido numa escala Likert de cinco pontos, entre 1 Discordo Fortemente e 5
Concordo Fortemente.
2.3 Procedimentos
Este estudo insere-se no projeto mais alargado “Trajetórias de desenvolvimento de carreira na infância: Estudo com
alunos do ensino básico”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/84162/2012), com apoio

de fundos nacionais do Ministério da Educação e Ciência do Fundo Social Europeu através do Programa Operacional
Capital Humano (POCH). Obteve-se autorização da Direção-Geral da Educação para a realização do projeto de

investigação em contexto escolar. Consideraram-se consentimentos das direções de quatro escolas e respetivos
psicólogos/as, diretores/as de turma, responsáveis legais e crianças.

Os dados foram recolhidos por doutorandas em Psicologia, em colaboração com psicólogos/as em funções nas escolas.
O QID foi preenchido para cada criança, no início de cada ano letivo, sob consulta dos processos individuais dos/as
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alunos/as. O IECI foi administrado no formato papel-e-lápis, em grupo e contexto sala de aula, na ausência dos/as

professores/as. O preenchimento do IECI demorou aproximadamente 15 minutos, em horários letivos previamente
estipulados pelos/as diretores/as de turma, de forma a evitar a disrupção de atividades letivas. Para prevenção de

atrito, sempre que necessário, foram agendados momentos alternativos para recolha de dados junto de alunos/as

que tivessem faltado no período anterior de recolha no grupo-turma. Seguiram-se cuidados éticos de investigação em
Psicologia e avaliação psicológica (Regulamento n.º 258/2011).
2.4 Análises
Os dados foram analisados com o Analysis of Moment Structures (AMOS), versão 22 para Windows. Analisaram-se

missing values a partir do teste Little Missing Completely at Random (MCAR), outliers através da estatística de Distância
de Mahalanobis e normalidade da distribuição por via do coeficiente de curtose multivariada de Mardia (Marôco,

2010; Tabachnick & Fidell, 2013). Identificou-se 1.4% de missing values com padrão aleatório nos quatro momentos
temporais, favorável à continuidade das análises (Tabachnick & Fidell, 2013). Tendo-se obtido evidência de não-

normalidade multivariada e existência de outliers nos diferentes momentos, recorreu-se ao método bootstrapping e
filtraram-se os outliers das análises (Kline, 2011; Tabachnick & Fidell, 2013).

Seguiram-se duas etapas para testar a invariância fatorial do IECI para zonas geográficas. Primeiro, estabeleceu-

se o modelo baseline para cada zona, em cada momento temporal. Recorrendo a análises fatoriais confirmatórias,
testaram-se três modelos: (i) um modelo unifatorial, correspondendo o fator à exploração de carreira (modelo 1),

(ii) um modelo com três fatores – curiosidade, recursos exploratórios e self em papéis de vida – relacionados entre si

(modelo 2), e (iii) um modelo hierárquico, assumindo a curiosidade, os recursos exploratórios e o self em papéis de vida
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como fatores de primeira ordem e a exploração de carreira como fator de segunda ordem (modelo 3). Para apreciação
do ajustamento dos modelos aos dados, consideraram-se os seguintes indicadores: significância estatística do teste

Bollen-Stine inerente ao bootstrapping (Bollen-Stine p), considerando-se um resultado não-significativo indicador
de bom ajustamento; rácio entre o resultado do teste anterior e graus de liberdade (χ2/gl), com valores inferiores a 3

ou a 2 razoáveis ou bons, respetivamente; Comparative Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI), com valores iguais ou

superiores a .90 indicativos de bom ajustamento; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) com intervalos de
confiança de 90% (CI), considerando-se um ajustamento bom ou razoável perante valores inferiores a .05 e entre .05 e
.08, respetivamente (Hu & Bentler, 1999; Marôco, 2010). Seguidamente, através de análises confirmatórias multigrupo
em cada momento, testou-se a invariância configural e métrica do IECI para zonas geográficas. Consideraram-se
diferenças (Δ) entre valores de CFI ≤ |.01| e entre valores de RMSEA < .05 indicativas de invariância (Cheung & Rensvold,
2002). Atendendo ao desfasamento de casos entre as zonas geográficas, selecionaram-se aleatoriamente casos da
zona norte, de modo a considerar 50% de casos por zona. Assim, procurou-se verificar se o padrão de resultados se
mantinha entre a amostra original e a amostra aleatoriamente gerada, com número mais equilibrado de casos por
zona geográfica (e.g., Taveira, Azevedo, & Oliveira, 2017).
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
Os resultados sugerem que o modelo fatorial hierárquico apresenta o melhor ajustamento aos dados das zonas norte
e centro, nos quatro momentos. Obteve-se um padrão de resultados semelhante entre a amostra inicial e a amostra
aleatoriamente gerada (Quadro 1). Os valores de consistência interna referentes ao alfa de Cronbach foram baixos a
moderados nos quatro momentos e nas zonas norte e centro, registando-se resultados mais elevados no primeiro e no
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último momento (Quadro 2). Estes resultados são coerentes com os encontrados no estudo de construção e validação
do IECI (Oliveira, 2016; Oliveira et al., 2016). Por um lado, também nesse estudo, o modelo fatorial hierárquico
demonstrou estabilidade temporal e bom ajustamento aos dados de ambos os sexos e níveis de proficiência literácita.
Por outro lado, também os valores de consistência interna foram melhores no primeiro e no último momento,
verificando-se tal padrão de resultados nas zonas norte e centro do país.
Verificou-se ainda invariância configural e métrica do modelo fatorial hierárquico para as zonas geográficas ao longo
do tempo, com consistência de resultados entre a amostra inicial e a amostra aleatoriamente gerada (Quadro 3). Estes
resultados sustentam a hipótese de investigação estipulada e são favoráveis à aplicabilidade do IECI nas zonas norte e
centro. Assim, a estrutura fatorial hierárquica pode ser considerada na cotação do IECI, quando se avaliam crianças do
2.º CEB nessas zonas geográficas.
Quadro 1. Resultados fatoriais confirmatórios por zona geográfica e em cada momento
Modelo
Zona geográfica
Bollen-Stine p
CFI
TLI
RMSEA (90% IC)
χ2/gl
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro

1.º momento – Amostra inicial
.002
2.98
.82
.008
2.49
.76
.006
2.32
.89
.030
2.05
.79
.006
2.32
.89
.030
2.05
.84

.72
.70
.86
.84
.85
.79

.08 (.07-.10)
.11 (.09-.13)
.07 (.05-.08)
.09 (.07-.12)
.07 (.05-.08)
.09 (.07-.11)
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Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro

1.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
.01
1.47
.90
.88
.001
2.61
.75
.69
.41
1.32
.93
.92
.03
2.04
.85
.84
.41
1.32
.93
.92
.03
2.04
.85
.80
2.º momento – Amostra inicial
.002
3.56
.83
.83
.11
1.98
.88
.85
.002
2.73
.91
.88
.20
1.75
.91
.89
.002
2.73
.91
.88
.20
1.75
.91
.89
2.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
.04
2.05
.88
.85
.11
1.98
.88
.85
.03
2.06
.89
.96
.20
1.75
.88
.91
.03
2.06
.89
.86
.20
1.75
.88
.91
3.º momento – Amostra inicial

.06 (.03-.09)
.11 (.09-.13)
.05 (.01-.08)
.09 (.07-.12)
.05 (.01-.08)
.09 (.07-.11)
.09 (.08-.11)
.09 (.06-.11)
.08 (.06-.09)
.08 (.05-.10)
.08 (.06-.09)
.08 (.05-.10)
.09 (.07-.12)
.09 (.06-.11)
.09 (.07-.12)
.08 (.05-.10)
.09 (.07-.12)
.08 (.05-.10)
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Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 1

Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte

.002
4.12
.84
.80
.03
2.25
.84
.81
.002
2.83
.91
.88
.09
1.88
.89
.86
.002
2.83
.91
.88
.09
1.88
.89
.86
3.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
.03
2.10
.89
.87
.03
2.25
.84
.81
.07
1.92
.92
.89
.06
1.89
.90
.86
.07
1.92
.92
.89
.06
1.89
.90
.86
4.º momento – Amostra inicial
.002
3.49
.75
.70
.11
1.84
.88
.86
.006
2.32
.88
.84
.14
1.76
.90
.87
.006
2.32
.88
.84
.14
1.76
.90
.87
4.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
.01
2.12
.81
.76

.10 (.09-.12)
.10 (.08-.12)
.08 (.06-.09)
.08 (.05-.11)
.08 (.06-.09)
.08 (.06-.11)
.09 (.07-.12)
.09 (.07-.12)
.09 (.06-.11)
.08 (.06-.10)
.09 (.06-.11)
.08 (.06-.11)
.09 (.08-.11)
.08 (.06-.11)
.07 (.05-.08)
.08 (.05-.10)
.07 (.05-.08)
.08 (.05-.10)
.09 (.07-.12)
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Modelo 2
Modelo 3

Centro
Norte
Centro
Norte
Centro

.11
.08
.14
.08
.14

1.84
1.76
1.64
1.76
1.64

.88
.88
.92
.88
.92

.86
.84
.89
.84
.89

.08 (.06-.11)
.08 (.05-.10)
.07 (.04-.10)
.08 (.05-.10)
.07 (.05-.09)

Quadro 2. Consistência interna do IECI em cada momento
Momento
Amostra
Amostra aleatoriamente
inicial
gerada
Norte
Momento 1
.77
.77
Momento 2
.84
.86
Momento 3
.84
.87
Momento 4
.74
.78
Centro
Momento 1
.79
.79
Momento 2
.85
.85
Momento 3
.84
.84
Momento 4
.84
.84
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Quadro 3. Invariância configural e métrica para as zonas geográficas em cada momento
Níveis

Bollen-Stine p

Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

.001
.001
.001

Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

.07
.04
.03

Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

.001
.001
.001

Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

.06
.11
.12

Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

.001
.001
.001

χ2/gl

CFI

TLI

RMSEA (90% IC)

1.º momento – Amostra inicial
2.21
.87
.83
.05 (.04-.06)
2.18
.86
.84
.05 (.04-.06)
2.19
.86
.83
.05 (.04-.06)
1.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
1.69
.88
.84
.05 (.04-.07)
1.80
.85
.82
.06 (.04-.07)
1.83
.84
.81
.06 (.04-.07)
2.º momento – Amostra inicial
2.27
.91
.88
.06 (.04-.06)
2.12
.91
.90
.05 (.04-.06)
2.09
.91
.90
.05 (.04-.06)
2.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
1.82
.91
.88
.06 (.04-.07)
1.72
.91
.90
.05 (.04-.06)
1.70
.92
.90
.05 (.04-.06)
3.º momento – Amostra inicial
2.26
.91
.88
.06 (.05-.07)
2.21
.91
.89
.05 (.05-.06)
2.19
.91
.89
.05 (.05-.06)

ΔCFI

ΔRMSEA

.007
.004

.001
.000

.03
.009

.004
.001

-.004
-.001

.003
.001

.004
-.001

.003
.001

.004
.001

.001
.000
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Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem
Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem
Configural
Métrico 1ª ordem
Modelo 2ª ordem

3.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
1.87
.91
.88
.06 (.05-.07)
1.85
.90
.88
.06 (.05-.07)
1.86
.90
.88
.06 (.05-.07)
4.º momento – Amostra inicial
.001
1.86
.91
.88
.05 (.04-.06)
.001
1.78
.91
.89
.04 (.03-.05)
.001
1.80
.90
.89
.04 (.03-.05)
4.º momento – Amostra aleatoriamente gerada
.06
1.73
.89
.86
.05 (.04-.07)
.07
1.70
.89
.87
.05 (.04-.06)
.10
1.68
.89
.87
.05 (.04-.06)
.05
.06
.05

.005
.004

.001
-.001

-.001
.005

.002
-.001

.004
-.001

.001
.001

Tendo sido obtida evidência de invariância fatorial para as zonas geográficas, reúnem-se condições conceptuais
e estatísticas para estudos comparativos (Vandenberg & Lance, 2000), que permitam identificar semelhanças e
especificidades na exploração de carreira de crianças no norte e centro de Portugal. Futuramente, este estudo poderá
ser alargado a crianças do 2.º CEB de Portugal Continental e Ilhas. Tal seria útil para elaborar uma descrição mais
representativa da exploração de carreira de crianças portuguesas e para aprofundar empiricamente o desenvolvimento
de carreira das crianças em diferentes zonas geográficas (e.g., Howard, Ferrari, Nota, Solberg, & Soresi, 2009; Pereira,
2014). Adicionalmente, poderiam criar-se critérios normativos do IECI.
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Este trabalho ilustra ainda a pertinência de aprofundar as propriedades psicométricas de um instrumento num estudo
de medidas repetidas. Tal como recomendado por Morgado et al. (2017), é necessário apostar em estudos de medidas

repetidas de instrumentos psicológicos, favorecendo análises e atualizações sistemáticas, requeridas para a qualidade
da avaliação psicológica. Esta recomendação pode ser transferida à avaliação psicológica de carreira por via de

medidas de autorrelato, sobretudo atendendo a mudanças qualitativas e quantitativas inerentes ao desenvolvimento

das crianças e à necessidade de superar lacunas na avaliação de dimensões do desenvolvimento de carreira na infância
(Watson & McMahon, 2017).

A teoria e investigação sobre o desenvolvimento e a exploração de carreira na infância apelam à necessidade de

práticas psicológicas promocionais e preventivas (Watson & McMahon, 2017). Na vertente promocional, a criação de

oportunidades de exploração de carreira junto das crianças pode contribuir para o desenvolvimento de preferências e
para o aumento do conhecimento sobre si e o meio (Ferrari et al., 2015; Oliveira et al., 2017). Na vertente preventiva,
a aposta na exploração de carreira na infância pode, mais tarde, minimizar problemas como fraco ajustamento

académico ou fraco ajustamento psicossocial (Anyadike-Danes & McVicar, 2005; Araújo, 2009; Blatný et al., 2015;
Hartung, 2015).

Assim, é necessário transferir a literatura às práticas de avaliação e intervenção psicológica de carreira na infância.

Para tal, deve privilegiar-se o envolvimento de figuras-chave e dos principais contextos de vida das crianças (Watson
et al., 2015; Watts, 1999), considerando práticas de consultoria psicológica. É ainda importante criar oportunidades
para a exploração de carreira. Por exemplo, no 2.º CEB, atividades que potenciem a experimentação e a interação

social (i.e., aulas laboratoriais, visitas de estudo, participação em debates, apoio à comunidade) podem estimular as
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crianças a valorizar a curiosidade, mobilizar recursos exploratórios que permitam obter mais informação e envolver-se
no questionamento e na projeção de si em diferentes papéis, no presente e no futuro. O IECI pode apoiar intervenções

psicológicas de carreira no 2.º CEB, ao sensibilizar para os aspetos objetivos e subjetivos da exploração de carreira e ao

servir a avaliação psicológica desse processo e do impacto de intervenções (Oliveira, 2016; Oliveira et al., 2016). Assim,
o IECI é um instrumento válido e fiável, promissor à investigação e intervenção psicológica de carreira na infância.
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171-180). Braga, Portugal: Almedina.
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Resumo
No último quartel do século passado a conjugação de diversos fatores promoveram uma profunda, rápida e contínua
mudança do mundo do trabalho e das carreiras. As vidas profissionais dos indivíduos, desde então, caraterizam-se

crescentemente pela imprevisibilidade e pelo aumento da frequência das transições ao longo da vida. Neste trabalho
apresentam-se dois instrumentos de avaliação psicológica que começaram a ser estudados em Portugal avaliando,
respetivamente, recursos psicossociais para a transição de carreira e a autoeficácia para procurar informação e

obter emprego. Ambos podem ser facilmente usados pelos psicólogos no processo de desenvolvimento de carreira
de adultos, designadamente com a intenção de promoverem nestes uma maior consciencialização dos recursos
psicológicos e sociais, quer internos, quer externos, de que dispõem para superar as transições de carreira que
enfrentam.

Palavras-chave: avaliação de carreira, transição, adulto
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Abstract
In the last quarter of the 21st century the mixture of several factors favored a deep, rapid and continuous change
in the world of work and careers. The professional lives of individuals have since been characterized both by the
unpredictability and by the increased frequency of transitions they encounter throughout life. This paper presents two
instruments of psychological assessment that began to be studied nationally, evaluating, respectively, psychosocial
resources for career transition and self-efficacy to seek information and obtain employment. Both can be easily
used by psychologists in adult career development intervention, in particular with the intention to promote greater
awareness of the psychological and social resources, both internal and external, that can be marshaled by the
individual to overcome the present or pending career transitions.
Key-words: career assessment, transition, adult

Introdução
O tema da transição na carreira não é novo na área da Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento de Carreira, e,
apesar da força desta realidade se ter tornado mais visível nos últimos anos do século vinte, a verdade é que já nos
anos setenta, nos EUA, se estimava que em qualquer momento 40 milhões de Americanos se encontravam em algum
tipo de transição de carreira (Arbeiter, Aslaniam, Schmerbeck, & Brickell, 1978). É preciso igualmente ter em conta
que é justamente na década de setenta que teve lugar a primeira Crise do Petróleo. Em 1973, a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), decidiram e implementaram um embargo deste combustível e a medida teve
imediatamente reflexos no preço do petróleo e repercussões de vária ordem a curto e a longo prazo, quer na política
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internacional, quer na economia global. As mudanças na economia desencadeadas por esta crise são particularmente

relevantes para compreendermos a atual paisagem laboral. O “choque petrolífero” teve efeitos globais, e, entre outras
consequências, esteve na origem de transformações significativas na competitividade das várias indústrias. Em certo
sentido, os anos setenta demonstram que a globalização e os seus efeitos na sociedade são inegáveis, profundos e

duradouros. A conjugação de diversas forças (e.g., sociais, económicas, políticas) produziram significativas mudanças
no mundo do trabalho e das carreiras e estas continuam a fazer sentir a sua influência até aos dias de hoje. Muitas

dessas influências são visíveis num conjunto de termos que entraram no léxico do dia-a-dia. Palavras como fusões,

aquisições, redução da força de trabalho (downsizing), desregulação, subcontratação (outsourcing) e deslocalização
passaram repentinamente a constar nos noticiários televisivos, nos cabeçalhos dos tabloides e das conversas do

cidadão comum. Estas transformações decorrem em larga medida da revolução tecnológica digital que então começou
a tomar a forma que hoje lhe reconhecemos.

Ora, como afirmou Savickas (2008), “a revolução tecnológica do século XXI, de modo idêntico à Revolução Industrial

que a precedeu, provocou mudanças dramáticas na paisagem ocupacional e tornou progressivamente mais complexo
para os indivíduos escolherem as suas futuras ocupações e a sua adaptação ao trabalho” (p. 136).

Em particular, a combinação da revolução digital e a expansão acelerada da economia global, transformaram o

contrato vigente entre empregadores e empregados de modo que, atualmente, os novos trabalhadores já sabem que
não vão ter mais, à imagem do que foi típico para os seus pais, uma carreira segura e estável para os próximos trinta

anos. Atualmente as organizações “em vez de oferecerem empregos permanentes e empregos duradouros oferecem
cada vez mais projetos a termo certo e tarefas ou atribuições específicas” (Savickas, 2008, p. 136).
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Muitos outros autores apresentaram argumentos similares aos de Savickas (e.g., Amundson, 2005; Fouad & Bynner,
2008; Duarte, Silva, & Paixão, 2017). Como frisaram Fouad & Bynner (2008), nos últimos 40 anos, as organizações

responderam às mudanças na economia e à crescente competição internacional reestruturando, ou reduzindo, a sua

força de trabalho, criando uma força laboral nuclear e subcontratando todos os aspetos não essenciais do seu negócio.
Todas estas operações de gestão tiveram um custo nos vínculos laborais e nas vidas dos indivíduos. O trabalho

tornou-se cada vez mais precário e as transições de emprego tornaram-se também mais frequentes. Para Kalleberg

(2008) o trabalho precário gera trabalhadores inseguros. Para os cientistas da carreira ficou igualmente claro que esta
nova realidade impunha a necessidade de estudar uma série de transições ao longo da vida (e não apenas a primeira

transição da escola para o emprego, como era típico fazer-se no passado). De facto, as estatísticas laborais revelam que
a pessoa média muda de emprego dez a quinze vezes durante a sua carreira. Isso quer dizer que muitos trabalhadores
permanecem cinco anos ou menos no mesmo emprego e que, portanto, precisam de dedicar cada vez mais tempo
e esforço ao processo de transitar de emprego para emprego. Isso também quer dizer que os indivíduos precisam
crescentemente de serviços e de recursos que os ajudem nas suas transições de carreira.
1. Definição de transição de carreira
As transições de carreira são manifestações particulares das transições de vida. Schlossberg (1984) definiu transição,
em sentido lato, “como um evento ou não-evento resultando em uma mudança nas suposições do indivíduo sobre si
mesmo e o seu mundo e, por isso, exigindo uma mudança correspondente no seu comportamento e relações” (p. 5).

Segundo Heppner (1998) transição de carreira pode definir-se como uma situação em que uma qualquer das seguintes

mudanças pode ter lugar: “(a) Tarefa - uma mudança de um conjunto de tarefas para outro conjunto dentro do mesmo
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trabalho e no mesmo local; (b) Posição - uma mudança de postos de trabalho, com o mesmo empregador ou para um
empregador ou local diferente e (c) Profissão - uma transição de um conjunto de tarefas para um conjunto diferente
que pode incluir uma nova configuração de trabalho (por exemplo, um agricultor tornando-se operário de uma

fábrica)” (p. 137). Qualquer uma destas formas de mudança pode ser normativa ou não-normativa e, do ponto de vista
do indivíduo que tem de lidar com a transição, o desenrolar do processo depende de vários aspetos, nomeadamente:

(a) como é que ele perceciona a transição (e.g., esperada versus inesperada), (b) das caraterísticas dos contextos tanto
pré- como pós-transição (e.g., perceção da rede de suporte disponível); e (c) das caraterísticas do próprio indivíduo
(e.g., recursos cognitivo-afetivos de que dispõe).

Em suma, o conceito de transição implica necessariamente a noção de mudança, ou, em todo caso, de alguma forma
de descontinuidade num percurso que até aí vinha sendo prosseguido. O conceito também suscita a nossa atenção
para o conjunto de recursos psicossociais de que o indivíduo dispõe, ou pode vir a desenvolver, para lidar com a
mudança e/ou transição com que se confronta.

2. Instrumentos de avaliação da transição de carreira
Para realizarem uma avaliação do modo como os indivíduos lidam com as transições de carreira os psicólogos dispõem
de vários instrumentos, desde as entrevistas até instrumentos psicológicos construídos especificamente para esse

objetivo. A avaliação cuidadosa dos parâmetros que definem a dificuldade ou o problema com que os indivíduos se

confrontam constitui um pré-requisito fundamental para a descoberta das eventuais respostas que contribuem para

a sua solução. Neste texto apenas dois instrumentos são mencionados, nomeadamente o Career Transitions Inventory
(CTI) e a Career Search Efficacy Scale (por vezes também referenciada na literatura como a Career Search Self-efficacy
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Scale, CSSE). Ambos os instrumentos mencionados estão traduzidos para o Português Europeu e as suas propriedades
de medida já começaram a ser examinadas em amostras nacionais.

Antes de apresentarmos esses instrumentos importa começarmos por os localizar no campo mais amplo da avaliação
de carreira. Adotando a proposta de Betz (1992) podemos segmentar o campo da avaliação de carreira em duas

categorias principais. A primeira destas contempla as ferramentas usadas para avaliar as diferenças individuais e a

segunda reúne os procedimentos usados para avaliar o processo de desenvolvimento de carreira. No primeiro grupo

encontramos os instrumentos usados habitualmente para medir diferentes aspetos de um individuo, tais como os seus
interesses, capacidades e valores. Também podemos dizer que eles se referem ao conteúdo das escolhas de carreira
de um indivíduo. Em contrapartida os instrumentos de que falamos neste trabalho inserem-se no segundo grupo

e avaliam construtos que focam, ou privilegiam, o processo e os resultados (outcomes) das decisões de carreira dos

indivíduos. Construtos respeitantes aos processos circunscrevem-se ao modo como os clientes tomam decisões de
carreira, ou, ainda, às circunstâncias que envolvem essas decisões.

Cada ferramenta prática tem a sua utilidade específica (para apertar um parafuso num furo numa parede não lhe

será muito útil uma chave de roda, mas esta ser-lhe-á muito útil se o problema for trocar o pneu de um automóvel). O
mesmo princípio se aplica às ferramentas psicológicas, em geral, e ao CTI e à CSSE, em particular. Os instrumentos de

que tratamos aqui estão particularmente adaptados para avaliar parâmetros implicados no modo como os indivíduos
percecionam e lidam com as mudanças que recentemente tiveram lugar no mundo do trabalho. Em termos gerais,

ambos os instrumentos são úteis para medir várias componentes da prontidão, ou preparação, dos indivíduos para a
tomada de decisão de carreira.
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2.1. O Career Transitions Inventory/Inventário das Transições de Carreira
O CTI foi desenvolvido nos EUA no início da década de noventa do século passado (Heppner, 1991; Heppner, Multon,
& Johnston, 1994) com o propósito de avaliar as variáveis internas que podem atuar como elementos facilitadores

(recursos psicológicos) e inibidores (barreiras) durante o processo de transição de carreira. Trata-se de um instrumento
de autorresposta que pode ser administrado individual ou coletivamente e a sua versão mais recente (e.g., Heppner,

1998) inclui 40 itens distribuídos por cinco subescalas: Readiness (Prontidão), Confidence (Confiança), Personal Control

(Controlo Pessoal), Support (Suporte/Apoio) e Independence (Independência). O construto Preparação refere-se ao

grau de orientação do indivíduo para a tarefa e à motivação para enfrentar a transição atual ou pendente. A Confiança
é definida como a crença do indivíduo de que é capaz de realizar uma mudança de carreira com sucesso. O Controlo
indica a forma como o indivíduo perceciona se a transição está sob o seu controlo, ou não. O Suporte, por sua vez,

resulta da análise do indivíduo de quanto apoio vai precisar de obter de outras pessoas. E, finalmente, Independência
traduz a perceção do sujeito de que as decisões que vai tomar são independentes e autónomas.

Os itens foram selecionados na base de considerações teóricas e após uma revisão da literatura pertinente. Alguns
exemplos de itens são: “Eu acredito que estou pronto para abdicar de alguma da segurança que tenho na minha

carreira atual para conseguir alcançar algo melhor” e “Este processo de transição de carreira pode ser demasiado
complexo para eu conseguir levá-lo a bom porto”.

O indivíduo depois de ler cada uma das afirmações indica em que medida, considerando o momento particular da vida
em que se encontra presentemente, concorda ou discorda com cada uma delas usando uma escala de resposta de tipo
Likert com seis graduações (1 “Concordo Completamente”, 6 “Discordo Completamente”).
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Inicialmente 72 itens foram redigidos e subsequentemente administrados numa amostra de 325 adultos que se
encontravam num processo de transição de carreira. Uma primeira análise de componentes principais levou à retenção
de cinco componentes e de 40 itens. Esta solução explicou 44.5% da variância total (Heppner et al., 1994).
As estimativas de fiabilidade (usando o coeficiente alfa de Cronbach) variaram entre sofríveis e boas (v.g., de .66 no
suporte percebido a .87 na Preparação), sendo de .85 para o score total. O coeficiente de Teste-Reteste (no período de
três semanas) para o score Total do CTI foi de .84 (Heppner et al., 1994).
Mais dados psicométricos sobre a validade das estimativas geradas pelo CTI, para além da análise das componentes
principais mencionada anteriormente, foram obtidos de outros estudos contemplando aspetos da validade de
construto (v.g., validade convergente e discriminante) dos scores do CTI em relação, quer a variáveis de carreira (e.g.,
identidade vocacional), quer da personalidade, designadamente a Esperança ou medidas do Modelo dos Cinco Fatores
(Heppner, 1998; Heppner, Fuller, & Multon, 1998).
As escalas do CTI foram ainda usadas como medidas de resultado numa intervenção realizada num Centro de
Aconselhamento Universitário incluindo 24 psicólogos estagiários e 55 clientes. Os clientes, que receberam entre 3-12
sessões de aconselhamento, mostraram uma melhoria significativa nas dimensões do CTI na análise de pré- pós-teste
efetuada (Heppner, Multon, Gysbers, Ellis, & Zook, 1998).
O primeiro estudo em Portugal com o CTI foi desenvolvido por P. H. Silva (2007) e envolveu uma amostra de 138 recémdiplomados do Ensino Superior da região de Coimbra. Os materiais (v.g., instruções, itens e folha de resposta) foram
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traduzidos para o Português Europeu e a tradução foi revista por um painel de indivíduos bilingues até se alcançar
uma versão definitiva consensual. A análise da consistência interna das respostas aos itens revelou que algumas das
subescalas (v.g., Controlo e Independência com alfas de .47 e .40, respetivamente) apresentavam valores bastante
inferiores aos tecnicamente especificados. Nas subescalas de Confiança e Suporte Percebido os valores registados são
melhores do que os anteriores, mas continuam abaixo do requerido (alfas de .65 e .62 respetivamente). Bons valores
de consistência interna foram apurados para a subescala Preparação (alfa de .79) e para o score total (alfa de .80). A
análise da dimensionalidade das respostas não foi efetuada considerando o tamanho insuficiente da amostra para
esse fim. Neste estudo foi ainda possível obter alguma evidência acerca da validade dos scores do CTI cruzando-os
com variáveis socioeducativas (v.g., frequência, ou não, de estágio em contexto de trabalho) e medidas de ansiedade
(traço e estado) adaptadas de Spielberger (1981). A análise mostrou, tal como previsto, que as médias das pontuações
nos diversos recursos psicológicos (CTI) dos recém-licenciados que efetuaram estágios em contexto de trabalho eram,
exceto na dimensão de controlo, significativamente superiores às daqueles que não tinham realizado esse tipo de
formação em contexto laboral (P. H. Silva, 2007). Verificou-se também que os recursos psicológicos dos indivíduos
estão geralmente correlacionados negativa e significativamente com ambas as medidas de ansiedade. Por exemplo,
o score Total do CTI correlaciona, respetivamente, -.38 e -.56 com a ansiedade estado e traço. Finalmente, obteve-se
evidência adicional acerca da validade convergente dos scores do CTI através das correlações observadas com a variável
de satisfação com a vida. Os coeficientes de correlação variaram entre -.03 (Independência da decisão) e .42 (suporte
percebido). Tendo sido, respetivamente, de .35, .35, .20 com o grau de Preparação, Confiança e Controlo. A correlação
da variável satisfação com a vida com o score Total do CTI foi .40 (P. H. Silva, 2007).
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Mais recentemente Costa (2017) concluiu um segundo estudo sobre as relações do CTI com as variáveis de

planeamento de carreira, exploração do self e da carreira, autoeficácia para a procura de emprego e a esperança

de trabalho, em 190 participantes que se preparavam para fazer a transição do Ensino Superior para o mercado de

trabalho. As estimativas de consistência interna para as cinco subescalas do CTI, variaram entre .50 (Controlo) e .78

(Preparação), sendo os restantes valores de .76 (Confiança), .69 (Suporte percebido) e .60 (Independência da decisão).
Em geral, os valores revelaram-se genericamente mais elevados nesta segunda amostra do que os reportados no

primeiro estudo nacional, mas algumas delas continuam a ser inadequadas do ponto de vista métrico. O coeficiente
alfa de Cronbach para o score Total do CTI (.87) é bastante bom (Costa, 2017).

O número de participantes neste segundo estudo foi insuficiente para a realização de uma análise fatorial das

respostas nos itens e, por isso, a análise da estrutura latente das respostas não foi efetuada, permanecendo um aspeto
estrutural do CTI acerca do qual continuamos sem informação. Mas, o estudo de Costa (2017) contribuiu com novo

conhecimento acerca da rede nomológica (validade de construto) do CTI, nomeadamente através do cruzamento das

respostas neste instrumento com uma série de indicadores da adaptabilidade de carreira (Savickas, 1997; Silva, 2011) e
outras variáveis referentes ao funcionamento psicológico positivo dos participantes.

As análises de correlação e de regressão efetuadas por Costa (2017) mostraram que a Preparação e a Confiança
para enfrentar a transição do Ensino Superior para o Mercado de Trabalho estão positiva e significativamente

correlacionadas com o planeamento de carreira (ambos os r’s = .44), a autoeficácia para a procura de emprego (r = .47
e r =.43, respetivamente), a exploração de carreira, nomeadamente do ambiente (r = .27 e r = .16, respetivamente) e a

esperança de trabalho (r = .60 e r = .62, respetivamente). No caso específico da exploração do self apenas a Preparação
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mostrou uma associação estatisticamente significativa com esta variável da adaptabilidade (r = .30). Foram ainda

observadas relações positivas e estatisticamente significativas ao nível do Suporte Percebido e da Independência da
Decisão com a Esperança de Trabalho (r’s de . 39 e .29, respetivamente).

Por fim, através de uma série de regressões múltiplas Costa (2017) mostrou que os construtos Preparação e a Confiança
do CTI são os melhores preditores do planeamento de carreira, da autoeficácia para a procura de emprego e da

esperança para o trabalho, enquanto a preparação e a independência de decisão constituem os melhores preditores
para a exploração de carreira. Os modelos explicaram entre um mínimo de 7.5% da variabilidade na dimensão de

exploração do ambiente e 50% da esperança no trabalho. As percentagens de variância explicada pelos fatores do CTI

(quase sempre envolvendo a Preparação e Confiança) a nível do planeamento de carreira (25.9%) e da autoeficácia para
a procura de emprego (23.3%) são de tipo moderado (Cohen, 1988).

O estudo de Costa (2017) revelou igualmente que a perceção de maiores recursos psicológicos de preparação, confiança
e de independência de decisão correlacionam positivamente, moderada a fortemente, com o planeamento de

carreira, com a sua autoeficácia para procurar e obter um emprego e com a esperança de trabalho. Estes construtos

psicossociais são indicadores relevantes da capacidade dos estudantes para enfrentarem a transição do ensino para o
mercado de trabalho tal como esta foi operacionalizada pelo CTI.

3. Career Search Self-efficacy Scale/Escala de Autoeficácia para a Pesquisa de Carreira
Face ao contexto de impermanência e de transitoriedade que caracteriza o contexto em que os indivíduos atualmente
são chamados a serem agentes proactivos no processo de construção das suas carreiras profissionais e das suas
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vidas (Duarte, Silva & Paixão, 2017; Savickas, 2013) não é surpreendente que alguns teóricos da carreira recentemente
tenham dirigido a sua atenção para o conceito de autoeficácia para a pesquisa de carreira (Solberg, Good, & Nord,

1994; Solberg, Good, Fischer, Brown, & Nord, 1995; Solberg, Good, Nord, Holm, et al., 1994). Este conceito relembra
que os indivíduos estão frequentemente confrontados com a necessidade de fazer face a múltiplos e recorrentes
tipos de transição (v.g., escola-emprego, emprego-emprego, emprego-desemprego) e que para negociarem com

sucesso esses acontecimentos de vida, tanto os previstos como os imprevistos (Schlosseberg, 1984), um fundo de

informação amplo sobre o self e o ambiente é de importância crucial. Obter informação adequada e fiável constituiu
presentemente um sério desafio aos indivíduos deliberadamente empenhados na construção das suas carreiras. As

fontes de informação disponíveis são múltiplas, mas determinar quais delas são de confiança nem sempre é algo óbvio
e simples de realizar. Solberg e colaboradores, nos anos 90 do século passado, desenvolveram um instrumento para
avaliar o grau em que os indivíduos estão confiantes de que são capazes de procurar e obter um emprego (Solberg

et al., 1991). A autoeficácia na pesquisa de carreira, i.e., as crenças sobre a própria capacidade de realizar atividades

de exploração de carreira com êxito, está relacionada com vários índices de agência humana (v.g., autoeficácia para

a tomada de decisão de carreira, assertividade) e traços de personalidade (Solberg et al., 1995). Os estudos mostram

ainda que a autoeficácia para a pesquisa de carreira é preditiva da indecisão de carreira dos indivíduos assim como do
número atividades de pesquisa de carreira que estes efetivamente realizam (Solberg, 1998; Solberg et al. 1995). Os

estudos existentes parecem confirmar a ideia de que quanto mais elevada a autoeficácia para a pesquisa de carreira

do indivíduo maior a probabilidade deste se envolver na análise de informação vocacional, na obtenção de informação
junto de indivíduos inseridos em profissões que lhe interessam e, ainda, na obtenção de informação sobre si mesmo
(Solberg, 1998).
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Os dados produzidos no programa de investigação conduzido por Solberg e colaboradores e que procurámos
sintetizar até agora, foram alcançados em grande parte através da administração da CSSE em diferentes amostras de
respondentes. A versão mais recente do instrumento (Solberg, Gresham, & Howard, 2011) inclui 30 itens (na primeira
versão eram 35) que se distribuem por cinco subescalas: Self Management/Autogestão, Career Planning/Planeamento
de Carreira, Career Awareness/Consciência Profissional, Interviewing/Entrevista, Networking). No relatório técnico do

instrumento (Solberg et al., 2011) podem comprovar-se as boas propriedades métricas do mesmo, quer no que toca à
consistência interna dos resultados (alfas entre .86 e .98), quer a respeito da validade convergente (v.g., outra medida
de autoeficácia) e discriminante (v.g., assertividade) dos scores da CSSE. Através de uma Análise Fatorial Confirmatória
Solberg et al. (2011) obtiveram um bom ajustamento dos dados ao modelo com cinco fatores acima referido.
O primeiro estudo em Portugal da CSSE foi realizado por Melo (2018) com uma amostra de 220 estudantes do ensino
superior. Os itens foram traduzidos para Português Europeu e depois revistos por falantes bilingues até se alcançar
uma versão consensual para os mesmos. As instruções solicitavam que os indivíduos indicassem numa escala de
0 (muito pequeno) a 9 (muito grande) o grau de confiança em que são capazes de realizar cada uma das atividades
apresentadas (v.g., “desenvolver um bom currículo para ser enviado aos empregadores”, “Contactar empresas
para obter uma boa entrevista de emprego”). Além da CEES o protocolo do estudo incluía quatro indicadores de
adaptabilidade de carreira e um inventário de personalidade (BFI-10). Os valores de consistência de interna apurados
por Melo (2018) são genericamente bons, ou muito bons, variando entre .83 e .97. A validade convergente avaliada
com base na correlação das subescalas da CSSE com as variáveis de planeamento de carreira, autoeficácia na procura
de emprego, exploração de carreira e decisão de carreira revelou ser adequada e consistente com as previsões
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

82

teóricas, embora as magnitudes variassem entre pequenas e grandes (.08-.60), a maioria delas são moderadas. As
correlações das subescalas da CSSE com os cinco fatores do BFI-10 (Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade,

Neuroticismo, Abertura à Experiência) revelam um padrão teoricamente consistente tendo em conta a definição dos

respetivos construtos. Por exemplo, a competência Autogestão da Carreira correlaciona .29 com a Extroversão, .17 com
Amabilidade, .23 com a Conscienciosidade, -.18 com o Neuroticismo e .16 com a Abertura à Experiência. Todos estes r’s
são estatisticamente significativos, pelo menos ao nível de significância de .05 (Melo, 2018).

Apesar da dimensão limítrofe da amostra (casos) face ao número de itens (rácio de cerca 7:1) realizou-se uma Análise
de Componentes Principais seguida de uma rotação Varimax que extraiu quatro componentes que explicaram

aproximadamente 70% da variância total. A primeira componente reúne maioritariamente os itens da subescala de
Autogestão e alguns dos itens da subescala de Planeamento. A segunda componente integra os itens da subescala
Entrevista. A terceira componente carrega os itens da subescala de Consciência Profissional enquanto a última

componente extraída congrega os itens da subescala Networking. Apesar do estudo não ter replicado completamente
o modelo de medida original da CSSE o desajuste é menor. A inconformidade pode ter a ver com as limitações

amostrais referidas anteriormente e, portanto, estes resultados devem ser perspetivados como provisórias enquanto
aguardamos resultados de futuras replicações. A atual versão Portuguesa da CSSE, face aos dados disponíveis, revela
ter algumas propriedades métricas promissoras e pode ser usada no aconselhamento de carreira, especialmente

quando se pretenda avaliar a capacidade do individuo para a procura de emprego e para a exploração da carreira.
Conclusão
O mundo do trabalho no começo do século vinte e um tem-se revelado tipicamente volátil, incerto, complexo e
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

83

ambíguo (Savickas, 2008). Estas caraterísticas refletem-se presentemente numa maior precaridade dos empregos
e no aumento do sentimento de insegurança dos trabalhadores que vêm cada vez mais frequentemente as suas
trajetórias de carreira pontilhadas por inúmeras transições nem todas elas negociadas com o sucesso desejado. O nível
de preparação, ou de prontidão, para enfrentar o crescente número de transições (algumas das quais completamente
imprevistas ou não-normativas) parece constituir um elemento fortemente preditivo do sucesso que o indivíduo
poderá obter nesse confronto. Precisamos por isso de conhecer mais sobre a natureza e o número dos recursos que
os indivíduos podem mobilizar para lidar eficazmente com as transições de carreira com que se deparam. Um passo
essencial nessa direção implica podermos dispor de instrumentos que propiciem dados fiáveis e válidos dos construtos
relevantes. Depois desse passo outros são necessários até dispormos de intervenções psicológicas capazes de apoiar os
indivíduos na resolução positiva das transições, mas sem uma avaliação empiricamente validada dos fatores que são
manifestamente importantes para enfrentar esses acontecimentos de vida pouco podemos alcançar.
Neste trabalho apresentaram-se dois instrumentos que começaram a ser estudados na população portuguesa e que
podem ser utilmente aplicados no processo de avaliação psicológica dos indivíduos que se preparam para transições de
carreira no futuro ou daqueles que estão a ter dificuldades com uma transição de carreira em que estão envolvidos.
Esperamos que esta apresentação possa estimular a produção novas investigações destinadas ao aperfeiçoamento e
refinamento dos instrumentos aqui recenseados e dessa forma contribuir para uma melhor mensuração dos recursos
psicológicos necessários para a obtenção de emprego e a realização de transições adaptativas ao longo da vida no
contexto desafiante do mundo do trabalho do século XXI.
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Nota
O primeiro autor reconhece o apoio da FCT no âmbito das atividades do projeto estratégico do CES, com a referência
UID/SOC/5122013.
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Análise dos resultados dos Índices de Depressão (DEPI) e
Déficit de Coping (CDI) do estudo normativo do Teste de
Rorschach da população adulta

António Abel Pires / Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação – Universidade do Porto, apires@fpce.up.pt
Resumo
O Estudo Normativo do Teste de Rorschach na população adulta portuguesa tem um grande número de protocolos
com os índices de depressão (DEPI) e de deficit de coping (CDI) positivos, 32% e 48% dos sujeitos da amostra,
respetivamente.
Se tomarmos em consideração o nível de escolaridade, verificamos que estas duas variáveis têm um comportamento
diferente. Com o aumento da escolaridade, aumenta o DEPI e baixa significativamente o CDI.
O grande número de indivíduos da amostra normativa com estas variáveis positivas, leva-nos a desenvolver uma
reflexão sobre o significativo destes resultados e a levantar a hipótese que poderemos estar perante um problema de
afinação dos pontos de corte de algumas variáveis do Teste de Rorschach que integram estes índices.
Palavras-chave: Estudo Normativo, Teste de Rorschach, Resultados, DEPI, CDI.
Introdução
O Estudo Normativo do Teste de Rorschach na população adulta portuguesa (n = 309) tem uma percentagem elevada
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de sujeitos com o índice de Depressão (DEPI) e o índice de Déficit de Coping (CDI) positivos, respectivamente 32% (n =
100) e 48% (n = 148) (Pires, 2000, 2005, 2007, 2014). Para uma amostra normativa estes resultados são muito elevados.
Tabela 1: Resultados Internacionais de DEPI e CDI
Países
DEPI Positivo % CDI Positivo %
Portugal
32
48.0
Argentina
19
30.0
Austrália
54
29.0
Bélgica Fr
33
29.0
Brasil
21
55.0
Dinamarca
41
28.0
Finlândia
39
32.0
Grécia
43
52.0
Israel
22
23.0
Israel 2
31
35.0
Itália
40
43.0
Japão
24
28.0
Holanda
33
40.0
Peru
23
46.0
Roménia
23
36.0
Espanha Barcelona
30
33.0
US 450 Exner
14
09.0
US 2 Shaffer
18
36.0
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Na amostra normativa dos EUA (n = 600), (Exner, 2001), o DEPI positivo encontra-se em 5% dos sujeitos e o CDI
positivo em 4%. Com a nova amostra de 450 sujeitos (Exner, 2007), os valores aumentam tanto para o DEPI como para
o CDI positivos, sendo de 14% e 9% respetivamente.
Nos dados normativos de referência internacionais (Meyer, Erdberg & Shaffer, 2007), os valores estão próximos dos da
população portuguesa, tendo DEPI positivo 31% dos sujeitos e o CDI positivo 36%.
Consultando o número especial do Journal of Personality Assessment, 2007, sobre os dados normativos do Sistema
Integrativo de Rorschach, constatamos que os resultados das amostras de adulto, variam para o DEPI entre o mínimo
dos 14% da amostra de Exner de 450 sujeitos e um máximo de 54% da amostra da Austrália. Para o CDI, o mínimo é de
9% da amostra de Exner de 450 sujeitos e o máximo de 55% do Brasil.
Significado interpretativo do DEPI e do CDI
A interpretação do DEPI depende do peso das variáveis cognitivas, afectivas ou relacionais. Segundo Sendín Bande
(2007) e Exner (2000), há uma distinção entre DEPI = 5 indicando uma possível instabilidade emocional (dependendo
do peso do tipo de variáveis) e o DEPI > 5 que indica dificuldades emocionais em que a probabilidade de uma depressão
é elevada. Tanto poderemos ter uma perturbação emocional podendo evoluir para uma depressão como uma
depressão instalada.
O CDI positivo com valores de 4 ou 5, indica a existência de dificuldades de relacionamento interpessoal.
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Estes dois índices partilham duas variáveis relacionadas com o comportamento interpessoal, COP < 2 e o índice de
Isolamento > 0.24. Quando o CDI e o DEPI são ambos positivos existe uma forte probabilidade de o CDI provocar
o aumento de um ponto no DEPI e torná-lo positivo (Exner, 2000). Isto faz com que haja uma integração da
interpretação destes dois índices. A interpretação pode variar se: DEPI positivo + CDI negativo, DEPI positivo + CDI
positivo e DEPI negativo + CDI positivo (Sendín Bande, 2007).
No caso de no mesmo protocolo o DEPI positivo coexistir com o CDI positivo, considera-se o problema afectivo
como secundário devido à dificuldade em manter relações interpessoais significativas e duradouras, qualificado de
inabilidade social por Sendín Bande (2007). Não se exclui a possibilidade de o CDI positivo ter provocado a positividade
do DEPI ou o seu agravamento.
A leitura dos resultados do DEPI positivos poderá alterar-se se considerarmos o cálculo das frequências em que o
DEPI positivo aparece associado ao CDI positivo, onde existe uma prevalência das dificuldades de relacionamento
interpessoal em detrimento da perturbação emocional, em comparação com a dos resultados dos sujeitos que têm
DEPI positivo e CDI negativo. Nestes existe a prevalência da perturbação afetiva.
Os cálculos estatísticos foram realizados com o programa IBM SPSS 25, tendo como base os resultados normativos
da população adulta portuguesa, obtidos através do RIAP 3.0 e de vários ficheiros de sintaxe cedidos pelo Prof. Greg
Meyer, da Universidade de Toledo, EUA.
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Resultados do Índice de Depressão (DEPI) e do Índice de Inabilidade Social CDI na população adulta
Na amostra nacional, o DEPI positivo representa 32% (n = 100) da amostra, com DEPI = 5 presente em 19 % dos sujeitos
de DEPI > 5 em 13% da amostra.

O CDI positivo atinge quase metade da amostra, 48% sendo distribuído por CDI = 4, 29% e CDI = 5 presente em 19%
dos sujeitos.

Numa amostra normativa não se esperavam valores tão elevados nestes dois índices. Pode indicar dificuldades a

nível afectivo e interpessoal em grande parte da nossa população ou então o Teste de Rorschach, tem qualidades
prospetivas para indicar a possibilidade de uma evolução negativa futura.

Tabela 2. Distribuição dos índices DEPI e CDI positivos na amostra nacional (N = 309)
Amostra nacional (N = 309)
Variáveis
N
%
DEPI > 4
100
32.0
DEPI = 5
60
19.0
DEPI = 6
38
12.0
DEPI = 7
2
1.0
CDI > 3
148
48.0
CDI = 4
90
29.0
CDI = 5
58
19.0
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

91

Como se considera que a interpretação dos resultados no Sistema Integrativo está optimizado para os protocolos
médios, com um número de R entre 17 e 27, dado que os protocolos curtos têm uma contração de variáveis e os

protocolos longos têm em excesso, o que nestes últimos devido à frequência elevada de variáveis, poderão surgir

mais facilmente índices positivos, exploramos a possibilidade de verificar os resultados destes índices nos protocolos

médios. A tabela 3 mostra que não há diferenças significativas em relação em relação aos resultados da amostra total
Tabela 3. Distribuição dos índices DEPI e CDI positivos nos protocolos médios (R = 17 – 27) (N = 160)
Protocolos R= 17-27 (N = 160)
Variáveis
N
%
DEPI > 4
53
33.1
DEPI = 5
28
17.5
DEPI = 6
24
15.0
DEPI = 7
1
0.6
CDI > 3
78
48.8
CDI = 4
48
30.0
CDI = 5
30
18.8

Tal como foi proposto e considerarmos que os sujeitos que têm DEPI e CDI positivos não estarão deprimidos, mas

terão provavelmente inabilidade social e consideramos os sujeitos que têm apenas DEPI positivo como tendo uma
probabilidade de sofrerem uma instabilidade ou perturbação afetiva.

Na tabela 4 verificamos que os sujeitos com DEPI e CDI positivos representam 15,6% da amostra e os sujeitos apenas
com DEPI positivo e CDI negativo são 16,8%, quase metade da totalidade dos sujeitos com DEPI positivo.
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Tabela 4. Resultados de DEPI positivo + CDI positivo na amostra nacional (N = 309)
Amostra nacional (N = 309)
Variáveis
N
%
DEPI positivo
100
32.0
DEPI+CDI positivos
48
DEPI = 7
1
DEPI = 6
21
DEPI = 5
26
CDI = 5
20
CDI = 4
28
15.6
Só DEPI positivo
52
16.8
CDI positivo
148
48.0

Níveis de escolaridade
Na análise dos resultados normativos do Teste de Rorschach (Pires, 2104), a variável demográfica mais significativa
para explicar as diferenças de resultados na amostra nacional, foi o nível de escolaridade em 3 níveis, básico,
secundário e superior.
Como podemos constatar na tabela 5, o DEPI aumenta significativamente com a elevação da escolaridade, sendo
de 22% no nível 1, 37% no nível 2 e 48% no nível 3. Em contrapartida os casos em que o DEPI e o CDI são positivos
diminuem ligeiramente com o nível de escolaridade, 17,5% para o nível 1, 14,4% para o nível 2 e 13.1% para o nível 3. Os
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casos de DEPI positivo e CDI negativos são muito baixos, 4,4% no nível básico, aumenta para 22.5% no nível secundário
e no nível superior é de 34.4%
O CDI positivo diminui com o aumento do nível de escolaridade, 67% no nível básico, 41% no secundário e 19% no
superior.
Como se verificou em Pires (2014), os protocolos dos sujeitos com nível de escolaridade mais elevado têm mais
respostas e são mais ricos na quantidade e complexidade de variáveis.

Tabela 5: Resultados por níveis de escolaridade em DEPI e CDI
Educ. Nível 1 (n=137)
Educ. Nível 2 (n=111)
Educ. Nível 3 (n=61)
N
%
N
%
N
%
DEPI positivo
30
22.0
41
37.0
29
48.0
DEPI+CDI positivos
24
17.5
16
14.4
8
13.1
Só DEPI positivo
6
4.4
25
22.5
21
34.4
CDI positivo
91
67.0
55
41.0
12
19.0
Variável

Na tabela 6, as correlações bivariadas - Spearman, mostram que existe uma correlação significativa positiva com um
nível de significância p<0,01, entre o índice de depressão positivo e o nível de escolaridade. O DEPI aumenta com o nível
de escolaridade como se pode verificar nos resultados da Tabela 5.
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O índice de inabilidade social tem uma correlação significativa negativa, p<0,01 com os níveis de escolaridade,
diminuindo o CDI positivo do nível básico para o superior.
Não há correlação significativa entre o DEPI positivo e o CDI positivo.
Tabela 6. Correlações de DEPI e CDI Positivos com os Níveis de Escolaridade
DEPI pos.

CDI pos.

Níveis Esc

1,000

,001

,215**

.

,980

,000

N

309

309

309

Coeficiente de Correlação

,001

1,000

-,363**

,980
309
,215**
,000
309

.
309
-,363**
,000
309

,000
309
1,000
.
309

rô de Spearman DEPI Pos. Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
CDI Pos.

Sig. (2 extremidades)
N
Estilo EB* Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
N

* 1. Básico
2. Secundário
3. Superior
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Estilo de Resposta
O índice de depressão positivo é muito elevado no grupo dos introversivos com 40% de sujeitos, aumenta para 49%
nos extratensivos, os ambiguais atingem 36% e os evitativos têm 18%. Os evitativos devido ao Lambda elevado têm
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protocolos com uma menor amplitude de variáveis e principalmente menor complexidade. O índice de depressão
parece aumentar com o nível de complexidade dos protocolos. Os extratensivos mais orientados para as emoções, têm
a maior percentagem de indivíduos com o DEPI positivo, o que é surpreendente.
O CDI positivo tem frequências totalmente diferentes do DEPI. Os introversivos têm a percentagem mais baixa
com 17%, os extratensivos têm 44%, os ambiguais 46% e os evitativos 67%. Os ambiguais e os evitativos têm as
percentagens mais elevadas, mas os extratensivos com uma maior orientação interpessoal têm uma percentagem
muito alta, dado que se esperam maiores dificuldades de relacionamento interpessoal nos introversivos do que nos
extratensivos.
Tabela 7. Resultados por estilos de resposta em DEPI e CDI
Variável
DEPI positivo
DEPI+CDI positivos
Só DEPI positivo
CDI positivo

Introversivo (n= 62)
N
%
25
40.0
4
6.5
21
33.9
11
17.0

Extratensivo (n= 49)
N
%
24
49.0
14
28.5
10
20.5
22
44.0

Ambigual (n= 87)
N
%
31
36.0
15
17.2
16
18.4
40
46.0

Evitativo(n= 111)
N
%
20
18.0
15
13.5
5
4.5
75
67.0

Na tabela 7, a análise dos resultados das variáveis DEPI e CDI positivos mostra-nos alguns aspectos interessantes. Os
extratensivos têm uma percentagem de sujeitos com estes dois índices positivos muito elevada, 28,5% a comparar
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com os 6,5% dos introversivos, 17,2% dos ambiguais e 13,5% dos evitativos. Eliminando a “contaminação” das
variáveis interpessoais do CDI, os sujeitos com o DEPI positivo e o CDI negativo e que terão maiores probabilidades de
desenvolverem uma perturbação afectiva, têm uma percentagem mais importante nos introversivos com 33,9%, os
extratensivos passam para 20,5%, reduzindo para menos de metade da percentagem DEPI positivo total. Os ambiguais
passam de 36 para 18,4% e os evitativos de 18 para 4,5%. Os extratensivos têm percentagens muito próximas dos
ambiguais e os evitativos apresentam os valores mais reduzidos.

Tabela 8. Correlações de DEPI e CDI Positivos com Estilo EB
rô de Spearman

* 1. Introversivo
2. Ambigual
3. Extratensivo
4. Evitativo

DEPI Pos. Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
N
CDI Pos. Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
N
Estilo EB* Coeficiente de Correlação

DEPI pos.
1,000
.
309
,001
,980
309

CDI pos. Estilo EB
,001
-,176**
,980
,002
309
309
1,000
,343**
.
,000
309
309

-,176**

,343**

,002

,000

.

N
309
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

309

309

Sig. (2 extremidades)

1,000
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Na tabela 8 temos os resultados das correlações bivariadas – rô de Sperman, que nos mostram uma correlação
significativa negativa, com um nível de significância de p<0,01, do índice de depressão positivo com os estilos de
resposta. O DEPI positivo diminui dos estilos introversivo e extratensivo para o estilo evitativo.
O CDI positivo tem correlações significativas negativas com os estilos de resposta.
Conclusão
As frequências dos indices DEPI e CDI positivos têm um comportamento diferente, tal como se verificou em Pires
(2014). O DEPI positivo aumenta nos protocolos mais complexos de sujeitos com maior nível de escolaridade
assim como nos estilos introversivo e extratensivo. O CDI positivo tem um comportamento inverso, diminui com
a escolaridade e nos introversivos e é muito mais elevado nos ambiguais e nos evitativos. Os extratensivos têm
resultados que provocam alguma surpresa. Verificou-se em trabalhos anteriores (Pires, 2007, 2014) que os indivíduos
com maior escolaridade têm maiores percentagens de sujeitos dos estilos introversivo e extratensivo e os de menor
nível de escolaridade têm maiores percentagens de indivíduos com estilos ambiguais e evitativos.
Habitualmente interpretam-se os dados normativos destes dois índices isoladamente. Se eliminarmos o efeito de
“contaminação” do CDI sobre o DEPI, tal como Exner (2000) e Sendín Bande (2007) aconselham na interpretação dos
protocolos individuais, verificamos que os resultados de DEPI positivos são muito menores no geral, por grupos de
escolaridade e por estilos de resposta. A influência do CDI sobre o DEPI é muito baixa nos introversivos e muito alta nos
extratensivos, ambiguais e nos evitativos.
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Existe uma correlação significativa positiva entre o índice de depressão positivo e os níveis de escolaridade e negativa
com os estilos de resposta. O CDI positivo tem correlações diferentes do DEPI, pois a correlação é significativa negativa
com os níveis de escolaridade e positiva com os estilos de resposta.
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Implicações da Investigação sobre o Efeito da Cor na
Produção de Respostas ao Rorschach em Crianças e Adultos
Danilo R. Silva / Membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, danilo@psicologia.ulisboa.pt
Resumo
A investigação sobre o efeito da cor na produção de respostas ao Rorschach revelou a ocorrência da sua redução, entre

os 5/6 e os 14 anos, e o início do aumento da produção a partir dos 15/16 anos. Este facto implica que, naquele primeiro
período etário, não há lugar para aplicar, na interpretação dos protocolos, o uso da variável “relação entre soma das

respostas aos cartões coloridos e a das respostas aos restantes cartões” e do significado que lhe é atribuído. Por outro
lado, afigura-se destacada a natureza perceptivo-cognitiva daquela variável e não a afectivo-emocional que lhe é
geralmente atribuída. Estes dados têm implicações na análise e interpretação de protocolos de todas as idades.
Resumen
La investigación sobre el efecto del color en la producción de respuestas al Rorschach ha revelado la ocurrencia de

su reducción, entre los 5/6 y los 14 años, y comienzo de su aumento a partir de los 15/16 años. Este hecho implica que,
a lo largo del primer periodo de edad referido, queda excluido el uso de la proporción “total de las respuestas a las
tres últimas láminas con el total de las siete primeras” y de la significación a ella asociada. Además, se destaca la

AIDAP - 2018

100

naturaleza perceptivo-cognitiva de aquella variable y no la afectivo-emocional que le es atribuida en general. Estos
datos tienen implicación en el análisis e interpretación de protocolos en todas las edades.

As obras e escritos sobre o Rorschach de crianças têm-se cingido, em grande medida e com raras excepções, à

aplicação dos conhecimentos e conceitos elaborados a partir do uso daquele instrumento com adultos, tendo em

conta, naturalmente, alguns ensinamentos proporcionados pela psicologia do desenvolvimento ou pelos escassos

estudos normativos. Esta exposição resulta do trabalho que tenho vindo a desenvolver há vários anos, a partir de um

desafio que me foi posto por Exner, que consistia em verificar se o número de respostas dadas, geralmente, ao Cartão
número X do Rorschach se devia a (1) ser o mais dividido dos dez cartões, como afirmava B. Klopfer, ou ao facto de

ser colorido, como era sua suspeita, na sequência dos estudos sobre cor e produção de respostas no Rorschach por si
efectuados, nos finais dos anos cinquenta e princípios dos sessenta (Exner, 1959, 1962).

Respondendo a tal desafio, verifiquei, mediante a aplicação do Rorschach e de uma sua versão acromática a um grupo
de jovens, com uma média de 18 anos de idade, que, efectivamente, (2) tal aumento se devia ao aspecto colorido do

Cartão e não ao seu aspecto dividido. Nesse mesmo estudo, entretanto, pude verificar uma outra particularidade não
conhecida que me não havia sido sugerida por Exner, (3) a de que tal dado não se observa nos protocolos de crianças

com 9/10 anos a quem foi igualmente aplicado o Rorschach (Silva 2002). Este novo dado, colocava, de imediato, duas
novas perguntas: (4) (I) Por que razão a cor não aumenta a produção de respostas, nas crianças? e (II) Em que idade
a cor começa a determinar o aumento da produção de respostas? Os trabalhos posteriormente desenvolvidos com

diversos grupos etários de crianças, permitiram verificar que é no grupo de 15/16 anos que o aumento da produção de
respostas tem lugar (Silva e Ferreira, 2014).
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É, geralmente, admitido que a cor constitui um elemento de atracção irresistível para a criança, a ponto de ser utilizado
por alguns psicólogos criadores de instrumentos de avaliação, tais Wechsler e Raven, como garantia da concentração
da criança na tarefa. Não deixa de ser estranho que este dado, que pode ser tido como facilitador da resposta, esteja
em contradição com o facto de que, no Rorschach de crianças, a cor determine a redução da produção de respostas.
E, no entanto, esta última está bem patente no progressivo enfraquecimento dos valores médios da variável Afr/

R8910%/RC% (códigos usados no Sistema Integrativo do Rorschach, no Sistema de Avaliação do Desempenho (R-PAS)
e no Sistema Francês, respectivamente), observáveis nos dados normativos de Exner e Weiner (1995) ou de Silva e Dias
(2007). Nos dados de Exner e Weiner, tais valores descem de 0,88, nos 5 anos, para 0,62, nos 11, com excepção dos 9

anos cujo valor isolado é de 0,79 (Exner e Weiner, 1995, pp.52 e 54); nos de Silva e Dias, descem de 0,59, nos 6 anos, para
0,55 nos 10, passando por 0,53, 0,51 e ,52, nas idades intermédias (2007, pp. S135-S139). Exner, de acordo com o que

indica a psicologia do desenvolvimento, comenta tal redução deste modo: “Estes dados parecem concordar bem com o
que se sabe sobre a fácil excitabilidade das crianças mais jovens e de como essa característica se torna, pouco a pouco,
mais reduzida ou modulada com a idade” (2003, p. 322). Sem pôr em causa, de momento, esta perspectiva, não deixa

de ser pertinente a decisão da edição do teste das Matrizes Progressivas Coloridas, tendo por base a ideia de que a cor

contribui para uma melhor aceitação da tarefa. A razão por que, neste teste, a cor contribui para essa melhor aceitação
e execução da tarefa reside em que, neste caso, ela constitui um atractivo, não intervém na solução do problema,
o que acontece no Rorschach, dificultando a tarefa em presença. Se, como afirma Exner, de forma pertinente,

cada resposta ao Rorschach constitui uma solução de problema, a presença de manchas coloridas acrescenta uma
dificuldade mais ao da resposta às manchas acromáticas, dada a natureza do estímulo cor. Na realidade, como

salienta muito claramente Dworetski, no Rorschach, as respostas cor que ocorrem, entre os 3 e os 5 anos, deixam
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transparecer particularmente o aspecto lúdico ou atractivo da cor, presente nas respostas de designação da cor, de cor
pura ou de forma associada a uma cor que não lhe é própria como em “um sol azul”. A partir dos 6 anos, tais respostas
desaparecem ou começam a rarear, pois a idade e o desenvolvimento perceptivo e intelectual inerente, revelam uma
nova realidade envolvente. Nesta, outra característica da cor começa a impor-se, a que faz dela um elemento essencial
do real. A cor passa a ser elemento integrante do conceito, dado determinante que, em meu entender, está na origem
da redução do número de respostas com determinante cor e plausivelmente também da produção de respostas aos
cartões coloridos. Como se sabe, o estímulo cor tem a particularidade de ser inevitável, de se impor de imediato ao
sujeito. Esta característica não está presente nos cartões acromáticos, tornando-se por isso possível que a criança, livre
da submissão estimular cromática, disponha do tempo e meios mentais necessários ao reconhecimento, na mancha,
da forma solicitada. As respostas de nomeação da cor ou de cor pura, frequentes antes até aos 5 anos, deixam de o
ser nas idades subsequentes. Neste novo período etário, o pensamento lógico faz o seu aparecimento e assiste às
numerosas operações de toda a ordem que a criança então aprende ou adquire. Este facto permite-lhe intuir que tais
respostas não se adequam à pergunta que lhe é feita sobre a mancha ou borrão apresentado: O que poderia ser isto? (5)
Neste período, a reacção imediata, requerida pela percepção da cor, é incompatível com a reacção diferida, requerida
pela percepção da forma. A redução da produção das respostas deve-se à dificuldade suscitada pela natureza colorida
do estímulo. A presença da cor deixou de ser um atractivo e passa a ser parte do problema que consiste em dar uma
resposta à pergunta acima referida, que solicita a indicação de uma forma. Esta e não o arrazoado de Exner me parece
ser a razão da redução da produção de respostas das crianças aos cartões coloridos.
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Esta função inibidora da cor na produção de respostas mantém-se silenciosa até aos 14 anos. É a partir dos 15 anos

que a cor se revela geradora do aumento da produção de respostas (Silva e Ferreira, 2014). Poderia, pois, dizer-se que

o aumento da produção de respostas aos cartões cromáticos resulta do desenvolvimento perceptivo-intelectual que

tem lugar, entre os 5/6 e os 14 anos. (6) A partir dos 15/16 anos, a cor deixa, por assim dizer, de constituir dificuldade ou
obstáculo perceptivo, determinando, geralmente, o aumento da produção de respostas aos cartões coloridos VIII, IX e
X.

Estes factos têm, naturalmente, as suas implicações na avaliação e interpretação dos protocolos. (7) Para além de as

respostas com determinante cor, em protocolos de crianças e até aos 14 anos, não deverem ser interpretadas à maneira
das do protocolo de adulto, um novo dado me parece irrecusável, à luz dos resultados obtidos, o de que a variável

“soma das respostas aos cartões coloridos” não tem significado nem me parece utilizável na análise e interpretação de

protocolos, naquele período etário. Com efeito, se a sua razão de ser tem origem no reconhecimento de que os cartões
coloridos suscitam, proporcionalmente, uma média de respostas mais elevada do que a dos cartões acromáticos, a

sua consideração deixa de ter justificação, nos protocolos de crianças, onde tal aumento não se verifica, antes a sua
redução. Nesta linha, deve afirmar-se, claramente, que a variável Afr ou R8910% ou RC% não tem lugar na análise e
interpretação de protocolos do Rorschach de crianças até aos 14 anos.

Uma outra perspectiva que este dado da produção de respostas aos cartões coloridos suscita prende-se com a

dificuldade em encontrar um fundamento para a designada hipótese cor-afecto. No novo sistema R-PAS, a variável
R8910% situa-se na página 2 de apresentação das notas brutas, a par das variáveis cuja “validade e significado

interpretativo são menos seguros” (Meyer et al., p. 452). Ao considerarem a validade desta variável, os autores
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apontam, para além do seu limitado apoio empírico, “enquanto relacionado com a reactividade comportamental a
estímulos externos evocadores”, a complexidade do processo de resposta implicado. Com efeito, “a reacção à cor e a
elevação da R8910% reflectem, provavelmente, processos que não se confinam a um processamento emocionalmente
relacionado mas ligam-se também a uma reactividade mais geral a estímulos fortes, coagentes e poderosos”. Por
outro lado, a ocorrência de várias respostas simplistas e fáceis (em particular no Cartão X) ou, ao contrário, de uma
só resposta, mas bem integrada, a cada um dos três últimos cartões coloridos introduz alguma inconsistência entre o
cálculo da variável e o respectivo processo de resposta (Meyer et al., p. 454). Todos estes aspectos contribuem para a
qualidade menos precisa e segura da variável.
Se, no entanto, considerássemos esta variável como significando a medida e a qualidade reactiva do respondente ao
estímulo cor, ao conferir-lhe uma forma, algumas das dificuldades seriam eliminadas. Com efeito, o que nos parece
seguro é que o aumento da produção de respostas resulta da aquisição da capacidade do processo de percepção da cor
se coordenar com o da percepção da forma. A cor é uma qualidade do real que o enriquece. Se a redução da produção
de respostas aos cartões coloridos, nas crianças, resulta da sua imaturidade perceptiva, o aumento dessa mesma
produção é fruto do alcance do nível de desenvolvimento perceptivo, que possibilita a integração operacional do
estímulo cor no reconhecimento do real por todos partilhado. Nesta perspectiva, podemos encarar a variável Afr ou
R8910% não como uma variável de natureza afectivo-emocional, mas como indicadora do efeito da cor na produção
de respostas o qual, embora geralmente seja de aumento, pode igualmente não o ser ou traduzir-se mesmo numa sua
redução, mantendo-se de natureza perceptivo-cognitiva. Não deixa de ser pertinente, neste passo, apontar o facto de
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que o Cartão X é aquele que suscita maior número de respostas e menor número de respostas com determinante C
(Cor).
(8) Poder-se-ia, pois, dizer que a importância da variável AfrIR8910%I RC% reside, fundamentalmente, na medida
em que a cor determina uma actividade perceptiva quantitativa e qualitativamente variável. Deste modo, se
contemplariam os casos de uma variável de alta, média ou reduzida expressão, com qualidade formal elevada,
comum ou baixa. A elevação frequente da produção de respostas aos cartões coloridos pode dever-se simplesmente
ao facto de o mundo dos objectos ser um mundo colorido e não acromático. Seja como for e com base na análise de
dados efectuada, a natureza dominante da variável “número de respostas aos cartões cromáticos” afigura-se ser
primordialmente perceptivo-cognitiva e não afectivo-emocional. Esta outra dimensão encontrará, plausivelmente, nas
respostas com determinante cor, no vocabulário utilizado e em outras expressões comportamentais do examinando, o
seu fundamento e razão de ser.
Estes dados têm, por certo, implicações na análise e interpretação dos protocolos bem como nos juízos de diagnóstico
deles derivados. De facto, eles podem contribuir para uma avaliação mais completa ou precisa acerca do efeito inibidor
ou promotor da cor nos protocolos de crianças, como nos de adolescentes e adultos e bem assim revelar, de maneira
mais fundamentada, esse mesmo efeito na qualidade formal das respostas. Uma coisa será um efeito inibidor da cor,
acompanhado de respostas de má qualidade formal, outra será esse mesmo efeito sem repercussão negativa nessa
mesma qualidade.
Seja como for, o efeito inibidor da cor na produção de respostas das crianças ao Rorschach, entre os 5/6 e os 14
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anos, constitui um fenómeno esclarecedor que permitirá uma avaliação mais correcta dos respectivos protocolos
e proporcionará possíveis ilações para fenómenos de idêntica natureza, em protocolos de adolescentes e adultos,
normais ou perturbados.
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Sobre o suicídio e metodologias de avaliação: Estudo de
caso e respectivo acompanhamento, com integração de
Rorschach no decorrer da Psicoterapia
João Almeida / ISPA, joaoalmeida _ 93@hotmail.com
Resumo

O suicídio apresenta-se enquanto uma problemática bastante presente no quotidiano mental (patológico) da
sociedade tal como a conhecemos. Nesta comunicação, pretende-se apresentar um estudo de caso, onde se terá
em conta a avaliação pré acompanhamento psicoterapêutico, e após um ano de psicoterapia. Para tal, utilizar-se-ão
as metodologias da entrevista clínica e metodologia Rorschach sob referencial dinâmico. Como resultados, será de
realçar a mudança a nível terapêutico, sob desígnio dos mecanismos psíquicos promotores dessa mesma mudança,
bem como, a sua tradução inicial na metodologia Rorschach e após um ano de Psicoterapia. Como tal, a (1) expressão
do sujeito psíquico e respectiva temática do suicídio pela entrevista, (2) pela metodologia Rorschach e ligação
aos repsectivos procedimentos, (3) ligação entre dados da psicoterapia e metodologias avaliativas em ambos os
momentos, serão os pontos a realçar na presente comunicação.
Palavras-chave: Suicídio, Entrevista, Rorschach, Psicoterapia
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Summary
The suicide is presented while problematic a sufficiently present one in the mental quotidiano (pathological) of the
society as we know. In this communication, it is intended to present a case study, where the evaluation will be had
in account daily pay psychotherapeutic accompaniment, and after one year of psychotherapy. For such, to use it

the methodologies of the clinical interview and Rorschach methodology under dynamic referential. As results, will
be to enhance the change the therapeutically level, under design of the promotional psychic mechanisms of this

same change, as well as, its initial translation in the Rorschach methodology and after one year of Psychotherapy.
As such, (1) the expression of thematic respective the psychic citizen and of the suicide for the interview, (2) for

the methodology Rorschach and linking to the respective procedures, (3) evaluation linking between data of the

psychotherapy and methodologies in both the moments, will be the points to enhance in the present communication.
Word-key: Suicide, Interview, Rorschach, Psycotherapy

Introdução
Introdução teórica
O suicídio, considerado enquanto um último pedido de auxílio, de onde se realça o sofrimento psíquico, a angústia

incapacitante, a extrema dificuldade em criar significados, sentidos, associações ou simbolizações, vem evidenciar a

necessidade e a falta de um continente que contenha, transforme e devolva os conteúdos/experiência já tratados sem
que o sujeito tenha de sofrer.

Pode-se referir o papel que a desvitalização psíquica contém nos processos de suicídio, bem como da falência do

pensamento num sentido sadio transformador da experiência e revelador do amor e criação de conhecimento na
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relação, ao invés do ódio, de intolerância à frustração, da solidão, da incompreensão, da desperança e ausência de
auxílio por parte do outro, do fechamento sobre si próprios, onde se fomenta o sofrimento crescente e de abertura
cada vez mais ampla a um estado de morte.
Neste sentido, o suicídio, pode ser descrito enquanto um estado perlongado, ou processo onde o sujeito, sofrendo
em silêncio, remetendo a sua dor para si próprio, vai sofrendo e fermentando o sem sentido, o vazio, a dependência, a
loucura da desorganização e a impossibilidade de seguir um outro caminho.
O suicídio, em outros autores, evidencia um processo onde se materializa a vontade de morrer, de matar, e de
ser morto (com acções do próprio self). Com este, as defesas psíquicas não entram em vigor, são inacessíveis ou
simplesmente revelam a sua precariedade.
Ainda outros autores apontam que ao suicídio se predispõe um lugar de pré-condição, pré-disposição, de pré-suicidio
da mente tal como a conhecemos.
Metodologia
Foi utilizado um sujeito com idade compreendida entre os 50 e os 51 anos de idade, do sexo masculino, tendo sido
realizado, em primeiro lugar uma avaliação com Rorschach, em segundo lugar uma intervenção psicoterapêutica
supervisionada, e em terceiro lugar a nova passagem de prova Rorschach e pensamento sobre os dados do
acompanhamento de forma a perceber as diferenças existentes.
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Como pressuposto de interpretação e compreensão dos dados teóricos e técnicos, foi utilizado o modelo dinâmico,
psicanalítico e, em relação ao Rorschach, a terminologia da escola Francesa.
Resultados e Discussão
Primeiro momento
Dados da entrevista e Rorschach
Entrevista
Francisco provém a avaliação apresentando um tónus de extrema tristeza, lentificação, com desorganização de
pensamento e com enorme intolerância ao pensamento e à frustração do contacto com a sua história, com os

motivos que o trazem a avaliação. Refere várias vezes que é um homem acabado, que não consegue mais, que prefere

desistir, que prefere morrer do que continuar a experienciar o terror interno, a dor psíquica sem nome e incapacitante,
incompreendida por si e pelo outro, referindo que se acha um homem frágil, sem sentido, e que o fim, enquanto
processo de enorme coragem, ou cobardia, será o que acabará por acontecer.

O sofrimento, é apresentado como contendo uma angústia caótica, fragmentária, como se amente e o corpo tivessem
explodido de dentro para fora, como se tudo o que conhecesse acerca de si e da sua forma de funcionar deixasse de

existir, transformando-se de um homem activo e com vida, pulsão vida, a um homem frustre, inútil, que unicamente
dorme e que não tem vontade para nada.

Refere muitas vezes que não percebe o que é a dor mental, e que não lhe faz sentido, não compreendendo o porquê de
não se sentir bem, referindo que seria muito melhor se estivesse com uma perna partida, porque ao menos seria algo
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real, concreto que pudesse ver e saber onde lhe doeria. Em seu discurso refere que gostaria que lhe abrissem o cérebro
e o curassem, ou colocassem um novo.
Francisco apresenta descargas agressivas, ou estados em que dorme entre 10 a 15 horas por dia, agride-se (batendo
com a cabeça nas paredes porque refere não aguentar com o sofrimento e com a sua condição), tende a isolar-se e a
colocar-se numa posição de dependência quase total.
Refere que a medicação ajuda a controlar os impulsos, mas que o adormece em demasia impedindo-o de pensar. Tem
memórias constantes do seu percurso profissional, como que visões relembrando os destroços que constantemente
era obrigado a ver e a presenciar, corpos fragmentados provenientes de acidentes da mais variada espécie.
Por fim, Francisco refere que a psicologia será a última esperança e a última fonte de ajuda que lhe permitirá
compreender tudo o que se está a passar consigo e que possa fazer com que venha a ficar bem.
Dados Rorschach
Dados compreensivos
Presença do buraco negro / Self Esburacado
Identidade fragmentada (Angústia de Fragmentação)
Desvitalização do Eu

Espaços vazios; ausência de pele psiquica, envelope psíquico, barreira de
contacto, limites;
Pedaços do corpo humano e fragmentos, objectos desfeitos, animais
persecutórios, objectos bizarros
Eu sem força anímica e psíquica no sentido de se nutrir e de se colocar em
relação; Desligamento
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Sem diferenciação entre percepção e projecção
Desconexão interna e externa
Lógica da não-existência
Concretude dos conteúdos
A relação surge com carácter agressivo
Funcionamento em Processo Primário

Distinção da realidade do que não é real comprometida
Não é conferido ao sujeito uma existência, como se o sujeito não existisse no
plano identitário actual com espessura e conteúdo
Conteúdos onde existe precariedade do ponto de vista da associação/
representação/simbolização, com ligação a objectos concretos
Pela presença de conteúdos Sangue;
Pedaços estilhaçados do corpo humano;
Presença de animais e humanos em relação agressiva, de onde se realça o
conflito, e os conteúdos enumerados; animais persecutórios;

Dados do Psicograma
Atração ao vazio (Sensibilidade ao branco)
Índice de Angústia de muito elevado (De fragmentação)
Tipo de ressonância íntimo intratensivo misto (Movimentos introversivos e extroversivos)
Fórmula complementar conjuga-se no sentido do tipo de ressonância íntimo
H% Com valores normativos - A% com valores baixos (Necessidade de contacto relacional / caracter regressivo desse
mesmo contacto)
Elevação nas respostas G%
Conjugados com os determinantes C e FC e F de má qualidade
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Diminuição do valor de D%
Emergência das respostas Kp e Kan de caracter persecutório
Aumento de F% e F+% de fraca qualidade - Má qualidade formal e desadequada percepção da realidade / Actividade
projectiva intensa
Passagens abruptas entre o interior do corpo ao exterior do mesmo - revelação do carácter (des)limitado
Segundo momento
Acompanhamento
Durante o acompanhamento vários foram os momentos em que o sujeito adormeceu, outros em que projectava uma
raiva imensa sobre o contexto da actualidade (ex. incêndios de pedrogão, crimes que eram cometidos e que saiam
no jornal), de agressividade com o próprio (onde colocava a culpa da sua situação em si e que estava acabado e que
queria morrer), várias foram as descompensações em que a impulsividade, a desorganização, o choro de desespero,
desorientação e confusão entre o real e o irreal (ou seja, entre aquilo que é seu e aquilo que é do outro – lógica do igual)
se manifestaram.
As reações psicossomáticas foram várias (ex. urinar pedras de rins no decorrer do acompanhamento) onde se associou
todos os pensamentos que são expulsos e que não são pensados, sonolência entre diversos temas onde foi dificultada
a criação de pontes de ligação, associação e representação.
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O tema do corpo foi discutido, à importância do desporto (no decorrer do acompanhamento o sujeito perdeu vinte
kilos, passando de um estado de inactividade ao ciclismo), bem como diversos processos ou métodos de cura onde, por
exemplo com a utilização do petox as toxinas da mente seriam libertadas sendo a água escura o reflexo da sua própria
mente.
O tema da morte foi amplamente discutido, tendo o sujeito se questionado sobre o que leva alguém a matar-se, ora
um acto corajoso onde o sujeito coloca término à vida, ora um acto de cobardia, onde o sujeito foge do seu sofrimento
como que livrando-se do mesmo.
Identificou-se o abandono relacional precoce, a dureza e crueza no trato onde escasseia a nutrição e construção de
recursos de leitura emocional e cognitiva, a necessidade de criar uma barreira psiquica que lhe permitisse diferenciar a
sua tragédia da tragédia do outro.
Tentou-se nutrir o narcisismo, possibilitando a criação de sentidos e de pontos de valorização a nível do self passado,
presente, visando a re-novação e re-construção ao futuro.
Foram encontrados pontos vazios a nível da identidade, portanto, onde o sujeito regularmente se questionou sobre
sobre “quem serei eu no meio do meu sofrimento?”.
Tentou-se compreender o seu lugar no seu sofrimento e o lugar do outro, possibilitando uma re-aproximação familiar,
tendo francisco uma posição mais activa, autónoma e independente.
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Terceiro momento
Aplicação Rorschach
Dos dados compreensivos
Ser num não-lugar / vazio

O não lugar onde reside, não associando entre a sua história passado,
simbolizando e respondendo de forma que evidencie a reparação e coesão
do seu self – Remete-se a um lugar de silêncio, de recusa na exploração
da prova
A recusa e fuga ao pensamento
Embora haja a possibilidade de exploração do estímulo, sem a brutalidade
dos conteúdos que foram enunciados na primeira passagem de prova, o
sujeito rejeita o pensamento
Desorganização e movimento agido pela dificuldade de
O sujeito, por incapacidade de criar associações e de metabolizar os
ligar e fornecer simbolismo ao estímulo;
conteúdos, bem como por evocação e associação com contextos pessoais
(memórias) vem a recusar continuar a prova Rch desistindo da mesma
Sujeito consegue minimamente diferenciar eu-outro sem O sujeito diferencia Sujeito objecto, contudo sem os colocar em relação,
colocar em relação;
ou seja, figuras humanas ou animais sem relação entre si
A coesão progressiva dos elementos fragmentários com Melhor qualidade na integração dos elementos fragmentados
possível acesso ao real e à forma com melhor qualidade; inicialmente descritos pelo sujeito
Tempo exacerbado de ligação, constituindo-se o
Efeito de choque pelo tempo despendido entre respostas e
estimulo-percepção-compreensão um lugar de choque e nas próprias respostas, o que impossibilita a construção do
paralisação do pensamento;
estimulo-percepção-compreensão

		

Dos dados do Psicograma
Equivalente de Choque – tempo elevado e tensão psíquica que vai aumentando ao longo da passagem de prova;
Presença da angústia de fragmentação (IA% elevado);
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Respostas G elevado e D diminuído - Tentativa de globalizar a resposta, não entrando em detalhe, fornecendo um todo
imperfeito pela forma de má qualidade (F% elevado e F+% de fraca qualidade);
Tipo de Ressonância Íntima extratensivo misto;
Formula complementar convergente ao Tipo de Ressonância Intimo;
Bloqueio / Recusa – Diminuição do movimento (respostas cinestésicas – K, Kp e Kan);
Emergência do afecto (elementos C e conteúdos Sangue) como elemento desorganizador do pensamento e revelador
do acto impulsivo (Fuga para a frente);
Reação à cor (RC%) abrupta – Desorganizadora e evocadora dos aspectos traumáticos da sua profissão;
Passagens abruptas entre o interior do corpo ao exterior do mesmo - revelação do carácter (des)limitado;
Intensa actividade projectiva.
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Resumo
A intensa e diversificada utilização das TIC e das redes sociais justifica, da parte da Psicologia uma atenção que permita
conhecer e caracterizar estas atividades tendo em conta a sua intensidade e atitudes associadas.

A Media and Technology Usage and Attitudes Scale (MTUAS, de Rosen, Whaling, Carrier, Cheever & Rokkum, 2013)

pretende medir a utilização e as atitudes face às TIC e aos media sociais através de 68 perguntas relativas às atividades
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(utilização do e-mail, mensagens de texto e uso de telemóvel, visualização e partilha de conteúdos, procura de

informação, jogo online, uso do Facebook e outras redes sociais) e 18 itens que se centram sobre atitudes positivas e
negativas, ansiedade e dependência e preferência pelo multitasking.

Na sequência de estudos de adaptação da MTUAS para os adolescentes portugueses (MTUAS-PY, Costa, Matos,
Pinheiro, Salvador, Vale-Dias, & Zenha-Rela, 2016) e sobre avaliação da ansiedade e dependência face às TIC e

aos media sociais (Matos, Costa, Pinheiro, Salvador, Vale-Dias, & Zenha-Rela, 2016), apresentamos os primeiros

estudos para uma versão portuguesa para adultos. Neste sentido será caracterizada a amostra e serão apresentados
os resultados de uma análise fatorial exploratória e proposta a estrutura da Media and Technology Usage and

Attitudes Scale for Portuguese Adults (MTUAS-PA). A adaptação desta escala permite dispor de um instrumento

de caracterização de atitudes e atividades face às TIC e aos media sociais que é particularmente relevante dadas as
diversas actividades e dimensões psicológicas que são objeto de pesquisa.

Palavras-chave: Uso das TIC, Avaliação, Media sociais, Actividades, Atitudes, Adultos portugueses.
Abstract
The intense and diversified use of ICT and social media justifies, by the psychology, an attention that allows knowing
and characterizing these activities and taking into account their intensity and associated attitudes.

The Media and Technology Usage and Attitudes Scale (MTUAS, Rosen et al., 2013) aims to measure ICT use and

attitudes towards social media through 68 questions related to activities (use of e-mail, text messages and use

of Facebook and other social media) and 18 items that focus on the positive and negative attitudes, anxiety and
dependence and preference for multitasking.
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Following MTUAS adaptation studies for Portuguese adolescents (MTUAS-PY, Costa et al., 2016) and the evaluation

of their anxiety and dependence on ICT and social media (Matos et al., 2016), we present a proposal for a Portuguese
version of the scale for Portuguese adults (MTUAS-PA). In this paper we characterize the sample, and the results of
the exploratory factorial analysis. The adaptation of this scale will allow to have an instrument of characterization
of attitudes and activities towards ICT and social media that is particularly relevant given the different areas and
psychological dimensions that are object of research.

Keywords: ICT use, Evaluation, Social media, Activities, Attitudes, Portuguese adults
Introdução
A utilização crescente e maciça da internet, suportada pela miniaturização e preço decrescente dos dispositivos

digitais e pelo aumento da disponibilidade das ligações sem fios, tem levado ao incremento da relevância e urgência de
investigações sobre o comportamento dos internautas.

O panorama mundial e nacional no que se refere à utilização das tecnologias da informação (TIC) e das Redes Sociais
Virtuais tem-se caracterizado por uma crescente utilização (aumento de 1,114% de 2000 para 2019 na percentagem
mundial de utilizadores que inclui atualmente cerca de 57% da população mundial, segundo os dados da www.
internetworldstats.com/stats.htm) e por uma cada vez maior diversidade de atividades (cf. Costa, et al., 2016).

Esta utilização originou estudos sobre a diversidade de actividades e atitudes face às tecnologias da informação e

aos media sociais, como se verifica nos primeiros estudos realizados com a MTUAS (Rosen et al., 2013) e nos estudos
realizados com adolescentes portugueses MTUAS-PY, Costa et al., 2016; (Matos, et al., 2016). Mais recentemente
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foram revistas pesquisas sobre o uso não problemático e problemático da internet (cf. a recente e extensa síntese
apresentada por Caplan, 2018 e o estudo de Zhou, Cao, Li, Zhang, Yao, et al., 2018).

1. Avaliação da utilização das TIC e das redes sociais virtuais
Os estudos sobre a utilização das TIC começaram por se centrar no tempo passado a navegar, mas incluem, mais
recentemente, a atenção à diversidade de atividades e atitudes face às TIC e aos media sociais. Neste contexto, Rosen
e colaboradores apresentaram, em 2013, a Media and Technology Usage and Attitudes Scale (MTUAS) com uma subescala de caracterização de atividades (com 66 itens) e uma sub-escala sobre as atitudes (incluindo 18 itens).
Depois de, numa primeira fase, termos estudado as atividades e atitudes dos jovens adolescentes portugueses (entre
os 12 e 18 anos) em relação às TIC e redes sociais (Costa, et al., 2016), apresentamos agora os primeiros dados do estudo
desta temática em adultos portugueses dos 20 aos 59 anos.

2. Método
2.1 Amostra
A amostra deste estudo incluiu 400 adultos portugueses (185 homens correspondendo a 46.25% e 215 mulheres
correspondentes a 53.75%), com idades situadas dos 20 aos 59 anos (M = 37.88; DP =12.65). A diferença de idades
associada ao sexo não é significativa (Qui-quadrado(1) = 2.25, p>.05).
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No que respeita ao nível socioeconómico (NSE, classificado seguindo as orientações de Simões, 1995), 48 sujeitos
(12.0%) pertenciam ao nível baixo, 143 (35.8%) ao nível médio, e 89 (22.3 %) ao nível elevado, não tendo sido

obtida informação sobre este aspeto em 120 sujeitos (30.0%). No NSE, registaram-se diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos (Qui-quadrado(2) = 45.05, p <.01). Os níveis socioeconómicos médio e elevado
apresentaram mais participantes do que o nível socioeconómico baixo (p < .001).
2.2 Instrumento
A versão portuguesa da Media and Technology Usage and Attitudes Scale para adultos (MTUAS-PA) resulta da

adaptação da MTUAS (Rosen et al., 2013) tendo começado por ser traduzida, sendo depois objecto de uma retroversão

efectuada por um tradutor diferente e comparada com a versão original. Finalmente as discrepâncias foram corrigidas
e objecto de uma revisão final pela equipa de investigação.

O instrumento original (MTUAS) divide-se em duas sub-escalas: as actividades (com 44 itens) e as atitudes dos adultos
face às TIC e aos Media Sociais (com 16 itens).

A sub-escala actividades subdivide-se em 11 dimensões: Uso do smarthphone, Uso dos media sociais, Pesquisa na

internet, Uso do e-mail, Partilha de ficheiros, Envio de mensagens de texto, Jogos de computador, Amizades online,
Amigos no Facebook, Chamadas telefónicas e Ver TV. As respostas para os 40 itens iniciais são dadas numa escala

de tipo Likert (entre 1-Nunca e 10-Sempre) com os valores mais altos a indicar maior utilização. Os restantes 4 itens

desta sub-escala (itens 41 a 44) centram-se na utilização do Facebook com a quantificação e caracterização dos amigos
online (entre zero e 751 amigos, correspondendo a 9 escalões) com valores mais altos a significar mais amizades.
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A sub-escala atitudes inclui 4 dimensões: Atitudes positivas face às TIC e Medias Sociais, Ansiedade e dependência,
Atitudes negativas e a Preferência por mudança de tarefas. As respostas são dadas em função de uma escala tipo likert
com 5 possibilidades de resposta que vão do Concordo fortemente (5 pontos) ao Discordo fortemente (1 ponto) com
valores mais altos a indicarem, respectivamente, atitudes mais positivas, mais ansiedade e dependência, mais atitudes
negativas e maior preferência pelo multitasking. O item 59 é cotado inversamente.
No estudo original de Rosen e colaboradores (2013) os valores de Alfa de Cronbach situaram-se entre .97 e .71 para
a sub-escala de actividades e entre .85 e .80 para as atitudes. Uma análise factorial com rotação varimax um alor
mínimo de saturação de .5 e um valor próprio de 1, deu origem aos 11 factores da sub-escala de actividades e um cálculo
posterior com os mesmos procedimentos, aos 4 da sub-escala de atitudes.
2.3 Procedimento
A recolha de dados foi feita por uma vasta equipa que incluiu investigadores e alunos da Licenciatura em Ciências
Psicológicas da FPCE-UC. A investigação cumpriu critérios éticos e teve autorização da CNPD e da Comissão da Ética da
FPCE-UC.
2.4 Estratégia analítica
O tamanho da amostra foi considerado adequado em termos absolutos (inclui 400 sujeitos, estando por isso acima do
valor de 300 proposto por Tabachnick & Fidell, 2013) e em termos do rácio entre sujeitos e variáveis (400/44=9,1) valor
acima do mínimo de 5 relatado por Gorsuch, 1983).
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Para avaliar a normalidade dos dados analisámos a assimetria (skewness) e a curtose (kurtosis). A assimetria indica
valores distribuídos segundo uma linha não simétrica, sendo que no caso da curva normal a assimetria é zero. A
assimetria positiva indica que os valores se concentram no lado esquerdo da média fazendo com que a cauda da
distribuição seja maior do lado direito enquanto a assimetria negativa traduz uma maior concentração dos valores no
lado direito da média e uma cauda de distribuição do lado esquerdo. A curtose descreve o achatamento da curva (que
na distribuição normal é K= .263), se for maior é platicurtica (K> .263), se for menor é leptocurtica (K <.263) (Kim, 2013).
Kline (2011) considera casos extremos de desvio da normalidade índices de assimetria acima de 3 e de achatamento
acima de 10.
Como regra para interpretação dos índices de KMO, valores menores que .5 foram considerados inaceitáveis,
valores entre .5 e .7 medíocres, valores entre .7 e .8 bons; valores maiores que .8 considerados ótimos e .9 excelentes
(Hutcheson & Sofroniou, 1999). O teste de esfericidade de Bartlett deve ser significativo (p<. 05; Tabachnick & Fidell,
2013)
Para analisar a fiabilidade dos fatores com dois itens foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman-Brown
(Eisinga, Grotenhuis, & Pelzer, 2012; Hinkle, Wiersma, & Jurs, 2003).
Foi usada uma Factorização de Eixos Principais dada a não normalidade da distribuição das variáveis (KolmogorovSmirnov, p< .001) e uma rotação Direct Oblimin por se assumir a correlação entre os fatores.
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3. Resultados e implicações teórico-práticas
A análise dos resultados da AFE será apresentada em duas etapas. A primeira incide na sub-escala de actividades e a
segunda na sub-escala de atitudes.
3.1. AFE da sub-escala de atividades da MTUAS-PA
A sub-escala de atividades da Media and Technology Usage and Attitudes Scale para Portugal (MTUAS-PA) foi
estudada com uma Factorização de Eixos Principais e uma rotação Direct Oblimin.
Os valores de KMO (.89) e do teste de Esfericidade de Bartlett (Qui-quadrado(820)= 5289.64; p< .000) apontam para
uma excelente fatorabilidade dos dados.
Tabela 1. Valores próprios e variância explicada dos fatores para a sub-escala de atividades da MTUAS-PA
Valores
% da
% da variância
Fator
próprios variância
acumulada
1. Utilização do smartphone (7 itens)
13.52
32.99
32.99
2. Usar e consultar o e-mail (5 itens)
4.40
10.72
43.71
3. Jogar no computador, consola ou smartphone (3 itens)
2.76
6.74
50.45
4. Amizades online (2 itens)
1.87
4.55
55.00
5. Enviar SMS no smartphone e telefonar (3 itens)
1.77
4.32
59.32
6. Utilização de redes sociais como o Facebook (9 itens)
1.72
4.18
63.50
7. Procurar informação (2 itens)
1.52
3.72
67.22
8. Amigos no Facebook (2 itens)
1.19
2.90
70.12
9. Procurar, partilhar e ver conteúdos (Internet e TV) (7 itens)
1.03
2.52
72.64
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A solução com 9 fatores foi escolhida como a mais interpretável (Tabela 1). Só 9 fatores obtiveram valores próprios
superiores a 1, sendo a variância total explicada de 72.64%. Foram removidos os seguintes itens, por terem uma
comunalidade (Com) inferior a .40; item 8 (No telemóvel, verificar as chamadas de voz, Com= .29), item 10 (No
telemóvel, obter direções ou usar o GPS, Com=.37), item 19 (Usar o telemóvel durante as aulas ou no trabalho, Com=
.34) e o item 18 (Usar o telemóvel durante as aulas ou no trabalho, Com= .39) (Tabela 2).

Tabela 2. Comunalidade dos itens (Com) e saturação dos itens dos fatores da sub-escala de atividades da MTUAS-PA
Fatores
Itens
Com
1
2
3
4
5
6
7
8
12 - No telemóvel, ouvir música
.54
.65
17 - No telemóvel, procurar informação
.71
.58
14 - No telemóvel, verificar as notícias
.62
.53
13 - No telemóvel, tirar fotografias
.61
.51 F1. Utilização do smartphone
15 - No telemóvel, gravar vídeo
.61
.50
11 - No telemóvel, navegar na internet
.63
.44
16 - No telemóvel, usar aplicações (qualquer uma)
.68
.40
4 - Enviar ou receber ficheiros através do e-mail
.76
-.88
1 - Enviar, receber e ler e-mails
.80
-.84
2 - Verificar o e-mail pessoal
.73
-.79 F2. Usar e consultar o e-mail
3 - Verificar o e-mail académico ou do trabalho
.73
-.78
9 - No telemóvel, ler os e-mails
.67
-.59

9
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30 - Jogar no computador, consola ou smartphone, com outras pessoas na
mesma sala
29 - Jogar no computador, consola ou smartphone, sozinho
31 - Jogar no computador, consola ou smartphone, com outras pessoas
que estão online
43 - Com quantas pessoas que conheceu online nunca esteve face a face
44 - Com quantas pessoas que nunca conheceu face a face interage
regularmente
7 - No telemóvel, verificar as mensagens de texto
5 - No telemóvel, enviar e receber mensagens de texto
6 - No telemóvel, fazer e receber chamadas telefónicas
39 - Em redes sociais como o Facebook, comentar posts, actualizações de
estado, fotos, etc
40 - Em redes sociais como o Facebook, fazer um like num post, foto, etc
38 - Em redes sociais como o Facebook, ler posts
37 - Em redes sociais como o Facebook, ver perfis e fotografias
36 - Em redes sociais como o Facebook, partilhar fotografias
32 - Aceder ao Facebook ou outras redes sociais?
35 - Em redes sociais como o Facebook, fazer atualizações no estado
33 - Aceder à página do Facebook usando o smartphone
34 - Aceder ao Facebook, ou outras redes sociais, nas aulas ou no trabalho
26 - Procurar informação na internet usando qualquer equipamento
25 - Procurar notícias na internet usando qualquer equipamento
41 - Quantos amigos tem no Facebook
42 - Dos amigos do Facebook, quantos conhece pessoalmente

.88
.63
.64
.73
.42
.68
.69
.45
.69
.70
.67
.67
.70
.68
.56
.74
.51
.76
.76
.92
.47

-1.00
F3. Jogar no computador,
-.80
consola ou smartphone
-.78

.78

F4. Amizades online
.61
F5. Enviar SMS .90
no smartphone e .74
telefonar .59
.82
.78
.74
F6. Utilização de .72
redes sociais
.71
como o Facebook
.66
.66
.64
.43
F7. Procurar informação

-.62
-.59

F8. Amigos no Facebook

-.89
-.67
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23 - Fazer o download de ficheiros de outras pessoas para o computador
24 - Partilhar os seus ficheiros no computador
21 - Ver séries, filmes, etc., no computador
22 - Ver videoclips no computador
20 - Ver videoclips na televisão
27 - Procurar vídeos na internet usando qualquer equipamento
28 - Procurar imagens ou fotografias na internet usando qualquer
equipamento

.69
.70
.68
.71
.71
.74
.71

-.70
-.69
-.58
F9. Procurar, partilhar
-.55
e ver conteúdos
(internet e TV) -.47
-.41
-.40

A estrutura de 9 fatores apresenta uma organização bastante diferente da do estudo original dado que os fatores
passaram de 11 para 9. A alteração do número de fatores é acompanhada de reorganizações na distribuição dos itens
pelos fatores e pelo aumento da abrangência de alguns fatores como o F9 (Procurar, partilhar e ver conteúdos na
internet e TV).
A comunalidade dos 40 itens da sub-escala das atividades situou-se entre .42 (item 6 - No telemóvel, fazer e receber
chamadas telefónicas) e .94 (para o item 41 - Quantos amigos tem no Facebook). O valor médio das comunalidades foi
de .65. A saturação dos itens nos fatores apresenta valores bastante diversos destacando-se pelo SEU elevado valor o
item 30 (Jogar no computador, consola ou smartphone, com outras pessoas na mesma sala).
De notar ainda que a utilização do smartphone passou a ser o fator que explica mais variância (32.99%) em contraste
com o que acontecia no estudo com adolescentes portugueses em que esta posição era ocupada pela utilização das
redes sociais (30.27%).
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Tabela 3. Alfa de Cronbach e dados descritivos dos fatores da sub-escala de atividades da MTUAS-P
Alfa de
AssiFator
Cronb.
Min.
Max.
M
DP
metria
1. Utilização do smartphone
0.88
1.00
10.00
4.89
1.92
-0.17
2. Usar e consultar o e-mail
0.90
1.00
10.00
5.23
2.15
-0.35
3. Jogar no computador, consola ou smartphone
0.87
1.00
10.00
2.34
1.95
1.62
4. Amizades online (2 itens)
0.57**
0.00
8.00
1.35
1.65
1.33
5. Enviar SMS no smartphone e telefonar
0.81
1.00
10.00
6.61
1.73
-0.58
6. Utilização de redes sociais como o Facebook
0.92
0.89
8.89
4.01
1.65
0.60
7. Procurar informação (2 itens)
0.83**
1.00
10.00
4.63
2.28
0.14
8. Amigos no Facebook (2 itens)
0.67**
0.00
8.00
4.55
2.08
-0.16
9. Procurar, partilhar e ver conteúdos (Internet e TV)
0.90
1.00
10.00
3.21
1.81
0.98
** Correlação de Spearman-Brown significativa para p< 0.01

Curtose
-0.38
-0.39
2.07
1.61
0.80
0.47
-0.46
-1.06
0.85

Em relação ao Alfa de Cronbach, os valores são superiores a .86 (valor ótimo) para os fatores 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Para os
fatores com dois itens (fatores 4, 7 e 8) os valores de correlação, calculados através do Coeficiente de SpearmanBrown, foram altamente significativos e oscilaram entre .57 (moderados) e .83 (altos) (Tabela 3).

Quanto aos valores médios, são mais elevados para o fator 5 (Enviar SMS no smartphone e telefonar) e mais baixos

para o fator 4 (Amizades online). A dispersão dos resultados, observada através do Desvio Padrão (DP), é mais elevada
no fator 7 (Procurar informação) e no fator 2 (Usar e consultar o e-mail) e mais baixa no fator 6 (Utilização de redes
sociais como o Facebook) e fator 4 (Amizades online).

Como no estudo original (Rosen, et al., 2013) existem fatores apenas com dois itens (Amizades online, Procurar
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informação e Amigos no Facebook) e com três itens (Jogar no computador, consola ou smartphone e Enviar SMS no
smartphone).
A assimetria apresenta os valores positivos mais elevados no fator 3 (Jogar no computador, consola ou smartphone)
e negativos mais elevados no 5 (Enviar SMS no smartphone e telefonar). A curtose assume valores positivos mais
elevados no fator 3 (Jogar no computador) e negativos mais elevados no fator 8 (Amigos no Facebook). Ou seja, os
valores concentram-se para a esquerda no Jogar no computador, consola ou smartphone e mais para a direita no Enviar
SMS no smartphone e telefonar. Estas duas atividades tem uma concentração da frequência maior do que aconteceria
numa distribuição normal nos valores mais baixos e maior nos valores mais altos, respectivamente. Quanto ao
achatamento dos valores é menor no Jogar no computador, consola ou smartphone e maior nos Amigos no Facebook.
Tabela 4. Correlações entre os fatores das escalas de atividades da MTUAS-P
Fatores
Fatores
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1. Utilização do smartphone
1
F2. Usar e consultar o e-mail
.51**
F3. Jogar no computador, consola ou smartphone
.36** .22**
F4. Amizades online (2 itens)
.12
.01
.09
F5. Enviar SMS no smartphone e telefonar
.52** .44** .22** .07
F6. Utilização de redes sociais como o Facebook
.53** .20** .23** .25** .33**
F7. Procurar informação (2 itens)
.59** .51** .29** .02
.29** .32**
F8. Amigos no Facebook (2 itens)
.37** .16** .26** .41** .23** .41** .22**
F9. Procurar, partilhar e ver conteúdos (Internet e TV) .68** .37** .48** .23** .34** .48** .56** .44**
**Correlação significativa para p< 0.01
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Dos dados das correlações entre os factores de utilização das TIC e Media sociais salienta-se, como mais elevada, a

correlação moderada, positiva e significativa do Fator 1 (Utilização do smartphone) com o Fator 9 (Procurar, partilhar
e ver conteúdos na internet e na TV) (r= .68) e pelo valor mais baixo a correlação entre o Fator 2 (Usar e consultar
o e-mail) e o Fator 8 (Amigos no Facebook (F8) com r= .16 (Tabela 4). Podemos, pois, concluir que a utilização do

smartphone está positiva e significativamente associada com a procura, partilha e visualização de conteúdos e que
quase não existe relação entre a utilização do e-mail e os amigos no Facebook.

3.2 AFE da sub-escala de atitudes da MTUAS-PA
A sub-escala de atitudes da Media and Technology Usage and Attitudes Scale para Portugal (MTUAS-PA) foi estudada
com uma Factorização de Eixos Principais (FEP) com uma rotação Direct Oblimin numa solução não forçada usando o
IBM SPSS 23.

Como aconteceu no estudo das atividades, o tamanho da amostra foi considerado adequado em termos absolutos

por conter 400 sujeitos (acima do valor adequado de 300 proposto Comrey & Lee, 1992) e em termos do rácio entre
variáveis (16) e sujeitos (400) (25, muito acima do mínimo de 5 considerado adequado por Gorsuch, 1983).

A factorização da matriz de correlações apresenta muitos valores acima de .30, oscilando entre .72 (positiva elevada
entre o item 58 e 59) e -.21 (entre o item 51 e o 54). O valor do teste de Kayser-Meyer-Olkin foi de .78 acima do valor

recomendado de .6 por Kaiser e Rice (1974) e o Teste de Esfericidade de Bartlett (Bartlett, 1954) foi estatisticamente
significativo (p<.000)
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Tabela 5. Valores próprios e variância explicada da análise de eixos principais
para os fatores da sub-escala de atitudes da MTUAS-PA
Fator

Valores
próprios

% da
variância

% da variância
Acumulada

F1 - Ansiedade e dependência

3.88

24.27

24.27

F2 - Preferência pelo multitasking

2.76

17.26

41.53

F3 - Atitude negativa

1.89

11.81

53.34

F4 - Importância de acesso

1.32

8.26

61.61

F5 – Atitude positiva

1.17

7.29

68.89

A factorização de eixos principais revelou cinco factores com valores próprios acima de 1 (Tabela 5). Esta solução foi
escolhida por ser também a que é a mais próxima da original (Rosen et al., 2013).

A estrutura de 5 fatores é interpretável embora, em relação ao estudo inicial de Rose e colaboradores (2013) se

verifique o desdobramento do factor Atitude positiva face às TIC e Media Sociais no fator 4 (Importância de acesso)

e 5 (Atitude positiva) (Tabela 6). O fator 1 (Ansiedade e dependência) tem a percentagem de variância explicada mais

elevada (24.27%) e o fator 5 (Atitude positiva) o valor mais baixo (7.29%). Salienta-se ainda que só o fator 2 (Preferência
pelo multitasking) tem 4 itens e que os outros incluem três (Tabela 6).
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Tabela 6. Comunalidade (Com.) e saturação dos itens da sub-escala de atitudes da MTUAS-PA
Fatores
Itens
Com.
1
2
3
4
5
49 - Fico ansioso quando não consigo aceder à internet
.78
.89
F1 - Ansiedade
48 - Fico ansioso quando não tenho o telemóvel comigo
.59
.77
e dependência
50 - Sou dependente da tecnologia
.49
.56
58 - Quando tenho várias tarefas, prefiro ir alternando entre elas em vez de fazer uma
de cada vez
.73
.85
60 - Quando tenho uma tarefa para completar, gosto de a interromper intercalando
com outras tarefas
.72
.83 F2 - Preferência pelo
multitasking
57 - Num dia, prefiro trabalhar em vários projetos em vez de completar um e depois
passar para outro
.52
.70
59 - Gosto de completar totalmente uma tarefa antes de me concentrar noutra coisa
.52
.68
55 - As novas tecnologias tornam a vida mais complicada
.49
.67
F3 - Atitude
56 - As novas tecnologias tornam as pessoas mais isoladas
.42
.65
negativa
54 - As novas tecnologias fazem as pessoas perder muito tempo
.40
.59
46 - Considero importante poder aceder à internet sempre que o desejo
.76
.86
45 - Considero importante encontrar a informação online que procuro quando quero
.52
F4 - Importância
.74
de acesso
47 - Considero importante manter-me atualizado em relação às últimas tendências na
tecnologia
.41
.43
52 - Com a tecnologia tudo é possível
.49
.74
53 - Sinto que me torno mais realizado com a tecnologia
.61
F5 - Atitude positiva
.63
51 - A tecnologia fornecerá soluções para muitos dos nossos problemas
.43
.54
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A estrutura de 5 fatores é interpretável embora, em relação ao estudo inicial de Rose e colaboradores (2013) se

verifique o desdobramento do factor Atitude positiva face às TIC e Media Sociais no fator 4 (Importância de acesso)

e 5 (Atitude positiva) (Tabela 6). O fator 1 (Ansiedade e dependência) tem a percentagem de variância explicada mais

elevada (24.27%) e o fator 5 (Atitude positiva) o valor mais baixo (7.29%). Salienta-se ainda que só o fator 2 (Preferência
pelo multitasking) tem 4 itens e que os outros incluem três.

Todos os itens apresentam saturação fatorial superior a .40 com os valores a oscilarem entre .43 (item 47 - Considero
importante manter-me atualizado em relação às últimas tendências na tecnologia) e .89 (item 49 - Fico ansioso
quando não consigo aceder à internet)

A comunalidade dos itens situa-se acima de .40 oscilando entre .40 para o item 54 (As novas tecnologias fazem as

pessoas perder muito tempo) e .78 para o item 49 (Fico ansioso quando não consigo aceder à internet). O valor médio
de comunalidade foi de .54.

Tabela 7. Alfa de Cronbach e dados descritivos dos faotres da sub-escala de atitudes da MTUAS-PA
Alfa de
AssiCurFator
Cronb.
Min. Max.
M
DP metria
tose
F1 - Ansiedade e dependência
.80
2.61
3.17
2.85
.95
.03
-.64
F2 - Preferência pelo multitasking
.85
2.11
2.60
2.44
.74
-.09
-.70
F3 - Atitude negativa
.67
2.74 3.56
3.28
.74
-.18
.62
F4 - Importância de acesso
.74
3.65 4.27
3.99
.66
-.84
2.12
F5 - Atitude positiva
.72
2.89 3.52
3.20
.78
-.35
.66
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Os valores do Alfa de Cronbach dos diferentes fatores oscilam entre .67 (para a Atitude negativa) e .85 (para a
Preferência pelo multitasking) sendo o valor do fator 3 (Atitude negativa) considerado medíocre e todos os outros bons
(Tabela 7).
O valor mínimo dos fatores estende-se de 2.11 (Preferência pelo multitasking) a 3.65 (Importância de acesso). Os
valores máximos distribuem-se entre 2.60 (Preferência pelo multitasking) e 4.27 (Importância de acesso). Já os
valores médios oscilam entre 2.44 (para a Preferência pelo multitasking) e 3.99 para o fator 4 (Importância de acesso).
Podemos verificar que a maior discrepância entre os valores se verifica no factor Preferência pelo multitasking embora
o valor médio seja o mais baixo.
A assimetria dos valores tende ligeiramente para a direita no Fator 1 (Ansiedade e dependência) com alguns valores
baixos) e bastante mais para esquerda no Fator 4 (Importância de acesso), com alguns valores altos. Quanto ao
achatamento, é menor no Fator 4 (Importância de acesso), com muitos sujeitos com valores baixos) e maior no Fator 2
(Preferência pelo multitasking), com muitos valores elevados.
Ao contrário do que se verificou na sub-escala de actividades, as correlações entre as atitudes face às TIC e aos media
sociais são, de uma forma geral, bastante baixas. verificou-se que o fator 2 apresentou correlações muito baixas e
na sua maioria não significativas, com os restantes fatores e apresentou correlações positivas baixas com o fator 4
(Importância de acesso) e 5 (Atitude positiva) (Tabela 8).
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Tabela 8. Correlações entre os fatores das sub-escalas de atitudes da MTUAS-PA
Fatores
Fatores
F1
F2
F3
F4
F1 - Ansiedade e dependência
1
F2 - Preferência pelo multitasking
.14**
F3 - Atitude negativa
-.01
-.02
F4 - Importância de acesso
.36**
-.04
-.11*
F5 - Atitude positiva
.40**
.08
-.12*
.37**
*Correlação significativa para p< 0.05 **Correlação significativa para p< 0.01

4. Conclusão
A análise dos dados da análise fatorial exploratória da MTUAS-PA será feita separadamente em relação à sub-escala
atividades e sub-escala atitudes face aos media sociais e uso das tecnologias da informação.

A solução da sub-escala atividades da MTUAS-PA apresenta 9 fatores (ao contrário dos 11 da versão original para
adultos de Rosen et al., 2013) que explicam 72.64% da variância total (comparativamente com os 81% do estudo
original). Além da alteração da percentagem relativa da variância explicada entre os fatores, desapareceram da

MTUAS-PA os fatores Fazer chamadas pelo telefone (passando alguns itens que o constituiam a integrar o fator 5),
Enviar SMS no smartphone e telefonar) Ver TV (cujos itens passaram a integrar o fator 9). Procurar, partilhar e ver

conteúdos (Internet e TV). O factor 1 (Utilização do smartphone) é o que explica mais variância nas duas versões mas
os valores são mais altos na MTUAS-PA (32.99% contra 11.94%). A importância relativa dos restantes fatores, em

termos de percentagem de variância explicada, é muito diferente na versão de rose e colaboradores (2013) e nesta
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versão portuguesa e não existe uma relação direta entre a variância explicada pelo fator e o seu número de itens. Dos
três fatores com dois itens que compõem a MTUAS-PA, dois são comuns às duas versões, o Fator 4 (amizades online)
e o 8 (Amigos no Facebook). Em relação à distribuição dos valores (assimetria) esta tende para a esquerda no Jogar
(com valores baixos na frequência) e para direita no Enviar SMS no smartphone e telefonar (com valores altos na

frequência). Quando analisamos as correlações entre os fatores da sub-escala atividades, os valores suportam a ideia
da importância da utilização do smartphone para procurar, partilhar e ver conteúdos na internet e TV (.68) e a muito
baixa relação entre o jogar e consulta do e-mail e e os amigos no facebook.

A sub-escala atitudes da MTUAS-PA também apresenta algumas diferenças em relação ao estudo original de Rosen et
al (2013). Em primeiro lugar os quatro fatores iniciais deram origem a cinco com o acrescento do fator Importância de

acesso. Os cinco fatores explicam 68.89% da variância (comparando com o valor de 66.13% obtido no estudo original).
O fator que explica mais variância é o 1 (Ansiedade e dependência) com 24.27% e o que explica menos é o 5 (Atitude
positiva) com 7.29%. O número de itens dos fatores é 3 com excepção do fator 2 (Preferência pelo multitasking)
que tem 4 itens. Os valores da assimetria e do achatamento são bastante baixos baixos, com excepção do fator

Importância do acesso que se destaca por um valor alto de achatamento, o que parece significar que existem menos
sujeitos nos valores intermédios do que seria de esperar. As correlações entre os fatores são tendencialmente muito
baixas, sendo que a mais elevada foi de .40 entre a Atitude positiva e Ansiedade e dependência.

Em estudos futuros, a realização de uma análise fatorial confirmatória permitirá testar a robustez e adequação
da estrutura fatorial agora proposta bem como assegurar que estamos perante uma ferramenta de avaliação

de atividades e atitudes face às TIC e Media Sociais dos adultos portugueses de elevado interesse. Estes estudos
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permitirão também obter informação sobre a diferenciação dos resultados em função da idade e do género.
Adicionalmente, serão ainda pequisadas as relações entre as várias dimensões das sub-escalas das atividades e de
atitudes
Salienta-se que a MTUAS-PA é um instrumento de auto-resposta e o relato subjetivo do individuo relativamente à sua
utilização das TIC e dos Media Sociais pode não corresponder ao que se passa na realidade. Existem, no entanto, outros
meios de recolher informação através da análise dos registos de utilização que podem ser uteis para complementar
a avaliação das atividades que o individuo desenvolve relacionadas com as TIC e possuir informação registada ao
momento quanto às atitudes que acompanham essa utilização. Tantos os registos das actividades como dos estados
fisiológicos que os acompanham são hoje facilitados através de sistemas de monitoramento autónomo dos estados
fisiológicos, como os smartwatches, e de aplicações, para os computadores e smarphones, concebidas para o efeito
como o Rescue Time (https://www.rescuetime.com/). Estas aplicações e sistemas de monitorização fisiológica podem
ser considerados um importante auxílio no aumento da autonomia, solidariedade e autenticidade que melhorará a
decisão em contexto clínico e na pesquisa (Sharon, 2016).
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Resumo
A internet está continuamente em evolução e, face a uma oferta de atividades cada vez maior, a sua utilização têm
aumentado de forma exponencial, causando grande impacto no padrão de funcionamento dos seus utilizadores
(Leung & Chen, 2018). Este uso massificado da internet torna relevante compreender e acompanhar esta evolução e as
suas consequências.
Assim, a presente investigação tem como objetivo caracterizar as atividades online em que os adultos portugueses se
envolvem e a respetiva frequência. Para tal, propõe-se o desenvolvimento de um instrumento de autorresposta que
permite avaliar estes aspetos em contexto não profissional (Escala das Atividades Desenvolvidas na Internet [EADInt]),
composto por 31 itens, com uma escala de resposta entre 1 (Nunca) e 6 (Constantemente).
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A EADInt é um instrumento inovador, válido e fiável, que pode ser utilizado em futuras investigações que visem
conhecer as ações desenvolvidas na internet.

Palavras-chave: Atividades Desenvolvidas na Internet; Uso excessivo; Propriedades Psicométricas; Adultos
Abstract
The internet is continuously evolving and because of an increase in what it has to offer, its use has grown exponentially,
making an impact on the method of usage by its users (Leung & Chen, 2018). This widespread use of the internet
creates a need to understand and follow this development and its consequences.

Thus, the present investigation aims to evaluate which online activities Portuguese adults are involved in and their
frequency. In order to achieve this, it is proposed to develop a self-response instrument that allows the evaluation

of these aspects in a non-professional context (Activities Developed on the Internet Scale [EADInt]), composed of 31
items, each of which offer 6 possibilities of response between 1 (Never) and 6 (Constantly).

EADInt is an innovative, valid and reliable tool that can be used in future research aimed at knowing the DEVELOPED
actions on the internet.

Key-words: Activities Developed on the Internet; Excessive Use; Psychometrics Properties; Adults
Introdução
A internet tem revolucionado o modo como os seres humanos comunicam entre si, fazem negócios e passam o seu

tempo livre (Lachmann, Sariyska, Kannen, Cooper, & Montag, 2016; Anderson, Steen, & Stavropoulos, 2017). De facto,

com a internet, a comunicação é mais rápida e barata, aceder a bens e serviços é mais fácil e estão disponíveis diversas
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formas de entretenimento, como séries de televisão (TV) e jogos (Lachmann et al., 2016). Face a estes aspetos positivos
(Lachmann et al., 2016), e à sua constante evolução (Matos et al., 2016), a utilização da internet tem-se tornado, ao
longo dos tempos, uma atividade com cada vez mais adesão, quer a nível internacional, quer em Portugal (https://
www.internetworldstats.com/stats.htm), verificando-se um aumento do tempo online por parte dos utilizadores
(Matos et al., 2016).

Considerando que a utilização da internet se destaca como parte integrante do dia-a-dia dos indivíduos (Andrei &
Paraipan, 2015), têm sido realizados esforços para desenvolver medidas que avaliem as problemáticas que lhe são
inerentes. Assim, antes das tecnologias de computação móvel se tornarem a norma, as medidas de avaliação do

uso dos media e tecnologia envolviam, frequentemente, a monitorização do tempo que os usuários passavam em
atividades no computador (Kraut et al., 1998; Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, & Gross, 2000), a ver televisão

(Stanger, 1998), a jogar (Phillips, Rolls, Rouse, & Griffiths, 1995) ou numa combinação destas atividades (https://
nielsen.com/us/en.html). A evolução tecnológica e a consequente facilidade em aceder às diferentes atividades

possíveis de realizar online, devido à introdução dos dispositivos de bolso (i.e. smartphones), tornou mais difícil medir,
com precisão, o tempo que as pessoas passam online nestes dispositivos.

Como Rosen et al. (2013a) descreveram, existem quatro métodos para avaliar a utilização da tecnologia: (1) medição
do tempo, em horas e minutos, por dia ou por uso (p.ex. Becker, Alzahabi, & Hopwood, 2013; Rosen, Whaling, Rab,
Carrier, & Cheever, 2013); (2) monitorização da frequência num período particular de tempo (Thompson, 2013); (3)
medição através de uma escala atitudinal do tipo Likert (Jenkins-Guarnieri, Wright, & Johnson, 2013) e/ou de uma
escala de atividades (Costa et al., 2016; Rosen et al., 2013a;); (4) e, por último, medição através de amostragem,
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questionando a utilização das tecnologias da informação num determinado período de tempo (Moreno, Jelenchick,

Koff, & Eikoff, 2012). Atualmente, existem empresas de software que têm desenvolvido aplicações (p.ex. RescueTime)
para o computador e telemóveis que permitem medir o tempo de utilização do sujeito naquele equipamento e o tipo

de atividades desenvolve, fornecendo relatórios detalhados (https://www.rescuetime.com/). As mais recentes versões
dos sistemas operativos Android (Android 9) e IOS (IOS 12) incluem, pela primeira vez, aplicações que permitem medir
estes aspetos (App Timer e Do Not Disturb, respetivamente) (https://www.techadvisor.co.uk/new-product/googleandroid/android-pie-news-3670552/; https://www.techradar.com/news/ios-12).

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existem escalas que avaliem as atividades online desenvolvidas pelos

indivíduos, em contexto não profissional. Ainda assim, o instrumento The Media and Technology Usage and Attitudes

Scale (MTUAS) (Rosen et al., 2013a) é o que mais se aproxima desta realidade. O MTUAS, que consiste num instrumento
de autorrelato, constituído por 60 itens, avalia a frequência de utilização das tecnologias de informação e das redes
sociais, assim como as atitudes dos indivíduos face às mesmas. Ainda neste contexto, foi realizada a validação do

MTUAS para sujeitos portugueses, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos (The Media and Technology Usage
and Attitudes Scale for portuguese youth [MTUAS-PY]). A escala é um instrumento multidimensional, composta por 14
fatores, com valores de consistência interna que variam de .54 a .95 (Costa et al., 2016).
1. Objetivos
À luz destas observações, o presente estudo pretendeu desenvolver uma medida psicométrica válida e fiável – Escala
das Atividades Desenvolvidas na Internet (EADInt) – que permita avaliar, através do autorrelato, o tipo de atividades
que os adultos portugueses realizam com as TIC e a respetiva frequência.
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2. Método
2.1. Participantes
Participaram no estudo 400 adultos portugueses (185 do género masculino e 215 do género feminino), com idades
compreendidas entre os 20 e os 59 anos (M = 37.88; DP =12.65). No que respeita ao nível socioeconómico (NSE), de

acordo com a classificação de Simões (1995), 48 sujeitos (12.0%) encontravam-se num nível baixo, 143 (35.8%) num
nível médio, e 89 (22.3 %) num nível elevado, não tendo sido possível classificar o NSE de 120 sujeitos (30.0%).

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os géneros ao nível da idade (𝑥²(3) = 17.48, p <.01),
sendo que, nas comparações post-hoc, se averiguou que, na década nos 40 anos, o número de participantes do

género feminino é significativamente mais elevado do que o número de participantes do género masculino (p< .05).

Relativamente ao NSE, registaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (𝑥 2 (2) = 45.05, p <.01),

sendo que os níveis socioeconómico médio e elevado apresentaram um número de participantes significativamente
mais elevado do que o nível socioeconómico baixo (p < .001).
2.2 Instrumentos

A EADInt é uma escala de autorrelato desenvolvida para determinar quais são as atividades que os indivíduos realizam
quando estão online e com que frequência o fazem. Para a sua construção, os investigadores fizeram uma pesquisa
utilizando as expressões “online activities” e “media activities”. Inicialmente, encontrámos uma lista numerosa de

atividades (https://www.infoplease.com/science-health/internet-statistics-and-resources/most-popular-internetactivities), tendo procedido à sua tradução e adaptação para a população portuguesa. Expandimos a investigação
e consultamos outras listas (https://www.statista.com/statistics/416658/popular-media-activities-in-germany/,
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https://www.statista.com/statistics/289048/online-activities-ranked-by usage-penetration-great-britain-uk/;
https://www.techwalla.com/artcles/types-of-ict-communication), que nos permitiram elaborar um instrumento com
um total de 84 itens. A estes itens, acrescia, ainda, uma pergunta final que permitia ao sujeito inserir atividades que
podiam estar em falta. Cada um destes itens foi analisado tendo em conta o seu conteúdo, construto teórico associado
e possível dimensão.
Assim, após o estudo da estrutura fatorial, a EADInt contém 31 itens de autorresposta, classificados através de uma
escala politómica do tipo Likert, de seis pontos (1= Nunca; 2= Uma ou várias vezes por mês; 3= Uma ou várias vezes
por semana; 4= Uma ou várias vezes por dia; 5= Uma ou várias vezes por hora; 6= Constantemente). As instruções da
escala remetem para as atividades que o sujeito realiza na internet em contexto não profissional.
A pontuação dos fatores é obtida através das respetivas médias, isto é, calculando o somatório da pontuação dos itens
que compõem o fator e dividindo pelo número de itens desse fator.
2.3. Procedimento de recolha de dados
A recolha de dados foi realizada pelos investigadores responsáveis pelo estudo, através de um protocolo que cumpre as
recomendações éticas para projetos de investigação desta natureza.
A presente investigação conta com a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e, ainda, com a
aprovação da Comissão de Ética e Deontologia da Investigação em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC).
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2.4. Procedimento analítico e resultados preliminares
Para as análises recorreu-se ao software IBM SPSS Statistics, versão 22 para o Windows (SPSS Inc, Chicago, IL).
Os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .93) e de Esfericidade de Bartlett (𝑥 2 (3486) = 23497.10, p = .00) (Dziuban &

Shirkey; citado por Damásio, 2012) asseguraram a adequação dos dados ao processo de análise fatorial (AF). Avaliouse, também, a adequabilidade do tamanho da amostra, tendo em conta o número de variáveis em estudo (Hair,
Black, Babin, & Anderson, 2009). Assim, de acordo com o critério indicado por Tabachnick e Fidell (2007), foram
considerados, como mínimo, 300 casos por análise fatorial.
No que respeita ao teste das comunalidades (h2) valores superiores a .40 foram aceites (Field, 2009) e foi considerado o

valor de .50 como ponto de corte para as cargas fatoriais ( factor loadings) (Marôco, 2010). Para o processo de extração
foi selecionado o Método dos Principais Eixos Fatoriais (Principal Axis Factoring), que resume a informação das variáveis

correlacionadas numa ou duas variáveis originais, não requerendo que o pressuposto da normalidade multivariada seja
cumprido (Laros, 2005; Marôco, 2014).
Para apurar o número mínimo de fatores a reter, foram aplicados dois procedimentos: critério de Kaiser ou eigenvalue >1
(Patil, Singh, Mishra, & Donavan, 2008) e a análise do scree plot (Damásio, 2012).

Uma vez que na presente investigação se esperam correlações entre fatores, pressuposto aceite comumente quando se
analisa o comportamento humano, procedeu-se à rotação oblíqua (Oblimin), que permite uma solução mais precisa e
interpretável e posteriormente mais replicável (Costello & Osborne, 2005).
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3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Estudo da estrutura fatorial da EADInt
A primeira solução da escala continha 16 fatores e um total de 84 itens, contudo 53 evidenciaram baixos pesos fatoriais
(<.50). Após a eliminação dos 53 itens, a observação do critério de Kaiser e a análise do scree plot sugeriram uma

solução de oito fatores. Todavia, uma vez que se verifica consenso na literatura relativamente à falta de precisão que
ambos os procedimentos podem revelar (Velicer & Jackson, 1990), foram realizadas análises fatoriais forçadas a sete,
seis e cinco fatores. Após uma comparação das estruturas fatoriais das soluções, foi selecionada a estrutura com seis

fatores, composta por 31 itens, por demonstrar ser a mais estável (i.e. cargas fatoriais dos itens acima de .40 e nenhum
item a saturar em mais do que um fator) (Costello & Osborne, 2005) e a mais interpretável teoricamente. Apesar de a
literatura defender a presença de, pelo menos, três itens por fator (Costello & Osborne, 2005) mantivemos, na solução
final da EADInt, um fator (F4: Jogar a dinheiro) onde constam, apenas, dois itens. Tal decisão deveu-se ao facto de após
cada extração, os itens 21 (Ser jogador profissional na internet) e 22 (Jogar a dinheiro na internet) saturarem sempre os
dois em conjunto e separados dos itens que constituem o F6 (Jogo). Neste último fator, encontram-se vários tipos de
jogos online, todavia, nenhum envolve a presença de dinheiro, pelo que considerámos ser este o critério discriminante
entre estes dois fatores (F4: Jogar a dinheiro e F6: Jogo).

Na solução de seis fatores, os valores do KMO (KMO=.90) e do Teste de Esfericidade de Bartlett (𝑥 2(465) = 8015.57,

p = .00) não demonstraram grandes alterações. A saturação fatorial revelou-se adequada em todos os itens (λ ≥

0.5), à exceção dos itens 6 (Descarregar (download) programas de computador), 19 (Obter informações acerca de uma
escola, universidade), 20 (Pesquisar para tarefas escolares/académicas) e 25 (Visitar sites pornográficos), cujos pesos
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fatoriais demonstraram ser inferiores ao valor referido, embora muito próximos de λ≥0.5. A análise dos valores das
comunalidades (h2> .40) sugeriu a eliminação dos itens 17 (Visitar uma página de serviços públicos [serviço nacional de
saúde, segurança social, finanças]), 18 (Ver notícias), 20 (Pesquisar para tarefas escolares/académicas) e 25 (Visitar sites
pornográficos), todavia a relevância informativa destes itens, para o respetivo fator, justificou a sua manutenção.
A percentagem de variância explicada pelos seis fatores corresponde a 66.61% da variância total, sendo o valor da
variância mais elevado de 31.49% (para o F1: Descarregar conteúdos) e o menor de 3.81% (para o F6: Jogo).
Os seis fatores que constituem a EADInt demonstram elevada interpretabilidade, refletindo ser a melhor estrutura
subjacente dos dados em estudo. Assim, o fator 1 denominado de Descarregar conteúdos é composto por seis itens que
descrevem um conjunto de conteúdos (p.ex. jogos, programas) possíveis de serem descarregados (fazer download)
da internet. O fator 2 foi designado de Redes Sociais, uma vez que os oito itens estão altamente relacionados com
atividades possíveis de realizar nessas plataformas (p.ex. publicar fotografias, fazer like). Ao fator 3 foi atribuído
o nome de Informação, pois os seis itens exemplificam as informações que os sujeitos têm por hábito procurar na
internet (p. ex. sobre viagens E notícias). O fator 4 foi nomeado de Jogar a dinheiro. Os dois itens que o compõem
possibilitam a diferenciação entre um jogador não profissional e um jogador profissional que joga a dinheiro. O fator 5
foi denominado de Sites de convívio e encontros sexuais e é composto por três itens que refletem atividades possíveis de
realizar de acordo com a dimensão que as representa (p.ex. partilhar pornografia). Por último, o fator 6 designado de
Jogo inclui seis itens que representam vários tipos de jogos, de equipa ou individuais, possíveis de realizar online e que
não envolvem transações financeiras.
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Tabela 1. Solução resultante do Método dos Principais Eixos Fatoriais, respetivos pesos fatorais e valores de comunalidade
(ℎ2) de cada item (n=400)

Itens
1. Descarregar (download) jogos de computador
2. Descarregar (download) imagens de fundo
3. Descarregar (download) programas de rádio/televisão para ver mais
tarde
4. Pagar para descarregar (download) conteúdo digital online
5. Descarregar (download) ficheiros de música
6. Descarregar (download) programas de computador
7. Fazer uma apreciação numa rede social (fazer like)
8. Ver publicações nas redes sociais (likes, por exemplo)
9. Comentar publicações nas redes sociais (atualizações de estado e
fotografias, etc)
10. Utilizar redes sociais como o Facebook
11. Conversar usando a internet
12. Publicar fotografias
13. Ligar-se à internet usando uma rede sem fios (wireless)
14. Partilhar ficheiros
15.Obter informações sobre viagens

F1
Descarregar
conteúdos
.72
.68
.66
.65
.54
.44

F2
Redes
Sociais

F3

F5
Sites de
Jogar
convívio e
Infora
encontros
mação dinheiro
sexuais

F6

Jogo

ℎ2
.80
.63
.57
.62
.60
.52
.81
.77

.93
.90
.88
.84
.68
.65
.57
.51

F4

-.70

.73
.73
.57
.57
.49
.50
.59
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16.Procurar informações médicas/saúde
17. Visitar uma página de serviços públicos (serviço nacional de saúde,
segurança social, finanças)
18. Ver notícias
19. Obter informações acerca de uma escola, universidade
20. Pesquisar para tarefas escolares/académicas
21. Ser jogador profissional na internet
22. Jogar a dinheiro na internet
23. Visitar sites de encontros onde possa conhecer pessoas
24. Partilhar pornografia
25. Visitar sites pornográficos
26. Participar em jogos de role-playing na internet (Final Fantasy, etc)
27. Participar em jogos de shooting na internet (Counter Strike, Call of
Duty, etc)
28. Participar em jogos de aventura online (Minecraft; Skyrim, etc)

-.61

.40

-.58
-.57
-.47
-.44

.80

.35
.36
.42
.38
.77
.72
.71
.48
.38
.71

.79
.76

.72
.72

.82
.76

-.76
-.51
-.47

29. Participar em jogos de estratégia na internet (Civilization, Starcraft, etc)
30. Participar em jogos de desporto na internet (FIFA, NBA2 K18, etc)
31. Participar em jogos de simulação na internet (SimCity, Railworks, etc)
Valor próprio

9.76

4.57

2.08

1.54

1.50

.66
.63

.53
.49

.60

.53

1.18
Total

Variância Explicada

31.49

14.74

6.73

4.96

4.86

3.81 66.61
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3.2. Consistência interna, médias e desvios-padrão
De um modo geral, a análise de consistência interna demonstrou uma boa fiabilidade, uma vez que apenas o F3

(Informação) e o F5 (Sites de convívio e encontros sexuais) obtiveram uma pontuação razoável (α > .70) e os restantes
obtiveram excelentes resultados (α ≥ .80) (Pallant, 2011). Em relação ao F4 (Jogar a dinheiro), onde constam apenas
dois itens, a correlação inter-item foi calculada, sendo a sua magnitude positiva e elevada (rho= .67) (Tabela 2).
A análise descritiva das respostas permitiu observar que o F2 (Redes Sociais) foi aquele que apresentou uma média

de respostas mais elevada (M= 3.07; DP= 1.20). Num estudo com adolescentes portugueses, o fator Uso do facebook
da escala mtuas-py também se destacou por demonstrar a média de respostas mais elevada (M= 5.72; DP= 2.37), em
comparação com os outros fatores da escala (Costa et al., 2016). Observa-se uma média superior das respostas no

F2 (Redes Sociais) da EADInt, podendo dever-se ao facto de haver mais representantes do género feminino na nossa
amostra (264 versus 172). Neste sentido, pelo que indica a literatura, as mulheres envolvem-se mais frequentemente
em atividades relacionadas com as redes sociais quando estão na internet (Durkee et al, 2012; Hinostroza, Matamala,
Labbé, Claro, & Cabello, 2014). No presente estudo, também obtivémos que a média de respostas das mulheres
(M= 3.23; DP= 1.25) é significativamente superior (p <0.05) à dos homens (M= 2.90; DP= 1.12), nesse fator. Ainda no
que concerne às diferenças entre géneros, os valores obtidos apontaram a presença de diferenças estatisticamente
significativas em todos os fatores, à exceção de F2 (Redes Sociais) E F3 (Informação). Os homens têm pontuações

significativamente mais elevadas (p <.001) no F1 (Descarregar conteúdos), F4 (Jogar a dinheiro), F5 (Sites de convívio e
encontros sexuais) e F6 (Jogo), dando suporte à ideia de uma utilização mais intensa da internet (Joiner et al., 2005;
Hinostroza et al., 2014; Daneback, Cooper & Månsson, 2005; Manning, 2006; Durkee at al., 2012). Os participantes
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do género masculino terem obtido médias mais elevadas nestes fatores pode estar associado ao facto de a internet
ter sido originalmente inventada num clima dominado pelos homens (Li & Kirkup, 2007). Apesar de atualmente se
observar que a utilização da internet não está limitada aos homens, tanto os computadores como a internet ainda são
caracterizados como contextos predominantemente masculinos (Li & Kirkup, 2007), especialmente jogar a dinheiro e
aceder a sites de convívio e encontros sexuais. Os nossos resultados vão ao encontro de estudos que apontam que o
género masculino é mais competitivo e caracteriza-se como mais auto eficaz no jogo online (p. ex. Liu, 2016).
Tabela 2. Alfa de Cronbach (α), média (M) e desvio-padrão (DP) para amostra total e por género
Amostra Total
Género Masculino
Género Feminino
α
M
DP
M
DP
M
DP
F1
.89
1.61
.80
1.73
.79
1.51
.81
F2
.92
3.07
1.20
2.90
1.12
3.23
1.25
F3
.78
2.35
.83
2.32
.76
2.38
.90
F4*
.67*
1.09
.46
1.37
.67
1.10
.47
F5
.72
1.22
.58
1.37
.67
1.10
.47
F6
.90
1.20
.56
1.33
.72
1.10
.34
F1: Descarregar conteúdos; F2: Redes Sociais; F3: Informação; F4: Jogar a dinheiro*; F5: Sites de
convívios e encontros sexuais; F6: Jogo. *(rho=.67)

3.4. Conclusão
A grande diversidade de atividades desenvolvidas na internet, a sua utilização maciça e a crescente portabilidade
dos aparelhos digitais colocam desafios na descrição da frequência da sua utilização e na caracterização dos
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comportamentos online. Assim, a EADInt procura responder a estes desafios, apresentando uma lista atualizada

e extensa de atividades que se podem desenvolver na internet, no contexto atual de mudanças aceleradas, a nível
tecnológico e comportamental.
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo avaliar a funcionalidade que o uso da Internet tem no dia-a-dia e o tipo de

regulação emocional que esta pode fornecer aos seus utilizadores através da construção de uma escala que permita

uma Análise Funcional Evolucionária. Para esta análise, é tido em conta o modelo evolucionário de Gilbert (1989, 2000,
2014), e a sua Teoria das Mentalidades Sociais e Sistemas de Regulação de Afeto.

A Escala das Funções do Uso da Internet (EFUInt) é um instrumento composto por 49 itens, com uma escala de 5

possibilidades de resposta. A amostra incluiu 400 adultos, 185 do género masculino (46.2 %) e 215 do género feminino
(53.8 %), com idades compreendidas entre os 20 e 59 anos.

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) apontou para um modelo de sete fatores. Os valores do alfa de Cronbach
indicaram uma boa consistência interna.
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A EFUInt demonstra ser um instrumento válido para ser utilizado em futuras investigações sobre as funções do uso
da Internet. Esta permite um melhor conhecimento sobre os sistemas de regulação de afeto e mentalidades sociais
que estão subjacentes às tarefas relacionadas com a Internet. A EFUInt pode ser usada na avaliação e prevenção em
patologias relacionadas com a Internet e no desenvolvimento de programas de intervenção de Terceira Geração com
jovens e adultos.

Palavras-chave: Funções uso internet, sistemas regulação afetiva, mentalidades sociais, análise fatorial exploratória.
Abstract
The aim of this study is to understand the functionality that Internet use has in everyday life and the type of emotional
regulation it can provide to its users, through the construction of a scale that allows a Functional Evolutionary
Evaluation. For this analysis, the evolutionary model of Gilbert (1989, 2000, 2014) and its Theory of Social Mentalities
and Affective Regulation Systems are taken into account.
The Internet Use Functions Scale (EFUInt) is an instrument composed of 49 items, with a scale of 5 possibilities of
response. The sample involved 400 adults, 185 males (46.2%) and 215 females (53.8%), aged between 20 and 59 years.
Exploratory Factor Analysis (EFA) pointed to a seven-factor model. Cronbach’s alpha values indicated good internal
consistency.
EFUInt demonstrates to be a valid instrument to be used in future investigations on the functions of the use of the
Internet. This allows a better understanding of the affection regulation systems and social mentalities that underlie
Internet-related activities. EFUInt can be used in the evaluation and prevention of Internet-related pathologies and in
the development of Third Generation intervention programs with young people and adults.
Key-words: Internet functions, affective regulation systems, social mentalities, exploratory factor analysis.
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Introdução
A Teoria das Mentalidades Sociais e dos Sistemas de Regulação de Afeto (Gilbert, 1989, 2000, 2014) fornece uma
compreensão das motivações e funções do comportamento humano. Esta teoria tem em conta os sistemas
motivacionais básicos que organizam o funcionamento da mente e guiam os sujeitos na procura de recursos
específicos e evitamento de ameaças ao longo do seu percurso (Gilbert, 2014). As emoções fornecem orientação para
as motivações, o que significa que, perante uma situação específica, o ser humano vai processar a informação de forma
congruente com a emoção sentida (Gilbert, 1989, 2014).
Quando são considerados os sistemas motivacionais e emocionais como fatores que guiam o processamento da
informação, é feita uma Análise Funcional Evolucionária. Este conceito traduz-se numa análise da funcionalidade de
cada sistema, tendo em conta o modo como cada um responde a diferentes contingências e como, posteriormente, vai
dar origem às variações no comportamento de cada individuo (Gilbert, 2014).
Mentalidades Sociais
Procura de cuidados
Prestação de cuidados
Cooperação
Competição
Sexuais
Figura 1. Mentalidades Sociais (Gilbert 1989, 2000)
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

158

Em primeiro lugar, a teoria das Mentalidades Sociais de Gilbert (1989, 2000) (Figura 1) sugere que os indivíduos se
relacionam por meio de sistemas desenvolvidos para esse efeito. Deste modo, as Mentalidades Sociais são definidas
como sistemas internos que “geram padrões de cognição, afeto e comportamento (…) que permitem a adoção de
papéis sociais” (Gilbert, 2000, p. 120). As mentalidades são o produto dos sistemas de motivação inatos que, quando
ativados, organizam uma série de funções psicológicas, como atenção, emoção, cognição e comportamento na busca
desse objetivo (Gilbert, 2014). Cada uma das Mentalidades tem como objetivo encontrar uma solução para os desafios
sociais que são essenciais para a sobrevivência. Gilbert (2014) resume as mentalidades sociais mais importantes na (1)
Procura de cuidados, que implica competências de aproximação aos outros, de resposta aos seus sinais de cuidado e
avaliação da proximidade ao outro, com vista ao desenvolvimento de relações com os outros como forma de garantir
cuidados e proteção; (2) Prestação de cuidados, que requer o desenvolvimento de relações com os outros e consigo
mesmo, fornecendo tempo, energia ou outros recursos (inclui, também, a capacidade de resposta à angústia, avaliação
das necessidades, simpatia, empatia e afeto para com o objeto de cuidado); (3) Cooperação, que atua como uma forma
de desenvolver relações de cooperação (inibindo a agressão), afiliação, amizade e vida em grupo numa comunidade;
(4) Competição, que se traduz na forma de querer ganhar um estatuto de dominância ou de submissão através da
promoção de relações para competição direta de recursos; (5) a mentalidade Sexual, que envolve o desenvolvimento
de relações para o comportamento sexual, através da atração, do ser atraído, do cortejar e manter o parceiro sexual.
As emoções — processos adaptativos que permitem que os indivíduos avaliem o perigo ou outro tipo de circunstância,
ativem um comportamento e comuniquem com outros membros da espécie (Leahy, Tirch, & Napolitano, 2011) —
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acabam por ser mais do que experiências individuais, porque funcionam também como comunicações sociais (Keltner
& Haidt, 1999).
Assim, em segundo lugar, Gilbert (2010) foca-se em três funções principais das emoções: (1) alertar para ameaças e
ativar estratégias defensivas - sistema de ameaça-defesa (2) fornecer informações sobre a disponibilidade de recursos
e recompensas e ativar estratégias de procura e envolvimento – sistema de drive; (3) fornecer informações sobre a
segurança, permitir o descanso e a não-ação como forma de satisfação – sistema de soothing. De notar que apesar de
esta conceção ser denominada de Three Circle Model of Emotion, há um reconhecimento de que é uma simplificação de
processos emocionais complexos (Gilbert, 2014) (Figura 2).

Figura 2. Sistemas de regulação emocional (Gilbert, 2010)
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O primeiro sistema, o sistema de ameaça-defesa, fornece capacidades para detetar e responder adequadamente à
ameaça (LeDoux, 1998). Este sistema tem como principal função detetar estímulos de ameaça da forma mais rápida
possível, desencadeando respostas emocionais, cognitivas e comportamentais congruentes com a finalidade de
proteger o indivíduo. Atualmente é reconhecido que este sistema é dominante perante os outros e cria enviesamentos
negativos, como por exemplo, prestar mais atenção e relembrar mais facilmente acontecimentos negativos do que

positivos (Gilbert, 2014, 2017). O segundo sistema, o sistema de drive caracteriza-se pela orientação para a obtenção
de objetivos valorizados, reforçadores e que transmitam segurança. Refere-se à estimulação e ativação de alegria,
excitação, diversão e prazer (Depue & Morrone-Strupinsky, 2005). Diz respeito à energia, ao drive que motiva esta

orientação para a busca de recursos. Este sistema é desativado quando o sujeito sente felicidade e segurança e não
está em busca das recompensas, dando lugar a outro sistema de afeto positivo (Castilho, 2011). Por último, o sistema

de soothing representa sentimentos de tranquilidade e segurança consigo próprio mas também em relação aos outros.
Quando ativado surgem sentimentos que pretendem acalmar o outro e ser acalmado, desativando emoções (ex.:
raiva, ansiedade) e comportamentos (ex.: agressão, fuga) ligados ao sistema de ameaça-defesa (Castilho, 2011). Tem
como objetivo dotar de um sentimento de ligação aos outros e ao eu, em que o sujeito não se sinta sob ameaça ou num
estado de procura por algo (Gilbert, 2014).
Alguns estudos assumem que a regulação emocional pode servir como variável psicológica que promove diferentes
trajetórias entre a saúde mental e a psicopatologia (Elhai, Hall, & Erwin, 2018). Já há alguns anos, Young (1998) sugeria
que o uso da Internet teria a finalidade de aliviar o humor disfórico e que esta poderia ser usada para ajudar a lidar
com problemas da vida real. Estudos mais recentes demonstram que há uma associação significativa entre o uso da
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Internet para regular emoções, dificuldades em regular o uso da Internet e consequências negativas deste mesmo
uso (Gámez-Guadix et al., 2014; Tokunaga, 2015). O conceito de regulação emocional online é relativamente recente.
Define-se como um exemplo específico de regulação afetiva que implica o controlo da emocionalidade através da
Internet. Esta estratégia requer o aumento, manutenção ou redução da intensidade de uma emoção durante as
interações online (Xie, Lu, & Xie, 2015). Os estudos indicam que os sujeitos utilizam a Internet como forma de lidar
com a emocionalidade negativa, para promoverem alterações de humor e lidarem com a sua falta de capacidades
sociais, sendo que os indivíduos que demonstram maiores problemas na sua regulação emocional têm uma maior
probabilidade de se envolverem em comportamentos aditivos como forma de evitar ou diminuir a emocionalidade
negativa (Yu, Kim, & Hay, 2013).
A criação de um instrumento que permita analisar as funções que determinam a procura de um recurso como a
Internet, mas também os processos através dos quais se mantêm online como forma de se autorregularem, parece
muito pertinente. Do nosso conhecimento, não existe qualquer estudo que tenha feito uma análise funcional
evolucionária [i.e., que tenha tido em consideração as diferentes funções de cada sistema de regulação emocional
e motivacional e mentalidade sociais, na forma como respondem a cada contingência e contexto (Gilbert, 2014)]
relativamente ao uso da Internet. Esta pesquisa torna-se pertinente devido ao uso massificado deste recurso, e até à
sua utilização cada vez mais patológica, reportada por alguns estudos (ex., Li, & Chung, 2006; Tokunaga, 2015). Assim,
a leitura mais abrangente dos processos implicados no uso da Internet e não apenas das suas consequências surge
como objetivo base para o presente estudo.
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1. Objetivos
O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento de um instrumento que contribua para a compreensão da
Internet como um meio de regulação emocional, nomeadamente a Escala das Funções do Uso da Internet (EFUInt),

através de uma análise funcional evolucionária, através da Teoria das Mentalidades Sociais e Sistemas de Regulação de
Afeto (Gilbert, 1989, 2000, 2014).

Pretende-se perceber de que forma a utilização da Internet constitui uma estratégia de coping utilizada para lidar

com as diferentes emoções provenientes dos três diferentes sistemas de regulação afetiva (ameaça-defesa, drive e

soothing) e das Mentalidades Sociais (Procura de Cuidados, Prestação de Cuidados, Cooperação, Competição e Sexual)
propostos por Gilbert (1989, 2000, 2014). Além disso, procura-se compreender se a motivação para o uso da Internet

está relacionada com a necessidade de execução prevista pelas mentalidades sociais. Mais especificamente, estuda-se
a estrutura fatorial da EFUInt, através de uma AFE e a sua consistência interna.
2. Método
2.1. Participantes
Participaram 400 adultos portugueses (215 do género feminino e 185 do género masculino). Os sujeitos detinham
idades entre 20 e 59 anos, sendo que a média foi de 37.88 (DP =12.65).

Quanto ao nível socioeconómico, de acordo com a classificação de Simões (1995), a maior parte destes participantes

apresenta um nível socioeconómico médio (35.8%), a minoria um nível baixo (12%), sendo que 22.3% possui um nível
elevado (30% da amostra são estudantes, o que não permitiu a classificação desta variável).
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Relativamente a habilitações, a grande maioria dos sujeitos apresenta estudos ao nível do ensino secundário (43.8%)

ou superior (33.5%) representando 77.3% da amostra. Relativamente ao estado civil, predominam os sujeitos solteiros
(43.2%), seguidos dos sujeitos casados (41.5%). Já os indivíduos separados ou divorciados representam 8.3% da
amostra, sendo a minoria dos sujeitos viúvos (1%).
2.2. Instrumentos
A EFUInt é uma escala desenvolvida para perceber de que forma as pessoas se autorregulam emocionalmente através

da Internet e as funções psicológicas que esta ferramenta pode desempenhar, à luz da Teoria das Mentalidades Sociais
e dos Sistemas de Regulação de Afeto (Gilbert, 1989, 2000, 2014). Para o seu desenvolvimento foram tidos também
em consideração outro tipo de instrumentos relacionados com uso e uso problemático da Internet, assim como
instrumentos sobre (des)regulação emocional.

Após a avaliação de alguns parâmetros (análise detalhada do conteúdo dos itens, do construto teórico e possível

dimensão subjacente, tendo em conta o atrás mencionado modelo de Gilbert) e possíveis repetições entre os itens,
uma versão prévia do presente instrumento resultou num total de 97 itens de autorresposta. A estes itens acrescia
uma pergunta final, que permitia ao sujeito inserir funcionalidades que poderiam não estar representadas no
instrumento.

Com o presente estudo da estrutura fatorial, a EFUInt passou a ser constituída por 49 itens de autorresposta,

classificados através de uma escala do tipo Likert, de cinco pontos (1= Quase Nunca; 2= Raramente; 3= Algumas vezes;
4= A maior parte das vezes; 5= Quase Sempre). A cotação desta escala é conseguida pela soma das pontuações em
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cada fator dividida pelo seu número de itens para que os valores obtidos pelos sujeitos nos diferentes fatores sejam
comparáveis.
2.3. Procedimento de recolha de dados
A presente investigação conta com a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e com a
aprovação da Comissão de Ética e Deontologia da Investigação em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC). Este estudo encontra-se associado ao projeto de investigação
desenvolvido no Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC),
denominado de Face2Face e coordenado pela Professora Doutora Ana Paula Matos.
A amostra foi recolhida através de um protocolo de avaliação, em papel e online, disponibilizado pelos investigadores
responsáveis do estudo e por alunos do Mestrado Integrado em Psicologia e da Licenciatura em Ciências da Educação
da FPCEUC.
2.4. Procedimento analítico e resultados preliminares
Recorreu-se ao software IBM SPSS Statistics, versão 22 (SPSS Inc, Chicago, IL), para realizar as análises do presente
estudo.
Através do critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .96) e do Teste de Esfericidade de Bartlett (𝑥2 (4656) = 35660.13, p

< .05), a adequação à realização da AFE foi assegurada (Dziuban & Shirkey, citado por Damásio, 2012). Foi também
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avaliada a adequabilidade do tamanho da amostra, tendo sido considerados, como mínimo, 300 casos para a análise
fatorial (Tabachnick & Fidell, 2013).
No teste de comunalidades aceitaram-se os valores superiores a .40 (Field, 2009). Este valor foi considerado, também,
como ponto de corte para os pesos fatoriais ( factor loadings) (Hinkin, Tracey & Enz, 1997; Howard, 2016). Ainda, no caso
dos itens saturarem em mais do que um fator, são pretendidas diferenças superiores a .20, tendo sido excluídos itens
com crossloadings (Howard, 2016).
Uma vez que se verificou que os dados não apresentavam uma distribuição normal, o processo de extração
selecionado foi o Método dos Principais Eixos Fatoriais (Principal Axis Factoring), que resume a informação das variáveis
correlacionadas numa ou duas variáveis originais (Marôco, 2014) e não requer que o pressuposto da normalidade
multivariada seja cumprido (Laros, 2005).
Para apurar o número mínimo de fatores a reter, foram aplicados os seguintes procedimentos: o critério de Kaiser ou
eigenvalue >1, a análise do scree plot (Pallant, 2011) e o método da Análise Paralela (AP) (Watkins, 2000).
De modo a aumentar e facilitar a interpretação da solução encontrada procedeu-se à rotação oblíqua (Oblimin).
Visto que na presente investigação se esperam correlações entre fatores, (uma vez que se trata de uma análise ao
comportamento humano), esta rotação permite uma solução mais precisa e posteriormente mais replicável (Costello
& Osborne, 2005)
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3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Estudo exploratório da estrutura fatorial da EFUInt
A primeira solução da escala continha um total de 11 fatores e 97 itens. No entanto, 46 itens revelaram baixos pesos
fatoriais (<.40) e dois apresentavam saturações muito próximas em mais do que um fator, demonstrando uma
diferença menor do que .20. Estes 48 itens foram eliminados, resultando numa solução final com 49 itens.

A observação do critério de Kaiser e a análise do scree plot sugeriram uma solução de nove fatores. No entanto,

devido ao consenso existente na literatura sobre a falta de precisão que ambos os métodos podem levantar (Velicer &
Jackson, 1990), foram realizadas múltiplas análises fatoriais forçadas a diferentes números de fatores (de três a nove

fatores). Após comparação de todas as soluções, foi selecionada a estrutura com sete fatores, por ser a mais adequada
estatisticamente (loadings de itens acima de .40, poucos crossloadings, nenhum fator com menos de três itens)

(Costello, & Osborne, 2005) e com melhor interpretabilidade teórica.

Os valores obtidos no KMO (KMO = .95) e no teste de Esfericidade de Bartlett (𝑥 2 (1176) = 16181.46, p <.05) revelaramse adequados. A saturação fatorial pode ser considerada boa em todos os itens, assim como os valores das

comunalidades (> .40) (Costello, & Osborne, 2005). A solução com sete fatores explica um total de 67.71% da variância
total, sendo a contribuição mais alta de 41.04% (para o fator Controlo) e a mais baixa de 2.38% (para o fator Procura
Social).

O fator 1 foi denominado de Controlo. É composto por itens que refletem o uso da Internet como uma estratégia para
tentar obter maior dominância, seja na vida dos sujeitos de modo geral (ex., Item 1), nas suas emoções (ex., Item 2) ou
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nos seus comportamentos (ex., Item 8). O fator número 2 denomina-se de Autocuidado, por estar ligado a sensações
de segurança, prazer e satisfação individuais. O fator 3 foi designado como Compensação e é caracterizado por

itens que revelam o uso da Internet como uma estratégia de coping para lidar com situações, cognições ou emoções

negativas. Assim, a Internet acaba por ser uma estratégia de regulação emocional compensatória, seja para bloquear
(ex., Item 25), neutralizar (ex., Item 18) ou encontrar formas de lidar com alguma situação (ex., Item 23). O fator 4 foi

nomeado de Competição. Este traduz a necessidade de rivalizar com os outros ou consigo mesmo através da Internet.

Ao fator 5 foi atribuído o nome de Autorrealização. Nele estão presentes itens que descrevem a Internet como
estratégia para alcançar algo importante, nomeadamente, realizar o trabalho de forma mais rápida, gerir recursos
pessoais ou procurar serviços. O fator 6 foi denominado de Evitamento. Os itens que compõem este fator traduzem a
procrastinação (ex., Item 41) ou o adiamento direto de tarefas e situações difíceis através da Internet (ex., Item 40). Ao
fator 7 foi atribuído o nome de Procura Social, por caracterizar a Internet como um meio para alcançar um maior nível
de sociabilidade ou procurar recursos sociais.
Cada um destes fatores está ligado a um sistema de regulação de afeto ou mentalidade social, tendo em conta o tipo
de itens que o constituem e a funcionalidade subjacente aos mesmos. Assim, ao sistema ameaça-defesa associamse os fatores 1 (Controlo), 3 (Compensação) e 6 (Evitamento), por representarem a utilização da Internet como uma
forma de lidar com a ameaça, procurando segurança online. Ao sistema de soothing ligam-se especialmente alguns
itens do fator 2 (Autocuidado), nomeadamente os itens 9, 12 e 15, por descreverem a Internet como um meio de
sensações positivas, de tranquilidade. Outros itens deste fator, como os itens 10, 11, 13 e 14 parecem corresponder a um
construto diferente, mais associado ao sistema de drive, por representarem a busca de gratificação, prazer e satisfação.
Ainda, o primeiro conjunto mencionado de itens deste fator relaciona-se particularmente com a mentalidade social
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Prestação de Cuidados por implicar o cuidado com o próprio. Ao sistema de drive, associam-se claramente o fator 5

(Autorrealização) e o fator 7 (Procura Social), por representarem a busca de recursos através da Internet. Este último

fator (fator 7) associa-se, ainda, às mentalidades sociais Sexual (itens que refletem a Internet como modo de procurar
parceiro) e Procura de cuidados (itens que refletem a Internet como meio de desenvolver relações com os outros). À
mentalidade social Competição está associado o fator 4 (Competição) por refletir a Internet como um meio para a
competição direta

Tabela 1. Pesos fatoriais de cada item e respetivo valor de comunalidade (ℎ2) (n= 400)
F1

Itens
1. Uso a internet porque me permite ter uma sensação de maior
controlo sobre a minha vida
2. Se pudesse, estava constantemente a navegar na internet para
me sentir melhor
3. Sinto-me mais competente na internet do que na vida real
4. Uso a internet para permanecer anónimo
5. Prefiro a internet à vida real porque me permite controlar
melhor aquilo que digo
6. Uso a internet porque é mais excitante do que o mundo real
7. Sinto-me entusiasmado apenas quando uso a internet
8. Utilizo a internet porque posso fazer o que não tenho coragem
de fazer na vida real
9. Sinto-me bem quando uso a internet

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Con- AutoCom- CompeAutoEvita- Procura
trolo cuidado pensação tição realização mento Social

ℎ2

.77

.75

.74
.66
.64

.78
.71
.57

.62
.61
.54

.68
.73
.52

.53

.71

.68
.61
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10. Quando estou online a fazer uma atividade que gosto sinto
que o tempo voa
11. Uso a internet para me entreter e passar o tempo
12. Sinto-me relaxado quando estou na internet
13. Uso a internet para me divertir
14. Eu uso a internet quando não tenho nada melhor para fazer
15. Uso a internet para comunicar com os outros
16. Uso a internet para me ajudar a lidar com a minha ansiedade
17. Uso a internet para me ajudar a lidar com o stress do dia a dia
18. Uso a internet para me sentir menos preocupado
19. Uso a internet quando tenho níveis elevados de stress
20. Uso a internet para evitar sentimentos negativos
21. Uso a internet para encontrar formas de lidar com as minhas
preocupações
22. Uso a internet para me acalmar
23. Uso a internet para descobrir formas de lidar com as minhas
emoções
24. Uso a internet quando estou irritado
25. Uso a internet para bloquear pensamentos perturbadores
26. Uso a internet para me sentir melhor psicologicamente
27. Uso a internet para lidar com a frustração
28. Jogo na internet para competir com os outros
29. Jogo na internet para competir comigo mesmo

.70
.67
.59
.56
.55
.48

-.86
-.81
-.81
-.79
-.65

.73
.65
.53
.59
.57
.45
.76
.70
.77
.65
.72

-.65
-.65

.67
.71

-.63
-.62
-.60
-.54
-.47

.64
.69
.67
.75
.69
.69
.53

.85
.78
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30. Jogo na internet para conviver
31. Uso a internet para fazer compras
32. Utilizo a internet para procurar informação sobre serviços ou
produtos
33. Uso a internet para gerir a minha conta bancária e fazer
pagamentos
34. Uso a internet para estar a par das novidades
35. Uso a internet para me ajudar a realizar o meu trabalho
36. Uso a internet porque me permite ter o trabalho pronto mais
rapidamente
37. Uso a internet para adiar tarefas importantes
38. Quando estou online esqueço-me das minhas
responsabilidades
39. Quando estou online desleixo-me em relação a outras tarefas
40. Uso a internet para me distrair das minhas responsabilidades
41. Uso a internet para adiar problemas difíceis
42. Uso a internet porque me ajuda a aproximar-me das pessoas
43. Uso a internet porque me permite ser uma pessoa sociável
44. Uso a internet para conhecer mais pessoas
45. Sinto-me confortável ao combinar encontros românticos na
internet
46. Utilizo as redes sociais para me sentir ligado aos outros
47. Na internet recorro às redes sociais para me sentir
bem-sucedido

.70

.73

.64
.50

.67

.52

.58
.51
.49

.35
.60
.43

.41

.46
.71

-.66
-.64
-.59
-.48
-.42

.53
.53
.53

.60
.61
.59
.65
.60
.66
.53

.52
.51

.48
.56

.47

.56
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48. Sinto-me mais confortável a combinar encontros românticos
na internet do que na vida real
49. Uso a internet para sentir que faço parte de um grupo
Valor próprio

20.60

4.44

2.33

1.72

1.58

1.35

.46
.44
1.17

Variância explicada

42.04

9.07

4.75

3.51

3.23

2.75

2.38

.56
.62
Total
67.70

3.2. Consistência interna, médias e desvios-padrão
Como se pode verificar na tabela 2, a escala obteve valores de alfa de Cronbach indicativos de uma boa consistência
interna em todos os fatores (α > .80) (Pallant, 2011). As correlações item-total corrigidas foram todas positivas e
superiores a .30, pelo que podemos afirmar que os itens da EFUInt representam o construto medido pela escala, o que
se traduz na sua homogeneidade (Pallant, 2011).
Uma análise descritiva das respostas permitiu observar que, o fator 2 (Autocuidado) foi aquele que apresentou uma
média de respostas mais elevada (M= 2.67; DP= 1.00). Os itens deste fator têm por base dois sistemas de regulação
afetiva positivos, ou seja, estão ligados a sensações e emoções positivas de bem-estar, relaxamento, prazer e
gratificação. Estas podem ser mais fáceis de identificar e estão associadas a comportamentos usuais dos utilizadores
da Internet (ex., Item 11 - Uso a internet para me entreter e passar o tempo), o que pode justificar esta pontuação mais
elevada. Por outro lado, foi o fator 1 (Controlo) o que apresentou a média de respostas mais baixa (M= 1.30; DP= .58).
Uma das hipóteses para tais resultados prende-se com o facto de esta dimensão implicar alguma introspeção e a
identificação de sensações, comportamentos, emoções e pensamentos, algo que é menos comum e mais difícil de
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efetuar na vida quotidiana. Além disso, os itens deste fator (ex., Item 6 - Uso a internet porque é mais excitante do
que o mundo real; Item 8 - Utilizo a internet porque posso fazer o que não tenho coragem de fazer na vida real) podem
ser interpretados pelos sujeitos como experiências negativas, que podem ser consideradas atividades socialmente
reprováveis.
Tabela 2. Número de itens de cada fator (ni), respetivo alfa de Cronbach
(α), média (M) e desvio-padrão (DP) da amostra total
Factores
ni
α
F1 – Controlo
8
.94
F2 – Autocuidado
7
.90
F3 – Compensação
12
.96
F4 – Competição
3
.83
F5 – Autorrealização
6
.82
F6 – Evitamento
5
.89
F7 – Procura Social
8
.89
Valor mínimo 1 e máximo 5 para todos os fatores

M
1.30
2.67
1.37
1.42
2.48
1.53
1.52

DP
.58
1.00
.65
.80
.87
.72
.64

Conclusão
A presente investigação corresponde ao objetivo de ir mais longe e perceber a funcionalidade que o uso da Internet
tem no dia-a-dia, ou seja, não só o que motiva a sua utilização, mas também as funções emocionais e sociais que
parecem ser preenchidas aquando do seu uso.
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Para isso, e perante a inexistência de um instrumento psicométrico deste tipo, este estudo apoiou-se no modelo
evolucionário de Gilbert (1989, 2000, 2014), nomeadamente na Teoria das Mentalidades Sociais e Sistemas de
Regulação de Afeto para construir a Escala das Funções do Uso da Internet (EFUInt).
A presente investigação constitui-se num difícil desafio por se tratar de aplicar um novo conceito (o das funções
psicológicas, dentro da perspetiva evolucionária) a um contexto diferente (a utilização da Internet), com o objetivo de
construir um novo instrumento.
Os resultados obtidos na Análise Fatorial Exploratória (AFE) sugeriram um modelo de sete fatores para a EFUInt.
Trata-se de uma estrutura que explica 67.7% da variância da escala e em que as saturações dos itens são sempre
superiores a .40.
Podemos concluir que o presente estudo contribui para o enriquecimento e avanço da investigação relativamente ao
uso da Internet, permitindo uma nova visão sobre a sua funcionalidade a partir da Teoria das Mentalidades Sociais e
dos Sistemas de Regulação de Afeto (Gilbert, 1989, 2000, 2014). A EFUInt demonstra ser, à partida, um instrumento
válido para futuras investigações que visem analisar as funções do uso da Internet.
Em estudos futuros, pretendemos aperfeiçoar a forma de avaliar os constructos de soothing e auto-cuidado, através da
construção de itens adicionais que sejam mais específicos, analisando como se agrupam na estrutura fatorial da escala
e como se comportam relativamente aos restantes fatores da EFUInt. Uma vez que os itens do fator 2 (denominado
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como de Autocuidado) remetem para dois sistemas de regulação do afeto –soothing e drive, este fator acaba por se
revelar menos discriminativo para captar a dimensão teórica subjacente.
Referências bibliográficas

Castilho, P. (2011). Modelos de relação interna: Autocriticismo e autocompaixão. Uma abordagem evolucionária compreensiva da sua
natureza, função e relação com a psicopatologia. (Dissertação de Doutoramento). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação,
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from
your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7). Retrieved from http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7
Damásio, B. (2012). Uso da análise fatorial exploratória em psicologia. Avaliação Psicológica, 11(2), 213-228.
Depue, R. A., & Morrone-Strupinsky, J. V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding. Behavioral and Brain Sciences, 28,
313–395.
Elhai, J. D., Hall, B. J., & Erwin, M. C. (2018). Emotion regulation’s relationships with depression, anxiety and stress due to imagined
smartphone and social media loss. Psychiatry Research, 261, 28-34. doi:10.1016/j.psychres.2017.12.045
Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS (3rd ed.). London, England: Sage Publications, Inc.
Gámez-Guadix, M., Calvete, E., Orue, I., & Las Hayas, C. (2014). Problematic internet use and problematic alcohol use from the
cognitive-behavioral model: A longitudinal study among adolescents. Addictive Behaviors, 40, 109– 114.
Gilbert, P. (1989). Human nature and suffering. Hove, UK: Psychology Press.
Gilbert, P. (2000). Social mentalities: Internal “social” conflicts and the role of inner warmth and compassion in cognitive therapy.
In P. Gilbert & K. G. Bailey (Eds.), Genes on the couch: Explorations in evolutionary psychotherapy (pp. 118–150). Hove, UK:
Brunner-Routledge.
Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctive features. London: Routledge.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41. doi:10.1111/
bjc.12043
Gilbert, P. (2017). A brief outline of the evolutionary approach for compassion focused therapy. EC Psychology and Psychiatry, 3(6),
218-227.
Hinkin, T. R., Tracey, J. B., & Enz, C. A. (1997). Scale construction: Developing reliable and valid measurement instruments. Journal of
Hospitality & Tourism Research, 21(1), 100-120. doi:10.1177/109634809702100108
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

175

Howard, M. C. (2016). A review of exploratory factor analysis decisions and overview of current practices: What we are doing and how
can we improve? International Journal of Human-Computer Interac-tion, 32(1), 51-62. doi:10.1080/10447318.2015.1087664
Keltner, D., & Haidt, J. (1999). Social functions of emotions at four levels of analysis. Cognition & Emotion, 13(5), 505-521.
doi:10.1080/026999399379168
Laros, J. A. (2005). O uso da análise fatorial: algumas diretrizes para pesquisadores. Em L. Pasquali (Org.), Análise fatorial para
pesquisadores (pp. 163-184). Brasília: LabPAM.
Leahy, R. L., Tirch, D. D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York, NY: Guilford
Press.
Ledoux, J. (1998). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster.
Li, S., & Chung, T. (2006). Internet function and internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22(6), 1067-1071.
doi:10.1016/j.chb.2004.03.030
Marôco, J. (2014). Análise estatística com o SPSS statistics (6th ed.). Sintra, Portugal: Report Number.
Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using the SPSS program (4th ed.). Crows Nest, N.S.W.: Allen
& Unwin.
Simões, M. (1995). Investigações no âmbito da aferição nacional do teste das matrizes progressivas coloridas de Raven (M.P.C.R.).
(Disserta-ção de Doutoramento). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6 th ed.). New Jersey, NJ: Pearson Education.
Tokunaga, R. S. (2015). Perspectives on internet addiction, problematic internet use, and deficient self-regulation:
Contributions of communication research. Annals of the International Communication Associa-tion, 39(1), 131-161. Doi:
10.1080/23808985.2015.11679174
Velicer, W. F., & Jackson, D. N. (1990). Component analysis versus common factor analysis: Some further observations. Multivariate
Behavioral Research, 25(1), 97-114. doi:10.1207/s15327906mbr2501 _ 12
Watkins, M. W. (2000). Monte Carlo PCA for parallel analysis [Computer software]. State College, PA: Ed. & Psych Associates.
Xie, D., Lu, J., & Xie, Z. (2015). Online emotion regulation questionnaire for adolescents: Development and preliminary validation. Social
Behavior and Personality: an international journal, 43(6), 955-965. doi:10.2224/sbp.2015.43.6.955
Young, K. (1998). Caught in the net. Hoboken, NY: John Wiley & Sons.
Yu, J. J., Kim, H., & Hay, I. (2013). Understanding adolescents’ problematic internet use from a social/cognitive and addiction research
framework. Computers in Human Behavior, 29, 2682–2689

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

176

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 10º Congresso AIDAP/AIDEP Coimbra, 6-8 de Setembro de 2018

Escala de Dependência Generalizada da Internet (EDGInt):
Estudo da sua estrutura fatorial, consistência interna e
validade convergente em adultos portugueses

Ana Paula Matos / CINEICC, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC),
apmatos@fpce.uc.pt
José Joaquim M. Costa / CINEICC, FPCEUC
Maria João Mimoso Soares / FPCEUC
Maria do Céu Salvador / CINEICC, FPCEUC
Maria da Luz Vale-Dias / FPCEUC
Maria do Rosário Pinheiro / CINEICC, FPCEUC
Mário Zenha-Rela / Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC)
Resumo
A literatura indica um aumento no número mundial de utilizadores de internet (https://www.internetworldstats.
com/stats.htm). Considerando que um uso excessivo da internet pode estar associado a uma interferência no

funcionamento diário do indivíduo (Weinstein & Lejoyeux, 2010), a presente investigação tem como objetivo o
desenvolvimento e estudo psicométrico da Escala de Dependência Generalizada da Internet (EDGInt).

A EDGInt tem como base os critérios de diagnóstico do DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) para
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perturbações relacionadas com substâncias e/ou jogo patológico e a adaptação dos itens da escala Internet Gaming
Disorder Scale (IGDS) (Lemmens, Valkenburg, & Gentile, 2015). Pretende-se com este instrumento contribuir para a
identificação da dependência generalizada da internet.
A Análise Fatorial Confirmatória (AFC), realizada numa amostra de 458 sujeitos, sendo 286 do género feminino
(62.4%), com idades compreendidas entre 20 e 59 anos, comprovou a estrutura fatorial, considerando os bons valores
dos índices da qualidade de ajustamento, dos pesos fatoriais e fiabilidades individuais e, por fim, os valores do alfa de
Cronbach que revelaram uma boa consistência interna.

Esta escala vai possibilitar um melhor conhecimento sobre a dependência generalizada da internet, podendo
contribuir para o rastreio de indivíduos adultos com dependência e melhorar a avaliação em programas de prevenção e
intervenção relacionados com o uso excessivo.
Palavras-chave: Dependência Generalizada da Internet, Uso excessivo, Propriedades Psicométricas, Adultos
Abstract
The literature indicates an increase in the number of internet users worldwide (www.internetworldstats.com/stats.
htm). Considering that an excessive use of the internet may be associated with an interference in the normative
functioning of the individual (Weinstein & Lejoyeux, 2010), the present research aims to develop and study the
psychometric properties of the Generalized Internet Dependency Scale (EDGInt).
EDGInt scale is based on the diagnostic criteria of DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) for substancerelated disorders and/or pathological gambling and on the adaptation of the items of the Internet Gaming Disorder
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Scale (IGDS) (Lemmens et al., 2015). The aim of this scale is to contribute to the identification of generalized
dependency on the internet.
Confirmatory Factor Analysis (CFA) performed on a sample of 458 subjects, 286 females (62.4%), aged between 20 and
59 years, confirmed the factorial structure, considering the good index values of adjustment quality, individual factor
weights and, lastly, the Cronbach alpha.
This scale will allow a better understanding of internet dependency in Portuguese adults, it may contribute to the
screening of individuals with this problem and improve the evaluation in prevention and intervention programs related
to the excessive use of the internet.
Key-words: Generalized Dependency on the Internet; Excessive Use; Psychometrics Properties; Adults

Introdução
O conceito de adição está tradicionalmente associado a uma dependência a uma substância (Holden, 2001), mas tem
vindo a ser aplicado também ao uso excessivo da internet (Yellowlees & Marks, 2007). Em termos concetuais, este
comportamento é entendido como um tipo de dependência comportamental, não química, que envolve um conjunto
de interações sucessivas entre o homem e a máquina (Griffiths, 1995).
Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apenas classifica a dependência dos videojogos como doença,
sendo que esta perturbação será incluída na nova edição do manual da Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-11), ainda este ano (www.who.int/features/qa/gaming10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018
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disorder/en/). Da mesma forma, esta perturbação, com outra designação (perturbação de jogos da internet), deverá

ser integrada numa próxima edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), na secção das
perturbações relacionadas com substâncias e perturbações aditivas (American Psychiatric Association, 2014). Os
critérios de diagnóstico baseiam-se num conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais, fisiológicos e sociais
presentes em perturbações relacionadas com substâncias e/ou jogo patológico (Lemmens et al., 2015). Assim, os nove
critérios indicadores de um problema de dependência correspondem a (1) preocupação, (2) tolerância, (3) abstinência,
(4) persistência, (5) fuga, (6) problemas, (7) mentira, (8) substituição e (9) conflito (Lemmens et al., 2015).
Apesar de ainda não existir uma definição consensual (Spada, 2014), a adição à internet tem sido definida como
um padrão de uso mal adaptativo, que consome tempo excessivo ao indivíduo e interfere no seu funcionamento
(Weinstein & Lejoyeux, 2010), isto é, no seu desempenho académico/profissional, nas suas relações interpessoais
e na sua saúde mental e física (Devi & Zambre, 2018). Na literatura existem muitas controvérsias relativamente às
componentes-chave, percurso etiológico e fatores que contribuem para a manutenção do uso disfuncional da internet
(King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisar, 2012), sendo uma das principais problemáticas a pertinência de uma distinção
entre dependência generalizada da internet (uso diversificado da internet, sem um propósito predominante) (Davis,
2001) e dependência na Internet (dependência de atividades específicas, como jogos e pornografia) (Montag et al.,
2014).
Tanto quanto é do nosso conhecimento existem, até à data, 45 instrumentos, constituídos em 23 idiomas distintos,
que avaliam a adição à internet, sinónimo de uso compulsivo, patológico ou problemático (Laconi et al., 2014). Destes,
os mais frequentemente utilizados de 1991 a 2016 (Leung & Chen, 2018; Bisen & Deshpande, 2018) foram: The Internet
Addiction Test (Young, 1998a), Internet Addiction Diagnostic Questionnaire (Young, 1998b), Chen Internet Addiction Scale
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(Chen et al., 2003), The Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk, Van Den Eijinden, Vermulst, & Garretsen, 2009) e, por
fim, The Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (Caplan, 2010).
Em Portugal, temos conhecimento da validação e adaptação de apenas duas escalas para a população portuguesa:
Internet Addiction Test (IAT) (Pontes et al., 2014), validada para adolescentes e jovens adultos e The Generalized
Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS2) (Pontes et al., 2016), validada unicamente para adultos.
Considerando a pertinência do estudo da dependência generalizada da internet, no presente trabalho pretendemos
construir uma escala que avalie esta perturbação em adultos portugueses. Para tal, partimos da escala Internet
Gaming Disorder Scale (IGDS) (Lemmens et al., 2015). Os itens da IGDS foram elaborados tendo como base os nove
critérios de diagnóstico do DSM-5 para a perturbação de jogos da internet. Desta forma, foram distribuídos três itens
por cada critério, perfazendo um total de 27 itens. Na avaliação da dependência generalizada da internet seguimos os
mesmos procedimentos e o mesmo critério de Lemmens et al. (2015). Ainda, para identificar indivíduos dependentes
e não dependentes através de um ponto de corte foi criada uma versão curta da escala, selecionando o item com
maior saturação fatorial de cada fator, perfazendo um total de nove itens. Além disso, considerando que a pontuação
da escala de Likert não permite um ponto de corte claro, foi necessária a transformação da escala de resposta para
dicotómica, de forma a serem identificadas as respostas afirmativas. As pontuações totais dos sujeitos nesta versão
curta da escala são obtidas através da soma dos 9 itens, sendo que pontuações mais elevadas indicam maiores
níveis de dependência generalizada da internet. Sujeitos que respondem afirmativamente a cinco, ou mais, itens são
considerados dependentes da internet (Lemmens et al., 2015).
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A presente escala difere das já existentes em Portugal, na medida em que aborda o problema da existência da
dependência generalizada da internet, tendo em consideração os critérios de diagnóstico do DSM-5 para as
perturbações relacionadas com substâncias e/ou jogo patológico.
No presente estudo a adição à internet será entendida como dependência generalizada assumindo, também, a presença
dos critérios de diagnóstico supramencionados.
1. Objetivos
O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e a validação de uma escala que permita identificar
dependência generalizada da internet – a Escala de Dependência Generalizada da Internet (EDGInt). Para tal, os
investigadores basearam-se nos procedimentos da escala de 27 itens desenvolvida por Lemmens et al. (2015) – Internet
Gaming Disorder Scale (IGDS) –, cujos itens foram desenvolvidos a partir dos nove critérios de diagnóstico do DSM-5
para a perturbação de jogos da internet, tendo procedido à sua tradução e adaptação.
2. Método
2.1. Participantes
Participaram no estudo 458 adultos portugueses (172 do género masculino e 286 do género feminino), com idades
compreendidas entre os 20 e os 59 anos (M = 34.59; DP=12.4). No que respeita ao nível socioeconómico (NSE), 36
sujeitos (7.9%) encontravam-se num nível baixo, 125 (27.3%) num nível médio, e 143 (31.2%) num nível elevado, não
tendo sido possível classificar o NSE de 154 sujeitos (33.6%) devido à inexistência dessa informação.
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Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os géneros ao nível da idade (𝑥²(3) = 17.48, p <.01),
sendo que, nas comparações post-hoc, se averiguou que, na década dos 50 anos, o número de participantes do
género masculino é significativamente mais elevado do que o número de participantes do género feminino (p< .05).
Relativamente ao NSE, registaram-se diferenças estatisticamente significativas (𝑥 2(3) = 19.16, p < .01), em todos os
grupos etários (décadas dos 20, 30, 40 e 50 anos), considerando as comparações post hoc (p<.001).
2.2. Instrumentos
A dependência generalizada da internet foi avaliada através de uma escala de autorresposta (EDGInt). Tal como no

estudo original (Lemmens et al., 2015), cada um dos nove fatores é constituído por três itens originando, deste modo,
uma escala com um total de 27 itens. Estes foram traduzidos e adaptados para português, substituindo as palavras

“jogos”, “jogar” ou “jogo” por “na internet”, “estar online”, “aceder à internet”, “usar a internet”, “conectar à internet”,
“ligar à internet” e “da internet”. Posteriormente, foi selecionado para cada critério o item com maior carga fatorial
dentro de cada fator formando, deste modo, a versão curta da escala, com apenas nove itens.

As instruções de resposta da escala remetem para o uso não profissional da internet durante o último ano, existindo

seis possibilidades de resposta, classificadas através de uma escala do tipo Likert (0= Nunca; 1= Uma a quatro vezes; 2=
Cinco a onze vezes; 3= Uma a três vezes por mês; 4= Uma vez ou mais por semana; 5= Todos os dias ou quase todos os
dias). Deste modo, torna-se possível a avaliação da frequência pelo tipo de resposta politómico através do somatório
dos valores das respostas fornecidas pelos sujeitos. Na versão curta da escala, considera-se o facto de o respondente

ter assinalado a existencia do respetivo critério/item, procedendo-se ao somatório das respostas positivas para obter
uma pontuação total.
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2.3. Procedimento de recolha de dados
A recolha de dados foi realizada através de um protocolo que cumpre as recomendações éticas para projetos de
investigação desta natureza.
A presente investigação conta com a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e com a
aprovação da Comissão de Ética e Deontologia da Investigação em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC).

2.4. Procedimento analítico e avaliação da adequação dos dados à Análise Fatorial Confirmatória (AFC)
De modo a avaliar o ajustamento ao modelo, procedeu-se a uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e recorreu-se à
utilização do Mplus, versão 8.1 para o Windows (Muthen & Muthen, Los Angeles, CA).
Para alcançar os objetivos propostos, tornou-se pertinente, numa primeira instância, a caracterização da amostra, que
nos permitiu averiguar se esta apresentava uma distribuição normal. Os dados do teste de Kolmogorov-Smirnov (p
<.001) permitiram verificar a violação do pressuposto na normalidade, assim como a existência de valores absolutos
de simetria (sk) superiores a 3 e valores de curtose (ku) superiores a 10 (Kline, 2011), tornando necessária a utilização de
testes não paramétricos (Pallant, 2011). Nesta sequência, o método de estimação selecionado foi o WLSMV (Weighted
Least Squares Means and Variance Adjusted), um estimador robusto que não exige que as variáveis manifestas
apresentem normalidade multivariada (Marôco, 2010).
A qualidade de ajustamento do modelo foi avaliada considerando o teste do Qui-quadrado de ajustamento, o

Tucker-Lewis Index (TLI), o Comparative Fit Index (CFI) e, por fim, o Root Mean Square of Approximation (RMSEA).
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De acordo com Marôco (2010), para apresentar um bom ajustamento do modelo, o valor do Qui-Quadrado, que

estima a diferença entre as matrizes de covariância observadas e esperadas, deve ser não significativo (p > 0.05). São

considerados bons e excelentes indicadores de ajustamento os resultados superiores a 0.90 e 0.95, respetivamente, no
que concerne ao Tucker-Lewis Index (TLI) e Comparative Fit Index (CFI) (Marocô, 2010). Relativamente ao Root Mean
Square of Approximation (RMSEA), Hair, Black, Babin, e Anderson (2009) consideram que valores < 0.05 indicam

um ajustamento ótimo e valores de 0.05 até 0.08 um ajustamento aceitável. A qualidade do ajustamento foi, ainda,
avaliada através dos valores estandardizados dos pesos (λ ≥ 0.5) e da fiabilidade individual (𝑟 2 ≥ .25) (Hair et al.,

2009). A fiabilidade e consistência interna da escala foram examinadas através do alfa de Cronbach, assumindo como
aceitáveis valores entre .60 e .70, como razoáveis entre .70 e .80 e excelentes entre .80 e .90 (Pallant, 2011).

Como proposto por Fornell e Larcker (1981), a fiabilidade compósita (FC), enquanto indicador da fiabilidade de

construto, foi calculada, sendo aceites valores ≥ 0.7. De igual modo, a variância extraída média foi calculada como
indicador de validade convergente (VEM > 0.5).

Calculou-se a percentagem de indivíduos que apresentaram comportamentos de dependência generalizada da internet
com a versão curta de 9 itens.

3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Análise da qualidade de ajustamento do modelo
Os valores dos índices de ajustamento (𝑥 2 [351, n = 458] =53066.18, p <.001; CFI = 0.98; TLI = 0.98; RMSEA = 0.07 [90%

IC:.06-.07]) comprovaram a adequação do modelo multifatorial (Marôco, 2010).
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Torna-se pertinente referir que o facto do Qui-quadrado não revelar o valor pretendido (p > 0.05), não compromete
a qualidade de ajustamento do modelo pois, tendo em consideração o tamanho da amostra (n=458), este valor já era
expectável. Este índice é sensível ao tamanho da amostra e, consequentemente, revela-se mais indicado para amostras
mais reduzidas (n<200) (Bearden, Sharma, & Teel, 1982).
Neste seguimento, os valores da validade fatorial e a fiabilidade individual são indicativos de que os itens, na sua
totalidade, demonstram valores adequados sendo λ > 0.5 e 𝑟 2 ≥.25. A fiabilidade de construto, assim como a validade
convergente foram asseguradas, respetivamente, através dos valores obtidos pela fiabilidade compósita (FC ≥ 0.7) e
pela Variância Extraída Média (VEM > 0.50) para cada fator (Tabela 1) (Fornell e Larcker, 1981).
3.2. Consistência interna
A consistência interna da estrutura fatorial da escala, avaliada pelo alfa de Cronbach, revelou, de um modo geral, a
existência de uma boa fiabilidade do instrumento. Apenas o F6 (Problemas) demonstrou um valor de consistência
interna razoável (α = .74), sendo que os restantes representam uma excelente fiabilidade (α >.80) (Tabela 1). O valor do
alfa de Cronbach para o total da escala também revela que a EDGInt tem uma excelente consistência interna (α =.97).
Tabela 1. Pesos Fatoriais Estandardizados (λ) e Fiabilidade Individual (r2) dos Itens, Fiabilidade Compósita (FC), Variância Extraída
Média (VEM) e Consistência Interna (α) dos fatores
Durante o último ano…

F1: Preocupação (FC =.97; VEM =.91; α =.89)
1. teve momentos em que estava constantemente a pensar na internet, enquanto estava nas aulas ou no trabalho?

λ

r2

0.86

0.74
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2. houve períodos em que só pensava no momento em que voltaria a estar online?
3. teve alturas em que estava constantemente ansioso por aceder à internet?
F2: Tolerância (FC =.97; VEM =.92; α =.90)
4. sentiu que necessitava de continuar online por períodos cada vez maiores de tempo?
5. sentiu a necessidade de usar a internet de forma cada vez mais frequente?
6. sentiu-se muitas vezes insatisfeito porque queria estar mais tempo online?
F3: Abstinência (FC =.97; VEM =.93; α =.91)
7. sentiu-se, com frequência, tenso ou inquieto quando não conseguia estar online?
8. sentiu-se zangado ou frustrado quando não conseguia aceder à internet?
9. sentiu-se infeliz quando não conseguia usar a internet?
F4: Persistência (FC =.99; VEM =.97; α =.93)
10. quis estar menos tempo online mas não conseguiu?
11. tentou passar menos tempo na internet mas não conseguiu?
12. não foi capaz de reduzir o tempo passado na internet, mesmo depois de outros o terem aconselhado
repetidamente a fazê-lo?
F5: Fuga (FC =.99; VEM =.96; α =.95)
13. acedeu à internet para esquecer os seus problemas?
14. conectou-se à internet para evitar pensar em coisas desagradáveis?
15. esteve frequentemente online para fugir de sentimentos negativos?
F6: Problemas (FC =.94; VEM =.85; α =.74)
16. faltou ao trabalho ou às aulas para poder estar na internet?
17. esteve online muito tempo durante a noite ou quase toda a noite?
18. teve discussões com os outros sobre as consequências do tempo que passou online?
F7: Mentira (FC = .99; VEM =.96; α =.92)
19. mentiu aos pais, companheiro ou amigos acerca da quantidade de tempo que passou na internet?

0.93
0.95

0.87
0.90

0.95
0.88
0.93

0.92
0.78
0.86

0.95
0.91
0.91

0.91
0.84
0.84

0.97
0.97

0.95
0.94

0.97

0.94

0.95
0.96
0.96

0.91
0.93
0.92

0.94
0.74
0.89

0.89
0.56
0.79

0.98

0.97
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20. escondeu o tempo que passou online dos outros?
21. ligou-se à internet sem os outros saberem?
F8: Substituição (FC = .98; VEM =.94; α =.91)
22. passou menos tempo com amigos, companheiro ou família para estar na internet?
23. perdeu o interesse em hobbies, ou outras atividades, porque estar online era a única coisa que queria fazer?
24. negligenciou outras atividades (estar com amigos, hobbies, desporto) para poder estar na internet?
F9: Conflito (FC = .97; VEM =.92; α =.87)
25. teve problemas sérios no trabalho ou na escola por causa da sua utilização da internet?
26. teve conflitos graves com a família, amigos ou companheiro por causa da sua utilização da internet?
27. perdeu, ou comprometeu, uma relação importante de amizade ou amorosa por causa da sua utilização da
internet?

0.97
0.91

0.95
0.83

0.90
0.96
0.96

0.81
0.93
0.92

0.92
0.94

0.85
0.89

0.91

0.83

3.3. Análise da dependência generalizada da internet utilizando a versão curta da EDGInt
De acordo com os critérios de diagnóstico propostos pelo DSM-5 para a dependência de substâncias e/ou jogo
patológico, são considerados como detentores de comportamentos de dependência sujeitos que relataram ter
apresentado 5, ou mais, dos 9 sintomas anteriormente mencionados no espaço do último ano. Da mesma forma que
Lemmens et al. (2015), aplicámos este critério para distinguir sujeitos, com ou sem, dependência generalizada da
internet, depois de termos selecionado o item com maior saturação fatorial (λ) de cada um dos nove fatores (Tabela 2),
e de transformarmos a escala de Likert (0 Nunca – 5 Todos os dias ou quase todos os dias) em escala dicotómica. Para tal,
procedeu-se à manutenção da opção Nunca como 0 e à conversão das restantes opções em 1, para que o valor máximo
total fosse 9.
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Tabela 2. Itens pertencentes à versão curta da EDGInt e a respetiva saturação fatorial (λ)
Fatores/Itens
F1: Preocupação
F2: Tolerância
F3: Abstinência
F4: Persistência
F5: Fuga
F6: Problemas
F7: Mentira
F8: Substituição
F9: Conflito

Durante o último ano…
3. teve alturas em que estava constantemente ansioso por aceder à internet?
4. sentiu que necessitava de continuar online por períodos cada vez maiores de tempo?
7. sentiu-se, com frequência, tenso ou inquieto quando não conseguia estar online?
10. quis estar menos tempo online mas não conseguiu?
14. conectou-se à internet para evitar pensar em coisas desagradáveis?
16. faltou ao trabalho ou às aulas para poder estar na internet?
19. mentiu aos pais, companheiro ou amigos acerca da quantidade de tempo que passou na internet?
23. perdeu o interesse em hobbies, ou outras atividades, porque estar online era a única coisa que
queria fazer?
26. teve conflitos graves com a família, amigos ou companheiro por causa da sua utilização da internet?

λ
0.95
0.95
0.95
0.97
0.96
0.94
0.98
0.96
0.94

A soma das respostas indicou que 92 sujeitos (20.10%) apresentam comportamentos de dependência generalizada da
internet. Destes, 44 (47.80%) são do género masculino e 48 (52.20%) do feminino, não existindo diferenças de género
estatisticamente significativas (𝑥 2 (1) =.17, p =.67) quanto ao número de sujeitos dependentes.
Ao averiguar a presença de diferenças quanto ao nível de dependência entre géneros por fator, verificou-se que os
indivíduos do género masculino evidenciaram níveis de dependência significativamente superiores no F6 (Problemas)
e no F8 (Substituição) (p <.05). Apesar de o género não ser um preditor significativo do uso problemático da internet,
já eram esperados resultados superiores nos homens considerando a literatura (Pontes e al., 2014; Bisen & Deshpande,
2018).
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Verifica-se, ainda, a presença de diferenças estatisticamente significativas (𝑥 2(3) =22.98, p <.001) entre os escalões
etários relativamente à frequência de indivíduos com e sem dependência. Testes post-hoc revelaram que na década
dos 20 anos existe número de dependentes maior do que seria esperado (p <.05), embora Bisen & Deshpande (2018)
defenderem que o uso problemático da internet se manifesta, maioritariamente, nesta faixa etária. Também na década
dos 40 anos se verifi-caram diferenças estatisticamente significativas, observando-se, no entanto, um menor número
de dependentes do que seria expectável (p <.01). Nas décadas dos 30 e 50 anos encontraram-se valores próximos do
esperado.
4. Conclusão
O presente estudo contribuiu para o aprofundamento da investigação sobre a dependência generalizada da internet,
em Portugal, desenvolvendo o primeiro instrumento desenvolvido para avaliar a dependência generalizada da internet
de acordo com os critérios do DSM-5 para as perturbações relacionadas com substâncias e jogo patológico. No
presente trabalho, 20% dos participantes apresentaram dependência generalizada da Internet. Propomos que um dos
próximos passos se relacione com a administração simultânea da EDGInt e da Escala das Atividades Desenvolvidas na
Internet (EADInt; Costa, Matos & Soares, 2018), que caracteriza as atividades online em que os sujeitos se envolvem e a
respetiva frequência, em contexto não profissional, de forma a caracterizar melhor o perfil apresentado pelos sujeitos
dependentes e compará-lo com o dos outros utilizadores.
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Resumo
Este estudo visa explorar características psicológicas e psicopatológicas associadas à fibromialgia (FM), uma
patologia dolorosa de etiologia desconhecida. Para tal, pretende comparar pacientes com FM e pacientes com artrite
reumatóide (AR), uma patologia dolorosa de etiologia conhecida, e identificar grupos típicos (GTs) de cada patologia.
70 participantes (FM: n = 38; Midade = 46.03, DP idade = 8.48; AR: n = 32, Midade = 45.31, DP idade = 8.68) foram avaliadas
com o MMPI-2. Procedeu-se a uma análise de clusters (K-médias) para identificação de GTs e análises multivariadas
intergrupos. A análise de clusters da amostra global, com base na pontuação em oito escalas clínicas, identificou
dois clusters: um de menor dimensão (n = 29), caracterizado por médias significativamente inferiores em sete escalas
e sem elevações clinicamente significativas (T ≥ 65), integrando 24 pacientes com AR, e outro de maior dimensão
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(n = 41), caracterizado por elevações clinicamente significativas em cinco escalas, integrando 33 pacientes com
FM. Considerados estes clusters como representativos das características psicológicas nucleares de cada uma das
patologias, as análises multivariadas mostraram que o FMGT apresenta valores significativamente superiores ao ARGT
em várias escalas de psicopatologia da personalidade, suplementares e de conteúdo. Esses resultados serão discutidos
reconhecendo-se o papel da personalidade na etiologia e manutenção da FM.
Palavras-chave: Fibromialgia; artrite reumatóide; personalidade; psicopatologia.

Abstract
This study aims to explore psychological and psychopathological features associated with fibromyalgia (FM), a chronic
pain syndrome whose etiology remains unknown. For that purpose, we want to compare FM patients with rheumatoid
arthritis (RA) patients, a chronic pain condition with well known etiology, in order to identify typical groups (TG) of
each pathology. The MMPI-2 scales were assessed in a sample of 70 women (FM: n = 38, Mage = 46.03, SDage = 8.48;
RA: n = 32, Mage = 45.31, SDage = 8.68). We made a K-means cluster analysis, to identify TG of each pathology, and
multivariate between groups analysis. The cluster analysis with the whole sample, based in eight clinical scales scores,
identified two clusters: a smaller one (n = 29) characterized by significantly lower scales in sevens scales, and without
clinically significant elevations (T ≥ 65), with 24 RA patients, and a larger one one (n = 41), characterized by clinically
significant elevations in five scales, with 33 FM patients. We consider these clusters represent nuclear psychological
features of each pathology, and multivariate analysis showed that FMTG has significantly higher scores than RATG in
several personality psychopahology, supplementary and content scales. We discuss these results considering the role
of personality in the etiology and perpetuation of FM.
Key-words: Fibromyalgia; rheumatoid arthritis; personality; psychopathology.
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Introdução
A fibromialgia (FM) é uma síndrome maioritariamente feminina, caracterizada por dor crónica generalizadae
sensibilidade dolorosa em múltiplos pontos corporais, rigidez articular e um conjunto de sintomas associados (e.g.,
perturbações do humor, fadiga, disfunção cognitiva e insónia), sem uma patologia orgânica subjacente claramente
definida (Mease, 2005). A etiologia e a patogénese da FM não são totalmente compreendidas, e vários aspetos
parecem estar envolvidos, tais como disfunção do sistema nervoso central e autónomo, aspetos hormonais, sistema
imunitário, stressores externos e aspetos psiquiátricos (Bellato et al., 2012). A hipótese atual postula que a FM surge
quando está presente uma interação complexa de predisposição genética, perceção aumentada de dor e sofrimento
psicológico, em associação a fatores ambientais (Diatchenko, Nackley, Slade, Fillingim, & Maixner, 2006).
Van Houdenhove e Egle (2004) propuseram um modelo biopsicosocial da FM, com vários fatores etiológicos, como
precipitantes, predisponentes e de manutenção, sugerindo que múltiplas vias podem conduzir ao surgimento e
persistência desta síndrome. Especificamente, questões familiares-genéticas, experiências traumáticas, aspetos
de estilo de vida e episódios prévios de depressão podem aumentar a vulnerabilidade à FM, e vários aspetos físicos,
percetivo-cognitivos, afetivos, de personalidade, comportamentais e sociais podem perpetuar a vivência da síndrome
(Van Houdenhove, Luyten, & Egle, 2009; Van Houdenhove, Neerinckx, Onghena, Lysens, & Vertommen, 2001). Assim,
estamos interessados na personalidade como um importante elemento para a compreensão da FM, no duplo papel
de predisponente e de manutenção, na medida em que é considerada um dos “filtros” de respostas psicológicas que
poderiam associar-se aos aspetos físicos da FM (Malin & Littlejohn, 2012).

No que respeita a variáveis de personalidade e psicopatologia, avaliadas pelo MMPI e MMPI-2, em comparação com
pacientes com artrite reumatóide (AR), uma condição dolorosa com manifestações semelhantes, mas com uma
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etiologia claramente estabelecida, pacientes com FM tipicamente atingem pontuações significativamente superiores
em Hipocondria, Histeria e várias outras escalas clínicas que indicam maior psicopatologia (Psicopatia, Paranóia,

Psicastenia, Esquizofrenia e Hipomania), quer em amostras de internamento ou ambulatório (Ahles, Yunus, Riley,

Bradley & Masi, 1984; Payne et al., 1982; Wolfe et al., 1984). Numa versão reduzida do MMPI-2, Ardiç e Toraman (2002)
identificaram valores significativamente superiores de depressão em pacientes com FM. Num conjunto de itens das
escalas Hipocondria, Depressão, Histeria e Esquizofrenia, pacientes com FM obtiveram pontuações superiores em 29

de 32 items (Leavitt & Katz, 1989). Em comparação com outras amostras de dor crónica, pacientes com FM tendem
a apresentar pontuações significativamente superiores nas escalas Hipocondria, Depressão, Histeria, Psicastenia,

Esquizofrenia e Introversão Social (Trygg, Lundberg, Rosenlund, Timpka, & Gerdle, 2002), Depressão, Psicastenia e

Esquizofrenia (Porter-Moffitt et al., 2006) ou Psicopatia, Paranóia, Psicastenia e Esquizofrenia (Pérez-Pareja, Sesé,

González-Ordi, & Palmer, 2010).

A maioria de estudos com o MMPI, nesta população, reporta dados apenas referentes às escalas clínicas, e não explora
as escalas de psicopatologia da personalidade, suplementares e de conteúdo, que podem fornecer um quadro mais

aprofundado do funcionamento psicológico. Desta forma, consideramos muito útil explorar o conjunto de escalas do
MMPI-2, com o potencial de identificar um conjunto de aspetos de personalidade e psicopatologia que podem atuar
como predisponentes e de manutenção da FM.
1. Objetivos
Este estudo transversal visa identificar se existem aspetos psicopatológicos nucleares que diferenciem as duas

patologias (FM e AR), permitindo considerar as pacientes mais representativas como grupos típicos (GTs). Uma vez
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identificados estes grupos (FMGT e ARGT), pretendeu-se investigar as diferenças entre os mesmos nas escalas de
psicopatologia da personalidade, suplementares e de conteúdo.
2. Método
2.1 Participantes
A amostra foi constituída por 70 mulheres, entre os 30 e os 60 anos de idade, constituintes de dois grupos: FM (n
= 38, Midade = 46.03, DP idade = 8.48) e AR (n = 32, Midade = 45.31, DP idade = 8.68). Como critérios de inclusão foram

considerados a idade ≥18 anos, ter a condição FM ou AR sem outra condição reumática ou dolorosa, o diagnóstico
há pelo menos 6 meses e nenhum diagnóstico psiquiátrico ou medicação psicotrópica. Os dois grupos foram

emparelhados em variáveis sociodemográficas e clínicas (idade, estado civil, grau académico, situação profissional,

duração dos sintomas e nível de dor reportado), existindo diferenças significativas no que respeita à duração entre o
surgimento dos sintomas e a obtenção de um diagnóstico, e nível de dor média reportado.
2.2 Instrumentos
Para avaliação da personalidade e psicopatologia, foi utilizado o Inventário Multifásico de Personalidade de

Minnesota (MMPI-2). Este instrumento tem sido amplamente utilizado em contextos de saúde e de doença crónica
(Arbisi & Butcher, 2004; Ardiç & Toraman, 2002; Malin & Littlejohn, 2012), tendo identificado aspetos psicológicos

característicos de pacientes com dor crónica, correspondentes a elevações na tríade neurótica constituída pelas escalas
Hipocondria, Histeria e Depressão (Arbisi & Butcher, 2004; Keller & Butcher, 1991). São consideradas pontuações

clinicamente significativas as pontuações T ≥ 65 ou ≤ 40 (Graham, 2012). O MMPI-2 tem-se revelado especialmente útil
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para a avaliação clínica de pacientes com FM (Bellenguer et al., 2009; Trygg et al., 2002) e para caracterizar um padrão
específico de resposta das mesmas (Pérez-Pareja et al., 2010). Uma meta-análise recente (Novo, Gonzalez, Peres, &
Aguiar, 2017) identificou que o MMPI-2 é capaz de discriminar pacientes com FM de voluntárias saudáveis, no que
respeita ao perfil clínico básico.
Para avaliação do nível de dor, foi utilizada a Escala Numérica para a Dor (EN-11), em que a pessoa indica, entre 0
(ausência de dor) e 10 (máxima dor possível), que número melhor corresponde à dor média sentida na última semana.
Trata-se de um instrumento de uso generalizado devido à sua fácil administração, a qual permite melhor adesão em
comparação com outros procedimentos avaliativos mais complexos (Hartrick, Kovan, & Shapiro, 2003).
2.3 Procedimento
O recrutamento das participantes foi efetuado através de contacto com associações de doentes. Após obtenção
de consentimento informado, o protocolo de avaliação foi aplicado em formato de entrevista individual, devido às
características das condições dolorosas que dificultam o preenchimento escrito.
3. Resultados e as suas implicações teórico-práticas
Uma análise de clusters não hierárquica (K-médias) com base nos resultados da amostra total nas oito escalas
clínicas do MMPI-2 permitiu obter uma solução de dois clusters de participantes. Um cluster de maior dimensão
(n = 41) foi caracterizado por participantes com elevações clinicamente significativas em cinco escalas clínicas:

Hipocondria, Depressão, Histeria, Psicastenia e Esquizofrenia. Outro cluster, com menor número de participantes
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(n= 9), é identificou participantes com médias significamente mais baixas em sete escalas clínicas e sem elevações

clinicamente significativas. O primeiro cluster identificou 33 pacientes com FM e oito pacientes com AR; o segundo

cluster identificou cinco pacientes com FM e 24 pacientes com AR. Cada um dos clusters foi considerado representativo
do perfil mais típico de cada patologia, sendo excluídos os participantes incorretamente afetados a cada grupo (cinco
pacientes com FM no segundo cluster e oito pacientes com AR no primeiro), prosseguindo as análises com base na

comparação entre o FMGT (n = 33) e o ARGT (n = 24). Este resultado, de psicopatologia muito superior em pacientes com
FM, é congruente com a literatura (Ardiç & Toraman, 2002; Leavitt & Katz, 1989; Wolfe et al., 1984).		

Tabela 1. Média, Desvio-Padrão e ANOVAs das escalas de psicopatologia da personalidade no FMGT e no ARGT
M

FMGT

DP

M

ARGT

DP

F

ƞ2

FMGT (%)

ARGT (%)

p

t≤40

t≥65

t≤40

t≥65

AGGR

52.18

8.90

56.58

7.99

3.07

.054

.085

0

15

0

25

PSYC

58.21

9.15

54.58

9.39

1.63

.029

.208

0

21

4

17

DISC

46.00

6.82

46.79

7.62

.06

.001

.807

21

0

21

0

NEGE

59.94

11.05

52.21

9.51

7.53

.122

.008

0

45

4

17

INTR

56.09

9.55

50.33

9.97

3.25

.057

.077

3

21

17

8

Nota. FMGT (n = 33); ARGT (n = 24); AGGR=Agressividade; PSYC=Psicoticismo; DISC=Desinibição Comportamental;
NEGE= Emocionalidade Negativa/Neuroticismo; INTR=Introversão/Baixa Emocionalidade Positiva.

Para exploração mais aprofundada de diferenças entre os dois grupos, foi realizada uma análise de covariância

multivariada (MANCOVA) ao conjunto de escalas de psicopatologia da personalidade, com o tempo entre sintomas
e diagnóstico como covariável, que se revelou significativa (Wilk’s Λ = .796; F(5,50) = 2.56; p = .039; η2par = .204).
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No FMGT registam-se níveis significativamente mais elevados de Emocionalidade Negativa/Neuroticismo (ver Tabela
1). Esta dimensão pode ser considerada uma variação extrema do neuroticismo enquanto dimensão normativa da
personalidade (Trull, Useda, Costa, & McCrae,1995; Egger, De Mey, Derksen, & van der Staak, 2003), revelando as
pacientes FM valores nesta dimensão superiores aos das pacientes AR (Bucourt et al., 2017; Besteiro et al., 2008;
Walker et al., 1997). Embora o valor médio não atinja valores clínicos, quase metade do grupo FM apresentou
pontuação clinicamente significativa.
A MANCOVA ao conjunto de escalas suplementares, com o tempo entre sintomas e diagnóstico como covariável,
identificou diferenças significativas entre os dois grupos típicos (Wilk’s Λ = .326; F(9,46) = 10.56; p = .000; η2par =
.674). O FMGT registou níveis significativamente mais elevados nas escalas Ansiedade, Distress Conjugal, Hostilidade
Hipercontrolada, Inadaptação Escolar e Stress Pós-Traumático, tendo as duas últimas elevações clinicamente
significativas. Já as escalas Papel de Género Masculino e Força do Ego o FMGT registou valores inferiores, tendo esta
escala valores extremamente baixos (T ≤ 40) e, como tal, com relevância clinica.
Pontuações elevadas na escala Inadaptação Escolar têm sido associadas a níveis superiores de stress e pior ajustamento
social e geral (Stewart & Cairns, 2002), indicando, a um nível global, que o paciente tem uma história de coping
e funcionamento inadequados. Já a escala Stress Pós-Traumático parece ser mais uma medida de psicopatologia,
desajustamento geral e sentimentos disfóricos do que de Perturbação de stress pós-traumático (PTSD) (Moody & Kish,
1989). Pontuações mais elevadas nesta escala têm sido associadas a maior nível geral de sofrimento psicológico, menor
força do ego e a neuroticismo e introversão/baixa emocionalidade positiva mais acentuados (Haisch & Meyers, 2004),
o que está em linha com os resultados obtidos pelo FMGT no presente estudo.
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Tabela 2. Média, Desvio-Padrão e ANOVAs das escalas suplementares no FMGT e no ARGT
FMGT
M

ARGT
DP

M

FMGT (%)
DP

ARGT (%)

F

p
t≤40
t≥65
t≤40
t≥65
ƞ2
A
59.33
7.22
50.33
6.46
25.11
.317
.000
0
21
4
4
R
60.30
9.53
55.50
10.45
2.18
.039
.146
0
33
4
25
Es
31.73
2.97
41.88
8.21
35.16
.394
.000
97
0
38
0
Mt
67.85
6.61
52.83
6.59
68.98
.561
.000
0
58
0
4
PK
64.88
8.93
50.50
6.73
37.90
.412
.000
0
42
8
0
MDS
63.42
9.56
54.38
9.63
10.54
.163
.002
0
30
0
13
Ho
58.15
8.49
54.25
7.68
3.39
.059
.071
6
21
0
8
O-H
57.33
7.97
49.00
9.19
9.13
.145
.004
0
21
17
8
GM
41.48
7.09
52.33
9.97
23.17
.300
.000
45
0
13
4
Nota. FMGT (n = 33); ARGT (n = 24); A=Ansiedade; R=Repressão; Es=Força do Ego; Mt=Inadaptação Escolar; PK=Stress PósTraumático; MDS=Distress Conjugal; Ho=Hostilidade; O-H=Hostilidade Hipercontrolada; GM=Papel de Género Masculino.

Relativamente à escala Distress Conjugal, num estudo com mulheres FM e seus parceiros conjugais, estes tendiam a

avaliar a fadiga daquelas como inferior à reportada por elas (Lyons, Jones, Bennett, Hiatt, & Sayer, 2013). A dificuldade
dos parceiros em estimar corretamente a dor e a incapacidade das pacientes parece ser mais acentuado no caso

da FM, em que a invisibilidade das manifestações traz dificuldades acrescidas (Söderberg et al., 2003). Não temos

conhecimento de qualquer estudo que compare a satisfação conjugal de pacientes com FM e com AR, mas, num estudo
de comparação com pacientes com osteoartrite, embora os parceiros de ambos os tipos de doentes relatassem níveis
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de sobrecarga semelhantes, maior sobrecarga estava associada a menor apoio dos parceiros, apenas no caso da FM. O
facto da incapacidade física não ser de aparência óbvia nesta síndrome e de esta ter uma etiologia mal compreendida,
parece afetar negativamente a relação conjugal (Reich, Olmsted, & van Puymbroeck, 2006).
Um baixa Força do Ego desempenha um papel fundamental na formação de sintomas psiquiátricos em pacientes com
doença física (Hyphantis et al., 2008) e, no que respeita à escala Papel de Género Masculino, pontuações elevadas estão
associadas a menor psicopatologia (Castlebury & Durham, 1997) e maior bem-estar psicológico e autoestima (Woo
& Oei, 2006). Assim, os valores significativamente mais baixos do FMGT nestas duas escalas, em conjugação com os

valores mais elevados na escala Baixa Autoestima, refletem mais insegurança e menor assertividade e autoafirmação.
No que respeita aos valores mais elevados na escala Hostilidade Hipercontrolada no FMGT, embora não clinicamente

significativos, podem ter um papel relevante no funcionamento da FM em associação com outros aspetos clinicos ,

tais como a baixa força do ego. Não temos conhecimento de qualquer estudo que discuta esta dimensão em pacientes
com dor crónica, mas dada a evidência de uma relação conceptual próxima entre hostilidade e ira (Forgays, Forgays,
& Spielberger, 1997), é possível comparar a hostilidade hipercontrolada com o controlo da ira e a anger-in, mais
estudadas. As pacientes FM apresentaram anger-in mais elevada do que as pacientes AR, mesmo após controlada a
severidade da dor (Sayar, Gulec, & Topbas, 2004), o que é semelhante aos resultados do nosso estudo e, numa amostra
de pacientes com FM, uma tendência geral para inibir a ira foi associada a maior dor (van Middendorp et al., 2010).
Desta forma, a combinação de valores elevados de hostilidade hipercontrolada, de hostilidade e de ira pode
constituir um padrão prejudicial de baixa assertividade e expressão emocional contida.
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A MANCOVA ao conjunto de escalas de conteúdo, com o tempo entre sintomas e diagnóstico e o nível de dor como
covariáveis, mostrou diferenças signficativas entre os dois grupos (Wilk’s Λ = .383; F(12,43) = 6.29; p = .000; η2par
= .617). Na Tabela 3, podemos notar que o FMGT teve níveis significativamente superiores nas escalas Depressão,
Pensamentos Bizarros, Baixa Autoestima, Problemas Familiares, Problemas no Trabalho, Ansiedade e Preocupações com a

Saúde, sendo que as duas últimas registaram valores clinicamente significativos.

Tabela 3. Média, Desvio-Padrão e ANOVAs das escalas de conteúdo no FMGT e no ARGT
FMGT

ARGT

FMGT (%)

ARGT (%)

p
t≤40
t≥65
t≤40
t≥65
ƞ2
ANX
66.33
9.84
50.71
6.55
17.98
.253
.000
0
58
8
0
FRS
60.03
13.81
52.38
12.06
.840
.016
.363
6
30
17
13
OBS
54.64
8.80
50.71
6.79
1.03
.019
.315
0
18
0
8
DEP
63.21
8.12
52.67
4.91
22.46
.298
.000
0
48
0
4
HEA
79.79
9.46
58.13
7.68
26.81
.336
.000
0
94
0
21
BIZ
57.58
9.55
52.67
7.92
4.26
.074
.044
6
15
8
8
ANG
54.12
9.42
52.92
11.06
2.81
.050
.100
6
12
17
21
LSE
55.61
8.02
49.13
8.31
6.22
.105
.016
3
15
13
8
FAM
55.39
11.26
47.08
9.22
6.74
.113
.012
3
18
25
4
WRK
62.55
10.01
51.46
7.25
17.13
.244
.000
0
45
0
8
TRT
58.45
9.99
53.38
8.15
2.39
.043
.128
0
21
18
4
Nota. FMGT (n = 33); ARGT (n = 24); ANX=Ansiedade; FRS=Medos; OBS=Obsessões; DEP=Depressão; HEA=Preocupações com a
Saúde; BIZ=Pensamentos Bizarros; ANG=Anger; LSE=Baixa Autoestima; FAM=Problemas Familiares; WRK=Problemas no Trabalho;
TRT=Indicadores Negativos para Tratanento.
M

DP

M

DP

F

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

203

Embora possa ser esperada elevação na escala Preocupações com a Saúde em doentes com dor crónica (Keller &
Butcher, 1991; Slesinger, Ancher, & Duane, 2002), o seu significado vai para além das preocupações físicas claramente
associadas aos problemas de saúde existentes, e reflete melhor a representação psicológica desses problemas. Numa
amostra sem doença crónica, de vítimas de assédio laboral, o grupo menos exposto ao assédio apresentou no entanto
um perfil clínico no MMPI-2 mais patológico, e significativamente mais preocupações com a saúde, mostrando que
esta escala é associada a sofrimento psicológico (Matthiesen & Einarsen, 2001).
Resultados elevados na escala Problemas Familiares podem estar relacionados com o também elevado Distress
Conjugal, atrás referido, na medida em que ambas as escalas abrangem sentimentos de incompreensão, ressentimento
e de falta de amor e afeto, tanto na relação conjugal como na família alargada (Graham, 2012). Kool et al. (2010)
verificaram que pacientes com FM experienciavam significativamente mais falta de compreensão, negação e
paternalismo da sua familia, profissionais de saúde e colegas, comparativamente às pacientes com AR.
Finalmente, a escala Problemas no Trabalho refere-se a um vasto conjunto de atitudes e comportamentos que tendem
a contribuir para um fraco desempenho laboral, como baixa autoconfiança, fraca concentração, obsessividade, tensão,
indecisão, fraca orientação para a realização e possibilidade de atitude negativa em relação aos colegas (Graham,
2012). Assim, engloba aspetos que se manifestam para além do contexto laboral. Vários estudos reportam uma
capacidade profissional diminuída em pacientes com FM (Henriksson, Liedberg, & Gerdle, 2005), existindo sobrecarga
física e mental e sensação de falta de compreensão destas consequências pelos colegas e superiores (Arnold et al.,
2008; Juuso et al., 2014; Mannerkorpi & Gard, 2012; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, & Mikkelsson, 2010).
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Segundo o nosso conhecimento, este estudo é o primeiro a explorar as diferenças entre GTs de pacientes com FM e
com AR (ou quaisquer outros doentes de dor crónica) no conjunto de escalas de psicopatologia da personalidade,

suplementares e de conteúdo do MMPI-2. O grupo típico de FM revela-se claramente mais patológico, não apenas

no perfil clínico de base, mas em escalas de alterações de personalidade. Desta forma, acentua-se o potencial que

este conjunto de escalas poderá ter na avaliação psicológica de pacientes com FM, que nos parece necessária para o
diagnóstico e tratamento, uma vez que estas pacientes parecem apresentar um padrão psicológico que vai além do

impacto da dor crónica. É ainda de realçar que a amostra deste estudo é relativamente homogénea, constituída por

mulheres adultas e de meia idade com fibromialgia, sem diagnóstico psiquiátrico, o que a torna uma amostra “normal”
de mulheres com dor crónica.

A dimensão da amostra é uma limitação deste estudo e pode ter restringido a significância e magnitude das diferenças
identificadas entre os grupos. Por outro lado, existe um risco de overfitting relativamente aos grupos extraídos da

análise de clusters, razão pela qual os resultados devem ser encarados como exploratórios, e replicados em amostras
mais vastas. Por fim, o desenho transversal não permite considerações sobre causalidade.

Não obstante estas limitações apontadas, os resultados do presente estudo permitem salientar algumas implicações,

relevantes para a intervenção. Na medida em que a incerteza relacional é um tema pervasivo a todas as interações das

pacientes FM, ativando a sua defensividade (Dennis, Larkin, & Derbyshire, 2013), estas mulheres parecem reprimir suas
dificuldades e problemas, o que se revela ineficaz na medida em que continuam a manifestar ansiedade e sofrimento
psicológico a níveis clinicamente significativos. Como tal, uma intervenção clínica adequada poderá potenciar o

reconhecimento e expressão das suas emoções e necessidades. Na medida em que três estudos com esta população
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mostraram efeitos positivos da revelação emocional por escrito, como forma de aceder a memórias e emoções

negativas previamente evitadas (Broderick, Junghaenel, & Schwartz, 2005; Gillis, Lumley, Mosley-Williams, Leisen,
& Roehrs, 2006; Junghaenel, Schwartz & Broderick, 2008), consideram-se adequadas intervenções focadas, não

apenas no processamento de experiências stressantes, mas também no ressentimento e na hostilidade relativamente
a pessoas significativas, que não sendo expressos devido à preocupação com a rejeição, diminuem a força do ego e
aumentam a vulnerabilidade psicológica e psicopatológica.
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Resumo
A depressão é uma das perturbações psiquiátricas mais prevalentes a nível mundial, manifestando-se frequentemente

na idade avançada. Dadas as alterações inerentes ao envelhecimento, torna-se, por vezes, difícil detetar a depressão na
população idosa. A Geriatric Depression Scale/GDS (Yesavage et al., 1982) constituiu-se como o primeiro instrumento
construído para o rastreio de depressão/sintomatologia depressiva em pessoas idosas e, desde a sua versão original,
a GDS-30 tem sido amplamente estudada, originando também versões breves de 15, 10, 4 e 1 itens. A GDS-15

tem sido considerada como um instrumento apropriado para o rastreio de sintomatologia depressiva, com boas
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caraterísticas psicométricas. Porém, não existe consenso em relação à sua estrutura fatorial, verificando-se também
que a sua validade discriminante tem sido pouco estudada. No presente estudo, a estrutura fatorial e a consistência
interna da versão original da GDS-15 foram avaliadas usando uma amostra constituída por 340 sujeitos com idades
compreendidas entre os 60 e 94 anos (M = 73; DP = 7.55). A capacidade para discriminar entre idosos da população
geral e idosos com perturbações emocionais foi também avaliada, usando a amostra em cima mencionada e uma

amostra de 66 doentes com perturbações emocionais (idade: M = 71.85; DP = 7.14). Através de uma Análise Fatorial
Exploratória (AFE), constatou-se uma estrutura de 3 fatores, que explicam 45.4% da variância total. O parâmetro

total da escala revelou uma boa consistência interna (α = .85). No que respeita aos fatores, o fator 1 apresentou uma
consistência interna razoável (α=.74), o fator 2 fraca, (α = .67) e o fator 3, inaceitável (α = .50). Quanto à validade

discriminante, os resultados indicaram que tanto o valor global/total de sintomatologia depressiva como os fatores

diferenciam as amostras da população geral e de doentes com perturbações emocionais.O presente estudo contribui

para um maior conhecimento sobre a estrutura fatorial da GDS-15 e a sua utilidade com pessoas idosas, em termos de
rastreio e do ponto de vista clínico, para identificar a sintomatologia depressiva e suas dimensões subjacentes.
Palavras-chave: Depressão; idosos; GDS-15; perturbações emocionais.
Abstract
Depression is one of the most prevalent worldwide psychiatric disorder, which is frequently manifested in old age.

Given the intrinsic changes of old age, it is difficult to diagnose depression in this population. The Geriatric Depression
Scale (GDS) (Yesavage et al., 1982) was the first instrument created for the screening of depression/depressive

symptomatology and, since its original version, GDS-30 has been widely studied, originating also short versions, with
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15, 10, 4 and 1 item. The GDS-15 has been acknowledged as an instrument with good psychometric characteristics being
suitable for the screening of depressive symptomatology. Nevertheless, the factorial structure of this instrument is
not generally accepted and the studies for the evaluation of the discriminant validity are scarce.
In this study, the factorial structure and internal consistency of the original version of GDS-15 was evaluated using
a sample containing 340 subjects with ages between 60 and 94 years old (M = 73; SD = 7.55). In addition, the scale
capacity for the discrimination between elderly and from the general population and elderly with emotional disorders
was also evaluated using the sample mentioned before and a sample of 66 patients with emotional disorders (age: M
= 71.85; SD = 7.14). The use of the Exploratory Factor Analysis (EFA) reveled a structure of 3 factors that explains 45.4%
of the total variance. The global parameter of the scale presented a good internal consistency (α = .85). In terms of the
factors, the factor 1 presented a reasonable internal consistency (α = .74), the factor 2, week (α =.67), and the factor
3, unacceptable (α = .50). For the discriminant validity, the results revealed that the global/total score of depression
symptomatology and the factors differentiated the sample from general population and the sample from individuals
with emotional disorders.This study is an important contribution for the understanding of the fatorial structure of
GDS-15 and its usefulness for elderly individuals in terms of screening and from a clinical point of view, to identify the
depressive symptomatology and its underlying dimensions.
Keywords: Depression; elderly; GDS-15; emotional disorders.
Introdução
Segundo a OMS, em 2015, cerca de 300 milhões de pessoas apresentavam depressão, representando cerca de 4.4% da
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população mundial (World Health Organization/WHO, 2017). O Censo Psiquiátrico Português, em 2011, revelou uma

prevalência de 14.9% para a sintomatologia depressiva (Bento, Carreira, & Heitor, 2011). Ainda em contexto português,
na população idosa, em 2017, encontrou-se uma prevalência de 11.8% de sintomas depressivos (Sousa, Alexandre, &
Guirardelloet, 2017).

A perturbação depressiva carateriza-se por humor deprimido na maior parte do dia, diminuição ou perda do interesse

em atividades prazerosas, perturbações do sono, perda de energia, sentimentos de culpa e desvalorização e, por vezes,
pensamentos recorrentes acerca da morte ou morrer (American Psychiatric Association/APA, 2014; WHO, 2017).

Esta perturbação pode afetar indivíduos de qualquer faixa etária (Silva et al., 2017), sendo a perturbação psiquiátrica
mais comum na população idosa (Barua & Kar, 2010; Kabátová, Uríčková, & Botíková, 2014), com o género feminino
a apresentar maior taxa de prevalência (Duarte & Rego, 2007; Shahboulaghi, Moghaddam, Khoshnou, Karbalaee, &
Mohammadi, 2017; Silva et al., 2017). A literatura também refere o aumento da idade como um fator de risco para a
depressão na população geriátrica (Schoevers et al., 2003; Vink, Aartsen, & Schoevers, 2008).

A perturbação depressiva requer atenção clínica, uma vez que tem impacto na qualidade de vida dos indivíduos,

contribuindo para um aumento das taxas de mortalidade na faixa etária de adultos idosos (Kabátová et al., 2014;

Skoog, 2011). Neste âmbito, a atenção clínica é vincadamente exigida pela comum “desvalorização” dos sintomas
ou não consideração específica, confundindo-os quer com o próprio processo de envelhecimento, quer com as

problemáticas de foro cognitivo (com possível impacto nos processos de diagnóstico e de intervenção). A população
idosa pode apresentar um quadro clínico atípico que dificulta o diagnóstico e a respetiva intervenção. A falsa crença
dos profissionais, da família e do idoso de que a tristeza e a depressão fazem parte do envelhecimento (Veríssimo,
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2006), a tendência dos idosos para exibir queixas somáticas constantes e a sua maior dificuldade em exprimir

sentimentos de tristeza são fatores que contribuem para a dificuldade supramencionada (Firmino et al., 2016), além de
que a sintomatologia depressiva tem impacto significativo na qualidade de vida e no funcionamento no dia a dia dos
indivíduos.

A Geriatric Depression Scale/GDS (Yesavage et al., 1982) foi elaborada especificamente para o rastreio da

sintomatologia depressiva na população idosa, sendo um dos instrumentos mais utilizados. A GDS-15, versão breve
da GDS-30, desde a sua publicação original em 1986, por Sheikh e Yesavage, tem sido alvo de diversos estudos em

vários países. Os estudos têm demonstrado que esta versão reduzida é adequada para o rastreio de sintomatologia
depressiva na população idosa, em diversos contextos (p. ex., investigação, clínico, epidemiológico). No âmbito da

avaliação psicológica na população geriátrica revela-se fundamental desenvolver instrumentos de avaliação validados
para a população alvo, fiáveis e breves, que tenham em conta os sintomas provenientes do envelhecimento (p. ex.,
cansaço e deterioração cognitiva) e os baixos níveis de escolaridade comuns nos mais idosos, entre outros fatores
(Banhato, & Nascimento, 2007; Firmino, 2006).

No que respeita à estrutura fatorial da GDS-15, esta é uma questão que revela falta de consenso, já que os fatores
encontrados tendem a variar nas diversas culturas e línguas (Kim, DeCoster, Huang, & Bryant, 2013). Kim e

colaboradores (2013) realizaram uma meta-análise que teve como objetivos determinar a estrutura fatorial da GDS
mais adequada e consensual, tendo em conta os estudos efetuados em vários países, e identificar os efeitos da

linguagem na estrutura fatorial da GDS. Os três fatores identificados como os mais comuns nos diferentes países
foram os seguintes: Disforia, Isolamento Social/Apatia/Prejuízo Cognitivo e Humor Positivo (Kim et al., 2013).
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Em Portugal, diversos autores têm contribuído para o estudo das várias versões da GDS (p. ex., Apóstolo et al., 2014;
Simões & Firmino, 2013; Simões et al., 2017).

A versão da GDS-30 de Simões e Firmino (2013) é uma alternativa às versões portuguesas existentes (p. ex., Barreto,
Leuschner, Santos, & Sobral, 2008; Pocinho, Farate, Dias, Lee, & Yesavage, 2009) com os objetivos de estudar de

forma alargada as características psicométricas e o uso de técnicas mais recentes como a Teoria de Resposta ao Item
(TRI). O estudo de Simões e Firmino (2013) incluiu uma amostra de 1114 indivíduos do grupo de controlo, 103 com

défice cognitivo ligeiro, 171 com demência e 100 apresentavam o diagnóstico de depressão. Esta versão, que adveio

de uma revisão da tradução/formulação dos itens, foi estudada no âmbito da Teoria de Resposta ao Item/TRI, assim
como a sua versão breve de 15 itens (Simões et al., 2017). Nesta versão da GDS-15, constatou-se que apenas 53.33%

dos itens incluídos são os mesmo da versão original de Sheikh e Yesavage (1986), tendo-se encontrado uma estrutura
unidimensional e um valor de alfa de Cronbach de .86 (Simões et al., 2017).

Apóstolo e colaboradores (2014), numa amostra de 889 indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, efetuaram
uma Análise Fatorial Exploratória/AFE, com rotação ortogonal Varimax, dos 15 itens originais de Sheikh e Yesavage

(1986). Na AFE supramencionada obteve uma estrutura de 3 fatores: o F1 (itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7), que avalia anedonia,

falta de interesse-envolvimento-desmotivação, disforia, e (in)satisfação geral com a vida; F2 (itens 9, 11, 12 e 13), que
avalia desvalorização da vida e desânimo, falta de energia/ inércia, reduzido incentivo, sentimentos de inutilidade

desmotivação e isolamento; e F3 (itens 6, 8, 10, 14 e 15), que avalia expectativa negativa, desamparo, desesperança.

Esta solução fatorial explicou 45.89% da variância, com o fator 1 a explicar 18.92%, o fator 2 14.84%, e o fator 3 12.14%.
No entanto, 4 itens pontuaram em dois fatores. Relativamente à consistência interna, obtiveram alfas de Cronbach de
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.83 para a escala total, .78 para o fator 1, .59 para o fator 2 e .57 para o fator 3. A solução encontrada por Apóstolo e
colaboradores (2014) difere da solução apresentada na meta-análise de Kim e colaboradores (2013), na medida em que,
apesar de ambos apresentaram uma solução trifatorial, o conteúdo dos fatores diverge significativamente.

1. Objetivos
A depressão é considerada a perturbação psiquiátrica mais frequente na população geriátrica, pelo que se revela
importante intervir e prevenir, neste âmbito. Esta situação clínica tem à disposição a GDS como instrumento de
avaliação e rastreio, com uma aplicação breve, fácil e específica para esta população.
O presente estudo tem como objetivo estudar algumas propriedades psicométricas do conjunto de 15 itens
desenvolvido por Sheikh e Yesavage, (1986), muito usado internacionalmente para avaliar sintomatologia depressiva no
idoso. Assim, será analisada a sua estrutura fatorial, através de uma Análise Fatorial Exploratória/AFE, e consistência
interna, bem como a capacidade desta escala para discriminar entre idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, da
população geral e idosos com perturbações emocionais, maioritariamente com perturbações depressivas.

2. Método
2.1 Descrição da amostra
A amostra utilizada para a AFE é constituída por 340 sujeitos com idades compreendidas entre o 60 e os 94 anos (M
= 73; DP = 7.55). Da totalidade dos sujeitos, 247 (72.6%) são mulheres e 93 (27.4%) são homens. Para analisar o poder
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

216

discriminativo da GDS-15 foi recolhida uma amostra clínica com perturbações emocionais, em contexto hospitalar,
composta por 66 sujeitos, em que 47 (71.2%) são do género feminino e 19 (28.8%) são do género masculino, com
idades entre os 60 e 85 anos (M = 71.85; DP = 7.14). As perturbações presentes nesta amostra são maioritariamente as
depressivas (n = 48), estando presentes também perturbações de ansiedade (n = 4), perturbações bipolares (n = 3),
perturbações relacionadas com trauma e fatores de stress (n = 2), perturbações emocionais não especificadas (n = 3)
e perturbações comórbidas (n = 6), sendo de notar que estas são comorbilidades entre depressão e outra perturbação
emocional.

2.2 Instrumento
A GDS-15 é uma versão breve da versão de 30 itens, construída por Sheikh e Yesavage (1986), que inclui os 15 itens que
apresentavam correlações mais elevadas com o resultado total.
A GDS–15 avalia sintomatologia depressiva, durante a última semana, e tem uma escala de resposta dicotómica (Sim/
Não). Em 10 itens (2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15) a resposta Sim é cotada com um 1 ponto e nos restantes itens (1, 5, 7, 11
e 13) a resposta Não é cotada com 1 ponto, no sentido de o resultado indicar presença de sintomatologia depressiva.
A pontuação total dos itens é obtida através da soma da pontuação nos 15 itens, variando entre 0 e 15 pontos. Ainda
segundo os referidos autores, a versão de 15 itens da GDS mostrou capacidade para diferenciar sujeitos deprimidos de
não deprimidos.
Na presente investigação foi usada a tradução da GDS-15 de Apóstolo e colaboradores (2014).
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De acordo com a pontuação obtida, podem ainda ser considerados os seguintes intervalos de gravidade de
sintomatologia depressiva (cf. Simões et al., 2017): 0 a 4 (sintomatologia “normal”); 5 a 8 (sintomatologia depressiva
“ligeira”); 9 a 11 (sintomatologia depressiva “moderada”) e 12 a 15 (sintomatologia depressiva “grave”).
2.3 Procedimento
O presente estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e pela Comissão de Ética
e Deontologia da Investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
A recolha da amostra para a AFE decorreu em contexto comunitário e em instituições como lares e universidades
seniores. A amostra de doentes com perturbações emocionais foi recolhida na consulta de Gerontopsiquiatria do
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, de forma aleatória, sendo os utentes com critérios para participarem
convidados pelo seu psiquiatra assistente.
A cada participante foi assegurada a confidencialidade dos dados fornecidos, a exclusiva utilização dos mesmos para
fins estatísticos e livre escolha para a participação, tendo a possibilidade de desistir ou recusar participar no estudo,
sem quaisquer consequências para o próprio.
No que diz respeito a critérios de exclusão, foram excluídas situações de demência na amostra clínica, de acordo com
informação do psiquiatra que acompanhava os casos. Na amostra da população geral, perguntava-se ao sujeito e
seus familiares se tinha diagnóstico de demência e/ou se era seguido em consulta de demência, excluindo também os
sujeitos que apresentassem esse quadro clínico.
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Foram ainda excluídos casos com evidentes dificuldades de compreensão dos itens do(s) instrumento(s) de avaliação.
A aplicação prevista era de auto-resposta, mas os instrumentos eram administrados na presença dos investigadores,
no sentido de se poder identificar e excluir os casos que manifestavam dificuldades de compreensão, mas também
para se poder esclarecer dúvidas e prestar auxílio no preenchimento (p. ex., em situações de problemas de visão).

Foram aplicados aos inqueridos um protocolo mais extenso para outros fins de investigação, mas apenas a GDS-15 irá
ser analisada no presente estudo.

2.4 Estratégia analítica
Para o tratamento estatístico dos dados do presente estudo recorreu-se ao programa informático IBM SPSS Statistics,
versão 22.0 para Windows.

A normalidade das variáveis foi analisada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, considerando-se que um resultado

não significativo (K-S, p > .05) indica normalidade dos dados. O enviesamento em relação à média foi estudado através

da curtose (kurtosis) e assimetria (skewness), sendo considerados aceitáveis valores de assimetria <|3| e de curtose <|10|
(Kline, 2011).

De forma a realizar a análise fatorial exploratória foi necessário ter em conta os requisitos para a sua realização. Foi

analisado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), considerando valores inferiores ou iguais a 0.5 inaceitáveis, tendo sido

também analisado o teste de Esfericidade de Bartlett, que deve apresentar valores significativos (p < .05) (Field, 2009).
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No que respeita ao teste das comunalidades (h²) foram aceites valores superiores a .3, como sugere Pallant (2011). Para
avaliar a saturação fatorial foi utilizado o valor proposto por Hair, Black, Babin e Anderson (2009) que indicam como
adequadas saturações iguais ou acima de 0.5 (λ ≥ 0.5).
O método de AFE utilizado foi o dos Principais Eixos Fatoriais, que resume a informação das variáveis correlacionadas
numa ou duas combinações lineares independentes que representam a maioria dos dados incluídos nas variáveis
originais (Marôco, 2010), sem que o pressuposto da normalidade multivariada seja cumprido (Laros, 2005). Para
aumentar a interpretação da solução encontrada procedeu-se à rotação ortogonal Varimax, que tem como vantagens a
não alteração das comunalidades e da variância específica (Field, 2009; Marôco, 2010).
Relativamente à consistência interna da GDS-15, consideraram-se valores de alfa de Cronbach ≤ .60 como inaceitáveis,
entre .60 e .70 como fracos; entre .70 e .80 como razoáveis; entre .80 e .90 como bons; e >.90 muito bons (Pestana &
Gageiro, 2008).
Para estudar se as amostras da população geral e de doentes com perturbações emocionais diferiam em termos de
género e de grupo etário, usou-se o teste de Qui-Quadrado. Com o objetivo de analisar diferenças na sintomatologia
depressiva, entre as amostras da população geral e de doentes com perturbações emocionais e entre géneros, foi
usado o teste t de Student. Para estudar diferenças na sintomatologia depressiva entre grupos etários recorreu-se
à análise univariada de variância (One Way ANOVA). Considerou-se a existência de resultados estatisticamente
significativos para p < .05. Calculou-se igualmente o Eta-Quadrado parcial para analisar a magnitude do efeito, tendo
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em conta os seguintes valores: entre .01 e .06 = tamanho pequeno;.06 e .14 = tamanho moderado; > .14 = tamanho
elevado (Pallant, 2011).

3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1 Resultados da AFE
3.1.1 Análise preliminar dos dados
Os dados obtidos através do teste de KMO (.886), valor considerado bom, uma vez que se encontra entre 0.8 e 0.9
(Field, 2009), e do teste de Esfericidade de Bartlett (𝑥 2 (105) = 1065.939, p=.000) garantem a adequação dos dados
ao processo estatístico de AFE. De notar que a análise do teste Kolmogorov-Smirnov apontou para a violação do

pressuposto da normalidade univariada (p < .01), não seguindo os dados uma distribuição normal. No entanto, não se
verificaram violações graves dos valores de assimetria e curtose, podendo estes ser considerados aceitáveis (assimetria
<|3| e curtose <|10|). Foi, ainda, verificada a matriz de correlações entre itens, que indicou a presença de muitos
coeficientes acima do valor .30. Para extração de fatores foi utilizado o método dos Principais Eixos Fatoriais (PEF),
sendo este utilizado na maioria dos estudos analisados por Kim e colaboradores (2013) e por Apóstolo e colaboradores
(2014), com a rotação ortogonal Varimax, a fim de aumentar a interpretação dos dados.
3.1.2 Estudo da estrutura fatorial da GDS-15
A observação do scree plot e a análise do critério de Kaiser sugeriram a existência de três fatores. A saturação fatorial
revelou pesos superiores ou iguais a 0.4 (Hinkin, 1995, 1998; Howard, 2016), à exceção dos itens 2 e 12. No entanto, estes
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itens foram mantidos por uma questão de relevância teórica e por comparação à estrutural fatorial descrita por Kim e
colaboradores (2013). As comunalidades dos itens situavam-se todas acima de .3
A análise efetuada assinala a existência de três fatores que explicam 45.4% da variância total. O fator 1 (Humor
Positivo) tem um valor próprio de 4.46, explicando 29.76% da variância. O fator 2 (Disforia) tem um valor próprio de
1.18 e explica 7.87% da variância. O fator 3 (Isolamento Social/Apatia/Prejuízo cognitivo) tem valor próprio de 1.60,
explicando 7.73% da variância total (Tabela 1).
No entanto, é de salientar a existência de 4 itens (itens 1, 4, 8 e 13) que apresentam cross-loadings, ou seja, têm uma
carga fatorial elevada em mais que um fator. Assim, os itens 1, 4 e 8, que se referem a conteúdos de satisfação,
desamparo e aborrecimento, apresentam pesos muito próximos, e ambos superiores a .35, nos fatores Humor
Positivo e Disforia, enquanto o item 13, que se refere à perceção de energia, satura simultaneamente nos fatores
Humor Positivo e Isolamento Social/Apatia/Prejuízo Cognitivo. Teoricamente os conteúdos destes 4 itens podem
ser considerados consistentes com ambos os fatores, o que pode revelar a fragilidade da GDS, nestes itens, para
discriminar entre o fator Humor Positivo e os restantes fatores que constituem a escala, sobretudo o fator Disforia. O
fator Humor Positivo pode conter itens que são o oposto de disforia, na medida em que na sua formulação descrevem
emoções positivas, cotadas inversamente (p. ex., Sente-se feliz a maior parte do tempo).
Foram igualmente realizadas AFEs usando o método Direct Oblimin e forçado a 2 e a 3 fatores. No entanto, o problema
dos cross-loadings manteve-se e as estruturas fatoriais encontradas eram dificilmente interpretáveis a nível teórico.
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Por este motivo, optámos pelo método de rotação ortogonal Varimax, que também foi utilizado noutros estudos
(Apóstolo et al., 2014; Kim et al., 2013).

Itens

Tabela 1. Pesos fatoriais e comunalidades (h²) da análise AFE com rotação Varimax
F1
F2
F3

F1. Humor Positivo
1. De uma forma geral, está satisfeito(a) com a sua vida
5. Está bem-disposto(a) a maior parte do tempo
7. Sente-se feliz a maior parte do tempo
11. Sente que é maravilhoso estar vivo(a)
13. Sente-se cheio de energia
F2. Disforia
3. Sente que a sua vida está vazia
4. Anda muitas vezes aborrecido(a)
8. Sente-se desamparado
14. Sente que a sua situação é desesperada
15. Acha que a maioria das pessoas está melhor que o(a) Senhor(a)
F3. Isolamento social /Apatia/ Prejuízo Cognitivo
2. Abandonou muitas das suas atividades e interesses
6. Anda com medo que lhe vá acontecer alguma coisa má
9. Prefere ficar em casa, em vez de sair e fazer outras coisas
10. Sente que tem mais problemas de memória do que as outras pessoas
12. Sente-se inútil nas condições atuais

.487
.694
.769
.688
.571

.410
.391

.483

.446
.676
.415
.561
.649
.501

.363

.464
.604
.494
.604
.394

h2
.472
.556
.700
.485

.510
.472
.467
.435
.391
.347
.472
.467
.441
.281
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3.2 Análise da consistência interna
A consistência interna da escala (total e dos factores) foi estudada com recurso às correlações item-total e ao alfa de
Cronbach. A escala total de 15 itens revelou uma consistência interna boa (α = .85). No que diz respeito aos fatores,
o fator 1 mostrou consistência interna razoável (α=.74), o fator 2 consistência interna fraca (α = .67) e o fator 3
consistência interna inaceitável (α = .50).

Em termos de correlação total corrigida, para o conjunto total de itens que constituem a GDS-15, encontraram-se

valores entre .29 e .64. Para o fator 1, os valores situaram-se entre .40 e .69, para o fator 2, entre .35 e .49 e, para o fator
3, entre .21 e .32.

3.3 Efeito das variáveis sociodemográficas
Começámos por verificar se as amostras, da população geral e de doentes com perturbações emocionais, se

diferenciavam em termos de género e grupo etário e verificámos a inexistência de diferenças estatisticamente
significativas tanto para o género (𝑥 2 (1) = .057, p=.881) como para os grupos etários (𝑥 2 (2) = 2.468, p = .291).

Relativamente ao efeito do género na sintomatologia depressiva, em ambas as amostras, foi o género feminino que
obteve as pontuações mais elevadas, tendo-se encontrado diferenças estatisticamente significativas para todos os

índices (à exceção do fator 1, na amostra da população geral). Em termos da magnitude das diferenças entre médias,
na amostra da população geral, a nota total e os fatores 2 e 3 apresentaram uma magnitude de efeito pequena. Na

amostra de doentes com perturbações emocionais, a magnitude da diferença entre médias foi elevada na nota total e
nos fatores 1 e 2 e moderada no fator 3 (Tabela 2).
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Tabela 2. Média (M) e Desvio-Padrão (DP) das respostas por género, em ambas as amostras, para o cálculo das
diferenças entre géneros com recurso à estatística paramétrica teste t de Student
Amostra da População Geral

Variáveis

Feminino
(n = 247)

Masculino
(n = 93)

M (DP)

M (DP)

t

p

η²

F1: Humor positivo

1.26 (1.44)

.94 (1.33)

1.911

.057

0.11

F2: Disforia

1.16 (1.31)

.68 (1.07)

3.514

.001

.029

F3: Isolamento Social/Apatia/Prejuízo cognitivo

1.71 (1.26)

1.05 (1.23)

4.34

.000

.053

Nota Total

4.16(3.30)

2.62(3.00)

4.074

.000

.044

Amostra de doentes com perturbações emocionais
Variáveis

Feminino
(n = 47)

Masculino
(n = 19)

F1: Humor positivo

2.68 (1.48)

1.11 (1.33)

4.029

.000

.202

F2: Disforia

3.02 (1.69)

1.53 (1.47)

3.377

.001

.151

F3: Isolamento Social/Apatia/ Prejuízo cognitivo 2.77 (1.36)

2.00 (1.33)

2.089

.041

.064

Nota Total

4.63(3.44)

3.745

.000

.182

8.52(3.95)

É importante ter presente que valores mais elevados correspondem no fator 1 a menores níveis de humor positivo, no
fator 2 a maiores níveis de disforia e no fator 3 a maior isolamento, apatia e prejuízo cognitivo do doente.
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Tabela 3. Média (M) e Desvio-Padrão (DP) das respostas por grupo etário, em ambas as amostras, para o cálculo das
diferenças entre grupos etários com recurso à estatística paramétrica One Way ANOVA

Amostra da População Geral
60-69 anos
70-79 anos
(n = 121)
(n = 136)
Variáveis
M (DP)
M (DP)
F1: Humor positivo
.95 (1.32)
1.18 (1.42)
F2: Disforia
.95 (1.24)
.96 (1.20)
F3: Isolamento Social/Apatia/Prejuízo cognitivo
1.20 (1.15)
1.49 (1.24)
Nota Total
3.15 (3.17)
3.59 (3.02)

≥ 80 anos
(n = 83)
M (DP)
1.48 (1.51)
1.27 (1.37)
2.060 (1.36)
4.82 (3.64)

F
3.531
1.974
11.763
6.621

p
.030
.140
.000
.002

η²
.021
.012
.065
.039

.326
.894
.602
.337

.723
.414
.551
.715

.010
.028
.019
.011

Amostra de doentes com perturbações emocionais

F1: Humor positivo
F2: Disforia
F3: Isolamento Social/Apatia/Prejuízo cognitivo
Nota Total

60-69 anos
(n = 30)
2.06 (1.43)
2.87 (1.68)
2.63 (1.33)
7.62 (3.90)

70-79 anos
(n = 21)
2.43 (1.60)
2.52 (1.75)
2.67 (1.49)
7.62 (4.32)

≥ 80 anos
(n = 15)
2.27 (1.94)
2.13 (1.92)
2.20 (1.37)
6.60 (4.69)

A ANOVA apenas revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos etários na nota total e nos fatores
1 e 3, para a população geral (tabela 3). Em termos de magnitude de efeito, o fator 1 e a nota total apresentaram uma
magnitude pequena e o factor 3 moderada. Através de testes post hoc de Comparações Múltiplas, na amostra da
população geral constatou-se que no fator 1, a década de 60 diferenciou-se significativamente do grupo etário com
idade igual ou superior a 80 anos (p = .023). No fator 3, o grupo etário com idade igual ou superior a 80 anos distinguiu10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018
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se significativamente da década de 60 (p = .000) e 70 (p = .003). Na nota total, o grupo etário com idade igual ou
superior a 80 anos também se diferenciou da década de 60 (p = .001) e 70 (p = .019). Pelos valores das respetivas
médias é possível verificar que com o avançar da idade aumenta a sintomatologia depressiva.
Tabela 4. Média (M) e Desvio-Padrão (DP) das respostas nas amostras da população geral e população com perturbações
emocionais e valores do teste t de Student para o cálculo das diferenças estatisticamente significativas entre as amostras

Variáveis
F1: Humor positivo
F2: Disforia
F3: Isolamento Social/Apatia/Prejuízo cognitivo
Nota Total

População
geral
(n = 340)
M (DP)
1.17 (1.42)
1.03 (1.23)
1.53 (1.28)
3.73 (3.27)

População com
perturbações emocionais
(n = 66)
M (DP)
2.23 (1.60)
2.59 (1.75)
2.55 (1.38)
7.36 (4.15)

t
-4.988
-6.889
-5.826
-6.712

p
.000
.000
.000
.000

η²
.068
.154
.078
.133

3.4 Análise da validade discriminante da GDS-15 entre a amostra comunitária e a clínica
Com o objetivo de analisar a validade discriminante da escala, para o resultado total e para os fatores, foram
comparadas as médias da amostra da população geral e da amostra clínica através do teste t de Student (Tabela 4).
Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas para todos estes índices (p = <.001), tendo a amostra de
doentes com perturbações emocionais apresentado níveis superiores de sintomatologia depressiva. Relativamente
à magnitude das diferenças entre médias, os fatores 1 e 3 e a nota total apresentaram uma magnitude do efeito
moderada, enquanto que o fator 2 apresentou uma magnitude elevada.
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Através das análises do qui-quadrado, considerando-se os patamares de gravidade da GDS-15, também se
observou que a escala tem a capacidade de discriminar bem as duas amostras (𝑥 2 (3) = 52.348, p = .000). Os casos
com sintomatologia moderada e grave são muito mais frequentes no grupo clínico. Na amostra da população
geral, a grande maioria dos casos não apresenta sintomatologia depressiva, sendo apenas 33% identificados com
sintomatologia depressiva (e destes, a grande maioria apresenta um nível ligeiro) (Tabela 5).
Tabela 5. Patamares de gravidade de sintomatologia depressiva nas
amostras da população geral e população com perturbações emocionais
População
População com
geral
perturbações emocionais
Classificação (GDS)
(n = 340)
(n = 66)
Normal (0 - 4)
67.35% (229)
33.33% (22)
Ligeira (5 - 8)
23.53% (80)
25.76% (17)
Moderada (9 - 11)
6.18% (21)
21.21% (14)
Grave (12 - 15)
2.94% (10)
19.7% (13)

Discussão
O presente estudo contribui para o estudo da estrutura fatorial da versão original da GDS-15, a qual tem sido
pouco investigada em idosos portugueses e tem revelado falta de consenso em estudos efectuados noutros países,
destacando-se ainda pela inclusão de uma amostra clínica com o intuito de estudar a sua capacidade discriminante.
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Em Portugal, para a GDS-15, foi encontrada uma solução unidimensional (Simões et al., 2017) e uma solução de três
fatores (Apóstolo et al.,2014). No presente estudo foi obtida também uma solução trifatorial. No entanto, a estrutura
encontrada divergiu, em termos do conteúdo das dimensões subjacentes, relativamente à solução encontrada por
Apóstolo e colaboradores (2014). De facto, a estrutura fatorial obtida no presente estudo aproxima-se muito mais
do que tem sido encontrado noutros países (Kim et al. 2013), correspondendo aos três fatores que têm sido mais
frequentemente identificados para a versão original da GDS-15: Disforia, Isolamento Social/Apatia/Prejuízo Cognitivo
e Humor Positivo. Na estrutura fatorial encontrada no presente estudo, o fator que apresenta uma maior percentagem
da variância explicada e uma consistência interna mais alta é o fator Humor Positivo. Pelo conteúdo dos itens deste
fator, que se cotam inversamente, podemos concluir que um défice de humor positivo (p. ex., de satisfação, bem-estar,
felicidade e energia) parece ser particularmente relevante para a caraterização da sintomatologia depressiva. É de
notar que o fator 3, na presente amostra, apresenta consistência interna inaceitável, parecendo-nos que corresponde a
um conjunto de itens nos quais é mais difícil de identificar uma dimensão subjacente clara e homogénea, combinando
assim aspetos de isolamento e apatia com prejuízo cognitivo.
Relativamente a diferenças entre géneros, o facto de as mulheres revelarem pontuações significativamente mais
elevadas, nas amostras da população geral e clínica, nos três fatores encontrados (com exceção do F1, na população
geral), está em consonância com a literatura, confirmando que as mulheres apresentam maior sintomatologia
depressiva (Duarte & Rego, 2007; Shahboulaghi et al., 2017; Silva et al., 2017). Em relação às diferenças entre grupos
etários, o grupo com idade igual ou superior a 80 anos apresentou pontuações mais elevadas de sintomatologia
depressiva comparativamente com os restantes grupos constituídos por indivíduos das décadas de 60 e 70 nos fatores
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Humor Positivo e Isolamento Social/Apatia/Prejuízo Cognitivo, na amostra da população geral. Os resultados vão ao
encontro da literatura que refere o aumento da idade como um fator de risco para depressão geriátrica (Schoevers et
al., 2003; Vink, Aartsen, & Schoevers, 2008). No entanto, na amostra de doentes com perturbações emocionais a idade
não revelou ter um efeito estatisticamente significativo, o que pode dever-se ao fato desta amostra ter um tamanho
mais reduzido, sendo que especialmente o grupo mais idoso apresentava um número baixo de sujeitos.
Quando comparámos a amostra da população geral com a amostra clínica de perturbações emocionais
(maioritariamente depressão), no sentido do que era expectável, foi na amostra clínica que se registaram médias
mais elevadas de sintomatologia depressiva, quer para o resultado total quer para os três fatores. Nesta população
encontrou-se, ainda, um maior número de casos com sintomatologia depressiva moderada e grave, assim como uma
percentagem superior de indivíduos identificados pela GDS-15 como tendo sintomatologia depressiva. Estes resultados
revelam a capacidade discriminativa da GDS-15 e vão ao encontro do que foi obtido por outros autores, quer para a
versão de 15 itens quer para a GDS-30 (Sheik & Yesavage, 1986; Simões & Firmino, 2013).
Em estudos futuros considera-se importante efetuar uma Análise Fatorial Confirmatória para averiguar se se mantém
a estrutura dimensional obtida e se a mesma poderá contemplar um fator de segunda ordem, estudando ainda outras
caraterísticas psicométricas desta solução fatorial como validade convergente e estabilidade temporal. Relativamente
ao estudo da validade discriminante, pretende-se aumentar a amostra clínica, com o objetivo de incluir um maior
número de sujeitos com outras pertubações, nomeadamente perturbações de ansiedade. Neste sentido, seria possível
obter uma amostra mais representativa possibilitando, desta forma, o estudo da relação entre ansiedade e depressão.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

230

Referências bibliográficas

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais (5th ed.). Lisboa:
Climepsi Editiores.
Apóstolo, J., Loureiro, L., Reis, I., Silva, I., Cardoso, D., & Sfetcu, R. (2014). Contribuição para a adaptação da Geriatric Depression
Scale-15 para língua portuguesa. Revista de Enfermagem Referência 4(3), 65-73.
Banhato, C., & Nascimento, E. (2007). Função executiva em idosos: um estudo utilizando subtestes da Escala WAIS-III. Psico-USF, 12(1),
65-73.
Barua, A., & Kar, N. (2010). Screening for depression in elderly Indian population. Indian Journal of Psychiatry, 52(2), 150-153.
Bento, A., Carreira, M., & Heitor, M.J. (2011). Censo Psiquiátrico de 2011: Síntese dos Resultados Preliminares. Lisboa: Direcção-Geral de
Saúde do Ministério da Saúde. Retirado de [www.min-saúde.pt] em 10/09/2018.
Duarte, M. B., & Rego, M. A. (2007). Comorbidade entre depressão e doenças clínicas em um ambulatório de geriatria. Cadernos de
Saúde Pública, 23(3), 691-700. doi:10.1590/s0102-311x2007000300027
Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage publications.
Firmino, H. (2006). Psicogeriatria (1ª ed.). Coimbra: Psiquiatria Clínica.
Firmino, H., Simões, M. R., & Cerejeira, J. (2016). Saúde Mental das Pessoas Mais Velhas (1ª ed.). Lisboa: Lidel.
Hair,J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2009). Análise multivariada de dados (6th. ed.). Porto Alegre: Bookman
Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. Journal of Management, 21(5), 967-988.
doi:10.1016/0149-2063(95)90050-0
Hinkin, T. R. (1998). A Brief Tutorial on the Development of Measures for Use in Survey Questionnaires. Organizational Research
Methods, 1(1), 104-121. doi:10.1177/109442819800100106
Howard, M. C. (2016). A Review of Exploratory Factor Analysis Decisions and Overview of Current Practices: What We Are Doing and
How Can We Improve? International Journal of Human-Computer Interac-tion, 32(1), 51-62. doi:10.1080/10447318.2015.1087664
Kabátová, O., Uríčková, A., & Botíková, A. (2014). Factors affecting the incidence of depression in the elderly. Central European Journal
of Nursing and Midwifery, 5(3), 105-111.
Kim, G., DeCoster, J., Huang, C., & Bryant, A. N. (2013). A meta-analysis of the
factor structure of the Geriatric Depression Scale (GDS): The effects of language. International Psychogeriatrics, 25(1), 71-81. doi:10.1017/
s1041610212001421
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
Laros, J. A. (2005). O uso da análise fatorial: algumas diretrizes para pesquisadores. Análise fatorial para pesquisadores, 2, 163-184.
Marôco, J. (2010). Análise de Equações Estruturais: Fundamentos teóricos, Software e Aplicações. Pêro Pinheiro: ReportNumber.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

231

Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using the SPSS program (4th edition). Australia: Allen &
Unwin.
Schoevers, R. A., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., Jonker, C., & Tilburg, W. V. (2003). Comorbidity and risk‐patterns of depression,
generalised anxiety disorder and mixed anxiety‐depression in later life: Results from the AMSTEL study. International Journal of
Geriatric Psychiatry, 18(11), 994-1001. doi: 10.1002/gps.1001
Shahboulaghi, M. F., Moghaddam, A. G., Khoshnou, H., Karbalaee, Z., & Mohammadi, M. (2017). Mental health in the elderly
and its predictive factors. World Family Medicine Journal/Middle East Journal of Family Medicine, 15(10), 313-320. doi:10.5742/
mewfm.2017.93181
Sheikh, J., & Yesavage, J. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical
Gerontologist: The Journal of Aging and Mental Health, 5(1-2), 165-173.
Silva, A. R., Sgnaolin, V., Nogueira, E. L., Loureiro, F., Engroff, P., & Gomes, I. (2017). Doenças crônicas não transmissíveis e fatores
sociodemográficos associados a sintomas de depressão em idosos. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 66(1), 45-51.
Simões, M. R., & Firmino, H. (2013). Escala de Depressão Geriátrica (GDS; Geriatric Depression Scale). Coimbra: Laboratório de Avaliação
Psicológica e Psicometria, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
Simões, M. R., Sousa, L. B., Pinho, M. S., Vilar, M., Prieto, G., & Firmino, H. (2017).
Escala de Depressão Geriátrica (GDS). In Miguel M. Gonçalves, Mário R. Simões, & Leandro S. Almeida (Coords.), Psicologia Clínica e da
Saúde: Instrumentos de Avaliação (pp. 219-233). Lisboa: Pactor.
Skoog, I. (2011). Psychiatric disorders in the elderly. The Canadian Journal of Psychiatry, 56(7), 387-397. doi:10.1177/070674371105600702
Souza, A. C., Alexandre, N. M., & Guirardello, E. D. (2017). Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: Avaliação da
confiabilidade e da validade. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 26(3), 649-659. doi:10.5123/s1679-49742017000300022
World Health Organization. (2017). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Geneva: World Health
Organization.
Vink, D., Aartsen, M. J., & Schoevers, R. A. (2008). Risk factors for anxiety and depression in the elderly: A review. Journal of Affective
Disorders, 106(1), 29-44. doi:10.1016/j.jad.2007.06.005
Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1982). Development and validation of a geriatric
depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17(1), 37-49.

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

232

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 10º Congresso AIDAP/AIDEP Coimbra, 6-8 de Setembro de 2018

Estudo da estrutura fatorial do Cognitive Emotion Regulation
Questionnaire (CERQ) em adolescentes portugueses
Ana Paula Matos / CINEICC, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC),
apmatos@fpce.uc.pt
Joana Antunes / FPCEUC
Maria do Céu Salvador / CINEICC, FPCEUC
Maria do Rosário Pinheiro / CINEICC, FPCEUC
José Joaquim M. Costa / CINEICC, FPCEUC
Resumo
O Questionário de Regulação Emocional Cognitiva (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ; Garnefski,
Kraaij, & Spinhoven, 2001) é um questionário de autorresposta que pode ser administrado a partir dos 12 anos de idade,
permitindo avaliar as estratégias cognitivas de regulação emocional usadas pelos sujeitos com o objetivo de regular as
suas emoções perante acontecimentos de vida negativos. Os autores do questionário obtiveram uma estrutura fatorial
composta por nove subescalas distintas, de quatro itens cada, que se traduzem em diferentes estratégias cognitivas
de regulação emocional: autocrítica, ruminação, catastrofização, culpar o outro, aceitação, reavaliação positiva,
replaneamento, reorganização positiva, e colocar em perspetiva.
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O presente estudo analisou a estrutura fatorial da versão portuguesa do CERQ numa ampla amostra comunitária de
adolescentes portugueses. Apesar de não se ter encontrado uma estrutura com as nove estratégias originalmente
propostas, verificou-se uma solução de quatro componentes que possibilita a divisão entre estratégias mais ou menos
adaptativas, orientadas para o outro, para o sujeito ou para o acontecimento.
Considerando a associação, apontada na literatura, entre dificuldades de regulação emocional, avaliadas pelo CERQ,
e psicopatologia na adolescência, o presente estudo poderá contribuir para uma melhor avaliação das estratégias
cognitivas de regulação emocional implementadas pelos adolescentes e para aumentar o conhecimento sobre os
processos envolvidos no desenvolvimento e manutenção de perturbações emocionais na adolescência.
Palavras-chave: Regulação Emocional Cognitiva; Adolescência; Questionário; CERQ
Abstract
The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire - CERQ (Garnefski et al., 2001) is a self-report questionnaire that
can be administered to people from the age of 12, allowing the evaluation of cognitive emotion regulation strategies
used by subjects to regulate their emotions when facing negative life events. The authors of the questionnaire
obtained a factorial structure composed by nine distinct subscales of four items each, which derive into different
cognitive emotion regulation strategies: self-blame, rumination, catastrophizing, blaming others, acceptance, positive
reappraisal, refocus on planning, positive refocusing, and putting into perspective.
The present study analyzed the factorial structure of the Portuguese version of CERQ in a large community sample
of Portuguese adolescents. Although we didn’t found a structure with the nine strategies originally proposed, a four10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018
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component solution was found that allows the division between more or less adaptive strategies, oriented to the
other, to the subject or to the event.

Given the association, pointed out in the literature, between emotional regulation strategies, evaluated by CERQ, and
psychopathology in adolescence, the present study aims to contribute to a better evaluation of cognitive emotion

regulation strategies implemented by adolescents, improving knowledge about the development and maintenance of
emotional disorders, and to improve the prevention and treatment of psychopathology in adolescence.
Key-words: Cognitive Emotion Regulation; Adolescence; Questionnaire; CERQ
Introdução
A regulação emocional cognitiva está intimamente associada à vida humana e é extremamente importante para

ajudar as pessoas a gerirem ou regularem as suas emoções, especialmente perante acontecimentos de vida negativos,
ameaçadores ou em que se experienciam elevados níveis de stress (Garnefski et al., 2001).

Enquanto questionário de autorresposta, o CERQ (Garnefski et al., 2001) permite avaliar nove estratégias cognitivas
de regulação emocional concetualmente distintas: autocrítica (pensamentos que responsabilizam o sujeito pelo

acontecimento ou pelos erros que poderá ter cometido); ruminação (pensamentos recorrentes sobre os sentimentos

e pensamentos que surgiram durante o acontecimento negativo); catastrofização (pensamentos sobre o quão horrível
foi o acontecimento, considerando-o como a pior situação já vivenciada); culpar o outro (pensamentos sobre a

atribuição da culpa ao outro pelo acontecimento e sobre os erros que o outro cometeu); aceitação (pensamentos sobre

a aceitação do acontecimento, considerando que não há nada que possa fazer para mudar a situação e perspetivando a
continuação da vida para além do sucedido); reavaliação positiva (pensamentos sobre significados positivos associados
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ao acontecimento, tendo uma perspetiva do acontecimento como permitindo crescimento pessoal); replaneamento

(pensamentos sobre o que o sujeito deverá fazer para lidar com o acontecimento); reorganização positiva (pensamentos
sobre assuntos mais agradáveis comparativamente ao acontecimento); e colocar em perspetiva (pensamentos acerca da
relatividade do acontecimento ao comparar com outras situações).

O CERQ foi originalmente estudado em holandeses com idades a partir dos 12 anos, considerando que nessa idade
já têm competências cognitivas para compreender o significado dos itens (Garnefski et al., 2001). Os nove fatores
encontrados explicaram 64.6% da variância, revelando alfas de Cronbach entre .68 e .83, e uma fiabilidade teste-

reteste adequada ou boa. Verificou-se igualmente a possibilidade de dividir as estratégias de regulação emocional

em estratégias teoricamente mais adaptativas (reorganização positiva, reavaliação positiva, colocar em perspetiva,

replaneamento e aceitação; α = .91) e estratégias teoricamente menos adaptativas (ruminação, autocrítica, culpar o

outro e catastrofização; α = .87), com as estratégias mais adaptativas a serem reportadas mais frequentemente do que
as menos adaptativas.

O CERQ foi igualmente estudado em adolescentes de outras nacionalidades, com os resultados a irem ao encontro da

estrutura fatorial original, na versão francesa (d’Acremont & Van der Linden, 2007), na versão turca (Öngen, 2010) e na
versão romena (Perte & Miclea, 2001).

No que diz respeito ao modelo de dois fatores encontrado na versão original que distinguia estratégias mais e menos
adaptativas, os resultados da versão francesa (d’Acremont & Van der Linden, 2007) foram ao encontro do modelo
originalmente proposto. Contudo, na versão turca (Öngen, 2010), verificou-se uma estrutura com três fatores:
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subescalas adaptativas (reavaliação positiva, replaneamento e reorganização positiva); subescalas menos adaptativas
orientadas para o self (autocrítica e ruminação); e subescalas menos adaptativas orientadas para o outro (culpar o
outro e catastrofização).

Recentemente, Garnefski, Hossain, e Kraaij (2017) estudaram a estrutura fatorial do CERQ em adolescentes do

Bangladesh, mas não confirmaram a solução original de 9 fatores, pelo que construíram a partir dos resultados

encontrados duas escalas compósitas: Escala Total de regulação emocional focada na reavaliação (inclui itens das

subescalas reorganização positiva, replaneamento, reavaliação positiva e colocar em perspetiva); e Escala Total de

regulação emocional focada na preocupação (inclui itens das subescalas autocrítica, ruminação e catastrofização).

Outras análises fatoriais com outros números de fatores foram realizadas pelos autores, mas concluíram que a solução
que escolheram apresentar era a mais interpretável.

Estudos revelaram associações entre o uso das estratégias avaliadas pelo CERQ e psicopatologia na adolescência,
sobretudo em problemas de internalização (Garnefski, Kraaij, & van Etten, 2005), em que se registaram relações
positivas principalmente com as estratégias de ruminação, catastrofização e autocrítica, e relações negativas

com estratégias teoricamente mais adaptativas, como a reavaliação positiva (d’Acremont & Van der Linden, 2007;

Garnefski, Boon, & Kraaij, 2003; Garnefski, Hossain, & Kraaij, 2017; Garnefski & Kraaij, 2006; Garnefski & Kraaij, 2014;
Garnefski & Kraaij, 2016; Garnefski et al., 2005; Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer, & Teerds, 2002; Kraaij
et al., 2003; Öngen, 2010), inclusivamente em adolescentes com doença crónica (Kraaij & Garnefski, 2012). O estudo

do CERQ em adolescentes portugueses revela-se assim fundamental para uma melhor compreensão e intervenção nas
perturbações emocionais na adolescência.
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1. Objetivos
O presente estudo pretendeu examinar a estrutura fatorial da versão portuguesa do CERQ, as propriedades dos itens

e a consistência interna, procurando contribuir para a avaliação das estratégias cognitivas de regulação emocional em
adolescentes portugueses.
2. Método
2.1. Participantes
Participaram 2338 adolescentes portugueses (1461 do género feminino e 877 do género masculino), com idades entre
os 12 e os 17 anos (M = 13.94; DP = .928). Relativamente à classificação do nível socioeconómico (Simões, 1995), 1102

sujeitos (47.1%) encontravam-se num nível baixo, 523 (22.4%) num nível médio, e 318 (13.6%) num nível elevado, não
existindo informação para classificar o nível socioeconómico de 395 adolescentes (16.9%).

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os géneros ao nível da idade [t (1648,483) = 2,700, p =
.007], com os rapazes (M = 14.01; DP = 1.006) a revelarem uma idade média superior à das raparigas (M = 13.90; DP =

.875), mas a magnitude da diferença entre as médias foi muito pequena (η² = .003). Não se verificaram diferenças de
género no nível socioeconómico [X2(2) = .882, p = .643].
2.2. Instrumentos
Foi administrada a versão traduzida e adaptada por Matos, Cherpe e Serra (2012) do CERQ (Garnefski et al., 2001.
Os adolescentes foram instruídos para responderem atendendo à forma como geralmente pensam perante
acontecimentos negativos ou desagradáveis.
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O CERQ é constituído por 36 itens que são avaliados numa escala de resposta tipo Likert, variando entre 1 (quase
nunca) e 5 (quase sempre). O total da subescala é calculado a partir do somatório da pontuação dos itens pertencentes
à subescala. Quanto mais elevado for o valor numa subescala, maior é o recurso à estratégia correspondente.
2.3. Procedimento de recolha de dados
O presente estudo foi autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e pela Direção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) e encontrava-se associado ao projeto de investigação “Prevenção da
Depressão em Adolescentes Portugueses: Estudo de eficácia de uma intervenção com adolescentes e pais” (PTDC/
MHC-PCL/4824/2012), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pela Realan Foundation.
Os dados foram recolhidos em escolas públicas e privadas da região centro de Portugal. Foi assegurada a
confidencialidade a todos os estudantes que aceitaram participar de forma voluntária, tendo sido requerida a
assinatura de consentimento informado pelo estudante e pelo seu responsável legal.
2.4. Procedimento analítico e resultados preliminares
Recorreu-se ao software IBM SPSS Statistics, versão 22.0.0.2 para Windows, para realizar as análises do presente
estudo.
Verificou-se a adequabilidade da amostra e dos dados para a realização de uma Análise em Componentes Principais
com rotação varimax através da análise dos valores de assimetria e curtose (Kline, 2016), do tamanho da amostra
(Nunnally, 1978) e da linearidade (Tabachnick & Fidell, 2007). Uma análise dos diagramas de caixas permitiu identificar
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alguns casos como possíveis outliers. Contudo, verificaram-se valores similares na comparação entre a média e a

média 5% trimmed das variáveis em que se registaram possíveis outliers, e os casos apontados encontravam-se dentro
do intervalo de valores possíveis para as variáveis em questão, pelo que os casos foram mantidos nas análises. Em

termos da fatorabilidade da matriz de correlações, esta revelou várias correlações com r ≥ .3. O teste de esfericidade
de Bartlett foi estatisticamente significativo (p = .000) e o valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) excedeu o valor
recomendado de .6 (Pallant, 2011), sugerindo a fatorabilidade da matriz de correlações.

O número mínimo de componentes a reter foi baseado no critério de Kaiser, na análise do scree plot e no Método da
Análise Paralela, através do procedimento estatístico de simulação Monte-Carlo PCA (Pallant, 2011). Aceitaram-se
valores superiores a .3 nas comunalidades (h2) (Pallant, 2011).

O estudo das propriedades dos itens e da consistência interna foi realizado através da análise da média, desvio-padrão,
correlações item-total e alfa de Cronbach, aceitando-se valores ≥ .3 nas correlações item-total e um valor superior a .7
no alfa de Cronbach (Pallant, 2011).

3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1. Estudo da estrutura fatorial da versão portuguesa do CERQ
Iniciámos o estudo da estrutura fatorial da versão portuguesa do CERQ por uma Análise Fatorial Confirmatória

através do Mplus, versão 8.1 para o Windows. Os dados revelaram um mau ajustamento à versão original, pelo que
procedemos a uma análise exploratória dos dados. Com o objetivo de encontrar a estrutura fatorial mais robusta

e interpretável, procurámos recorrer a vários métodos de extração (Análise em Componentes Principais, Máxima
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Verosimilhança e Principais Eixos Fatoriais) e de rotação (oblimin e varimax). A Análise em Componentes Principais

(ACP) com rotação varimax foi a que revelou melhores resultados e apresentou-se como a mais interpretável, pelo que
a solução resultante será apresentada no presente estudo.

Ao realizar a ACP verificou-se a existência de 6 componentes com eigenvalues maiores ou iguais a 1. Uma análise do
scree plot sugeriu a retenção de 4 componentes. Recorrendo ao programa Monte Carlo PCA para Análise Paralela,

confirmou-se a retenção de 4 componentes. Procedeu-se à realização de uma nova ACP com rotação varimax e com

extração forçada a 4 componentes. Uma vez que o item 29 (“penso que tenho de aprender a viver com isto”, original
da subescala aceitação) apresentava pesos fatoriais semelhantes em dois componentes com uma interpretação

antagónica, decidiu-se excluir este item e realizar novamente uma ACP com rotação varimax com extração forçada a 4
componentes. A solução final de 4 componentes (cf. Quadro 1) explicou um total de 52.225% da variância.

O componente 1 corresponde às estratégias teoricamente mais adaptativas orientadas para a relação entre o sujeito
e o acontecimento, isto é, foca-se nas estratégias implementadas pelo sujeito perante o acontecimento negativo,
envolvendo algum tipo de planeamento ou ação, procurando mudar, aceitar e/ou aprender com a situação, de

uma forma teoricamente mais adaptativa. Engloba um total de 13 itens provenientes das subescalas originais de
replaneamento, reorganização positiva, reavaliação positiva e aceitação.

O componente 2, relacionado com as estratégias teoricamente menos adaptativas orientadas para o sujeito, ficou
constituído por um total de 13 itens, envolvendo estratégias de autocrítica, ruminação e catastrofização. O

componente apresentou igualmente um item proveniente da subescala original de aceitação (item 20). Tal pode
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ser indicador de que a estratégia avaliada por este item é interpretada pelos adolescentes portugueses não como
a estratégia de aceitação originalmente concetualizada, mas sim como uma resignação passiva a experiências

ou emoções negativas, algo que tem sido igualmente mencionado na literatura como estando associado a pior

ajustamento (Garnefski & Kraaij, 2006). O próprio item 2, também original da subescala aceitação, apresentou um

peso fatorial no componente 2, mas uma vez que o seu peso fatorial era superior no componente 1, e considerando a
proximidade ao conteúdo do item 11, decidiu-se manter o item no primeiro componente.

O componente 3 engloba estratégias teoricamente mais adaptativas orientadas para o acontecimento. Com um total
de 5 itens, este componente conjuga estratégias que se focam na avaliação ou comparação do acontecimento,

procurando analisar a sua relatividade ou significados positivos associados à situação. É de notar que a maioria dos

itens que constituem este componente também apresenta pesos fatoriais superiores a .3 no componente 1, tal como
alguns itens do componente 1 apresentam no componente 3. Esta partilha poderá ser explicada pelo facto de ambos
os componentes procurarem avaliar estratégias teoricamente mais adaptativas. Uma vez que a estrutura fatorial

encontrada não conseguiu ir ao encontro do objetivo da criação do CERQ, em que se pretendia avaliar o maior número
possível de estratégias cognitivas de regulação emocional, considerámos que aglomerar estes dois componentes num
só poderia ser redutor, e que a possibilidade de distinguir entre estratégias mais orientadas para o acontecimento e
mais orientadas para o sujeito poderia enriquecer o presente trabalho.

O componente 4 envolve as estratégias teoricamente menos adaptativas orientadas para o outro, sendo constituído

pelos 4 itens originais da subescala culpar o outro. O item 26 também revelou um peso fatorial de .367 no componente
4, mas considerou-se preferível manter o item no componente 2, não só por ser superior o peso fatorial nesse
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componente, mas também porque este item é proveniente da subescala original de catastrofização, sendo o
componente 2 igualmente constituído pelos restantes itens originais dessa subescala.
A interpretação anteriormente apresentada dos componentes atendeu às interpretações realizadas noutros estudos
do CERQ em adolescentes. Já no estudo da versão original (Garnefski et al., 2001) se havia avançado a possibilidade
de dividir as estratégias cognitivas de regulação emocional em estratégias teoricamente mais adaptativas e menos
adaptativas, sendo de notar que os itens das subescalas que pertencem a esses dois grandes fatores corresponderam
aos mesmos itens que constituem os componentes mais e menos adaptativos encontrados no presente estudo, com
a exceção dos itens 20 e 29. Os resultados da versão francesa (d’Acremont & Van der Linden, 2007) foram ao encontro
da divisão de dois fatores apresentada na versão original. Na versão turca (Öngen, 2010) verificou-se uma divisão entre
estratégias mais e menos adaptativas, mas também entre estratégias menos adaptativas orientadas para o sujeito e
orientadas para o outro. Na versão estudada em adolescentes no Bangladesh (Garnefski et al., 2017) registaram-se
igualmente dificuldades em confirmar a estrutura fatorial original do CERQ, tendo os autores acabado por apresentar
a solução que consideraram mais interpretável: dividiram em duas escalas totais, uma que englobou estratégias mais
adaptativas, e outra com estratégias menos adaptativas.

Item
14
5

Quadro 1. Solução resultante da ACP com rotação varimax com 35 itens do CERQ
Matriz de componentes

Penso na forma como posso lidar melhor com a situação.
Penso no que posso fazer de melhor.

1
.744
.721

2

3

4

ℎ2
.605
.531
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4
6
31
15
13
11
22
32
33
2
23
28
17
30
35
10
3
1
12
19
20

Penso em coisas mais agradáveis do que aquela que me aconteceu.
Penso que posso aprender alguma coisa com a situação.
Penso em acontecimentos agradáveis.
Penso que posso tornar-me uma pessoa mais forte como resultado das
coisas que aconteceram.
Penso em coisas agradáveis que nada têm a ver com isto.
Penso que tenho de aceitar a situação
Penso em alguma coisa agradável em vez de pensar naquilo que aconteceu.
Penso num plano acerca do que posso fazer de melhor.
Procuro os aspetos positivos da situação.
Penso que tenho de aceitar que isto aconteceu.
Penso em como mudar a situação.
Penso que basicamente a causa tem a ver comigo.
Continuo a pensar no quão terrível foi aquilo que me aconteceu.
Penso constantemente nos sentimentos que a situação me provocou.
Penso continuamente em como a situação foi horrível.
Sinto que sou o responsável pelo o que aconteceu.
Penso muitas vezes no que sinto acerca do que me aconteceu.
Sinto que sou o culpado por isto.
Estou preocupado com o que penso e sinto acerca do que me aconteceu.
Penso nos erros que fiz nesta situação.
Penso que não consigo mudar nada acerca disto.

.704
.671
.655
.645
.638
.637
.624
.615
.607
.574
.570

.362

.349
.735
.732
.729
.713
.710
.688
.681
.657
.653
.630

.315
.372
.496
.336

.528
.514
.603
.506
.492
.464
.530
.522
.630
.479
.461
.580
.602
.566
.596
.509
.553
.497
.500
.501
.428
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21

Quero entender porque é que me sinto da maneira como me sinto
relativamente ao que me aconteceu.
8
Penso muitas vezes que o que me aconteceu foi muito pior do que aquilo que
aconteceu aos outros.
26
Penso muitas vezes que o que me aconteceu é a pior coisa que pode
acontecer a uma pessoa.
25
Penso que isto não foi tão mau comparado com outras coisas.
34
Digo a mim próprio que existem coisas piores na vida.
16
Penso que as outras pessoas passam por experiências muito piores.
24
Penso que esta situação também tem algo de positivo.
7
Penso que tudo poderia ter sido muito pior.
36
Sinto que basicamente a causa tem a ver com os outros.
9
Sinto que os outros são culpados por isto.
18
Penso que os outros são responsáveis por aquilo que aconteceu.
27
Penso nos erros que os outros fizeram nesta situação.
Eigenvalue

8.422

.320
6.514

2.104

.760
.760
.754
.536
1.239

Variância Explicada

18.726

17.818

8.446

7.236

.354
.387

.606

.441

.515

.356

.511

.680
.636
.629
.574
.479

.493
.339

.367

.428
.591
.558
.473
.593
.356
.624
.600
.603
.458
Total
52.225

3.2. Consistência interna, médias e desvios-padrão
Os alfas de Cronbach revelaram uma consistência interna adequada nos quatro componentes (cf. Quadro 2).
Verificaram-se igualmente correlações item-total superiores a .4 em todos os itens.
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Para possibilitar a comparação entre os componentes, dividiu-se o resultado do somatório das pontuações dos itens
pelo número de itens de cada componente, permitindo uma variação das pontuações entre 1 e 5.

Atendendo ao valor médio e desvio-padrão de cada componente, os sujeitos reportaram recorrer mais

frequentemente a estratégias teoricamente mais adaptativas, em comparação com as menos adaptativas, uma

tendência encontrada noutros estudos (d’Acremont & Van der Linden, 2007; Garnefski et al., 2001; Garnefski et al.,
2017).

Em termos das estratégias teoricamente mais adaptativas, o recurso às estratégias orientadas para a relação entre o
sujeito e o acontecimento foi reportado como mais frequente pelos adolescentes comparativamente às estratégias
orientadas para o acontecimento. Sobre este aspeto poderá ser importante explorar se existe uma relação entre

o desenvolvimento cognitivo/emocional e a implementação de estratégias mais focadas no acontecimento ou no

sujeito, uma vez que durante a adolescência ocorrem desenvolvimentos em regiões cerebrais associadas à regulação
emocional, mas só se verifica uma aquisição completa das competências associadas à regulação numa fase final do
desenvolvimento na adolescência (Steinberg, 2005). Foi igualmente observado por Garnefski e Kraaij (2006) que

apesar das estratégias usadas por adultos e por adolescentes serem as mesmas, existe um aumento no seu uso da
adolescência para a idade adulta.

Relativamente às estratégias teoricamente menos adaptativas, os adolescentes reportaram recorrer mais

frequentemente a estratégias orientadas para eles próprios em comparação com estratégias orientadas para os outros.
Ainda que este dado seja relevante, poderá ser pertinente em estudos futuros analisar se a desejabilidade social pode
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ter tido um impacto nos resultados relativos ao recurso a estratégias menos adaptativas orientadas para o outro, uma
vez que envolve a culpabilização de outras pessoas.
Quadro 2. Alfa de Cronbach (α), média (M) e desvio-padrão (DP) para amostra total e por género
Amostra Total
Género Masculino
Género Feminino
α
Mínimo - Máximo
M
DP
M
DP
M
DP
F1
.909
1-5
3.127
.825
3.140
.825
3.119
.825
F2
.900
1-5
2.503
.779
2.320
.719
2.613
.793
F3
.787
1-5
2.828
.892
2.807
.858
2.841
.912
F4
.753
1-5
1.839
.688
1.917
.707
1.792
.672
Nota 1. F1 = Estratégias teoricamente mais adaptativas orientadas para a relação entre o sujeito e o acontecimento; F2 =
Estratégias teoricamente menos adaptativas orientadas para o sujeito; F3 = Estratégias teoricamente mais adaptativas
orientadas para o acontecimento; F4 = Estratégias teoricamente menos adaptativas orientadas para o outro

4. Conclusão
Apesar da estrutura fatorial encontrada no presente estudo não ter revelado as nove estratégias originalmente
propostas (Garnefski et al., 2001), é relevante verificar que a solução apresentada está de acordo com a literatura e que
possibilita a avaliação de estratégias cognitivas de regulação emocional, mais ou menos adaptativas, orientadas para o
outro, para o próprio ou para o acontecimento. Ainda que seja um estudo preliminar, os resultados do presente estudo
podem permitir avanços importantes na avaliação de estratégias cognitivas de regulação emocional em adolescentes
portugueses, o que se revela de extrema importância atendendo às relações encontradas na literatura entre as
estratégias avaliadas pelo CERQ e psicopatologia na adolescência (d’Acremont & Van der Linden, 2007; Garnefski et al.,
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2003; Garnefski et al., 2017; Garnefski & Kraaij, 2006; Garnefski & Kraaij, 2014; Garnefski & Kraaij, 2016; Garnefski et
al., 2005; Garnefski et al., 2002; Kraaij & Garnefski, 2012; Kraaij et al., 2003; Öngen, 2010).
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Resumo
A depressão é um problema de saúde relevante entre adolescentes que tem vindo a aumentar nos últimos anos. É

durante a adolescência que as percentagens de depressão aumentam encontrando-se prevalências de sintomatologia
depressiva clínica e subclínica a variar entre os 7.5% e os 29.2%, ambas associadas a sérias consequências a curto

e a longo prazo. Para a tratar e prevenir são necessários instrumentos de avaliação e de rastreio da sintomatologia

depressiva curtos, precisos e específicos para adolescentes. O Children’s Depression Inventory: Short-Form (CDI-S;
Kovacs, 1992) é uma escala de autorresposta que avalia a presença e gravidade de sintomatologia depressiva em

crianças e adolescentes, entre os 7 e os 17 anos. Esta versão breve do CDI não foi ainda estudada em Portugal, pelo que
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a presente investigação teve como objetivo estudar algumas propriedades psicométricas do CDI-S, nomeadamente
a sua estrutura fatorial, através de uma análise fatorial exploratória (AFE), e a sua consistência interna. A estrutura
da escala revelou-se diferente do original, apresentando 2 fatores (Tríade Cognitiva Negativa e Humor Negativo).
Ambos os fatores, assim como o total do CDI-S revelaram valores de consistência interna entre razoáveis e bons.

Dada a importância de se avaliar, de forma eficaz e simples, a sintomatologia depressiva na adolescência, revelou-se
pertinente estudar a versão breve do CDI, a escala mais frequentemente utilizada para a avaliação de depressão na

adolescência, numa amostra de adolescentes Portugueses. esta versão portuguesa do CDI-S fica assim disponível para
poder ser usada em na clínica e em investigação, e para continuar a ser investigada em termos das suas características
psicométricas.

Palavras-chave: adolescentes, depressão, CDI-S, análise fatorial

Abstract
Depression is a relevant health problem among adolescents, which has been increasing in recent years. It is during
adolescence that the percentages of depression increase, with prevalences of clinical and subclinical depressive

symptoms ranging from 7.5% to 29.2%, both associated with serious short-term and long-term consequences. To treat
and prevent it, short, precise and specific instruments for the evaluation and screening of depressive symptomatology
are necessary for adolescents. The Children’s Depression Inventory: Short-Form (CDI-S; Kovacs, 1992) is a self-

response scale that assesses the presence and severity of depressive symptomatology in children and adolescents,

aged 7 to 17 years. This short version of the CDI has not yet been studied in Portugal, so the present research aimed
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to study some psychometric properties of CDI-S, namely its factorial structure through an exploratory factorial

analysis and internal consistency. The structure of the scale was different from the original, presenting 2 factors

(Negative Cognitive Triad and Negative Humor). Both factors, as well as the total CDI-S, revealed values of internal

consistency between reasonable and good. Given the importance of evaluating, in an effective and simple way, the

depressive symptomatology in adolescence, it was pertinent to study the short version of the CDI, the most frequently
used scale for the evaluation of depression in adolescence, in a sample of Portuguese adolescents. this Portuguese

version of CDI-S is thus available to be used in clinical and research, and to continue to be investigated in terms of its
psychometric characteristics.

Keywords: adolescents, depression, ICD-S, factor analysis
Introdução
Depressão na adolescência
Considerando todos os desafios e mudanças próprias da adolescência é compreensível que os adolescentes

experienciem emoções desagradáveis e que relatem inúmeras flutuações nos seus estados emocionais (para uma
revisão, Gilbert, 2012). Todavia, nem todos os adolescentes conseguem passar pelos desafios desenvolvimentais

inerentes a esta etapa de vida de forma saudável, sendo a problemática da depressão bastante importante nesta
faixa etária. Nesta linha Avenoli et al. (2015) encontraram uma prevalência de depressão ao longo da vida de 11%

nos EUA, enquanto Balázs et al. (2013) obtiveram que 29.2% adolescentes europeus apresentavam sintomatologia

depressiva subclínica. Já em contexto português estudos apresentam percentagens de sintomatologia depressiva a

variar entre o 11.2% e 14.8% em adolescentes (Arnarson et al., 2015; Cardoso, Rodrigues, & Vilar, 2004). A depressão
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clínica e subclínica nesta faixa etária é preocupante pelas sérias consequências a que se associa a curto e a longo prazo.
Entre elas a comorbilidade com outras perturbações, o alto risco de recorrência, e a interferência no funcionamento

global dos adolescentes, prejudicando as relações sociais (com amizades caracterizadas por menor intimidade e maior

conflito), o rendimento académico, e conduzindo muitas vezes a ideação suicida (Arnarson & Craighead, 2009; Avenoli
et al., 2015; Balázs et al., 2013; Rohde, Lewinsohn, Klein, Seeley, & Gau, 2013; Borelli & Prinstein, 2006; Prinstein et al.,

2005). Sobre as manifestações mais específicas de depressão na adolescência, alguns autores têm verificado que, além

da irritabilidade, já contemplada pelo DSM-5 (APA, 2013), se salientam também sentimentos de desvalorização pessoal
(Nardi, Francesconi, Catena-Dell’Osso, & Bellantuono, 2013; Yorbik, Birmaher, Axelson, Williamson, & Ryan, 2004),

que se encontram relacionados com o autocriticismo, um construto que se tem mostrado importante na explicação de
depressão (Salvador, Carona, Castilho, & Rijo, 2017; Shahar, Blatt, Zuroff, Kuperminc, & Leadbeater, 2004).
Children’s Depression Inventory: Short-Form
Existem diversas medidas de avaliação da depressão na adolescência, entre as quais o Children’s Depression Inventory
(Kovacs, 1992) encontrado como a escala mais comumente utilizada para a avaliação de depressão na adolescência
numa revisão sistemática de Stockings et al. (2015). Dada a importância de identificar de forma eficaz e simples

a sintomatologia depressiva na adolescência, Kovacs (1992) desenvolveu uma versão breve do CDI com o intuito

de fornecer uma medida psicométrica breve de reconhecer sintomatologia depressiva em crianças/adolescentes,

nomeadamente em contextos de saúde primários. Para determinar que itens iriam constituir o CDI-S, Kovacs (1992)

maximizou a consistência interna da escala original ao omitir os itens com correlações inter-item mais baixas e retendo
os 10 restantes, cuja consistência interna foi de .80.
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Do nosso conhecimento existem apenas dois estudos que analisaram simultaneamente a estrutura fatorial e a
consistência interna da versão breve do CDI. O primeiro, realizado em Espanha, é o de Del Barrio, Roa, Olmed e
Colodrón (2002) com uma amostra de 1615 crianças/adolescentes entre os 9 e os 15 anos. Para o estudo fatorial da
escala os autores recorreram a uma Análise de Componentes Principais (ACP) com rotação varimax. A solução obtida
explicou 50% da variância e ficou composta por 3 fatores. O primeiro fator, denominado Autoestima Baixa e formado
por 4 itens, explicou 30% da variância total; o segundo (Anedonia) e o terceiro (Desesperança), ambos constituídos
por 3 itens, explicaram respetivamente, 11% e 9% da variância. A escala manteve os 10 itens cujas saturações fatoriais
variam entre .32 e .89. Esta adaptação da escala obteve uma consistência interna de .71.
O segundo estudo foi conduzido, em 2016, por De la Vega et al., nos EUA, numa amostra de 97 adolescentes, com
idades compreendidas entre os 8 e os 20 anos e algum tipo de deficiência física. Os autores procederam a uma Análise
Fatorial Confirmatória (AFC), utilizando o método Maximum Likelihood Mean Adjusted para a extração dos fatores,

com o objetivo de confirmar se os itens representavam um só fator esperado (i.e. depressão). Os autores mencionaram
que a escala se mostrava bem ajustada ao modelo de um fator na AFC, tendo considerado a significância do qui

quadrado (χ2 = 127.94, p < .01) e a maioria dos itens com loadings entre .50 e .87. Ainda assim, dois dos itens (“Faço
tudo mal” e “Tenho muitos amigos”) tiveram uma saturação baixa (<.3). Os autores optaram por manter estes dois
itens, argumentando que o seu comportamento poderia estar relacionado com características da amostra (i.e., o
facto de as crianças terem uma deficiência física e, por isso, se perceberem limitadas nas suas ações e com acesso
reduzido a contextos sociais) e não pelo facto de os itens não avaliarem adequadamente sintomatologia depressiva. A
consistência interna obteve um valor de .84, avaliada pelo alfa de Cronbach.
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Um outro estudo (Kagotho, Patak-Pietrafesa, Ssewamala e Kirkbride, 2018) investigou a estrutura fatorial do CDI-S
(sem reportar a consistência interna da escala) através de uma Análise Fatorial Exploratória (AFE), seguida de AFC,
numa amostra de 1348 adolescentes Quenianos entre os 13 e os 18 anos. O scree plot da AFE sugeria uma possível
solução de 2 fatores, contudo atendendo ao método de Análise Paralela (AP) apenas o valor próprio do primeiro fator
era superior ao obtido por meio dos dados aleatórios, pelo que os autores consideraram a solução de um fator. Na
análise confirmatória dois itens foram eliminados, um por apresentar baixo peso fatorial (item “Tenho muitos amigos”;
género feminino = .36; género masculino = .29) e outro por ter valores residuais superiores a .3 (item “Detesto-me”).
Posto isto, a estrutura unifatorial de 8 itens apresentou bons índices de ajustamento quer para o género feminino (χ2
(20) = 29.48, p ≤ .78; RMSEA = .03; CFI = .98; TLI = .97), quer para o género masculino (χ2 (20) = 44.24, p ≤ .001; RMSEA
= .04; CFI = .95; TLI = .94).
1. Objetivos
A depressão na adolescência, já clinicamente significativa ou ainda subclínica, é frequente e tem consequências
preocupantes. Assim, torna-se premente não só tratá-la como preveni-la, pelo que são necessários instrumentos
breves, precisos e específicos para a avaliação e rastreio da sintomatologia depressiva em adolescentes. A presente
investigação pretende avaliar algumas propriedades psicométricas do CDI-S, numa amostra de adolescentes
portugueses, no que respeita à sua estrutura fatorial e consistência interna.
2. Método
Participantes
A presente amostra ficou constituída por 2430 adolescentes que frequentavam o 3º Ciclo do Ensino Básico, dos quais
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

255

922 (37.9%) do género masculino e 1508 (62.1%) do género feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 18

anos (M = 13.94, DP = .94), revelando a idade uma diferença estatisticamente significativa em relação ao género (U =
661318, p = .032) com os rapazes (M = 14.01, DP = 1.01) a apresentarem idades significativamente superiores aos das

raparigas (M = 13.90, DP = .88). No que respeita ao nível socioeconómico da família 47.1% da amostra pertencia ao nível
baixo, 22.3% ao nível médio e 13.6% ao nível baixo, de acordo com a classificação de Simões (1995).
Instrumentos
O Children’s Depression Inventory: Short-Form (CDI-S; Kovacs, 1992) é uma escala de autorresposta cujos itens
são considerados representativos dos critérios de diagnóstico que permitem a identificação da sintomatologia

depressiva. O CDI-S avalia tristeza, pessimismo, eu-desvalorizado, eu-odiado, choro, irritabilidade, imagem corporal

negativa, solidão, amizades e sentimento de não ser amado. À criança/adolescente é pedido que escolha a opção que
melhor traduz a sua experiência nestas áreas nas duas últimas semanas. Num total de 10 itens, cada um apresenta 3

alternativas de resposta pontuadas entre 0 (ausência de problema) e 2 (problema grave), sendo que a cotação dos itens
2, 3, 5, 8 e 10 deve ser invertida. A pontuação total do inventário é obtida através do somatório da pontuação de todos
os itens, podendo esta variar entre 0 e 20 pontos, de forma que valores finais mais elevados indicam maior gravidade
de sintomatologia depressiva.
Procedimento
A recolha de amostra do presente estudo decorreu em escolas do Norte e Centro de Portugal. O estudo foi autorizado
pelas entidades nacionais que regulam a investigação científica, assim como pelas direções das escolas. Após obtido

consentimento dos pais foi também pedido aos adolescentes para assinarem um consentimento informado, tendo sido
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assegurada a confidencialidade. Os questionários foram administrados pelos investigadores em sala de aula. Foram
definidos como critérios de exclusão dos participantes neste estudo: (i) idades inferiores a 12 anos; (ii) idades superiores
a 18 anos e (iii) evidência clara de incompreensão das instruções de resposta e/ou o preenchimento incompleto das
medidas aplicadas.
Estratégia analítica
Os procedimentos estatísticos foram realizados através do IBM SPSS Statistics, versão 22.0 para Windows (SPSS Inc,
Chicago, IL).
Executou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov de modo a averiguar a existência de condições de aplicação dos testes
paramétricos, sendo a distribuição das variáveis considerada normal para valores de p ≥ .05 (Field, 2009). Para
averiguar diferenças entre grupos foi utilizado o teste não-paramétrico Mann-Whitney.
Procedeu-se à Análise Fatorial Exploratória (AFE) verificando-se se a amostra cumpria os requisitos para a sua
execução. Recorreu-se ao critério de que uma amostra superior a 300 casos produzirá uma solução fatorial estável
(Field, 2013) e foram analisados o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Esfericidade de Bartlett. Na interpretação dos
resultados obtidos através do teste de KMO usou-se a classificação sugerida por Hutcheson e Sofroniou (cit in Field,
2009), considerando-se o valor como inaceitável sempre que inferior a .50; medíocre entre .51 e .70; bom entre .71 e
.80; muito bom entre .81 e .89 e excelente acima de .90. Relativamente ao teste de Esfericidade de Bartlett este deve
ser significativo (p <.05) (Field, 2009). De acordo com Tabachnick e Fidell (2013) é desejável que a matriz de correlações
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inter-itens apresente valores > .3. No teste de comunalidades usou-se o critério de que os itens com valores < .2 devem
ser eliminados (Child, 2006).

O método de AFE utilizado foi o dos Principais Eixos Fatoriais (PEF) que procura “identificar os fatores latentes que
explicam as intercorrelações observadas nas variáveis originais” (Marôco, 2014, p. 527), recomendado por Fabrigar

et al. (cit in Costello & Osborne, 2005) se o pressuposto da normalidade multivariada for violado. Para aumentar a

interpretação da solução encontrada, procedeu-se à rotação ortogonal Varimax, utilizada por Del Barrio et al. (2002).
Apesar do critério de Kaiser (retenção de fatores com valores próprios acima de 1) ser mais frequentemente usado,

este critério subestima o número de fatores (Field, 2013). Como tal, optou-se por se utilizar o critério de Jolliffe (cit
in Field, 2013) que sugere a retenção de fatores com valores próprios acima de .7. O critério utilizado relativamente

às saturações fatoriais foi o de Tabachnick e Fidell (2013) que consideram que valores iguais a .32 constituem o valor
mínimo para que um item possa ser interpretado num determinado fator.

Os itens foram analisados através da correlação corrigida de cada item com o total da escala e com os fatores,

recorrendo-se ao critério de Field (2013) de que estas devem ser superiores a .3. Relativamente à fidelidade da escala,

recorreu-se à análise da consistência interna através do cálculo do alfa de Cronbach, considerando-se valores inferiores
a .60 como inadmissíveis; entre .61 e .70 como fracos; entre .71 e .80 como razoáveis; entre .81 e .90 como bons e
superiores a .90 como muito bons (Pestana e Gageiro, 2005).
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
As variáveis na amostra não seguiram uma distribuição gaussiana (K-S, p = .000), mas a medida de adequabilidade
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amostral mostrou-se excelente (KMO = .91) e o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (χ² = 8042.31, p <
.001), encontrando-se a maioria das correlações inter-itens acima de .3.
Tabela 1. Pesos fatoriais e comunalidades (h2) da análise PEF com rotação Varimax forçada a 2 fatores
Itens

F1

F2

h2

F1. Tríade Cognitiva Negativa
2. Nunca nada me vai correr bem

.54

3. Faço tudo mal

.47

.39
.33

7. Detesto-me

.66

.59

14. Sou feio/a

.72

.55

22. Não tenho amigos/as

.41

.22

25. Tenho a certeza de que ninguém gosta de mim

.46

.34

F2. Humor Negativo
1. Sinto-me sempre triste

.70

.54

10. Tenho vontade de chorar todos os dias

.69

.60

11. Tudo me aborrece imenso

.45

.31

20. Sinto-me sempre muito só

.54

.50

A execução da AFE, segundo o método PEF com rotação Varimax, originou uma solução unifatorial a explicar
39.08% da variância total, com comunalidades a variar entre .22 e .57 e loadings entre .55 e .75. Considerando
estudos anteriores (Del Barrio et al., 2002; Kagotho et al., 2018) em que foi encontrada ou sugerida uma estrutura
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multifatorial, procedeu-se a uma segunda AFE com os mesmos critérios, mas forçando a extração a 3 e a 2 fatores.
Enquanto a estrutura forçada a 3 fatores não se revelou interpretável teoricamente, a solução forçada a 2 mostrou
bons resultados. A percentagem de variância total explicada foi de 43.77% com o primeiro fator a explicar 23.24%
e o segundo 20.53%, encontrando-se os loadings entre .45 e .72. A tabela 1 apresenta os fatores com os itens que os
compõem e respetivos loadings, assim como as comunalidades (h2) para cada item. O primeiro fator denominado
(Tríade Cognitiva Negativa) é constituído por itens que se caraterizam por uma visão negativa do eu (e.g., “sou feio/a”),
da sua relação com os outros (e.g., “Tenho a certeza de que ninguém gosta de mim”) e do futuro (e.g., “Nunca nada
me vai correr bem”). Por outro lado, o segundo fator, Humor Negativo, parece associar-se mais com a experiência
emocional característica da sintomatologia depressiva, avaliando inclusivamente critérios do diagnóstico de depressão
(i.e., “Sinto-me sempre triste” e “Tudo me aborrece imenso”). Atendendo aos resultados obtidos, escolhemos como
solução final a estrutura bifatorial do CDI-S.
Os itens foram analisados através das suas médias e desvios-padrão, das correlações corrigidas item-total e do valor do
α de Cronbach quando o item é eliminado. A consistência interna da escala, revelou-se boa para o total da escala (.86),
com valores razoáveis para o fator 1 (.79) e o fator 2 (.77) (tabela 2).
A solução bifatorial do CDI-S obtida neste estudo parece ser uma mais valia em relação à estrutura unifatorial, por um
lado porque a sua fiabilidade se mantém, e por outro porque acrescenta informação relevante sobre as dimensões que
explicam os diferentes sintomas avaliados.
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Tabela 2. Médias (M) e Desvios-padrão (DP), Correlações Item-total (r), Alfa de Cronbach
quando o item é eliminado (α1) e Alfa de Cronbach dos fatores (α 2)

Itens

M

DP

r

F1. Tríade Cognitiva Negativa (α 2 = .79)
2. Nunca nada me vai correr bem
3. Faço tudo mal
7. Detesto-me
14. Sou feio/a
22. Não tenho amigos/as
25. Tenho a certeza de que ninguém gosta de mim

α1

.70
.54
.28
.72
.38
.29

.56
.56
.51
.67
.51
.52

.56
.51
.66
.61
.41
.50

.75
.76
.73
.74
.78
.76

.13
.32
.23
.24

.38
.59
.47
.48

.61
.63
.49
.58

.70
.68
.75
.70

F2. Humor Negativo (α 2 = .77)

1. Sinto-me sempre triste
10. Tenho vontade de chorar todos os dias
11. Tudo me aborrece imenso
20. Sinto-me sempre muito só

No presente estudo obteve-se uma solução de 2 fatores enquanto Del Barrio et al. (2002) encontrou uma solução
trifatorial. No entanto, verifica-se alguma congruência na distribuição dos itens pelos fatores, na medida em que 3
dos 4 itens do fator Humor Negativo pertenciam, no estudo espanhol, ao fator Anedonia e os itens do fator Tríade
Cognitiva Negativa agrupam 3 itens do fator Desesperança e outros 3 do fator Autoestima. Neste estudo os itens
organizaram-se de acordo com os constructos de Tríade Cognitiva Negativa da depressão e de Humor Negativo. Nesta
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

261

linha parece ser importante que os profissionais de saúde, em caso de entrevista clínica, conduzam as suas perguntas

no sentido de avaliarem a visão negativa de si, da sua relação com os outros e do futuro, assim como a emocionalidade
dos adolescentes e a forma como esta se manifesta.

O item “Não tenho amigos/as” é aquele que tem características psicométricas menos favoráveis (comunalidades

e loadings) nos diferentes estudos (Del Barrio et al., 2002; De la Vega et al., 2016; Kagotho et al., 2018), incluindo o

presente estudo. Este comportamento poderá sugerir que na prática a avaliação que os adolescentes fazem sobre o

seu número de amigos poderá não ser um indicador específico de sintomatologia depressiva, podendo associar-se a

outras formas de psicopatologia. No rastreio de depressão, os clínicos deverão estar atentos a outros aspetos da vida
social dos adolescentes, nomeadamente ao isolamento social e à qualidade (e não tanto quantidade) das relações de

amizades existentes. Outros itens poderiam ser incluídos, por exemplo com as formulações “Os meus amigos não me
compreendem” e “Os meus amigos não me apoiam”, refletindo as dimensões de suporte e proximidade nas relações.

Ainda assim, optou-se por manter o item na escala dado que as suas propriedades eram adequadas e por se considerar
pertinente que o seu comportamento possa ser estudado em amostras comunitárias e em amostras clínicas de

adolescentes com depressão. Além disso, em termos de conceptualização da depressão e implicações para a prática

clínica, é importante notar que os itens que mais contribuem para o fator Tríade Cognitiva Negativa estão relacionados
com a avaliação negativa do eu (i.e., “Sou feio/a” e “Detesto-me”), diretamente relacionada com o autocriticismo,
construto que se tem revelado importante na explicação de depressão (Salvador et al., 2017; Shahar et al., 2004).
A presente investigação constitui um passo importante no estudo das propriedades psicométricas do CDI-S

em adolescentes portugueses e aponta para a necessidade de, em investigações futuras, confirmar a estrutura
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obtida através de uma AFC, analisando a invariância entre géneros e idades, a validade convergente e divergente
e a fiabilidade teste-reteste. Este estudo sugere algumas orientações para o trabalho de avaliação e rastreiro da

depressão, nomeadamente a vantagem de se poder utilizar esta medida breve e fiável do CDI, e poderá também indicar
áreas específicas e importantes de intervenção (por exemplo, promover atitudes auto-compassivas e humor positivo).
A presente amostra, embora inclua um número bastante elevado de adolescentes da população geral, é constituída

essencialmente por jovens que apresentam níveis baixos de sintomatologia depressiva, pelo que estudos futuros com
adolescentes deprimidos revelam-se muito pertinentes.
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Resumo
Este estudo teve por objetivo estudar as qualidades psicométricas da versão portuguesa do Relationship Belief
Inventory, que avalia crenças disfuncionais em relações de casal (“O Desacordo É Destrutivo”, “A Leitura da Mente
É Esperada”, “Os Parceiros Não Podem Mudar”, “Os Sexos São Diferentes” e “Perfeccionismo Sexual”). Efetuada a
tradução e retroversão, o questionário foi aplicado online, a 319 adultos (83% do sexo feminino e com 31,64 anos
em média). Apesar de pequenas discrepâncias detetadas pela análise fatorial, decidiu-se manter a estrutura do
questionário nesta fase inicial do estudo. Os coeficientes alfa foram semelhantes aos reportados na literatura,
entre .68 e .80 (.85 para o resultado global). Os resultados correlacionaram-se de forma coerente com os de outros
questionários medindo a Satisfação com a Relação, Satisfação Esperada em Situações Alternativas, Investimento,
Compromisso (da Escala do Modelo do Investimento) e Comportamentos de Infidelidade (do Questionário
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Multidimensional de Comportamentos Extra-Relacionais). A versão portuguesa do RBI vem colmatar uma importante
necessidade dos investigadores e clínicos que trabalham com casais disfuncionais.
Palavras-chave: Relações de Casal, Crenças Disfuncionais, Satisfação Conjugal, Infidelidade
Abstract
This study had as its goal the evaluation of the psychometric qualities of the Portuguese version of the Relationship
Belief Inventory, which assesses dysfunctional beliefs in couple relationships (“Disagreement is Destructive”,
“Mindreading is Expected”, “Partners Cannot Change”, “The Sexes are Different”, and “Sexual Perfectionism”). After
being translated and back translated, the questionnaire was administered online to a sample of 319 adults (83%
female and with an average age of 31.64 years). In spite of small discrepancies detected in factor analysis, it was
decided to maintain the structure of the questionnaire in this initial phase of its study. Alpha coefficients were similar
to those reported in the literature, between .68 and .80 (.85 for the global score). Scores correlated coherently with
those of other questionnaires measuring Relationship Satisfaction, Satisfaction Expected in Alternative Situations,
Investment, Commitment (from the Investment Model Scale) and Infidelity Behaviors (from the Multi-Dimensional
Questionnaire of Extra-Relational Behaviors). The Portuguese version of the RBI fulfills an important need of
researchers and clinicians working with dysfunctional couples.
Key-words: Couple Relationships, Dysfunctional Beliefs, Marital Satisfaction, Infidelity
Introdução
A qualidade das relações amorosas é um fator essencial no bem-estar emocional e psicológico. Para a maioria das
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pessoas, por exemplo, manter uma relação de casal satisfatória é um dos objetivos mais importantes da vida (Conger
& Conger, 2002; Karney & Bradbury, 2005).

Assim sendo, o estudo dos fatores que influenciam a qualidade e o sucesso das relações de casal é um dos mais

relevantes no domínio das relações pessoais. Dentro da diversidade destes fatores (história pessoal dos intervenientes,
personalidade, contexto social e cultural, etc.), as cognições constituem um domínio especialmente atrativo para os
psicólogos, não só pela sua importância como também pela sua suscetibilidade à intervenção psicológica.

Designadamente no modelo cognitivo-comportamental, muito influente em todos os domínios da psicologia na

atualidade, a modificação das cognições constitui o veículo fundamental para a intervenção sobre comportamentos

e estados emocionais disfuncionais. Este tipo de intervenção passa por ajudar o cliente a (a) desenvolver a capacidade
de estar ciente dos seus pensamentos e emoções, (b) identificar como as situações, pensamentos e comportamentos
influenciam as suas emoções e (c) melhorar a forma que se sente, ao mudar os pensamentos e comportamentos

disfuncionais (Cully & Teten, 2008). Deste modo, ao começar por identificar as crenças irrealistas dos seus clientes, em
vez de apenas fazer uma avaliação da satisfação marital, o terapeuta poderá com maior eficácia identificar obstáculos
à mudança comportamental construtiva por parte destes (Epstein & Eidelson, 1981).

A investigação tem mostrado que as crenças disfuncionais afetam negativamente a qualidade das relações amorosas,
ou seja, que pessoas com níveis elevados de crenças disfuncionais têm níveis mais baixos na satisfação, investimento,
longevidade e compromisso com a relação, bem como uma perceção distorcida de comportamentos abusivos e de

risco, etc. Por outro lado, apresentam simultaneamente avaliações mais favoráveis das alternativas à sua relação atual,
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assim como mais comportamentos de infidelidade e estratégias desajustadas de resolução de conflitos, entre outros
(Knee, 1998).
Diversos tipos de crenças têm sido estudados enquanto fatores capazes de influenciar a qualidade das relações de
casal. Uma das principais tipologias utilizadas é a que considera crenças ou expectativas otimistas versus pessimistas.
Diversos estudos têm mostrado que uma visão otimista exerce uma influência protetora sobre os casamentos,
ajudando a dissipar as dúvidas acerca do futuro da relação e fomentando maiores esforços para ultrapassar as
dificuldades encontradas (Assad, Donnelan, & Conger, 2007). Pelo contrário, crenças pessimistas podem levar os
parceiros a reduzir os seus esforços de coping ou até mesmo a desistir completamente da relação (Gordon & Baucom,
2009; Murray & Holmes, 1997).
Outros estudos, entretanto, sugerem que as crenças otimistas poderão não ser sempre inteiramente positivas nas
suas consequências, ao criarem um contexto no qual os problemas são deixados por resolver e, assim, aumentam
de severidade ao longo do tempo (Dillard, Midboe, & Klein, 2009). Uma diferenciação importante neste aspeto é
entre crenças otimistas gerais versus focalizadas na relação específica. Enquanto as primeiras parecem ter efeitos
globalmente positivos sobre as relações, o otimismo acerca do relacionamento específico parece estar relacionado
com (a) menos empenho nos comportamentos de resolução de problemas construtivos em dias de maior conflito, (b)
piores comportamentos de resolução de problemas no laboratório - particularmente ao discutir assuntos conjugais de
maior importância - e (c) declínios mais acentuados no bem-estar conjugal ao longo do tempo (Neff & Geers, 2013).
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Outro tipo de crenças alvo de algum estudo nesta área são as crenças românticas. Este tipo de crença (p. ex., “amor
à primeira vista”, “o amor vence todos os obstáculos”, “há um só grande amor na vida de cada pessoa”, “idealização”)
foi avaliado por Sprecher e Metts (1999), através da sua Escala de Crenças Românticas (Romantic Beliefs Scale, RBS).
Verificaram que estas crenças estavam positivamente correlacionadas com a qualidade das relações, nomeadamente
com a Satisfação, o Amor e o Compromisso. Estudos longitudinais posteriores ajudaram a esclarecer a relação entre
a ideologia do romantismo e a qualidade das relações amorosas, mostrando que a relação é complexa e diferente
em homens e mulheres, pelo que não se pode dizer que as crenças românticas sejam meros indicadores de satisfação
com as relações. Por exemplo, no estudo longitudinal de Sprecher e Metts (1999), verificou-se que, entre os homens,
as crenças românticas eram preditivas do aumento do compromisso, enquanto nas mulheres era o compromisso
que predizia um aumento nas crenças românticas. Para além disso, com o passar do tempo, verificou-se um declínio
nos níveis da RBS em ambos os sexos, mas esse facto não foi acompanhado de uma diminuição da satisfação com a
relação. Os casais que terminaram a sua relação durante o estudo, porém, tiveram uma diminuição substancial na sua
concordância com este tipo de crenças (Sprecher & Metts, 1999). No seu conjunto, estes resultados indicam-nos que as
crenças românticas têm uma influência relevante sobre a qualidade das relações de casal, sem que se possa dizer, no
entanto, que constituem apenas uma mera faceta da satisfação relacional.
Outro tipo de crença também estudada foi a crença no destino versus crença no crescimento, isto é, a crença que
dois parceiros estão destinados a ficar juntos versus a crença que os relacionamentos são cultivados e desenvolvidos
e os desafios da relação podem ser ultrapassados (Knee et al., 2003). Verificou-se que, para as pessoas que creem
mais no destino, os níveis iniciais de satisfação com a relação têm um peso muito elevado: se têm um nível elevado
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de satisfação logo ao início, pessoas com este tipo de crenças tendem a idealizar o parceiro e empenham-se mais na
relação, que tende a ser mais duradoura. Pelo contrário, se a relação parece não prometer muito logo no seu início,
tendem a desistir mais facilmente. Por seu lado, indivíduos que creem no crescimento não dependem tanto da
satisfação inicial para continuar numa relação. Para estes, relações bem-sucedidas são cultivadas e desenvolvidas, por
isso têm uma abordagem de longo prazo ao namoro, usam estratégias de manutenção da relação para preservá-la e,
com o fim da relação, discordam da ideia de que parecia haver nela algo de errado desde o princípio (Knee, 1998). Este
tipo de crença poderia, entretanto, apresentar uma desvantagem relevante: em relacionamentos em que haja abuso
físico ou emocional, as pessoas poderiam tender a permanecer na relação se acreditassem que esta poderia mudar
ou melhorar (Knee, 1998). Os resultados empíricos, no entanto, não parecem sustentar este receio. Cobb, DeWall,
Lambert e Fincham (2013) num estudo longitudinal, verificaram que este tipo de crenças contribui para diminuir a
ocorrência de violência em relações próximas, ao aumentar a disponibilidade para sacrificar os interesses próprios em
prol da relação.
Noutra abordagem ainda, a preocupação em responder às necessidades de casais cujas relações apresentam níveis
de insatisfação e disfuncionalidade mais elevados, sobretudo em contextos clínicos, justifica o interesse pela
identificação e avaliação dos tipos de crenças mais associados e essas situações. Nessa linha, Eidelson e Epstein
(1982) basearam-se na experiência clínica dos terapeutas de casal para desenvolver um instrumento que avaliasse os
tipos de crenças mais comumente encontrados em casais com relações disfuncionais. O resultado foi o Relationship
Belief Inventory (RBI), um questionário com 40 itens que mede cinco tipos de crenças disfuncionais, nomeadamente
(a) O Desacordo é Destrutivo, (b) Os Parceiros Não Conseguem Mudar, (c) Perfeccionismo Sexual, (d) Os Sexos
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São Diferentes e (e) A Leitura de Mente é Esperada. No estudo inicial, verificou-se que estas crenças estavam
negativamente correlacionadas com o ajustamento marital, sendo as correlações mais fortes com O Desacordo é
Destrutivo e Os Parceiros Não Conseguem Mudar. A pertinência deste tipo de crenças, bem como a validade e utilidade
do RBI, foram demonstradas em diversos estudos posteriores, que revelaram que estes tipos de crenças estavam, de
facto, associadas a medidas de desajustamento marital, a expectativas negativas em relação ao resultado da terapia
de casal e a preferência por terapia individual em vez de terapia conjunta (Bradbury & Fincham, 1993; Epstein &
Eidelson, 1981; Peçanha & Rangé, 2008).
1. Objetivos
Sendo o RBI o mais comumente usado questionário de avaliação de crenças disfuncionais em relações de casal e
não existindo, tanto quanto era do nosso conhecimento, um instrumento adaptado e validado para a população
portuguesa que avaliasse este domínio de variáveis, o objetivo deste trabalho foi o de proceder a essa tradução,
adaptação e validação, por forma a colocar à disposição dos psicólogos portugueses um instrumento para a avaliação
deste construto tão importante, tanto nas suas implicações teóricas como nas aplicações práticas à terapia de casal.
2. Método
2.1. Amostra
Os dados para este estudo foram recolhidos através de um questionário online, voluntário e anónimo, realizado

através da plataforma Qualtrics. O questionário foi partilhado nas redes sociais (Facebook) e divulgado pelos contactos
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pessoais dos investigadores, através de correio eletrónico e da aplicação Whatsapp. Os participantes não receberam
nenhum tipo de compensação pela participação. Os critérios de participação foram ter 18 ou mais anos de idade e estar
(77.1% dos participantes) ou já ter estado envolvido numa relação amorosa. Aqueles que não estavam nesse momento
numa relação foram instruídos para responderem em função da sua relação romântica significativa mais recente. A
amostra era composta por 319 indivíduos, 264 (82.8%) do sexo feminino e 55 (17.2%) do sexo masculino, com idades
compreendidas entre os 18 e os 61 anos (M = 31.64, DP = 8.13). Quanto ao grau de escolaridade, 6 (1.9%) tinham ou
estavam a fazer o Doutoramento, 101 (31.7%) Mestrado ou Pós-Graduação, 140 (43.9%) a Licenciatura, 68 (21.3%) o
Ensino Secundário, 3 (0.9%) o 3º Ciclo do Ensino Básico e 1 (0.3%) o 2º Ciclo do Ensino Básico.
2.2. Instrumentos
Inventário de Crenças Sobre as Relações (Relationship Belief Inventory)
Originalmente criado por Roy J. Eidelson e Norman Epstein (1981), para medir cinco tipos de crenças disfuncionais
acerca das relações amorosas. Cada tipo de crença é avaliado por uma escala composta por 8 itens, avaliados numa
escala de Likert de 0 “Eu acredito fortemente que a afirmação é falsa” a 5 “Eu acredito fortemente que a afirmação é
verdadeira”.
Foi feita a tradução e adaptação para português neste estudo (com autorização do autor Norman Epstein). Foram
seguidamente feitas duas retroversões independentes, que foram enviadas ao autor original para aprovação e
comentários. Os únicos problemas detetados resultavam de imprecisões nas retroversões.
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Os tipos de crenças avaliados pelas cinco escalas são:
(1) O Desacordo é Destrutivo (DD), p. ex., “Se o seu parceiro expressa desacordo com as suas ideias, ele(a)
provavelmente não tem muita consideração por si”. Dois dos itens são formulados no sentido inverso. Obteve-se um
alfa de .80.
(2) A Leitura de Mente é Esperada (LM), p. ex., “Fico muito perturbado se o meu parceiro não percebe como me estou a
sentir e eu tenho de dizer-lhe”. Dois dos itens são formulados no sentido inverso. Foi eliminado o item 2 porque a sua
presença fazia baixar o alfa de .70 para .66.
(3) Os Parceiros Não Conseguem Mudar (NM), p. ex., “Eu não espero que o meu parceiro seja capaz de mudar”, com 4
itens invertidos. Forneceu um alfa de .68.
(4) Perfeccionismo Sexual (PS), p. ex., “Quando não pareço estar a ter uma boa performance sexual, fico perturbado”,
também com 4 itens invertidos. Teve um alfa de .68.
(5) Os Sexos São Diferentes (SD), p. ex., “Uma das maiores causas de problemas maritais é que os homens e mulheres
têm necessidades emocionais diferentes”, com 3 itens invertidos, obteve um alfa de .70.
Escala do Modelo do Investimento
Criada por Caryl Rusbult, John Martz, e Christopher Agnew (1998), com o objetivo de avaliar quatro construtos: o
Compromisso com a Relação e as três variáveis que, segundo o Modelo do Investimento, o influenciam: Qualidade
percebida das Alternativas, Investimento passado na relação e grau de Satisfação. Foi traduzida e adaptada à
população portuguesa por Leal (2009). Os alfas das quatro escalas situaram-se entre .81 e .94 neste estudo.
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Questionário Multidimensional de Comportamentos Extra-Relacionais
Criado por Viegas e Moreira (2016), com o objetivo de avaliar diversosaspetos do fenómeno da infidelidade em relações
de casal. Neste estudo foi usada apenas a sua secção C, que avalia a ocorrência de comportamentos de infidelidade.
Esta é constituída por 10 itens, por exemplo: “Combinei encontros a sós com outra pessoa do sexo oposto sem o meu
parceiro saber”. Os itens foram cotados dicotomicamente, e forneceram um alfa de .86.
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
Começou-se por realizar uma análise fatorial exploratória do RBI, para verificar se a estrutura em cinco fatores do
questionário original se mantinha. O “teste do cotovelo” (Moreira, 2004) indicou a presença de sete fatores. Verificouse, porém, que a discrepância para o número original se deveu ao facto de dois dos fatores originais aparecerem com os
seus itens divididos cada um por dois fatores, enquanto outros três eram replicados com bastante exatidão. Uma vez
que esta estrutura em sete fatores acabava por replicar em larga medida a estrutura original e a dimensão da amostra
não dava suficientes garantias para introduzir modificações, optou-se por manter a forma original de cotação.
Esta escolha foi validada através da realização de uma análise fatorial confirmatória, utilizando o software IBM SPSS
Amos 25. Os resultados mostraram um grau de ajustamento aceitável para um instrumento deste tipo, χ²(727) =
1705.47, p < .001, χ²/gl = 2.35, CFI = .76, RMSEA = .053.
No Quadro 1, são apresentados os resultados em função do sexo. Pode verificar-se que a única escala que apresentou
diferenças significativas foi a de Perfeccionismo Sexual (PS), na qual se verificou um nível mais elevado entre os
homens.
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Quadro 1. Resultados das escalas do RBI em função do sexo

DD
LM
NM
PS
SD

Masculino
M
DP
18.11
5.21
23.80
5.14
22.31
4.97
26.76
5.97
26.07
5.26

Feminino
M
DP
18.45
6.05
24.46
5.89
22.45
5.52
23.75
5.93
26.50
7.00

t
-0.39
-0.77
-0.18
3.42
-0.43

Sig.
.70
.44
.86
.00
.67

No Quadro 2, constata-se que as diferenças em função da situação relacional são significativas nas escalas DD, LM e
PS. Como seria de esperar, as médias nestas escalas foram superiores nos indivíduos que não estavam numa relação,
em comparação com os que estavam. Não houve diferenças significativas para NM e SD.
Quadro 2. Resultados das escalas do RBI em função da situação relacional

DD
LM
NM
PS
SD

Numa Relação
M
DP
17.63
6.76
23.94
5.59
22.42
5.55
23.73
5.95
26.33
6.98

Não Está Numa Relação
M
DP
t
20.95
5.73
4.32
25.70
6.18
2.30
22.45
5.00
0.04
26.11
6.01
3.00
26.77
5.83
0.49

Sig.
.00
.02
.97
.00
.63
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

276

No Quadro 3 apresentamos as correlações entre as crenças disfuncionais e a Idade e Escolaridade. A escala NM foi a
que apresentou a correlação mais elevada com a idade, correlacionando-se positivamente para ambos os géneros,
embora mais para as mulheres. A escala SD, correlacionou-se negativamente tanto com a idade como com a
escolaridade, um pouco mais para mulheres do que para os homens, mas sempre a um nível modesto. O PS tende a
diminuir no sexo feminino com o avançar da idade. As expectativas em relação à leitura da mente parecem tender a ser
mais prevalecentes em mulheres mais velhas e com menos escolaridade, mas o efeito é pequeno.
Quadro 3. Correlações das escalas do RBI com a idade e a escolaridade
Idade
M
F
DD
-.15
.08
LM
.00
.13*
NM
.15
.37**
PS
-.03
-.18**
SD
-.15
.18**
Nota. * p < .05, ** p < .01

Escolaridade
M
F
-.06
-.07
-.07
-.13*
.09
-.03
.01
-.01
-.17
-.20**

Finalmente, no Quadro 4 vemos as correlações das crenças disfuncionais com as variáveis da qualidade das
relações, separadamente para cada sexo. De modo global, as correlações do DD e NM foram relativamente mais
fortes. Observámos, no entanto, alguma disparidade nos resultados em função do sexo em alguns casos, pelo que
mencionaremos as mais acentuadas. A correlação entre DD e a Satisfação é negativa e mais forte nas mulheres do
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que nos homens. Isto sugere que a crença de que o desacordo é destrutivo para a relação tem maior impacto na
satisfação relacional das mulheres do que na dos homens. O contrário parece acontecer em relação ao Compromisso,
em que os homens tiveram uma correlação negativa maior que as mulheres. Esta crença está também negativamente
correlacionada com o Investimento na relação, de modo mais acentuado nos homens do que nas mulheres, embora
não atinja a significância estatística devido ao reduzido número de homens na amostra. Curiosamente, esta escala
está relacionada com os comportamentos de infidelidade apenas no sexo feminino, ainda que com uma correlação
modesta.
A escala de LM teve poucos resultados significativos, exceto uma correlação negativa (embora fraca) com a Satisfação
e o Compromisso nas mulheres. A correlação com o Investimento foi positiva e bem mais forte nos homens do que
nas mulheres, atingindo a significância entre os homens apesar da diferença quantitativa na amostra, o que é bastante
surpreendente.
A crença que O Parceiro Não Consegue Mudar teve alguns resultados interessantes. O sexo feminino apresentou
correlações negativas superiores ao masculino, mais forte para Satisfação e Compromisso. Na variável Investimento
o sexo feminino mostrou ser o único afetado por esta crença, enquanto na previsão da Avaliação das Alternativas
e da Infidelidade, os dois sexos foram igualmente influenciados. De notar que esta foi a variável que mais pareceu
influenciar os comportamentos de infidelidade dos homens, embora não atingindo a significância estatística, pelo
motivo já apontado.
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A crença que Os Sexos São Diferentes parece ter efeitos mais negativos entre os homens, embora nenhuma das
correlações atinja a significância. O único resultado significativo foi para a relação com a Satisfação entre as mulheres,
sendo que para esta variável os efeitos foram semelhantes nos dois sexos.
Quadro 4. Correlações das escalas do RBI com as variáveis da qualidade das relações

DD
LM
NM
PS
SD

Satisfação
M
F
-.28*
-.41**
.10
-.16*
-.26
-.41**
-.01
-.08
-.21
-.19**

Alternativas
M
F
.21
.23**
.11
.10
.20
.19**
.03
.08
.26
.03

Investimento
M
F
-.17
-.01
.32*
.01
.03
-.19**
-.00
.06
-.10
.03

Compromisso
M
F
-.41**
-.28**
-.03
-.16*
-.29*
-.38**
-.12
-.07
-.19
-.08

Infidelidade
M
F
.02
.15*
.01
.09
.15
.15*
-.03
.02
-.02
-.01

Confirmou-se, portanto, a ideia de que as crenças disfuncionais, avaliadas pelo RBI, estão negativamente associadas
com a qualidade das relações de casal. Estes resultados vêm sustentar a validade da versão portuguesa desta medida
e a sua utilidade para a avaliação psicológica dos fatores de vulnerabilidade, tanto na terapia de casal como na
investigação. Tal como já tinha sido encontrado em outros estudos, os resultados mostram que as crenças de que
o Desacordo é Destrutivo e de que O Parceiro Não Consegue Mudar são os que têm efeitos mais negativos sobre
a qualidade e a estabilidade das relações, com a crença de que Os Sexos São Diferentes a exercer igualmente uma
influência negativa, se bem que ligeiramente menor. Por outro lado, o Perfeccionismo Sexual não parece exercer um
efeito importante sobre a Satisfação e os fatores de estabilidade na relação, enquanto as crenças relativas à Leitura
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da Mente parecem ter, curiosamente, efeitos diferentes nos homens (tendencialmente positivos) e nas mulheres
(tendencialmente negativos). Estes aspetos devem encorajar futuras investigações que contribuam para melhor
esclarecer os seus mecanismos, sendo possível, por exemplo, que as crenças relativas à Leitura da Mente estejam
associadas, nos homens, às ligadas ao romantismo.
Outros resultados vêm também ao encontro das expectativas e, com isso, ajudam a consolidar a nossa confiança na
validade do RBI. Assim acontece com a média mais elevada do Perfeccionismo Sexual entre os homens, uma vez que
o desempenho nessa área é estereotipicamente associado a uma masculinidade bem-sucedida. Além disso, o facto
de as escalas DD, LM e PS apresentarem médias mais elevadas entre as pessoas que não estão atualmente numa
relação sugere que esse tipo de crenças constitui um fator de risco para a dissolução das relações românticas e para a
dificuldade em iniciar e manter novas relações. É curioso, entretanto, que esta diferença se tenha também verificado
para a escala do Perfeccionismo Sexual, que manifesta fracas correlações com as outras medidas de qualidade da
relação, enquanto a crença de que O Parceiro Não Consegue Mudar, bastante associada à Satisfação com a relação,
não diferencia significativamente os dois grupos. Investigações posteriores poderão também ajudar a esclarecer estes
resultados algo surpreendentes.
Outros resultados ainda podem ajudar-nos a compreender algumas das variáveis que contribuem para a presença de
crenças disfuncionais. O nível educacional, por exemplo, parece contribuir para reduzir a crença de que Os Sexos São
Diferentes, enquanto que a idade propicia a rigidificação da crença de que O Parceiro Não Consegue Mudar. Também
nesta área seriam relevantes mais estudos, que ajudassem a esclarecer a origem das crenças disfuncionais e os fatores
que as potenciam.
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Estes dados iniciais em apoio da validade do RBI apontam no sentido da sua potencial utilidade para o trabalho
clínico ou educativo com casais, ajudando a identificar tipos de crenças que constituam fatores de vulnerabilidade
para o futuro da relação ou mesmo para o envolvimento numa terapia de casal. Poderá ser especialmente útil como
ferramenta de avaliação de intervenções terapêuticas ou preventivas que se foquem especificamente na medição de
crenças que constituam fatores de risco para as relações.
Apesar dos resultados bastante favoráveis encontrados neste estudo inicial, ele apresenta importantes limitações, que
será essencial superar em investigações futuras. Nomeadamente, seria importante estudar as qualidades do RBI numa
amostra com um maior número de indivíduos do sexo masculino, assim como em amostras clínicas, com utilização
de medidas que não apenas de autorrelato, recolhendo dados de ambos os membros do casal e com um design
longitudinal e/ou de intervenção.
Em qualquer caso, parece-nos que os dados já disponíveis nos permitem afirmar com alguma segurança que, através
do RBI, os investigadores e os terapeutas portugueses dispõem de um instrumento capaz de fornecer dados fiáveis
e válidos para a avaliação de alguns dos principais tipos de crenças mais prejudiciais ao bem-estar e ao sucesso das
relações de casal.
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Resumo
Objetivo: Apresentar os estudos de adaptação e validação da versão portuguesa das Preschool and Kindergarten

Behavior Scales – Second Edition (PKBS-2). Método: Foi recolhida, em todo o país, uma amostra normativa de 1.000
crianças em idade pré-escolar segundo um procedimento de amostragem estratificada (500 crianças por género;

250 crianças por faixa etária dos 3 aos 6 anos). Cada criança foi avaliada de forma independente por um informador
em contexto familiar e escolar com as PKBS-2 (N = 2.000). As PKBS-2 são uma escala de avaliação, composta por
76 itens, especificamente desenvolvida para a avaliação de aptidões sociais e problemas de comportamento de

pré-escolares. Foram realizados diversos estudos de evidência de precisão (e.g., consistência interna, acordo entre

informadores, estabilidade temporal) e validade (e.g., interna, convergente/divergente, grupos especiais). Resultados:
Foi replicada a estrutura fatorial da versão original das PKBS-2, com três subescalas para a escala de Aptidões Sociais
e duas subescalas para a escala de Problemas de Comportamento. Os valores da consistência interna para a escala

de Aptidões Sociais de .93, .88 e .95 e de .96, .95 e .97 para a escala de Problemas de Comportamento (considerando a
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totalidade de protocolos preenchidos, contexto familiar e contexto escolar, respetivamente) reforçam a evidência de
precisão das PKBS-2. Os resultados obtidos são comparados com os da versão original norte-americana das PKBS-2.
Implicações teórico-práticas: Encontra-se disponível para a população portuguesa um instrumento para a avaliação
de aptidões sociais e problemas de comportamento das crianças em idade pré-escolar com boas propriedades
psicométricas e dados normativos sólidos.
Palavras-chave: Pré-escolar, aptidões sociais, problemas de comportamento, PKBS-2
Abstract
Aim: To present the adaptation and validation studies of the Portuguese version of the Preschool and Kindergarten
Behavior Scales - Second Edition (PKBS-2). Method: A normative sample of 1.000 preschool children was collected all
over the country according to a stratified sampling procedure (500 children by gender, 250 children aged 3 to 6 years).
Each child was independently assessed by an informant in home and school setting with the PKBS-2 (N = 2.000).
The PKBS-2 is a 76-item behavior rating scale specifically designed for the assessment of preschoolers’ social skills
and problem behaviors. Several studies for evidence of reliability (e.g., internal consistency, informant agreement,
temporal stability) and validity (e.g., internal, convergent/divergent, special groups) have been performed. Results:
The factor structure of the original version of the PKBS-2 was replicated, with three subscales for the Social Skills scale
and two subscales for the Problem Behavior scale. The internal consistency values for the Social Skills scale of .93, .88
and .95 and .96, .95 and .97 for the Problem Behaviors scale (considering the total sample, home and school setting,
respectively) reinforce the evidence of accuracy of the PKBS-2. The results obtained are compared with those of the
original US version of PKBS-2. Theoretical and practical implications: An assessment tool for the preschool children’s
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social skills and problem behaviors with good psychometric properties and a solid normative data is available for the
Portuguese population.

Key-words: Preschool, social skills, problem behaviors, PKBS-2
Introdução
A idade pré-escolar é um período de rápido desenvolvimento, associado a importantes mudanças (Campbell, 2002).

Assim, se numa primeira fase, o desenvolvimento socioemocional ocorre no núcleo familiar, por volta dos 3-5 anos as
crianças são confrontadas com tarefas sociais extra-familiares, tais como, fazer amigos ou aprender certas aptidões
sociais necessárias em contexto escolar (Anthony, Anthony, Morrel, & Acosta, 2005; Campbell, 2002; Mesman,

Bongers, & Koot, 2001). A entrada para o jardim-de-infância faz também com que a criança enfrente dois ajustamentos
sociocomportamentais, o ajustamento com os educadores (e.g., cumprir com os requisitos comportamentais no

contexto escolar) e o ajustamento com os pares (e.g., dinâmicas de relacionamento satisfatórias no grupo de pares)

(Walker, Ramsey, & Gresham, 2004). Se a entrada para o jardim de infância representa um momento privilegiado para
o desenvolvimento e respetivo estudo das aptidões sociais das crianças, segundo uma perspetiva desenvolvimental,
é também uma oportunidade para a investigação de patamares desenvolvimentais de problemas exteriorizados e
interiorizados (Anthony et al., 2005; Mesman et al., 2001).

Neste sentido, no decorrer das últimas décadas, tem-se assistido a um interesse crescente acerca do desenvolvimento
social e emocional das crianças em idade pré-escolar (Beg, Casey, & Saunders 2007; Caselman & Self, 2008; Epstein,
Synhorst, Cress, & Allen, 2009), justificado também pela janela de oportunidade para a intervenção precoce,
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dado que as intervenções nestas idades poderão ser mais eficazes do que na população escolar, em virtude de os
comportamentos disruptivos (ou de outro tipo) estarem menos estabelecidos e por ser neste período que emerge o
controlo comportamental (Beg et al., 2007). Ao longo dos anos, o construto de aptidões sociais foi ganhando terreno,
na medida em que se revela útil na compreensão do comportamento social em vários contextos, problemas e faixas
etárias (Matson & Wilkins, 2009). Apesar de alguma ambiguidade associada à sua definição, o reconhecimento da
multidimensionalidade da competência social das crianças e de que défices nesta área poderão ter um impacto
significativo a curto, médio e longo prazo nas suas vidas, apelou à comunidade científica no sentido de dar mais
atenção a este construto e, consequentemente, às aptidões sociais. Por sua vez, apesar da sua história mais remota, a
abordagem dos problemas de comportamento em idade pré-escolar tem-se revelado algo problemática, atendendo à
dificuldade em definir o que é um problema com relevância clínica nesta faixa etária.
Olhando para os instrumentos de avaliação disponíveis nesta área, é notório que até há algumas décadas atrás, a
maioria da investigação, trabalho clínico e ferramentas de avaliação davam primazia à avaliação de problemas de
comportamento e sintomas. No entanto, apesar da reconhecida importância da identificação de défices/limitações
para a inserção em programas de educação especial ou encaminhamento para serviços de saúde mental, esta
perspetiva deficitária viria a limitar a informação recolhida, e a dar mais ênfase ao lado negativo da criança (Epstein
et al., 2009). Neste sentido, a avaliação das aptidões sociais foi também despertando o interesse de clínicos e
investigadores dado o papel central que problemas nesta área acarretam ao nível da psicopatologia e ajustamento
em geral das crianças (Matson & Wilkins, 2009). Em comparação com o largo número de instrumentos de avaliação
desenvolvidos para utilizar com populações em idade escolar, menor atenção tem sido dada à idade pré-escolar
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(Bracken, Keith, & Walker, 1998; Merrell, 1995). Assim, muitos dos instrumentos de avaliação psicológica utilizados

com esta faixa etária apresentam limitações (Merrell, 1995) tais como: a) estandardização inadequada, b) propriedades
psicométricas pobres, c) não terem sido desenhados especificamente para trabalhar com esta faixa etária mais nova, e

d) serem meras extensões de instrumentos desenvolvidos para crianças em idade escolar (Epstein et al., 2009; Merrell,
1995, 2002).

As Preschool and Kindergarten Behavior Scales – Second Edition (PKBS-2; Merrell, 2002) são uma escala de avaliação

de aptidões sociais e problemas de comportamento através de uma medida única, de forma a responder à escassez
de instrumentos de avaliação do comportamento com robustez psicométrica e especificamente desenvolvidos

para os pré-escolares. São diversas as vantagens das PKBS-2 face a outras escalas de avaliação socioemocional:
a) itens especificamente desenvolvidos para a idade pré-escolar, b) utilização dos mesmos itens para recolher

a perspetiva de pais e educadores/professores, c) itens referentes a comportamentos do dia-a-dia das crianças

(facilita o preenchimento por parte dos informadores), d) reduzido tempo de preenchimento, e) boas propriedades
psicométricas, e f) inclui uma escala especificamente destinada a avaliar aptidões sociais das crianças (em vez

de se focar exclusivamente nos problemas de comportamento) (Major, 2011). Acresce que as análises críticas das

PKBS-2 encontradas na literatura (Allin, 2004; Madle, 2005) pautam-se por uma apreciação bastante positiva deste
instrumento, alegando a facilidade de utilização e os bons suportes teórico e empírico.
1. Objetivo
Apresentar alguns dos estudos de adaptação e validação da versão portuguesa das Preschool and Kindergarten Behavior
Scales – Second Edition (PKBS-2).
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2. Método
2.1. Amostra
A amostra normativa da versão portuguesa das PKBS-2 envolve um total de 1.000 crianças em idade pré-escolar (M
= 4.50 anos, DP = 1.12), residentes nas sete NUTS-II (Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) em
que se divide o território nacional. Como consta da Tabela 1, no processo de estratificação da amostra foram tidas em
consideração diversas variáveis, tais como: género e idade (com um número fixo de sujeitos por nível da variável), zona
geográfica, nível de escolaridade, e tipo de instituição escolar (cf. Major, 2011). Foram considerados como critérios
de inclusão: documento de consentimento de participação no estudo assinado pelos pais, idade entre os 3 e 6 anos,
domínio da língua português por parte dos pais (para preencherem as escalas), e frequência do jardim-de-infância/
escola há pelo menos 6 semanas (recomendação do manual das PKBS-2 para os educadores/professores conhecerem
minimamente a criança antes do preenchimento das escalas). Cada criança foi avaliada por um informador em
contexto familiar (83.4% de protocolos preenchidos pela mãe) e em contexto escolar (n = 113 educadores de infância; n
= 18 professores de primeiro ano), o que perfaz um total de 2.000 protocolos que integram a amostra normativa.
Tabela 1. Caracterização da Amostra Normativa da Versão Portuguesa das PKBS-2
Variável
Género
Masculino
Feminino
Idade (anos)

n

%

500
500

50.0
50.0
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3
4
5
6
NUTS-II
Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
R.A. Açores
R.A. Madeira
Zona Geográfica
Litoral
Interior
Instituição Escolar
Pública
Particular
IPSS ou Obra Social
Nível de Escolaridade
Pré-Escolar
1º Ano

250
250
250
250

25.0
25.0
25.0
25.0

357
231
250
76
33
26
27

35.7
23.1
25.0
7.6
3.3
2.6
2.7

689
311

68.9
31.1

577
166
257

57.7
16.6
25.7

875
125

87.5
12.5
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2.2. Instrumento
As PKBS-2 (Merrell, 2002) são compostas por 76 itens, especificamente desenvolvidos para avaliar aptidões sociais
(34 itens) e problemas de comportamento (42 itens) em crianças dos 3 aos 6 anos de idade. Os itens (idênticos para
o contexto familiar e escolar) são cotados em referência à observação do comportamento da criança nos últimos 3
meses, com recurso a uma escala de tipo likert de 4 pontos, de 0 “Nunca” a 3 “Muitas vezes” (Merrell, 2002). A escala
de Aptidões Sociais refere-se a comportamentos adaptativos ou positivos, sendo subdividida em três subescalas:
Cooperação Social (12 itens); Interação Social (11 itens); e Independência Social (11 itens). Por sua vez, a escala de
Problemas de Comportamento encontra-se subdividida em duas subescalas: Problemas Exteriorizados (27 itens) e
Interiorizados (15 itens), divididas ainda em subescalas suplementares, derivadas de estudos de análise fatorial de
segunda ordem (Merrell, 2002). O manual da versão original americana apresenta um vasto conjunto de estudos de
evidência de precisão (e.g., consistência interna, estabilidade temporal, acordo entre informadores e formas paralelas)
e validade (e.g., validade interna, validade convergente e divergente, estudos com grupos especiais). Atualmente as
PKBS-2 já se encontram traduzidas para vários idiomas para além do português e com estudos na Alemanha, Brasil
e Irão. Várias revisões (e.g., Madle, 2005) e estudos comprovam as boas qualidades psicométricas e utilidade clínica
destas escalas. No presente estudo utilizou-se a versão traduzida e adaptada das PKBS-2 para a população portuguesa,
designada de Escalas de Comportamento para a Idade Pré-Escolar – 2ª Edição (ECIP-2), com uma versão final de 80
itens (Major, 2011; Major & Seabra-Santos, 2014).
2.3. Procedimento
Uma vez obtidas as autorizações necessárias para a realização do estudo e recolha de dados a nível nacional (e.g.,
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Comissão Nacional de Proteção de Dados), procedeu-se à seleção aleatória das instituições pré-escolares que iriam
participar no estudo. As instituições do primeiro ciclo do ensino básico foram selecionadas por proximidade física face
às instituições pré-escolares. Os vários diretores e/ou coordenadores das instituições escolares selecionadas foram
contactados por telefone, carta ou e-mail para a apresentação do projeto e obtenção do seu consentimento para
a participação no estudo. Uma vez definido o número de crianças por instituição e efetuada a seleção aleatória das
crianças, os educadores/professores foram elementos-chave no processo de recolha da amostra, pois para além de
preencherem os protocolos em contexto escolar, funcionaram como elo de ligação entre a investigadora e o contexto
familiar. Assim, foi-lhes entregue o conjunto de protocolos a recolher para cada sala, com um envelope para os pais
com uma carta de apresentação do projeto, um documento de consentimento informado e um exemplar das ECIP-2.
Os pais devolviam as ECIP-2 e a folha de consentimento ao educador dentro do mesmo envelope, mas agora fechado. A
taxa de retorno das ECIP-2 preenchidas foi de 87.8% em contexto familiar e de 100% em contexto escolar. Para além da
avaliação das 1.000 crianças por um informador em contexto familiar e um informador em contexto escolar (amostra
normativa), foram igualmente recolhidas diversas amostras para a concretização dos estudos de evidência de precisão
e de validade da versão portuguesa das PKBS-2.
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
O conjunto de resultados apresentados indicam que se encontra disponível para a população portuguesa um
instrumento para a avaliação de aptidões sociais e problemas de comportamento das crianças em idade pré-escolar
com boas propriedades psicométricas e dados normativos sólidos.
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3.1. Evidência de precisão
3.1.1. Consistência interna
Ao considerar a totalidade de protocolos recolhidos (N = 2.000), os coeficientes alfa de Cronbach para os totais
das escalas alcançam sempre um valor de .90 ou superior (cf. Tabela 2). Para as subescalas de Aptidões Sociais os
coeficientes situam-se entre .85-.87 e para as escalas e subescalas suplementares de Problemas de Comportamento
situam-se todos entre .83 e .96 (Major, 2011). Comparando estes resultados com os do manual das PKBS-2, apesar de
valores ligeiramente superiores na versão original para a escala de Aptidões Sociais (e.g., .96 vs. .93 para o coeficiente
alfa para o total desta escala), os valores são muito próximos entre as duas versões para escala de Problemas de
Comportamento.
Tal como se pode observar na Tabela 2, quanto aos protocolos respondidos em contexto familiar, os resultados
oscilam entre os .76 e .95, apesar de inferiores aos obtidos considerando a totalidade da amostra (situação comum
com a versão original das PKBS-2) (Major, 2011). Comparando os resultados obtidos com as PKBS-2, conclui-se que
para a escala de Aptidões Sociais os coeficientes são ligeiramente mais baixos na versão portuguesa, mas existe uma
elevada sobreposição para os resultados da escala de Problemas de Comportamento. Tal é exemplo, o valor obtido
para o coeficiente alfa da subescala suplementar de Ansiedade/Queixas Somáticas idêntico nas duas versões (α = .78).
Já em contexto escolar, as escalas e subescalas apresentam valores de consistência interna muito satisfatórios, entre
.85 e .97, e superiores, aos obtidos para as ECIP-2 preenchidas pelos pais. A comparação com a amostra homóloga das
PKBS-2 permite concluir novamente pela elevada proximidade entre as duas versões, sendo que a versão portuguesa
apresenta coeficientes alfa superiores para os resultados referentes às subescalas suplementares de Problemas de
Comportamento Interiorizados (Major, 2011).
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Tabela 2. Coeficiente Alfa de Cronbach: Amostra total, Contexto Familiar e Contexto Escolar
Alfa Total
Alfa Familiar
Alfa Escolar
Resultado ECIP-2
(N= 2.000)
(n= 1.000)
(n= 1.000)
Escala Aptidões Sociais
Cooperação Social
.87
.81
.90
Interação Social
.87
.77
.90
Independência Social
.85
.76
.89
Total Aptidões Sociais
.93
.88
.95
Escala Problemas Comportamento
Problemas Exteriorizados
.96
.94
.97
Problemas Interiorizados
.89
.86
.92
Total Problemas Comportamento
.96
.95
.97
Subescalas Suplementares PC
Antissocial/Agressivo
.93
.89
.95
Excesso Atividade/Desatenção
.90
.85
.92
Oposição/Explosivo
.91
.86
.92
Isolamento Social
.85
.81
.88
Ansiedade/Queixas Somáticas
.83
.78
.85

3.1.2. Acordo entre informadores
Foram calculados os coeficientes de correlação entre as 1.000 ECIP-2 preenchidas em contexto familiar e as 1.000 em
contexto escolar. As correlações apresentam uma magnitude fraca a moderadamente fraca. Comparando com os

resultados para o acordo entre pais-educadores apresentado no manual das PKBS-2 (com uma amostra de menores
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dimensões, n = 102), constata-se que os resultados entre as duas versões são muito próximos. Para a escala de

Aptidões Sociais, as correlações oscilam entre .19 e .32 (ligeiramente inferiores aos valores obtidos com as PKBS-2,

.20-.57). As correlações são mais fortes para os problemas de comportamento exteriorizados, quando comparadas
com os interiorizados. Destaca-se a obtenção do mesmo valor para a subescala de Problemas de Comportamento
Exteriorizados nas ECIP-2 e PKBS-2 (r = .42) (Major, 2011; Major, Seabra-Santos, & Martin, 2015).

O grau de acordo entre informadores do contexto escolar foi calculado para uma amostra de 100 crianças avaliadas
pela educadora e respetiva auxiliar de sala. Quando comparados os resultados com os das PKBS-2, obteve-se um

maior grau de acordo nas ECIP-2 para todos os resultados relativos à escala de Aptidões Sociais (entre .62-.78 e entre
.36-.61 para ECIP-2 e PKBS-2, respetivamente). No caso da escala de Problemas de Comportamento, os resultados
dos dois estudos foram próximos, com valores praticamente idênticos para as várias subescalas e subescalas

suplementares. A título de exemplo, os valores para os Problemas Exteriorizados, Interiorizados e Total dos Problemas
de Comportamento são de .64, .46 e .55 para as ECIP-2 e de .63, .46 e .59 respetivamente, para as PKBS-2 (Major, 2011;
Major, Seabra-Santos, & Gaspar, 2018).
3.1.3. Estabilidade temporal
Para o estudo da estabilidade temporal das ECIP-2 solicitou-se a 80 pais e educadoras da amostra normativa que,

após terem preenchido as ECIP-2 (linha de base), procedessem ao seu preenchimento 3 semanas e 3 meses após. Os
resultados totais das escalas indicam que, quando preenchidas em contexto familiar, a escala de Aptidões Sociais

passa de .72 para .75 (3 meses depois), sendo os valores correspondentes em contexto escolar de .87 e .81. No caso do
total dos Problemas de Comportamento, os valores situam-se nos .90 e .87 (em contexto familiar para 3 semanas e 3
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meses, respetivamente) e nos .87 e .84 (em contexto escolar para 3 semanas e 3 meses, respetivamente). Evidencia-

se, assim, um ligeiro decréscimo do valor do coeficiente de correlação quando se passa de 3 semanas para 3 meses de

intervalo de tempo decorrido desde a avaliação da linha de base. A comparação com o estudo de estabilidade temporal
apresentado no manual das PKBS-2 permite concluir que os valores obtidos para os resultados de aptidões sociais são

superiores para as ECIP-2 (entre .75 e .87) em comparação com os das PKBS-2 (entre .58 e .70), sendo mais próximos os
coeficientes obtidos para as escalas de Problemas de Comportamento (entre .65 e .89 e entre .70 e .87, para ECIP-2 e
PKBS-2, respetivamente) (Major, 2011; Major & Seabra-Santos, 2014).
3.2. Evidência de validade
3.2.1. Validade interna
As análises efetuadas com os 89 itens levaram à eliminação de nove itens da versão experimental das ECIP-2

(item 24, original da escala de Aptidões Sociais e 33, original da escala de Problemas de Comportamento, e itens
43, 44, 45, 48, 49, 53 e 54, todos adicionados à versão experimental). O Teste de Esfericidade de Bartlett atingiu

sempre a significância estatística e os valores do KMO de .95 e .97 para os itens das Aptidões Sociais e Problemas de
Comportamento (respetivamente), foram favoráveis à realização de estudos de análise fatorial com rotação com

solução oblíqua pelo método Direct Oblimin. Os diversos estudos de AFE e AFC apresentados permitem reforçar que
a estrutura fatorial obtida para as PKBS-2 se ajusta também às ECIP-2. Compostas por 80 itens, as ECIP-2 dividemse em duas escalas (Aptidões Sociais – 34 itens e Problemas de Comportamento – 46 itens), a escala de Aptidões

Sociais divide-se em três subescalas, a escala de Problemas de Comportamento apresenta uma estrutura bifatorial,
e os estudos de análise fatorial de segunda ordem confirmaram as cinco subescalas suplementares referentes a
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Figura 1. Estrutura fatorial da versão portuguesa das PKBS-2
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Problemas de Comportamento (três subescalas para Problemas de Comportamento Exteriorizados e duas subescalas
para Problemas de Comportamento Interiorizados) (cf. Figura 1). O facto de se terem realizado estudos não só com a

totalidade dos questionários recolhidos (N = 2.000), mas com os questionários preenchidos em contextos diferentes
(casa e escola) ou em função de diversas variáveis (género e idade) reforçam a replicabilidade e validade da estrutura
fatorial obtida (Descrição mais detalhada em Major, 2011; Major & Seabra-Santos, 2014).
3.2.2. Validade convergente e divergente
Estudo 1: Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por; Fonseca, Loureiro, & Gaspar 2004)

Oitenta pais e educadores de crianças da amostra normativa preencheram ambos os instrumentos. Encontraramse correlações moderadas a elevadas entre as escalas de Problemas de Comportamento das ECIP-2 e as escalas da

mesma natureza do SDQ-Por e entre os resultados de Aptidões Sociais das ECIP-2 e a subescala de Comportamento

Prossocial do SDQ-Por. A correlação entre os resultados homólogos de total de problemas de comportamento dos dois
instrumentos é moderada a moderadamente elevada (r = .53 e .73, p < .01; para pais e educadores, respetivamente).
Tanto para as cotações de pais, como de educadores, as correlações entre a vasta maioria dos resultados das ECIP2 referentes à escala de Problemas de Comportamento apresentam uma correlação negativa com a escala de
Comportamento Prossocial do SDQ-Por (e vice-versa) (Major, 2011).

Estudo 2: Bateria de Avaliação do Temperamento Infantil – Forma Revista (Versão portuguesa da TABC-R; Martin &
Bridger, 1999)

Outros 80 pais e educadores de crianças da amostra normativa preencheram ambos os instrumentos. Os resultados
obtidos indicaram que, para os informadores de ambos os contextos, as correlações entre os resultados da escala
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de Aptidões Sociais das ECIP-2 e as várias subescalas da TABC-R são todas negativas, assistindo-se à situação oposta
para os resultados da escala de Problemas de Comportamento (correlações todas positivas). De forma a testar a
possibilidade de as correlações entre as ECIP-2 e a TABC-R estarem inflacionadas devido à sobreposição de conteúdo
entre os dois instrumentos 16 itens com possível sobreposição de conteúdo foram removidos. Após novo cálculo de
correlações, verificámos que tanto a direção como a magnitude da relação entre as escalas e subescalas dos dois
instrumentos permanmecia sem alterações significativas, sinónimo da natural sobreposição entre os dois construtos
(Major, 2011).
Estudo 3: Escala de Auto-Percepção de Competência e Aceitação Social para Crianças, em imagens, versão para
crianças de idade pré-primária (EAPCASC; Ducharne, 2004)
A EAPCASC foi aplicada a 80 crianças da amostra normativa das ECIP-2 com 5 anos de idade. As correlações entre os
resultados de Aptidões Sociais das ECIP-2 e as escalas de Relação com os Pares e Auto-Perceção Social da EAPCASC são
fracas, sendo que nenhuma alcança o limiar de significância estatística (Major, 2011).
Estudo 4: Escala de Inteligência de Wechsler para a Idade Pré-Escolar e Primária – Edição Revista (WPPSI-R;
Wechsler, 2003)
Oitenta crianças da amostra normativa foram avaliadas com a WPPSI-R. Todas as correlações entre as escalas de
Aptidões Sociais e de Problemas de Comportamento das ECIP-2 (quando cotadas em contexto familiar e escolar) com
os resultados compósitos da WPPSI-R (QIs de Realização, Verbal e da Escala Completa) são fracas e não alcançam o
limiar de significância estatística (Major, 2011).
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3.2.3. Grupos especiais
Estudo 1: Crianças com Suspeita de Problemas de Comportamento
A amostra deste estudo envolveu um total de 82 crianças dos 3 aos 6 anos de idade do género masculino e feminino.
As 41 crianças referenciadas para avaliação psicológica por suspeita de problemas de comportamento (grupo PC)

foram emparelhadas com 41 crianças da amostra normativa das ECIP-2 (grupo controlo), quanto às variáveis idade,
género e nível socioeconómico (NSE). O grupo PC foi constituído especificamente para este estudo atendendo aos

resultados num nível borderline ou anormal no Total Dificuldades do SDQ-Por quando preenchido pelos pais, bem

como nas escalas de Problemas de Comportamento e/ou Hiperatividade/Desatenção. O grupo PC apresentou menos

aptidões sociais do que o grupo de controlo, com resultados inferiores para os quatro indicadores obtidos a partir das

ECIP-2, quer a avaliação seja feita por pais ou por educadores. Essas discrepâncias alcançaram o limiar de significância

estatística para ambos os informadores, com exceção de duas das subescalas de Aptidões Sociais, quando preenchidas
por educadores. Por outro lado, as crianças do grupo PC apresentaram resultados mais elevados nas várias escalas
e subescalas de Problemas de Comportamento das ECIP-2 do que as do grupo de controlo. Pais e educadores deste
grupo de crianças fazem referência a um número nitidamente mais elevado de problemas de comportamento,

comparativamente ao grupo de controlo. As diferenças entre os dois grupos alcançam o limiar de significância

estatística para todos resultados das ECIP-2 estudados, com exceção da subescala suplementar de Isolamento Social
no caso de educadores. Os resultados da análise funcional discriminante indicam que as cotações dos pais nas ECIP-2
predizem de forma significativa a pertença a determinado grupo (suspeita PC ou grupo de controlo), sendo que mais

de 90% das crianças são incluídas corretamente no respetivo grupo, comparativamente a mais de 70% atendendo às

cotações de educadores. Por outro lado, a subescala de Cooperação/Ajustamento Social e as subescalas suplementares
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de Excesso de Atividade/Desatenção e Oposição/Explosivo são as que permitem uma discriminação mais apurada dos
dois grupos, para ambos os contextos de preenchimento (Major, 2011).
Estudo 2: Crianças com Perturbação do Espectro do Autismo
A amostra deste estudo envolveu um total de 64 crianças dos 3 aos 6 anos de idade de ambos os géneros (masculino e
feminino). Trinta e duas crianças apresentavam uma Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) e foram emparelhadas
com 32 crianças da amostra normativa das ECIP-2 (grupo de controlo), quanto às variáveis idade, género e NSE.
Tanto os pais como os educadores apontaram menos aptidões sociais ao grupo PEA, sendo que todas as diferenças
entre os dois grupos alcançam o limiar de significância estatística, associadas a magnitudes do efeito largas. Tanto
pais como educadores tendem a cotar com mais problemas de comportamento as crianças do grupo PEA, com
todas as diferenças a alcançarem o limiar de significância estatística (com exceção das subescalas suplementares de
Antissocial/Agressivo e Ansiedade/Queixas Somáticas para os pais). Os resultados obtidos para a análise discriminante
(para ambos os informadores) identificaram as subescalas de Interação Social, Independência Social e Isolamento
Social, como as três com maior poder discriminativo na diferenciação dos dois grupos. Acresce que os resultados do
presente estudo reforçam a sensibilidade das ECIP-2 na identificação e avaliação de diferenças entre crianças com
e sem PEA, dado que mais de 90% das crianças foram corretamente incluídas no respetivo grupo, atendendo aos
resultados das ECIP-2.
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Resumo
Tendo em conta a diversidade de nacionalidade e de domínios de especialização dos autores e a heterogeneidade dos
temas abordados, os artigos publicados na RIDEP fornecem uma visão geral sobre as características da investigação
relacionada com campo da avaliação psicológica e a sua eventual evolução nos países ibéricos e latino-americanos.
Este trabalho baseia-se numa análise formal dos 227 artigos publicados na RIDEP entre 2009 e 2018. Cada artigo foi
classificado quanto à área da psicologia em que se situa, o tipo de investigação que apresenta e o tipo de amostra
que estuda. Foram igualmente analisadas informações sobre o país de origem dos autores e a língua adotada no
artigo. Os resultados mostraram que a maioria dos artigos se situam na área da psicologia clínica, mas que há uma
tendência para o aumento de outras áreas da psicologia. Os estudos mais frequentes são os que visam a adaptação de
um instrumento existente para outra língua ou outra população (29,1%). Em segundo lugar encontram-se os estudos
que visam caracterizar populações específicas ou estudar relações entre variáveis psicológicas (24,2%). É analisada
a variação das características dos estudos por país e a evolução ao longo do período considerado, bem como a
comparação com dados relativos ao período de 2005-2009.
Palavras-chave: avaliação psicológica; RIDEP; período 2009-2018
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Abstract
Considering the diversity of the authors’ specialization domains, as well as their nationality and the heterogeneity
of the topics addressed, the articles published in the RIDEP provide an overview of the characteristics of the research
related to the field of psychological assessment and its possible evolution in Iberian and Latin American countries.
This paper is based on a formal analysis of the 227 articles published in the RIDEP between 2009 and 2018. Each article
was classified according to the area of psychology to which it belongs, the type of research it presents and the type
of sample it studies. The authors’ country of origin and the language adopted in each article were also studied. The
results showed that most of the articles fall within the area of clinical psychology, but that there is a tendency towards
an increase of other areas of psychology. The most frequent studies are those seeking to adapt an existing instrument
to another language or population (29.1%). In second place, there are studies aiming to characterize specific
populations or to analyze relationships between psychological variables (24.2%). The evolution of the type of research
published in the RIDEP within the given time frame per country was analyzed, as was the comparison with data for the
period 2005-2009.
Keywords: psychological assessment; RIDEP; period 2009-2018
1.Introdução
A Revista Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação (RIDEP) tem uma longa história já referida pelo Prof. Danilo Silva

na sua apresentação sobre a Associação com o mesmo nome. Nos últimos dez anos, a RIDEP publicou 227 artigos. Tem
havido uma evolução crescente, sobretudo a partir de 2015. Até 2015 a RIDEP publicava 8 ou 9 artigos por número. A

partir de 2016 esse número saltou para cerca de 14 e, além disso, em 2017-18 decidimos passar a publicar 4 volumes por
ano.
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Por outro lado, a RIDEP começou a ser publicada exclusivamente online a partir de 2015. Esta alteração permitiu
resolver uma série de problemas e, com outras decisões que foram sendo tomadas, permitiu um aumento de
visibilidade da Revista, evidente a partir de 2016.
2. Objetivos
O objetivo deste estudo é apresentar uma visão panorâmica da área da avaliação psicológica a partir dos artigos
publicados na RIDEP. Pretende-se igualmente descrever a eventual evolução das características desses artigos no
período de 10 anos considerado, bem como compará-las com os dados disponíveis sobre o período anterior.
3. Método
Os artigos publicados na RIDEP entre 2009 e 2018 (N = 227) foram classificados independentemente por ambos os
autores utilizando uma grelha previamente definida. Os casos em que surgiram dúvidas ou contradições foram sujeitos
a reapreciação até se chegar a uma classificação consensual.
A grelha utilizada incluía as seguintes variáveis: língua de publicação, país de origem dos autores e coautores, área da
psicologia em que se situa o estudo, tipo de estudo e tipo de amostra utilizada.
4. Resultados e suas implicações teórico-práticas
Começámos por uma análise em função da língua de publicação. Com algumas oscilações, a percentagem de textos em
português tende atualmente a estabilizar à volta de 28 ou 29%. Isto corresponde a 4 artigos em língua portuguesa para
10 artigos em língua espanhola. Esta proporção tem-se verificado em muitos dos números mais recentes da RIDEP. Não
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corresponde a nenhuma regra pré-definida. Traduz apenas a proporção dos manuscritos submetidos (e aprovados)

para publicação nas duas línguas. Tendo em conta que, até à data, os autores do Brasil têm submetido muito poucos
artigos à RIDEP, esperar-se-ia uma proporção ainda menor de artigos em língua portuguesa. Se compararmos este

valor com a percentagem que se observou nos 9 ou 10 anos anteriores, pode concluir-se que tem havido uma tendência
para o aumento dos artigos em português. Com efeito, globalmente, no período entre 2000 e 2009, os artigos em
português foram cerca de 17,6% (Gonçalves & Reis, 2011).

Quadro 1. Países dos autores e coautores
País
Espanha
Portugal
México
Argentina
Chile
Colômbia
Brasil
USA
Equador
Perú
Uruguai
Islândia
Irlanda

Frequência
83
64
38
28
22
7
7
4
4
4
2
1
1

%
36,6%
28,2%
16,7%
12,3%
9,7%
3,1%
3,1%
1,8%
1,8%
1,8%
0,9%
0,4%
0,4%
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Embora, potencialmente, a RIDEP cubra todo o espaço Ibérico e Latino-americano é importante termos uma ideia da

área geográfica efetivamente coberta pela revista, isto é, da área onde trabalhavam os autores dos artigos publicados
neste período. Podemos ver essa distribuição no Quadro 1.

Neste quadro optámos por incluir todas as coautorias. Portanto, quando um artigo tinha autores provenientes de mais
do que um país, contabilizámo-lo em cada um desses países. Desta opção resulta que no Quadro 1 apareçam alguns
países que não pertencem ao espaço Ibérico ou Latino-americano.

Como se vê, Espanha e Portugal têm um peso dominante. De notar que no estudo feito relativamente aos anos 20002009, era a Argentina que aparecia no topo da lista. Naturalmente que isso estava provavelmente relacionado com o
facto da edição da RIDEP, então ainda em papel, estar sediada na Argentina.

Dentro do espaço sul-americano, os países com maior peso são a Argentina e o México. Excluindo o Brasil, esta
distribuição corresponde aproximadamente ao peso económico e cultural destes países na América do Sul.
Em valores absolutos, verifica-se um crescimento do número de artigos da maioria dos países ao longo do

período estudado. A Figura 1 mostra a tendência para a diminuição do peso relativo da Argentina. Mas também
se vê que, apesar da revista ser agora editada em Portugal não se verifica um aumento contínuo do peso dos

autores portugueses. Por outro lado, um dos países cujo peso relativo mais diminuiu foi o México, por razões que
desconhecemos.
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A classificação dos artigos por áreas científicas levantou-nos alguns problemas. A avaliação psicológica é por vezes
considerada como uma área específica (nomeadamente em termos académicos). Mas será então uma área que se
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deve situar transversalmente relativamente a todas as outras. Há uma avaliação em psicologia clínica como há uma
avaliação em psicologia educacional ou em psicologia do trabalho. Acabámos por decidir não considerar nenhuma área
específica de avaliação. A distribuição dos artigos pelas diferentes áreas apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2. Áreas Científicas
Frequência
Clínica
101
Educacional e Orientação
51
Social
36
Desporto
11
Cognitiva
9
Saúde
8
Trabalho e organizações
7
Desenvolvimento*
3
*Não classificável noutra categoria

%
44,7%
22,6%
15,9%
4,9%
4,0%
3,5%
3,1%
1,3%

A Figura 2 mostra a evolução do peso relativo das principais áreas científicas ao longo do período em análise. Nestes
últimos 10 anos verificou-se uma progressiva diminuição (em termos de percentagem, não em termos absolutos) dos
artigos situados na área clínica, acompanhada por um aumento de outras áreas, sobretudo Psicologia Educacional e
de Orientação e Psicologia Social. Também parece haver uma tendência para o aumento de outras áreas mais recentes
na Psicologia, como a Psicologia do Desporto ou a Psicologia da Saúde. Embora lentamente, parece claro que há uma
tendência no sentido de uma maior diversificação das áreas em que se insere a avaliação psicológica.
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É importante notar que os estudos que classificámos como situando-se na área da psicologia clínica não são
necessariamente estudos sobre populações clínicas. Na verdade, a maioria dos estudos incide sobre amostras da
população geral (65,0%) ou sobre amostras de estudantes universitários (22,0%). Apenas 13,1% utilizam amostras
clínicas (incluindo também, nalguns casos, amostras da população geral). Mesmo considerando apenas os estudos
situados na área da psicologia clínica, apenas 24% utilizam amostras clínicas. Considerámos separadamente os
estudantes universitários porque são frequentemente utilizados em estudos preliminares.
Procurámos também analisar o tipo de estudo. A grelha adotada pareceu-nos adequada para descrever a diversidade
de artigos publicados na revista. Como se vê no Quadro 4, os estudos mais frequentes são os que visam a adaptação
de um instrumento existente (na maior parte dos casos um instrumento em língua inglesa) para outra língua e outra
população. Neste caso, a grelha utilizada é exatamente a mesma que já tinha sido adotada no estudo anterior, o que
permite uma comparação. O contraste é grande sobretudo na diminuição dos estudos a que chamámos investigações
“aplicadas” e no aumento dos estudos de adaptação de instrumentos.
Quadro 4. Tipo de estudo: comparação com o período anterior
Adaptação de um instrumento para outra língua ou população
Estudos sobre populações clínicas e outras, relação entre variáveis
psicológicas, etc. (investigações “aplicadas”)
Apresentação de um novo instrumento
Qualidades psicométricas de um instrumento
Reflexão crítica ou revisão da literatura

2000-2009
8%

2009-2018
29%

36%
21%
24%
12%

24%
20%
20%
7%
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No entanto, quando consideramos a evolução do peso relativo dos diferentes tipos de estudo ao longo do período

considerado (Figura 3) não é fácil encontrar tendências gerais. Parecem existir oscilações de biénio em biénio, mas,
globalmente, a percentagem dos diferentes tipos de estudo considerados não se altera substancialmente.
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Fig. 3. Evolução do peso relativo do tipo de estudo
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Estudámos a relação entre o tipo de estudos e a língua e encontrámos uma diferença nítida. É sobretudo nos artigos
em português que predominam as publicações relativas à adaptação de instrumentos já existentes (46,2% vs. 22,2%).
Dado que os estudos brasileiros são relativamente pouco frequentes, o que está aqui em questão é sobretudo a
especificidade dos estudos portugueses. No Quadro 5, onde se comparam os dados sobre Portugal com os dados sobre
todos os outros países, as diferenças são ainda mais marcadas.
Quadro 5. Tipo de estudo: Portugal vs. outros
Adaptação de um instrumento para outra língua ou população
Estudos sobre populações clínicas e outras, relação entre variáveis
psicológicas, etc. (investigações “aplicadas”)
Apresentação de um novo instrumento
Qualidades psicométricas de um instrumento
Reflexão crítica ou revisão da literatura

Outros países
21,5%

Portugal
48,4%

30,1%
21,5%
20,9%
6,1%

9,4%
17,2%
17,2%
7,8%

Quase metade dos estudos de autores portugueses são sobre a adaptação de um instrumento para outra língua ou
população, ou seja, quase sempre a adaptação do inglês para o português, da população norte-americana ou inglesa
para a população portuguesa. Uma interpretação possível para esta diferença será que um país com as dimensões
de Portugal não tem possibilidade de criar provas específicas e fica mais dependente da “importação” de provas
estrangeiras. Isto tendo em conta que as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são
demasiado marcadas para permitir a utilização da mesma versão de um questionário, por exemplo.
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No conjunto dos outros países, os estudos que nós chamámos “aplicados”, ou seja estudos sobre populações

específicas ou relacionando entre si variáveis psicológicas são o tipo de estudos mais frequentes e, em proporção, três
vezes mais frequentes do que o mesmo tipo de estudos em Portugal.

Dado o peso de Espanha no conjunto dos artigos de língua espanhola, pareceu-nos igualmente interessante comparar
os estudos espanhóis com os estudos dos outros países de língua espanhola, ou seja com países da América Latina,
excluindo o Brasil. Os resultados são apresentados no Quadro 6.

Quadro 6. Tipo de estudo: Espanha vs. América latina
Adaptação de um instrumento para outra língua ou população
Estudos sobre populações clínicas e outras, relação entre variáveis
psicológicas, etc. (investigações “aplicadas”)
Apresentação de um novo instrumento
Qualidades psicométricas de um instrumento
Reflexão crítica ou revisão da literatura

América latina
24,4%

Espanha
17,5%

12,8%
32,1%
26,9%
3,8%

46,3%
12,5%
16,3%
7,5%

Encontramos aqui um contraste muito claro: os artigos de autores espanhóis mais frequentes (quase metade do total)
podem ser classificados como investigação “aplicada”. Pelo contrário, o tipo de estudos mais frequentes nos países

da América Latina são apresentações de novos instrumentos de avaliação. Portanto, a importância dos estudos mais
aplicados parece ser uma característica mais específica da área de avaliação psicológica em Espanha.
Em conclusão desta análise, sublinharíamos sobretudo dois aspetos.
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[1] Antes de mais, os dados sugerem que embora a avaliação psicológica se deva situar transversalmente em relação às
várias áreas da psicologia, parece existir, apesar de tudo, uma relação privilegiada com a psicologia clínica.
É interessante notar que esta ambiguidade se traduz também, por exemplo, nas opções das diferentes bases de
dados quanto à classificação da RIDEP, nomeadamente nos agrupamentos que permitem definir a posição relativa da
revista geralmente expressa em termos de quartis. Para este efeito, nem a ISI nem a Scimago consideram a avaliação
psicológica como uma área específica. No caso da Scimago, a RIDEP aparece num grupo dito de “miscelânea” e no caso
da ISI, a RIDEP é incluída no grupo da psicologia clínica.
Esta ligação exclusiva da RIDEP à psicologia clínica não nos parece adequada. O que os nossos dados indicam é que, se
nos anos de 2000 a 2009, os artigos que se podiam situar na área da psicologia clínica chegaram a constituir 54% dos
artigos publicados (deixando, apesar de tudo, muito espaço para outras áreas), a tendência, nos anos seguintes, tem
sido sempre para uma diminuição.
[2] O segundo ponto que nos parece merecer realce é o do maior ou menos peso das investigações que chamámos
aplicadas, isto é das investigações que utilizam o diagnóstico e a avaliação psicológica para descrever as características
específicas de determinadas populações (clínicas ou outras) ou para analisar as relações entre variáveis psicológicas.
Isto por contraposição a estudos que poderemos globalmente classificar como psicométricos: estudos que têm a ver
com a introdução de novos instrumentos de avaliação, a adaptação de instrumentos existentes, etc.
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Em várias circunstâncias o Prof. Danilo Silva (e.g. Silva, 2015) exprimiu alguma reserva em face do que lhe parecia ser
uma tendência geral ao privilégio desses estudos “psicométricos” em detrimento de estudos que utilizam as provas

psicológicas para o conhecimento da realidade de determinados grupos ou populações. Estamos de acordo com essa
crítica.

No entanto, no que respeita muito concretamente aos artigos publicados na RIDEP, os resultados da nossa análise são
relativamente otimistas. Com efeito, é verdade que os artigos que têm essa característica de investigação “aplicada”
constituem atualmente apenas cerca de um quarto dos artigos publicados na RIDEP, o que traduz uma diminuição

relativamente ao período de 2000 a 2009. No entanto, não parece haver nenhuma tendência para a diminuição desse
tipo de estudos ao longo dos últimos 10 anos.

Além disso, quando analisámos a distribuição por espaços linguísticos e geográficos, verificámos que é nos artigos

publicados em português (ou, mais especificamente, os artigos vindos de Portugal) que o peso dos estudos aplicados
é particularmente reduzido. Ao mesmo tempo observa-se uma grande frequência de estudos sobre a tradução e
adaptação de provas psicológicas.

Pelo contrário, os artigos de autores de Espanha apresentam predominantemente investigações aplicadas. A diferença
é muito nítida na comparação com a América latina, mas também na comparação com Portugal. Uma possibilidade de

interpretação seria admitir que, em Espanha, a Psicologia se encontra já numa fase mais “avançada” em que o trabalho
de construção ou de adaptação de provas já não tem tanto peso quanto os estudos que utilizam ou “aplicam” essas
provas.
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Concluímos com dois comentários sobre as limitações deste estudo.
Primeiro, não é possível saber se as características dos artigos publicados pela RIDEP, em Portugal e Espanha, por
exemplo, espelham diretamente o quadro geral da avaliação psicológica em cada um desses países ou resultam
também da perceção que os autores têm sobre a especificidade da RIDEP no conjunto das revistas de psicologia a que
podem enviar os seus manuscritos.
Segundo, a situação nos vários países da América latina é certamente muito diversa. Mas, com algumas exceções, o
número de artigos por país é demasiado pequeno para permitir uma análise mais fina.
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Resumo
Introdução: A Figura Complexa de Rey-Osterrieth (FCRO) é uma das provas psicológicas mais utilizadas para
avaliar capacidades grafo-perceptivas ou visuoconstrutivas. Embora existam diversos sistemas de cotação e

interpretação, eles tendem a incidir no grau de precisão (point-based) ou no tipo de reprodução (process-oriented).
A riqueza expressivo-emocional das reproduções justifica o estudo destas dimensões e do seu significado clínico.
Objectivo: Desenvolver um método para cotação da FCRO composto por indicadores cognitivos, emocionais e de

personalidade. Plano: Estudo qualitativo das reproduções da FCRO, com grupo focal integrado por sete peritos em

avaliação psicológica que se reuniu cinco vezes. Amostra: Amostra de conveniência composta por 200 participantes
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adultos, de ambos os sexos, aos quais foi aplicada a FCRO. Procedimento: Efectuaram-se cinco grupos focais, com
a duração de duas horas cada e uma periodicidade quinzenal. Resultados: Foram identificadas sete dimensões

globais de caracterização expressivo-emocional e organizadas numa folha de notação. Definiram-se procedimentos
de aplicação que incluem um inquérito de limites e um guião de apoio à cotação e interpretação dos resultados.

Discussão: Assumindo a utilidade clínica deste método, discute-se a natureza das dimensões, a sua sistematização

e os critérios de quantificação. Conclusões: A FCRO apresenta inúmeras potencialidades para a avaliação clínica que

devem ser mais amplamente exploradas. Este pressuposto levou à elaboração de um método de aplicação e cotação
da FCRO, com vista a caracterizar dimensões cognitivas, emocionais e de personalidade. Este método exigirá novos
desenvolvimentos, nomeadamente estudos experimentais de populações com e sem queixas clínicas, bem como
estudos de validade convergente e discriminante.

Palavras-chave: Figura Complexa de Rey-Osterrieth. Dimensões expressivo-emocionais. Sistemas de cotação. Grupo
focal.

Abstract
Introduction: The Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF) is one of the most widely used psychological tests to

evaluate perceptual organization. Although there are several scoring and interpretation systems, they tend to focus on
the degree of precision (point-based) or type of reproduction (process-oriented). The expressive-emotional richness

of reproductions justifies the study of these dimensions and their clinical significance. Objective: To develop a scoring
method for the ROCF composed of cognitive, emotional and personality indicators. Design: Qualitative study of

ROCF reproductions, throughout focus groups composed of seven psychological assessment experts that meet for
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five times. Sample: Convenience sample consisting of 200 adult participants, of both genders, to whom the ROCF
was administrated. Procedure: Five focus groups were conducted, lasting two hours each, with a biweekly periodicity.
Results: Seven global dimensions of expressive-emotional characterization were identified and organized on a scoring
sheet. Administration procedures which include a limits inquiry and a guide for scoring and interpretation were
defined. Discussion: Based on the assumption of the clinical utility for this method, the nature of the dimensions,
their systematization and the scoring criteria are discussed. Conclusions: The ROCF presents much potential in clinical
evaluation that should be more extensively explored. This fact led to the elaboration of a method for administration
and scoring of the ROCF in order to characterize cognitive, emotional and personality dimensions. This method will
require further developments, namely experimental studies of populations with and without clinical complaints, as
well as convergent and discriminant validity studies.
Key-words: Rey-Osterrieth Complex Figure. Expressive-emotional dimensions. Scoring systems. Focus group.
Introdução
Ao longo das décadas o número de investigações sobre a Figura Complexa de Rey-Osterrieth – FCRO (1941, 1944, 1988)
tem vindo a aumentar de forma consistente, especialmente a partir de 1990 (Knight, Kaplan & Ireland, 2003). A mesma
tendência tem sido notada no uso clínico da prova, sendo habitual a sua integração em baterias neuropsicológicas e em
avaliações psicológicas globais e compreensivas. Um levantamento recente sobre a utilização de testes psicológicos em
Portugal, mostrou que a FCRO é a prova mais usada nas avaliações neuropsicológicas e a segunda prova mais aplicada
em situação de avaliação psicológica (Almeida et al., 2018).
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Embora o desenvolvimento da FCRO tenha ocorrido predominante em populações com neuro-psicológica, o seu
emprego é transversal a vários contextos de avaliação e tipos de queixa clínica. Não será alheia a este facto a
importância das funções intelectuais avaliadas pela prova, com destaque para a organização visuo-espacial, a memória
visual e as funções executivas (Meyers & Meyers, 1995).
Associado ao potencial com que a FCRO permite aceder a dimensões intelectuais não verbais e de realização,
diversificaram-se também as abordagens à sua cotação, tendo por base o sistema quantitativo (riqueza e precisão) e
qualitativo (tipo de elaboração) de 36 pontos originalmente proposto por Rey-Osterrieth (RO36). Devido ao carácter
multidimensional, à complexidade, ao rigor e à ênfase na estandardização, alguns destes procedimentos de cotação
adquiriram o estatuto de sistemas globais. Numa extensa revisão de Knight (2003) são identificados oito sistemas
quantitativos e catorze sistemas qualitativos. Enquanto os sistemas quantitativos tendem a enfatizar “o que foi
desenhado” e o grau de precisão (point-based), os sistemas qualitativos realçam a maneira “como foi desenhado”, o
processo e a sequência seguida para desenhar os vários elementos da figura (process-oriented).
Apesar da diversidade de trabalhos, os principais sistemas de cotação incidem predominantemente sobre populações
com queixas neuro-psicológicas. Por outro lado, os vários sistemas designados como qualitativos não avaliam
dimensões emocioais ou expressivas, mas o processo e sequência de execução e as estratégias para resolução de
problemas. Assim, nenhum dos principais sistemas valoriza de forma consistente os factores expressivo-emocionais
ou da personalidade.
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Ao confrontarmo-nos com a complexidade decorrente da prática clínica e a utilização regular desta prova, concluímos
que a riqueza das amostras comportamentais recolhidas não se esgota na interpretação de indicadores cognitivointelectuais e de funcionamento neuro-psicológico. Uma avaliação global do desempenho na FCRO exige uma ampla
integração de competências avaliativas e de competências teóricas de âmbitos diversos da ciência psicológica e dos
domínios clinico e da saúde mental.
Do ponto de vista científico são diversos os estudos que valorizam dimensões emocionais, afectivas ou da
personalidade, em provas que à partida não se destinam directamente à sua avaliação. Refira-se, por exemplo, a
folha de cotação da FCRO compilada por Michel Montheil (1993) que reúne vários elementos qualitativos associados
à personalidade ou o trabalho de Eugene Perticone (1998) que faz um uso projectivo do Teste Bender-Gestalt. São
igualmente relevantes os trabalhos sobre o significado clínico dos sub-testes das escalas de inteligência de Wechsler,
os quais vão muito além da ênfase em dimensões estritamente intelectuais (Bourgès, 1998; Flanagan & Alfonso, 2017;
Grégoire, 2001, 2004; Groth-Marnat & Wright, 2016; Lichtenberger & Kaufman, 2013).
No domínio da avaliação grafo-projectiva cabe igualmente uma referência especial aos trabalhos clássicos de Emanuel
Hammer (1980, 1997) que aprofundam a interpretação psicológica e psicodinâmica dos desenhos e o contributo
de Mira y Lopez (1951) com uma prova que relaciona o desequilíbrio psíquico com o desequilíbrio miocinético,
considerando o autor tratarem-se de “aspectos extremos de um mesmo processo individual” (p. 6). Este conjunto
de fundamentos derivados da observação clínica, do uso dos instrumentos e da revisão de literatura justifica uma
exploração mais alargada do potencial da FCRO.
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1. Objectivos
Pretendeu-se desenvolver um método de cotação da FCRO que incluísse indicadores de natureza cognitiva, emocional
e de personalidade com potencial valor clínico. A descrição detalhada de cada um destes indicadores, dos seus
significados clínicos e dos critérios para quantificação levou ao desenvolvimento de um guião de apoio. Como
estratégia de auxílio à cotação e ao apuramento do valor expressivo das reproduções, criou-se um procedimento de
inquérito complementar à reprodução que comummente é designado como “prova ou teste de limites”.

2. Método
2.1. Contexto
O estudo decorreu no contexto de um Serviço de Psicologia com extensa tradição em avaliação psicológica de adultos,
integrado num hospital psiquiátrico público. Todos os peritos do painel tinham especialidade em psicologia clínica e/ou
formação pós-graduada em psicoterapia e longa experiência em avaliação e intervenção psicológica.
2.2. Plano
Considerando o carácter exploratório e original desta investigação, optou-se por um plano de estudo do tipo
qualitativo, através de um grupo focal constituído por um painel de sete peritos em avaliação psicológica. O painel
reuniu-se cinco vezes, com periodicidade quinzenal e tendo cada grupo focal a duração aproximada de duas horas. Um
dos elementos do painel compilou o resultado das discussões e difundiu-as pelos restantes peritos.
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2.3. Amostra
A amostra é composta pelos últimos 200 casos de avaliação psicológica nas quais foi aplicada a FCRO. Foram incluídos
adultos de ambos os sexos, com idades entre os 18 anos e os 65 anos, pertencentes a vários níveis educacionais
e socioculturais. A recolha fez-se no Serviço onde a investigação decorreu, a partir das avaliações psicológicas lá
realizadas. Excluíram-se casos de debilidade, défice cognitivo ou patologia orgânico-cerebral. Considerando estes
critérios foi necessário o levantamento de processos que decorreram entre Janeiro de 2014 e Junho de 2018. Os
motivos subjacentes aos pedidos de avaliação psicológica relacionaram-se predominantemente com situações de
desvalorização (e.g. perícias para verificação de baixa médica, reforma por invalidez), avaliação de competências (e.g.
regulação do poder parental, uso e porte de arma, animais de raça potencialmente perigosa) ou apoio ao diagnóstico
e orientação terapêutica. Nesta fase do estudo não se considerou pertinente estratificar a amostra em função
de características socio-demográficas. Apesar de a amostra não ser aleatória, ela integra casuística diversa com
representação de diferentes características socio-demográficas e condições clínicas.
2.4. Procedimento
O primeiro grupo focal ocupou-se de discutir “quais os sinais de natureza cognitiva, emocional e de personalidade
com potencial valor clínico na avaliação das reproduções da FCRO”. Dessa discussão elaborou-se uma primeira
sistematização dos indicadores e sinais expressivos, os quais foram agrupados em torno de dimensões gerais.
No segundo grupo focal analisaram-se os principais sinais encontrados nos casos clínicos previamente seleccionados.
O confronto entre a estrutura inicial dos indicadores identificados e a análise dos casos clínicos levou à revisão das
dimensões propostas.
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No terceiro grupo focal procedeu-se à aplicação experimental da sistematização de indicadores e sinais, a dois casos
clínicos.
O quarto grupo focal centrou-se na tarefa de determinar o significado clínico de cada uma das dimensões e sinais que
compunham a sistematização.

No quinto grupo focal consensualizou-se a estrutura geral das dimensões, a forma de as operacionalizar, o seu

significado clínico, os procedimentos para quantificar os desvios topológicos existentes nas reproduções da FCRO e a
respectiva folha de notação.
3. Resultados
Do método de trabalho adoptado resultaram cinco resultados principais: (1) a sistematização de indicadores

expressivos presentes na FCRO, (2) a adopção de um procedimento para o inquérito de limites, (3) a preparação de

uma folha de notação e (4) de folhas para quantificação dos desvios topológicos e (5) a elaboração de um guião para

cotação e interpretação. Mediante pedido aos autores pode ser enviado o guião para cotação e interpretação, no qual
estão contidas as folhas para quantificação dos desvios topológicos.
3.1. Indicadores expressivos
O conjunto dos indicadores expressivos foi organizado em sete dimensões globais que se subdividiram em sinais,

indicadores ou procedimentos (cf. Anexo 1). Dada a sua especificidade fez-se uma descrição das características, dos

possíveis significados clínicos e dos procedimentos para a sua quantificação. As sete dimensões são as seguintes: (a)
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Comportamentos perante a prova, (b) traçado, (c) topologia, (d) estruturação, (e) temáticas latentes, (f) sinais com
significado especial e (g) informações e procedimentos complementares.

a. Comportamentos perante a prova
Consideraram-se nesta dimensão as verbalizações, expressões, mímicas, comportamentos e atitudes evidenciadas
pelo examinado ao longo da prova e que surgem como sinais observáveis ou como manifestações da vivência e
ressonância íntimas. Os sinais que compõem esta dimensão são os seguintes (cf. Quadro I): Integração insuficiente
das instruções, verbalizações, expressão de dificuldades, angústia, irrequietude e críticas. A quantificação fez-se pela
atribuição de um ponto por cada sinal presente na fase de cópia (C) e na fase de memória (M).

Quadro I. Resumo da dimensão “Comportamentos perante a prova”
Integração insuficiente das instruções
Verbalizações
Expressão de dificuldades
Angústia
Irrequietude

Pts.
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Críticas

0-1

Pontuação min. / máx.

0-6

C

M
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b. Traçado
O traçado refere-se ao aspecto e ao significado grafo-expressivo do conjunto de traços necessários para desenhar
a figura, tendo em atenção aspectos como o ritmo, a pressão colocada nos lápis, a regularidade, as hesitações, o

investimento e a precisão dos traços. Os sinais e traços integrados nesta dimensão são (cf. Quadro II): Pressão (leve,
pesado), traço tipo pincelada, traço irregular, retraçado, rasurado, traço desinvestido. Em cada sinal as pontuações
oscilam entre 0-5 pontos (min./máx.).

Quadro II. Resumo da dimensão “Traçado”
Pressão
Leve
Pesado
Pincelada
Irregular
Retraçado
Rasurado
Desinvestido
Sub-total (min. / máx.)

Pts.

C

M

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-35

c. Topologia
A topologia definiu-se em função do tipo de apropriação que o examinado faz do estímulo, da organização das

proporções e do seu ajustamento às dimensões da folha de resposta, em especial no que diz respeito ao rectângulo
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central (elemento #2). Podem-se observar quer dimensionamentos ou proporções inadequadas dos elementos ou

de toda a figura quer um desalinhamento em relação aos eixos horizontal e vertical. Os indicadores incluídos nesta

dimensão são o dimensionamento e o alinhamento (cf. Quadro III). O dimensionamento foi composto pela ampliação
ou macrografia (0-3 pts.), a redução ou micrografia (0-2 pts.), a verticalização (0-3 pts.) e a horizontalização (0-3

pts.). O alinhamento incluiu a orientação em relação ao eixo vertical – “superior, central, inferior” (0-4 pts.) e o eixo
horizontal – “esquerda, central, direita” (0-4 pts.).

Quadro III. Resumo da dimensão “Topologia”
Dimensionamento
Ampliação ou macrografia
Redução ou micrografia
Verticalização
Horizontalização
Alinhamento
Superior, central, inferior
Esquerda, central, direita
Sub-total (min. / máx.)

Pts.

C

M

0-3
0-2
0-3
0-3
0-4
0-4
0-19

d. Estruturação
A estruturação diz respeito à organização e às possíveis deformações da figura, em parte ou no seu todo, as quais

tendem a resultar de uma elaboração visuo-espacial incompleta, insuficiente e pobre ou de um movimento projectivo
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com prejuízo na realização da tarefa. Os seguintes sinais compõem esta dimensão (cf. Quadro IV): Deformação, que é

composta pela assimetria (0-2 pts.), pelo tipo de organização (0-5 pts.) e pelo esvaziamento (0-18 pts.), fragmentação
(0-4 pts.), detalhismo (0-4 pts.), perseveração (0-3 pts.), limites (0-5 pts.), redução a um esquema familiar (0-2 pts.) e
rotações (0-6 pts.).

Quadro IV. Resumo da dimensão “Estruturação”
Deformação
Assimetria
Tipo de organização
Esvaziamento
Fragmentação
Detalhismo
Perseveração
Limites
Redução a um esquema familiar
Rotações
Sub-total (min. / máx.)

Pts.

C

M

0-2
0-5
0-18
0-4
0-4
0-3
0-5
0-2
0-6
0-49

e. Temáticas latentes
A dimensão das temáticas latentes valorizou o aspecto expressivo e a carga emocional de que as reproduções podem

ser investidas. O conteúdo latente, simbólico, expressivo ou projectivo foi considerado à parte de possíveis reduções a
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um esquema familiar ou de outro tipo de deformações. A presença de uma temática e de conteúdos projectivos podem
englobar a figura no seu todo (conteúdo total) ou incidir em certos elementos (conteúdos parciais). A quantificação do
conteúdo total oscila entre 0-2 pts., enquanto a dos conteúdos parciais oscila entre 0-18 pts (cf. Quadro V).
Quadro V. Resumo da dimensão “Temáticas latentes”
Pts.
C
Conteúdo total
C
1º
2º
0-2
M
1º
2º
0-2
Conteúdos parciais
C
0-18
M
0-18
Sub-total (min. / máx.)
0-20

M

Quadro VI. Resumo da dimensão “Sinais com significado especial”
Esquecimento de elementos significativos
Cruz #1
Cruz #17
Cara #11
Arrastamento de elementos
Bizarrias
Círculos, pontos e sinais de reunião
Sucessão dos tipos de organização
Sub-total (min. / máx.)

Pts.

M

C

0-1
0-1
0-1
0-7
0-5
0-4
0-6
0-25
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f. Sinais com significado especial
Os sinais com significado especial incluiu manifestações díspares e sem cabimento nas outras dimensões, mas
com relevância clínica e interpretativa. Esta dimensão é composta pelos seguintes indicadores (cf. Quadro VI):
Esquecimento de elementos significativos (Cruz #1, Cruz #17, “Cara” #11, 0-1 pts), arrastamento de elementos (0-7
pts.), bizarrias (0-5 pts.), círculos, pontos e sinais de reunião (0-4 pts.) e sucessão dos tipos de organização (0-6 pts.).
g. Informações e procedimentos complementares
Aqui reuniram-se procedimentos que contribuem para a cotação das reproduções e que ajudam a estabelecer limites
à interpretação do significado clínico. Desta dimensão destacamos a notação do tempo para completar as tarefas
(tempo de latência e total) e o procedimento para o inquérito de limites que descrevemos na secção seguinte. A
quantificação do tempo varia entre 0-1 pontos (cf. Quadro VII).
Quadro VII. Resumo da dimensão “Informações e procedimentos complementares”
Pts.
C
M
Tempo total
0-1
Tempo de latência
0-1
Sub-total (min. / máx.)
0-2

3.2. Inquérito de limites
O procedimento para o inquérito é o seguinte: (1) apreciação global das reproduções, sem visualização de nenhum
estímulo, (2) visualização e comentário da cópia, (3) da memória, sem visualização da cópia, (4) da sucessão entre
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a cópia e a memória, com visualização de ambas as reproduções e (5) comparação das reproduções com o modelo
original.

3.3. Folha de notação
A folha de notação contempla três espaços ou áreas de registo (cf. Anexo 1). A primeira área serve para os dados

socio-demográficos do examinado. Na mesma localização faz-se a marcação do tempo de latência (TL) e do tempo
total (TT), da cópia e da memória aos três minutos. Em seguida surge o bloco principal desta folha, contendo uma

matriz de linhas onde constam os sinais de cada uma das sete dimensões, cruzadas com três colunas. A primeira coluna
fornece informação sobre as pontuações mínimas e máximas (Pts.) e as outras duas colunas servem para notação

das pontuações atribuídas à cópia (C) e à memória (M). Na parte final da folha reservaram-se dois campos, um para
registar os comportamentos durante a prova e outro para o inquérito de limites.
3.4. Folhas para quantificação
Para quantificar a dimensão topológica, prepararam-se três folhas que permitem medir o dimensionamento global (i.e.
macrografia vs. micrografia), o esticamento (i.e. verticalização vs. horizontalização) e o alinhamento das reproduções

(i.e. superior, central, inferior vs. esquerda, central, direita). Essas folhas de quantificação destinam-se a ser impressas
em suporte transparente para posterior sobreposição nas reproduções do examinado. A medição dos desvios é feita

em unidades de um centímetro e a zona para colocação das folhas está realçada com linhas a negrito, correspondendo

à lateral inferior esquerda do rectângulo central (elemento #2) e à base de ligação com o quadrado inferior (elementos
#2 e #18). Os três modelos das folhas de quantificação estão incluídos no guião para apoio à cotação e interpretação.
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3.5. Guião para cotação e interpretação
Dada a diversidade e a especificidade dos vários indicadores, criou-se um guião de apoio à cotação e interpretação.
Nesse guião é feita (a) uma descrição sistemática das dimensões e dos respectivos sinais ou indicadores, (b) dos
possíveis significados clínicos e (c) dos critérios para a quantificação e cotação.
4. Discussão
O presente método para cotação dos indicadores expressivos na FCRO pode contribuir para uma caracterização mais
completa de aspectos psicológicos que geralmente não são valorizados no uso tradicional desta prova. Esta pesquisa

pode orientar a constituição das baterias de avaliação e contribuir para consolidar a interpretação dos vários achados
clínicos. Nas aplicações experimentais efectuadas, o uso deste procedimento facilitou a ponderação da influência
exercida pelos factores cognitivo-intelectuais e pelos factores emocionais ou da personalidade. Tratando-se de

uma prova que coloca o examinado numa situação que exige a resolução de um problema concreto e prático, é mais
provável a activação de reacções, emoções e comportamentos do dia-a-dia. Por inerência, a desejabilidade social e
o conhecimento do examinado sobre o funcionamento da prova tenderão a diminuir, com mais-valia para o valor
preditivo deste método.

Um dos aspectos que facilitou a progressão e a dinâmica de trabalho refere-se à consistência e à experiência

profissional partilhada entre os membros do painel de peritos. A partilha de uma cultura institucional comum e a

proximidade das práticas e dos modelos empregues na avaliação psicológica não empobreceu a diferença de opiniões
ou a pluralidade de visões. O contexto hospitalar e a natureza do serviço em que o estudo decorreu, com tradição

em avaliação psicológica e um extenso acervo clínico, facilitaram o acesso a uma grande variedade de casos em que
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a FCRO foi aplicada. Esta constitui uma das provas mais aplicadas nas rotinas de avaliação psicológica, tanto em
resposta a pedidos periciais, como no âmbito da avaliação pré e pós intervenção psicoterapêutica (individual ou
grupal).

As principais dificuldades relacionaram-se com a enorme diversidade de sinais expressivos e a dificuldade de os

sistematizar e quantificar. O desafio que se colocou foi o de conseguir uma categorização próxima do real que não

reduzisse ou limitasse a riqueza da prática de avaliação e a multi-determinação das manifestações psicológicas. Ao

longo dos grupos focais e das diferentes fases do estudo foi constante o esforço para melhorar a especificidade das

dimensões e dos sinais que as compõem, com vista optimizar o seu poder discriminativo. Foram igualmente exigentes

as opções relacionadas com a quantificação e a determinação das noções de “pouco”, “médio” ou “muito”. A utilização
regular deste método levará a rever a descrição dos sinais, do seu significado clínico, das regras de quantificação e
tornará mais fluidas as tarefas de cotação.

O inquérito de limites ajudará na clarificação do processo de reprodução usado, das valências expressivas, dos factores
subjacentes à estruturação incorrecta, dos esquecimentos significativos, dos significados latentes, projectivos e

idiossincráticos. Este esclarecimento e apuramento adicional só ocorrerá após conclusão da prova, recorrendo-se a
perguntas genéricas e neutras que não induzam a complexidade da tarefa ou qualquer tonalidade emocional.

No que se refere às sugestões contidas no guião de cotação e interpretação, elas pretendem facilitar a compreensão
expressivo-emocional das reproduções, das suas características e particularidades intrínsecas. Tratando-se de
orientações, necessitam do devido aprofundamento e contextualização ao caso, ao pedido e à globalidade da
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informação recolhida. Importa reconhecer que cada um dos indicadores não representa uma medida pura de qualquer
atributo emocional ou da personalidade, resultando, ao invés, de uma combinação de várias possibilidades que o
clínico deverá saber ponderar e organizar.

A aplicação deste método de cotação só poderá ser feita após excluir a possibilidade de as manifestações clínicas

serem melhor explicadas por um diagnóstico de doença orgânica, orgânico-cerebral, neuropsicológica, deficiência

mental, deterioração mental, abuso ou dependência de substâncias. Nos casos em que este método se aplique deverá
ter sido previamente realizada entrevista clínica detalhada que apure história de convulsões, epilepsia, traumatismo

craniano, cirurgia craniano-encefálica, acidente vascular cerebral, doença física major (e.g. doença cardíaca, pulmonar,

renal, hepática, neoplasia) ou dependência de substâncias (e.g. alcoolismo, cocaína, opiáceos, canabinóides, fármacos).
Se forem detectadas sequelas eventualmente resultantes destas condições, torna-se novamente possível que os sinais
e indicadores das reproduções sejam melhor explicados por esses eventos psicopatológicos prévios.

Como principais limitações destacamos o número insuficiente de aplicações experimentais e a necessidade de alargar
a discussão a outros peritos, para melhorar a validade das categorias e dos indicadores seleccionados. Não existe
também uma parametrização ou métrica dos indicadores (valor médio, desvio-padrão e notas T), o que restringe
a comparação intra e inter-individual. Neste domínio deverão fazer-se estudos de populações com e sem queixas

psicológicas. Será também pertinente apurar a concordância inter-cotadores e investigar a validade convergente e
discriminante. Investigar até que ponto as dimensões e os sinais desta sistematização se organizam em categorias

mais latas como a internalização, a externalização e o psicoticismo pode auxiliar a interpretação e o uso clínico desta
sistematização. Estudos de caso podem contribuir para esclarecer a aplicação, a utilidade e a validade deste método.
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5. Conclusões
Ao associar a utilização da FCRO com um método para pesquisa de dimensões expressivo-emocionais, assume-se

que o esforço de organização perceptiva e de coordenação grafo-motora mantém relações íntimas com os processos
conativos, emocionais, afectivos, cognitivos e situacionais. A exigência de resolver um problema, mobilizará, não
apenas recursos intelectuais e funções executivas, mas também reacções emocionais, da dinâmica afectiva e

psicopatológica, a par de processos profundos da personalidade, passíveis de se manifestarem por movimentos de
natureza projectiva.

A utilização destes indicadores deverá ser complementar ao habitual estudo dos restantes rendimentos e qualificações
obtidos através da Figura Complexa de Rey-Osterrieth (RO36). No seu conjunto eles exigem uma interpretação

integrada com os dados provenientes da observação, dos exames disponíveis e da informação clínica pertinente. À

semelhança do que ocorre com outras técnicas para avaliação psicológica, particularmente nas provas projectivas e

grafo-expressivas, estes indicadores não se revestem de valor diagnóstico isolado. A informação assim obtida, porém,
poderá orientar a colheita de dados, o raciocínio clínico, a caracterização psicológica e a validação de vários achados
clínicos.

A validade e robustez deste método carece de mais aplicações experimentais e de discussões alargadas a outros peritos
e centros especializados em avaliação psicológica. Embora os resultados aqui apresentados sejam naturalmente

provisórios e carentes de mais revisão, este estudo chama a atenção para o potencial da FCRO enquanto estímulo

capaz de suscitar respostas expressivo-emocionais em populações sem patologia orgânico-cerebral. Esta perspectiva
holística da prova exige um equilíbrio entre a abordagem psicométrica e quantitativa, com forte pendor em amostras
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de aferição (foco nomotético) e a abordagem que privilegia o valor da singularidade, das nuances e das manifestações
clínicas discretas ou latentes (foco idiográfico).
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Anexo 1
Folha de notação qualitativa da FC Rey-Osterrieth
Versão experimental preparada em Outubro de 2018
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Miguel Trigo, Sandra Brito, Joana Duarte, Olga Tomás, Ercília Duarte, Noélia Canudo e Rosa Novo ©
Nome

Idade

Escolaridade

Profissão

Data

Psicólogo(a)

C TL

C TT

M3’ TL

M3’ TT

Indicadores

Pts.

Comportamento perante a prova
Integração insuficiente das instruções
Verbalizações
Expressão de dificuldades
Angústia

0-1
0-1
0-1
0-1

C

M
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Indicadores

Pts.

Irrequietude
Críticas
Sub-total (min. / máx.)
Traçado
Pressão
Leve
Pesado
Pincelada
Irregular
Retraçado
Rasurado
Desinvestido
Sub-total (min. / máx.)
Topologia
Dimensionamento
Ampliação ou macrografia
Redução ou micrografia
Verticalização
Horizontalização

0-1
0-1
0-6

C

M

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-35

0-3
0-2
0-3
0-3
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Indicadores
Alinhamento
Superior, central, inferior
Esquerda, central, direita
Sub-total (min. / máx.)
Estruturação
Deformação
Assimetria
Tipo de organização
Esvaziamento
Fragmentação
Detalhismo
Perseveração
Limites
Redução a um esquema familiar
Rotações
Sub-total (min. / máx.)
Temáticas latentes
Conteúdo total
C
1º

Pts.

C

M

0-4
0-4
0-19

0-2
0-5
0-18
0-4
0-4
0-3
0-5
0-2
0-6
0-49

2º

0-2
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Indicadores

Pts.

M
1º
2º
Conteúdos parciais
C
M
Sub-total (min. / máx.)
Sinais com significado especial
Esquecimento de elementos significativos
Cruz #1
Cruz #17
Cara #11
Arrastamento de elementos
Bizarrias
Círculos, pontos e sinais de reunião
Sucessão dos tipos de organização
Sub-total (min. / máx.)
Tempo para completar as tarefas
Tempo total
Tempo de latência
Sub-total (min. / máx.)

0-2

C

M

0-18
0-18
0-20

0-1
0-1
0-1
0-7
0-5
0-4
0-6
0-25
0-1
0-1
0-2
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Indicadores

Pts.

Total (min. / máx.)

0-156

C

M

Comportamento perante a prova (C ou M?)

Inquérito de limites (Global / C / M / C→M / + estímulo)

Legenda: C = Cópia. M = Memória imediata após 3 minutos. Pts. = Pontuações mínimas e máximas. TL = Tempo de latência. TT =
Tempo total.
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Autodeterminación de la adolescencia en la Comunidad
Autónoma de Galicia a través de la Escala ARC-INICO
(Verdugo et al., 2015)
Luisa Losada-Puente / Universidade da Coruña, luisa.losada@udc.es

Resumen
Formar a los adolescentes en habilidades relacionadas con su autodeterminación es un aspecto clave en la mejora
de su calidad de vida. La base que sustenta esta formación radica en diversos modelos teóricos que proponen una
definición del constructo para su evaluación y aplicación en diferentes ámbitos, siendo el más aceptado y empleado
a nivel internacional el Modelo Funcional de Wehmeyer (1999, 2003) que define la autodeterminación en términos
de autonomía, autorregulación, capacitación psicológica y autoconocimiento. La aplicación de este modelo a la
adolescencia en España se recoge en la Escala ARC-INICO (Verdugo et al., 2015). Este estudio pretende comprobar
la aplicabilidad de este instrumento en la población gallega, estudiando sus propiedades psicométricas con una
muestra de 2200 estudiantes, así como identificar sus principales necesidades en términos de autodeterminación,
contrastando las diferencias entre alumnado con y sin Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Se emplea
una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo-exploratorio. Los resultados indican que el instrumento presenta
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unas adecuadas propiedades psicométricas (α=.96) y un ajuste adecuado al Modelo Funcional (CRI=.924; ω=.922;
AVE=.348). El análisis de la información revela un nivel generalmente adecuado de autodeterminación, con diferencias
significativas a favor del alumnado sin NEAE. Se confirma que el Modelo Funcional de Wehmeyer (1999, 2003) ofrece
una adecuada representación de la adolescencia gallega, evaluada a través de la ARC-INICO, que permite, además,
atender a necesidades comunes del alumnado y a las específicas de cada estudiante y, así, orientar la intervención
hacia áreas deficitarias, partiendo de sus capacidades y potencialidades.
Palabras clave: autodeterminación; adolescentes; propiedades psicométricas; necesidades específicas de apoyo
educativo
Abstract
Training adolescents in skills related to their self-determination is a key aspect in improving their quality of life. The
basis that sustains this training lies in various theoretical models that propose a definition of the construct for its
evaluation and application in different areas, being the most accepted and used at international level the Functional
Model of Wehmeyer (1999, 2003) that defines self-determination in terms of autonomy, self-regulation, psychological
capacitation and self-knowledge. The application of this model in Spain is develop by the ARC-INICO Scale (Verdugo
et al., 2015). This study aims to verify the applicability of this instrument in the Galician population, studying its
psychometric properties with a sample of 2220 students, as well as to identify the main needs of these students in
terms of self-determination, contrasting the differences between students with and without Specific Educational
Needs (SEN). A quantitative methodology of descriptive-exploratory type is used. The results indicate that the
instrument has adequate psychometric properties (α = .96) and an adequate fit to the Functional Model (CRI=.924;
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ω=.922; AVE=.348). The analysis of the information reveals an adequate level of self-determination for students in
general, with significant differences in favor of those who do not present NEAE. The adequacy of the Wehmeyer

Functional Model (1999, 2003) to represent the self-determination of Galician adolescence measured by the ARC-

INICO scale is confirmed, and it also allows us to attend the students’ common needs and the specific ones of each

student and, thus, to guide the intervention toward deficient areas, starting from their capacities and potentialities.
Key-words: self-determination; adolescents; psychometric properties; academic support service.
Introducción
En el contexto educativo, la autodeterminación hace referencia al proceso de empoderamiento del alumnado, a
su capacitación como protagonista y dueño de sus propios aprendizajes y como agente prioritario en la toma de

decisiones que afectan a su educación y a su vida (Reeve, 2002; Seong, Wehmeyer, Palmer, & Little, 2015; Wehmeyer,
2015).

Este constructo es clave en la consecución de un nivel superior de calidad de vida para todo el alumnado y, sobre todo,
para aquel que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, para lo cual se hace necesario que el punto

de partida de los aprendizajes sea la dotación de las mismas oportunidades, recursos y experiencias de aprendizaje
para todo el alumnado (Arnáiz & Guirao, 2015; Luque & Luque, 2015; Muntaner, 2010), atendiendo por tanto, a las
individualidades y a las potencialidades y capacidades de cada estudiante (frente al énfasis en sus dificultades).

Ello exige, por tanto, analizar las barreras y límites existentes para el acceso al currículum común y de qué forma se

configuran (Echeita, 2013; Kelly & Byrne, 2015), de modo que sea posible comprender las dificultades que experimentan
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los estudiantes para adquirir y desarrollar de forma adecuada las capacidades y habilidades que les conviertan en
agentes activos y provocadores de su aprendizaje y, consecuentemente, que el poder y la responsabilidad asociada a la
toma de decisiones y la autorregulación de sus aprendizajes resida en ellos mismos; es decir, que pongan en marcha su
autodeterminación personal.
Dada su especial relevancia en la etapa adolescente, como “momento crítico para el desarrollo y la puesta en práctica
de estas habilidades, y [donde] la autodeterminación cobra su sentido más pleno” (Vega, Gómez-Vela, FernándezPulido, & Badía, 2013, p. 21), es cada vez más abundante la investigación en este campo, centrada en ofrecer un marco
teórico y conceptual que sirva de base para el posterior estudio empírico de esta etapa.
En el contexto español actual, la mayor parte de la producción científica toma como base el Modelo Funcional
de Autodeterminación de Wehmeyer (1999, 2003), que define este constructo en base a cuatro características
(autonomía, autorregulación, capacitación psicológica y autoconocimiento) que la persona adquiere y desarrolla a lo
largo de su vida, tanto de forma individual y en base a sus características, como como en la interacción con su entorno
y las experiencias que en él se generan (Gómez-Vela, Verdugo, González-Gil, Badía, & Wehmeyer, 2012; Peralta &
Arellano, 2014; Vega et al., 2013; Verdugo et al., 2013; etc.).
Dicho modelo ha facilitado que se lleven a cabo varias propuestas de instrumentos para evaluar la autodeterminación,
destacando entre ellos la Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación, diseñado por Verdugo et al.
(2015) que se ha diseñado a fin de extraer un perfil de la persona basado en sus potencialidades, sus necesidades y
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demandas, centrado sobre todo en adolescentes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) asociadas a
Discapacidad Intelectual y Dificultades Significativas de Aprendizaje.
1. Objetivos
Por todo lo expuesto, los objetivos de este estudio son:
- Por un lado, comprobar la aplicabilidad de la Escala ARC-INICO en estudiantes gallegos, con lo que poder ofrecer más
consistencia a este instrumento en relación a las investigación y previas llevadas a cabo en adolescentes de otras zonas
de España
- Por el otro lado, identificar las principales necesidades del alumnado con y sin NEAE en términos de
autodeterminación a fin de poder establecer orientaciones para el diseño de intervenciones en las aulas encaminadas
a su mejora.
2. Método
Se trata de un estudio de corte cuantitativo, de tipo descriptivo-exploratorio en el que, por un lado, se analizan las
propiedades psicométricas de la escala ARC-INICO mediante un Análisis Factorial Confirmatorio (AFE; Brown y
Moore, 2015; González-Galán, 2014) y, por el otro lado, se describen las puntuaciones obtenidas por el alumnado que
representa la muestra, y se efectúan pruebas de contraste de carácter no paramétrico a fin de comprobar si existen
diferencias entre los grupos conformados por alumnado con y sin NEAE.
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2.1. Muestra
La muestra se compone de 2200 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de entre 12-19 años (M=14.29;
DT=1.81) de la Comunidad Autónoma de Galicia. De la totalidad, un 66.4% no presentan NEAE (N=1474) y 33.6% si
(N=746).
2.2. Instrumento
La Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación (Verdugo et al., 2015) es un instrumento diseñado y
validado para población adolescente española con discapacidad intelectual y del desarrollo y dificultades significativas
de aprendizaje. Se basa en el Modelo Funcional de Autodeterminación de Wehmeyer (1999, 2003) y toma como
base el instrumento desarrollado por Wehmeyer (1995) y Wehmeyer y Kelchner (1995): The Arc’s Self-Determination
Scale. Se compone de 61 ítems organizados en cuatro secciones (autonomía, autorregulación, empoderamiento y
autoconocimiento) que evalúan globalmente el nivel de autodeterminación del alumnado, atendiendo a sus posibles
dificultades/carencias y a sus necesidades de formación.
2.3. Procedimiento de análisis de la información
En primer lugar, se analizó la fiabilidad relativa del instrumento y sus secciones mediante el índice Alpha de Cronbach.
A continuación, se comprobó su estructura factorial mediante un Análisis Fatorial Confirmatorio (AFC) y se analizó la
fiabilidad y validez del modelo testado, por medio de los índices de Fiabilidad Compuesta (CRI) y de la Varianza Media
Extractada (AVE).
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En segundo lugar, llevó a cabo un estudio del nivel de autodeterminación del alumnado, atendiendo a las

potencialidades y limitaciones presentes en cada sección de la escala, y en base a la presencia o no de NEAE.

Primeramente, se comprobó el incumplimiento de los supuestos de normalidad (K-S= 3.198; p<.005) y homogeneidad
de la varianza (W=3.921; p<.005) y, dado su incumplimiento, se realizó un análisis no basado en contrastes no
paramétricos.

3. Resultados y sus implicaciones teórico-prácticas
3.1. Propiedades psicométricas de la Escala ARC-INICO
El análisis de la fiabilidad relativa de la escala y de sus secciones mediante el índice Alpha de Cronbach indica una alta
consistencia interna de la escala y sus dimensiones, destacando la sección de autonomía con una fiabilidad muy alta,
mientras que la sección de autoconocimiento algo menor, aunque también superior a .8 (ver Tabla 1).
Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna de la escala ARC-INICO
Autonomía
Autorregulación
Empoderamiento
Autoconocimiento
Total ARC-INICO

N
2220
2220
2220
2220
2220

Elementos
25
12
12
12
61

α estandarizado
.927
.945
.915
.867
.957

A continuación, se prepararon los datos para el AFC, tomando en consideración las recomendaciones de Kline (2015),
y de los que es necesario destacar una descripción previa de los datos con los que se ha trabajado: se han empleado
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variables ordinales, con escala Likert de 4 puntos (excepto la autonomía: 3 puntos). La matriz no incluye valores

perdidos ya que se excluyeron de la muestra sujetos cuyos cuestionarios estuvieron incompletos. La distancia de
Mahalanobis (D2) señala la existencia de 15 valores extremos (p <.001). Por último, el dado que los supuestos de

normalidad univariada y multivariada y de linealidad no se cumplen en la muestra, se ha seleccionado un método
menos restrictivo de análisis: el método de Distribución Asintótica Libre (ADF).

Los ítems del cuestionario (61 items) hacían dificultoso su análisis, de modo que se tomó la decisión de emplear
parcelas (15 parcelas) combinando 5-8 ítems para cada dimensión.

El AFC fue llevado a cabo en cinco pasos (Kelloway, 2014; Kline, 2015): especificación del modelo, identificación del
modelo, estimación de parámetros, evaluación del ajuste e interpretación de resultados.

Para empezar, se especificó el modelo de autodeterminación en cuatro componentes (Wehmeyer, 1999, 2003):
autonomía, autorregulación, empoderamiento y autorrealización.

Para su identificación, se asignó el valor 1 a las variables y se confirmó la sobreidentificación del modelo usando

la regla de los grados de libertad: el modelo contó con 52 parámetros y 60 grados de libertad (gl). Por medio de la

estimación de parámetros, se obtuvo una solución estandarizada, junto con valores referidos a las correlaciones entre
factores, su saturación en cada indicador y el coeficiente de determinación (R 2; ver tabla 2).

Al analizar la solución estandarizada, se observaron errores de predicción (e) que varían de .03 a .64, oscilando sus

coeficientes de determinación entre .36 y .97, con dos R2 <.5 (P1 _ 2 y P1 _ 3). Se han encontrado valores elevados (>.4)
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en relación a las cargas factoriales (W) de las variables endógenas en las variables observadas, con excepción de P4 _ 2
(.29) y P4 _ 3 (.16), así como en las cargas de las variables endógenas sobre las exógenas (.84 -.94), aunque también son
elevados los errores de predicción (0,71 ≤ e ≤ 89).
Tabla 2. Cargas (W), errores de predicción (e) y coeficiente de determinación
(R 2) del Modelo de Autodeterminación
Autodeterminación
Sección

W

e

F1. Autonomía
F2. Autorregulación
F3. Empoderamiento
F4. Autoconocimiento

.94
.90
.90
.84

.89
.81
.82
.71

F1. Autonomía Autorregulación
Parcela
P1 _ 1
P1 _ 2
P1 _ 3
P1 _ 4
P3 _ 1
P3 _ 2
P3 _ 3

W

e

.50
.25
.80
.64
.72
.52
.42
.17
F3. Empoderamiento
.64
.58
.63

.41
.34
.40

R2
.11
.19
.18
.29

F2. Autorregulación

R2
.75
.36
.48
.83

Parcela

W

e

P2 _ 1
P2 _ 2
P2 _ 3

.62
.70
.65

.38
.49
.42

.59
.66
.60

P4 _ 1
P4 _ 2
P4 _ 3

R2
.62
.51
.58

F4. Autoconocimiento
.62
.29
.16

.39
.08
.03

.61
.92
.97
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A continuación, se evaluó el ajuste del modelo a través de índices como el chi-cuadrado (χ2), su ajuste relativo (CMIN/
gl) y otros índices parciales (tabla 3).
Tabla 3. Estadísticos de bondad de ajuste del AFC en la escala ARC-INICO
Ajuste absoluto
Modelo

χ2

gl

p

CMIN/gl

RMR

Absoluto
GFI

2

380.0

60

.000

6.334

.553

.970

Ajuste parcial
AGFI
.954

Parsimonioso
RMSEA
p
.049

.623

La tabla 3 presenta los resultados de los análisis realizados. Se observa que, si bien el índice χ2 no resulta
completamente satisfactorio (χ260/gl=6.334), los índices de ajuste parcial revelan resultados satisfactorios (GFI = .970,
AGFI = .954). Los índices de error que reporta el RMSEA se pueden considerar bajos y aceptables (RMSEA = .049). Estos
datos parecen indicar que el modelo contrastado ofrece una base adecuada para representar la autodeterminación de
los adolescentes gallegos.
Para complementar el estudio, con garantías de fiabilidad y validez, estudiamos la fiabilidad compuesta (CRI), el
coeficiente omega de McDonald (ω) y la varianza media extractada (AVE), obteniendo unos resultados excelentes en
cuanto a fiabilidad (CRI=.924; ω = .922), pero algo más bajos en términos de varianza media extractada (AVE= .348;
34.8).
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3.2. Análisis del nivel de autodeterminación del alumnado
Por último, hemos analizado el nivel general de autodeterminación del alumnado, a través de las puntuaciones
globales obtenidas por el sumatorio de los ítems de la escala, y de cada una de las cuatro dimensiones descritas
anteriormente. Los análisis se han centrado en el estudio de la mediana y los percentiles, dadas las características de
los datos con los que se ha trabajado (ver tabla 4).
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de la ARC-INICO
Alumnado en general
PT
PE
P50

Alumnado con NEAE
PT
PE
P50

Alumnado sin NEAE
PT
PE
P50

Autodeterminación
165.04
75.4
76.7
147.6
67.4
67.1
173.4
79.2
79.5
Autonomía
55.2
73.6
74.6
47.7
63.6
62.7
58.8
78.4
78.7
Autorregulación
34.1
71.1
75
29.8
62.1
62.5
36.2
75.4
75
Creencias de control y eficacia
43.2
77.2
76.8
39.5
70.5
71.4
45.1
80.4
80.4
Autoconocimiento
32.4
81.1
76.7
30.6
76.6
77.5
33.3
83.2
82.5
Nota: siglas: PT –Puntuación total; PE – Puntuación de escala (0-100); NEAE – Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Como se observa en la tabla 4, el alumnado parece mostrar un nivel adecuado de autodeterminación, obteniendo
puntuaciones que, generalmente, se sitúan por encima de P50=70. Atendiendo a las características que definen el
constructo de autodeterminación, se puede indicar que las puntuaciones son, por lo general, elevadas. Destacan, sobre
todo, los valores obtenidos en creencias de control y eficacia y en autoconocimiento.
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En relación a las posibles diferencias entre el alumnado con y sin NEAE, a nivel descriptivo se pueden señalar resultados
más elevados en el alumnado que no presenta NEAE, tanto en términos de autodeterminación (más de 10 puntos por
encima) como en las secciones que componen a la escala: autonomía (13.5 puntos por encima), autorregulación (12.8
puntos por encima), empoderamiento (11.1 puntos por encima) y autoestima (5.9 puntos por encima).

A continuación, se comprueba, por medio de la prueba U de Mann-Whitney, que tales diferencias resultan

estadísticamente significativas en autodeterminación (U= 195374.5; p<.000) y en sus cuatro características: autonomía
(U= 197633.5; p<.000), autorregulación (U= 263785; p<.000), capacitación psicológica (U= 283959.5; p<.000) y

autoconocimiento (U= 394128; p<.000). Así mismo, aunque el tamaño de efecto (evaluado a través del estadístico
Delta de Cliff, 1993) es pequeño en el caso de la autodeterminación (δ= .299) y de la sección autonomía (δ= .319),

resulta adecuado para el caso de la autorregulación (δ= .468), y elevado para la capacitación psicológica (δ= .936) y el
autoconocimiento (δ= .519), aportando éstos una mayor solidez a los resultados.
3.3. Implicaciones teórico-prácticas
Este trabajo da respuesta a dos objetivos básicos: por un lado, comprobar la aplicabilidad de un instrumento de

reciente creación para evaluar el nivel de autodeterminación de la adolescencia gallega, y por otro lado, realizar

una exploración inicial de las necesidades de dichos jóvenes en términos de autodeterminación, atendiendo tanto a

aquellas que son comunes en esta etapa del desarrollo, así como a aquellas específicas de la adolescencia con NEAE.

Esta propuesta de evaluación centrada en las necesidades de la juventud es coherente con los planteamientos actuales
de atención a la diversidad, planificación de los apoyos y calidad de vida (Arnáiz & Guirao, 2015; Gómez, Peña, Arias y
Verdugo, 2016; Gómez-Vela et al., 2012; Peralta & Arellano, 2014), que proponen focalizar el trabajo en las demandas
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individuales, partiendo de las capacidades y posibilidades de cada estudiante, así como también organizar los recursos,
los espacios y los servicios educativos de forma que se creen mayores y mejores oportunidades para la participación de

todo el alumnado en su proceso de adquisición de las habilidades conducentes a un mayor nivel de autodeterminación.
De tal forma, por medio del primer objetivo de este estudio, hemos podido comprobar que la Escala ARC-INICO

(Verdugo et al., 2015) presenta unas propiedades psicométricas adecuadas, lo que la sitúa como una herramienta
adecuada para evaluar el nivel de autodeterminación del alumnado gallego tomando como referente el Modelo

Funcional de Wehmeyer (1999, 2003). Dichos resultados pueden ser equiparados a los obtenidos con anterioridad para
otras muestras en España (Verdugo et al., 2013; Verdugo et al., 2015; Vicente, Gómez-Vela, Verdugo, Fernández-Pulido,
& Guillen, 2015).

En lo que se refiere al segundo objetivo de este trabajo, se puede afirmar la presencia de un nivel adecuado de

autodeterminación por parte del alumnado en general, en consonancia con los resultados obtenidos en investigaciones
previas (Gómez-Vela et al., 2012; Wehmeyer, 1995), teniendo una especial relevancia las puntuaciones obtenidas en

creencias de control y eficacia y en autoconocimiento, que reflejan el componente actitudinal de la autodeterminación,
que refleja cómo las percepciones y creencias de cada adolescente median sobre sus capacidades y oportunidades de
alcanzar niveles superiores de autodeterminación (Shogren et al., 2013; Wehmeyer y Field, 2007).

Por otro lado, los resultados también evidencian diferencias estadísticamente significativas entre alumnado con
y sin NEAE, siendo desfavorables a los primeros tanto en su valoración general del nivel de autodeterminación

como, sobre todo, en sus creencias de control y eficacia y en su nivel de autoconocimiento. Estos datos también son
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coincidentes con los obtenidos en investigaciones previas, en las que se evidencia la influencia que ejerce la disposición
de alteraciones del desarrollo sobre sus oportunidades de tomar decisiones y ser más autodeterminados (Chou,
Wehmeyer, Palmer y Lee, 2016; Peralta y Arellano, 2014; Shogren et al., 2013).
En conclusión, si bien estos resultados parecen desalentadores en lo que refiere al nivel de autonomía,
autorregulación, capacitación psicológica y autorregulación del alumnado con NEAE, lo que nos están indicando
son las áreas en las que es necesario incidir de forma más directa para mejorar la formación y las oportunidades de
la adolescencia de desarrollar comportamientos autodeterminados. Es por ello que la Escala ARC-INICO resulta
un instrumento con amplias potencialidades para el diagnóstico y la intervención coherente con los principios de
autodeterminación, atención a la diversidad y el paradigma de los apoyos (Curryer, Stancliffe y Dee, 2015; Gómez et al.,
2016).
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Resumo
O Coin in Hand - Extended Version (CIH-EV), um teste de validade de desempenhos utilizado na deteção da simulação
de défices mnésicos, apresentado em suporte informático, envolve uma tarefa de escolha forçada e baseia-se no

princípio de efeito de teto (i.e., os itens são respondidos corretamente mesmo por pessoas com défices cognitivos

reais). Os objetivos do presente trabalho são (i) apresentação do processo de desenvolvimento e validação do CIH-EV
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em Espanha e em Portugal; (ii) estudo comparativo das diferenças no número de respostas corretas e nos tempos
de reação de estudantes universitários Espanhóis e Portugueses, através de um paradigma experimental grupo de
controlo x grupo de simuladores de défices mnésicos. Os resultados mostraram uma diferença no total das respostas
corretas na amostra Espanhola entre o grupo simulador e o grupo controlo, e também na amostra Portuguesa entre
ambos os grupos. Verificaram-se ainda diferenças no número de respostas corretas para cada nível de dificuldade
entre os dois grupos nas duas amostras. No que diz respeito ao total do tempo, só houve diferenças na amostra
Espanhola em cada nível de dificuldade e também no total entre o grupo simulador e o grupo controlo. Dado que
o esforço insuficiente, o exagero de sintomas e a simulação são realidades sobejamente reconhecidas na avaliação
neuropsicológica, principalmente em contexto forense, estes resultados, embora com amostras universitárias,
sugerem que o CIH-EV tem potencial na detecção da simulação de défices mnésicos e abrem caminho para a realização
de estudos com a população geral e forense.
Palavras-chave: Testes de validade de desempenhos; simulação de défices mnésicos; CIH-EV; estudo transcultural
Abstract
The Coin in Hand-Extended Version (CIH-EV), a computerized performance validity test used for the detection
of simulation in memory impairment, includes a forced-choice task and is based on idea of the ceiling effect (i.e.,
individuals with true cognitive deficits are able to respond correctly to items). The objectives of the present study
are to (i) present the development and validation of the CIH-EV in Spain and in Portugal, (ii) compare the differences
in the number of correct responses and in response time in Spanish and Portuguese university students using an
experimental design control group and a group of individuals simulating memory impairment. In both the Portuguese
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and the Spanish sample, results demonstrated a difference in the total correct responses between the analog and

control groups. There were also differences in the number of correct responses for each level of difficulty between the
two groups in both samples. With respect to the total time, there were only differences in the Spanish sample in each
level of difficulty and in the total between the analog and control groups. Given that the effects of insufficient effort
or the exaggeration of symptoms and simulation are well known in neuropsychological testing, principally in the

forensic context, these results (although using a university population) suggest that the CIH-EV has the potential to

detect the simulation of memory impairment. This study opens the way for future studies to use the CIH-EV with the
general or a forensic population.

Key-words: Performance validity tests; simulation of memory impairment; CIH-EV; cross-cultural study 
Introdução
Os Testes de Validade de Desempenhos (TVD) são fundamentais numa bateria de avaliação neuropsicológica porque
permitem aos profissionais medir variáveis que podem influenciar o desempenho, como o “esforço e atenção

insuficientes”, o “exagero de sintomas” ou a “simulação de problemas cognitivos” (Heilbronner et al., 2009; Martin,
Schroeder, Heinrichs, & Baade, 2015). Assim, se existirem testes que possibilitem o despiste destas variáveis, os
psicólogos terão maior confiança de que os resultados obtidos traduzem défices cognitivos genuínos.

Apesar da reconhecida importância destes testes, continuam a existir limitações na literatura e obstáculos no seu

acesso. Assim, há uma grande necessidade de desenvolver Testes de Validade de Desempenhos gratuitos / de utilização
livre, pois o custo associado à utilização de testes como, por exemplo, o Tombaugh Test of Memory Malingering (TOMM)
excede o que muitos psicólogos podem despender.

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

362

Muitos TVDs são aplicados no contexto de uma avaliação psicológica, portanto, individualmente. O desenvolvimento
destes testes em formato informatizado proporciona informação sobre variáveis difíceis de controlar num contexto de
avaliação mais tradicional (como por exemplo, o tempo de resposta), possibilita a aplicação e cotação estandardizadas
e a obtenção de resultados de um número mais alargado de pessoas.
Além disso, não há muitos testes que estejam traduzidos e validados em diferentes culturas. Por isso, torna-se difícil
saber que testes apresentam equivalência cultural e podem ser aplicados a pessoas provenientes de diferentes
contextos culturais.
É também difícil a realização de estudos transculturais com os TVDs pela ausência de uniformização ao nível deste tipo
de instrumentos.
O desenvolvimento de um TVD de livre acesso, disponível num formato informatizado e traduzido em várias línguas
pode promover a utilização de uma medida comum aos vários estudos.
Finalmente, é ainda necessário desenvolver mais TVDs para combater os efeitos da familiarização e do coaching.
Alguns participantes podem tentar obter informação sobre como evitar a deteção da simulação. A existência de
novos instrumentos permitirá diminuir esta possibilidade. Com estes fatores em mente, procedemos a uma revisão
de literatura com o objetivo de definir que tipo de TVD poderia ser interessante desenvolver e tornar acessível aos
psicólogos. Verificámos que existem poucos tipos de testes de validade. Entre os testes disponíveis, há testes de
validade de sintomas que medem o exagero de sintomas através de autorrelato (TVS), e há testes de validade de
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desempenhos que avaliam a simulação de défices cognitivos (TVD). Entre os testes de validade de desempenhos

existem testes que são administrados isoladamente e testes que estão integrados numa bateria de provas cognitivas.
Embora a investigação apresente resultados inconclusivos, os TDVs que não estão integrados numa bateria de testes
parecem ter maior capacidade preditiva e originam menos falsos-positivos do que os TDVs inseridos numa bateria
de testes (Miele, Gunner, Lynch, & McCaffrey, 2012; An & colleagues, 2017). Além disto, alguns TVDs utilizam um

formato de resposta de escolha forçada, em que é pedido ao indivíduo que selecione a resposta correta entre dois

estímulos. A fundamentação teórica para este formato de resposta é a de que, apesar destes testes envolverem tarefas
simples às quais as pessoas com défices neurocognitivos reais respondem geralmente bem, pessoas que simulam têm
frequentemente desempenhos inferiores aos do nível do acaso (Schroeder, Peck, Buddin, Heinrichs, & Baade, 2012).
Por fim, a investigação mostra que a capacidade preditiva aumenta quando os testes incluem diferentes níveis de
dificuldade percebida (Heilbronner, Sweet, Morgan, Larrabee, Millis, & Conference Participants, 2009).

Tanto quanto sabemos, o Coin in Hand Test (Teste da Moeda na Mão) é único teste de validade de desempenhos
de escolha forçada gratuito. Este teste foi originalmente desenvolvido por Kapur (1994) para ser administrado

individualmente e tem demonstrado adequada precisão na diferenciação entre indivíduos simuladores, indivíduos com
desempenhos normais, e indivíduos com défices mnésicos reais. Por estas razões, o teste Coin in Hand foi selecionado
e modificado de modo a incluir diferentes níveis de dificuldade, ser administrado num formato informatizado e ser
traduzido para Espanhol e Português.

O Coin in Hand-Extented Version é constituído por três partes com diferentes níveis de dificuldade percebida, cada uma
com 10 ensaios (num total de 30 ensaios). Na primeira parte, o participante visualiza uma imagem com duas mãos, em
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que numa delas está uma moeda. As mãos desaparecem, o ecrã fica escuro e o participante conta, em ordem inversa,

a partir de 10. Ao fim dos 10 segundos, as mãos reaparecem, fechadas e o participante deve indicar em que mão estava
a moeda. O mesmo procedimento é seguido na 2ª e na 3ª parte, só que, nestas partes, é sugerido ao participante que
o nível de dificuldade vai aumentar. Assim, na 2ª parte, o participante tem de contar, em ordem inversa, a partir de
99, durante 15 segundos e na 3ª parte, o participante tem de contar, em ordem inversa, a partir de 999, durante 20
segundos.

1. Objetivos
A presente comunicação tem dois objetivos gerais. Em primeiro lugar, pretende-se descrever o desenvolvimento de
um novo teste de aplicação livre, ou seja, isento de custos, e a sua fundamentação teórica e empírica. De seguida,
apresentamos dados empíricos sobre este novo instrumento, comparando os desempenhos de um grupo de
simuladores com os de um grupo de controlo, de uma amostra espanhola e outra portuguesa.
1.1 Objetivo
Os objetivos específicos do presente trabalho são estudar comparativamente as diferenças de desempenho

relativamente ao número de respostas corretas e aos tempos de reação de estudantes universitários Espanhóis e

Portugueses, através de um paradigma experimental grupo de controlo x grupo de simuladores de défices mnésicos.
2. Método
O CIH-EV foi aplicado a estudantes universitários da Universidade de Granada e da Universidade de Lisboa. Foi seguido
um procedimento experimental em que os participantes foram distribuídos aleatoriamente pela condição de controlo
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e pela condição de simulação. Aos participantes da condição de simulação foi dada, por escrito, a indicação de que
deveriam simular défice mnésico. Participantes que tivessem consumido substâncias psicotrópicas ou ilícitas nas
24 horas anteriores à sessão experimental ou que o fizessem regularmente, que tivessem perdido a consciência na
sequência de um traumatismo crânio-encefálico, ou que tivessem uma doença diagnosticada passível de influenciar o
funcionamento neuropsicológico foram excluídos do estudo. A amostra incluiu 43 estudantes universitários Espanhois
(Midade = 22.04; DP = 4.89) e 75 Portugueses (Midade = 19.25; DP = 4.33), equivalentes no nível de escolaridade.
Foi administrado o Coin in Hand- Extended Version com um paradigma experimental com dois grupos: 1) simulação de
défices mnésicos, 2) melhor desempenho possível. Houve uma atribuição aleatória aos dois grupos.
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
Os resultados mostraram diferenças no total das respostas corretas na amostra Portuguesa entre o grupo simulador
(Mcorreto = 19.6; DP = 9.44) e o grupo controlo (Mcorreto = 29.78; DP = 0.47); t(73) = - 6.54, p < .001, e também na amostra

Espanhola entre o grupo simulador (Mcorreto = 15.33; DP = 6.11) e o grupo controlo (Mcorreto = 29.40; DP = 2.13); t(41) = 10.18, p < .001.

No que diz respeito ao total do tempo, apenas se verificaram diferenças na amostra Espanhola em cada nível de
dificuldade e também no total entre o grupo simulador (Mcorreto = 2537; DP = 2482) e o grupo controlo (Mcorreto = 1295;

DP = 179); t(41) = 2.34, p < .001. Portanto, a variável tempo foi menos relevante do que o número de respostas corretas,
tal como verificado noutros TVDs, como por exemplo, no Victoria Symptom Validity Test (VSVT; Slick et al., 1997).
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Estes resultados mostram que apesar das modificações introduzidas no CIH original, nomeadamente a sua tradução,
informatização e a inclusão dos três níveis de dificuldade percebida, o CIH-EV mantém a capacidade para diferenciar
entre indivíduos simuladores e indivíduos com desempenhos normais.
Apesar de promissores é, no entanto, necessário reconhecer que estes resultados são preliminares e que não podem
ser generalizados à população alargada. Mais investigação com pessoas envolvidas em processos forenses ou com
défices mnésicos reais é necessária. Será igualmente útil alargar o estudo transcultural do CIH-EV a outros países,
como estamos atualmente a fazer nos EUA e na Colômbia. Por fim, será também interessante comparar a sensibilidade
e especificidade do CIH-EV com a de outros TVDs, comummente utilizados.
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Adição ao Facebook: Estudos de adaptação de uma escala
a uma amostra portuguesa

José Pedro Cerdeira / Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação; Instituto de Investigação Aplicada do
Politécnico de Coimbra - i2A, jpcerd@esec.pt
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Resumo
Apresentam-se os estudos exploratórios de validade associados ao processo de tradução e adaptação da Facebook
Addiction Scale (FAS) de Koc e Gulyagci (2013) a uma amostra portuguesa de conveniência (N=175). As análises
estatísticas sobre os resultados obtidos através de um questionário online sugerem que a escala apresenta excelentes
propriedades psicométricas, semelhantes às da escala original. A análise das componentes principais, com rotação
varimax, revela a existência de um só fator, capaz de explicar 53.3% da variância total. O valor do Alfa de Cronbach é
de .87.
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Palavras chave: Adição ao Facebook, Redes Sociais, Adições Comportamentais
Abstract
In this paper we present exploratory validity studies associated to the translation and adaptation process of the
Koc and Gulyagci’s Facebook Addiction Scale (FAS) (2013) to a Portuguese convenience sample (N = 175). Statistical
analyzes suggest that the scale has excellent psychometric properties, similar to those of the original scale. The
analysis of the main components, with varimax rotation, reveals the existence of a single factor, capable of explaining
53.3% of the total variance. The value of Cronbach’s alpha is .87.
Key-words: Facebook Addiction to, Social Networks, Behavioral Addictions
Introdução
A utilização das redes sociais tem aumentado nos últimos anos, atingindo ritmos de crescimento elevados e taxas
de penetração muito significativas junto dos consumidores de conteúdos digitais. De entre as várias redes sociais
disponíveis, o Facebook é a aplicação com maior número de utilizadores, tendo alcançado um total de 1.28 mil milhões
utilizadores diários à escala global (Facebook, 2017), dos quais 5.8 milhões estão em Portugal (Miniwatts Marketing
Group, 2017).
Embora as motivações para o uso das redes sociais sejam muito diferentes e apesar de variarem bastante em função
da própria especificidade das redes, para algumas pessoas a forma como usam determinadas redes sociais específicas
começa a estar associada a atitudes ou comportamentos aditivos (Ryan, Chester, Reece, & Xenos, 2014), tanto no
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sentido que lhe foi atribuído por Griffiths (2005), como no sentido mais recentemente reafirmado por Andreassen e
Pallessen (2014). No entanto, apesar da investigação empírica sobre esta temática começar a apresentar resultados
significativos, em Portugal ainda não é expressiva, pelo que é pertinente traduzir e adaptar para português alguns dos
instrumentos de avaliação das adições mais usados e proceder à realização dos respetivos estudos de validade. Este
estudo vem na sequência de um outro já realizado (Cerdeira, 2018) e insere-se neste último objetivo.
1. Objetivo
Na sequência dos trabalhos de tradução da escala original e de realização de alguns estudos iniciais de validade
(Cerdeira, 2018), com este estudo pretende-se dar sequência ao processo de avaliação das propriedades psicométricas
da versão portuguesa da Facebook Addiction Scale de Koc e Gulyagci (2013), com o propósito de suprir a escassez de
trabalhos sobre as adições ao Facebook assinalada por Pontes e Griffiths (2014).
2. Método
2.1 Procedimentos
Os dados foram recolhidos entre setembro e novembro de 2016 através de um questionário administrado on-line
(Google Forms). Para formar uma amostra mais diversificada, nomeadamente no que diz respeito às variáveis idade e
ocupação profissional, recorreu-se à técnica de “bola de neve” (Biernacki & Waldorf, 1981; Goodman, 1961), a partir de
um grupo de 22 estudantes de licenciatura, aos quais foi solicitado que convidassem outros adultos para participarem
no estudo.
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Depois de descrever o objetivo genérico do questionário, o texto das instruções referia o carácter voluntário da

participação e fornecia garantias de anonimato e de confidencialidade dos dados ou das informações facultadas.
Posteriormente, os dados foram inseridos num ficheiro do Statistical Package for Social Sciences – versão 24.
2.2 Instrumento
O questionário compunha-se de duas partes. A primeira parte incluía questões de caracterização sociodemográfica
(sexo, idade, habilitações académicas) e a segunda era constituída pelos oito itens da escala. As respostas foram

codificadas num formato Likert de sete pontos, em que (1) correspondia à etiqueta “discordo fortemente” e (7) a

“concordo fortemente”. Todos os itens estão redigidos na afirmativa. A escala é aditiva, pelo que a um valor mais
elevado do total corresponde uma expressão mais acentuada das atitudes de adição em relação ao Facebook.
2.3 Amostra
Foram excluídos 12 participantes por terem respondido apenas às questões de identificação, pelo que a amostra final

(N=175) é constituída por 47 sujeitos do sexo masculino (26.9%) e 128 do feminino (73.1%), com idades compreendidas
entre os 17 e os 50 anos (M=22.01, DP=5.94).
3. Resultados
Na tabela 1 apresentam-se as estatísticas descritivas dos itens da escala (médias e desvios-padrão) assim como os

valores das correlações inter-itens (Pearson), as quais são todas estatisticamente significativas (p<.01). A média do

total da escala foi de 19.07 (DP=8.94). Através do teste t de student, não se identificaram diferenças estatisticamente
significativas em função do sexo.
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Tabela 1 - Valores da Média, dos Desvios-padrão e Correlações Inter-itens da Escala Adição ao Facebook (N=175)
Itens da escala
M
DP
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
3.11
1.62
2.
2.63
1.81
.47
3.
2.38
1.55
.55
.48
4.
2.18
1.39
.46
.44
.50
5.
2.45
1.65
.35
.36
.50
.56
6.
2.39
1.59
.40
.45
.48
.47
.56
7.
1.93
1.34
.40
.42
.50
.42
.44
.54
8.
1.99
1.34
.38
.31
.48
.44
.44
.57
.68
Tabela 2 - Valores das Correlações Item-total Corrigido, do Quadrado da Correlação Múltipla
e do Alfa (se o item for removido) dos Itens da Escala de Adição ao Facebook (N=175).
Correlação corrigida
alfa
Itens da escala
item-total
R2
(Se o item for removido)
1.
.58
.39
.86
2.
.56
.37
.86
3.
.68
.48
.85
4.
.64
.44
.85
5.
.62
.45
.86
6.
.67
.50
.85
7.
.66
.53
.85
8.
.63
.54
.86
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As correlações de cada item com o total da escala apresentam valores estatisticamente significativos (p < .01), sendo
todas superiores a .56 (Tabela 2). O valor alfa de Cronbach da escala é de .87, baixando sempre com a remoção de cada
um dos oito itens, o que indicia uma boa consistência interna. As percentagens da variância partilhada de cada item
com a escala situam-se entre .37 e .54, o que reforça os indícios de uma boa consistência interna. Estes valores vão ao
encontro dos inicialmente encontrados por um outro estudo já realizado numa amostra portuguesa (Cerdeira, 2018).
Para efeitos de realização de uma análise fatorial exploratória, procedeu-se procedeu-se à avaliação das condições para
a factorialização da matriz de correlações. Assim, o determinante da matriz de correlações calculado foi de .034, para o
teste de esfericidade de Bartlett obteve-se um valor do x 2 (28, N=175)=577.198 (p<.000) e para o índice de Kaiser-MeyerOlkin (KMO) chegou-se a um valor de .876. No seu conjunto, estes resultados sugerem a possibilidade de se realizar uma
análise fatorial da matriz de correlações (Tabela 3).
Uma vez que se trata de uma escala que se supõe unidimensional, usou-se o método das componentes principais e
a rotação varimax para avaliar a eventual ortogonalidade de uma solução com mais do que uma componente. Os
resultados obtidos após a rotação, evidenciaram uma solução com apenas uma única componente, com um valor
próprio superior à unidade (4.26) e capaz de explicar cerca de 53.3% da variância total. Em relação a esta solução,
todos os oito itens da escala saturam significativamente na componente principal, situando-se os valores acima de
.66, ou seja, a componente principal extraída a partir da análise fatorial revela uma capacidade significativa de explicar
porções importantes da variância para cada um dos itens (entre 44% e 59%).
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Tabela 3. Saturações Fatoriais pelo Método das Componentes Principais, Comunalidades, Valor Próprio e Percentagem
da Variância Explicada dos Itens da Escala de Adição ao Facebook (N = 175)
Componente 1

h2

06 _ A minha família e os meus amigos acham que eu gasto muito tempo com o Facebook.

.77

.59

03 _ Perco horas de sono por passar muito tempo no Facebook.

.77

.59

07 _ Sinto-me ansioso quando não consigo aceder ao Facebook.

.76

.58

08 _ Já tentei gastar menos tempo no Facebook, mas não consegui.

.74

.55

04 _ O uso que faço do Facebook interfere com as minhas atividades sociais.

.73

.54

05 _ Quando estou em baixo, ligo-me ao Facebook para me sentir melhor.

.72

.52

01 _ Tenho dificuldades em concentrar-me no meu trabalho académico por causa do uso
que faço do Facebook.

.68

.46

02 _ A primeira coisa de que me lembro quando acordo é ligar-me ao Facebook.

.66

.44

Valor próprio
% da variância explicada

4.26
53.3%

4. Discussão e suas implicações teórico-práticas
O principal objetivo foi o de prosseguir o processo de desenvolvimento dos estudos de validade de uma versão
portuguesa da Escala de Adição ao Facebook de Koc e Gulyagci (2013), na sequência do primeiro estudo anteriormente
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realizado. Comparando os resultados encontrados entre as duas amostras portuguesas, podemos concluir que
a escala apresenta boas qualidades psicométricas, tanto no que respeita à consistência interna, como no que se
refere à estrutura fatorial. Trata-se pois de uma escala relativamente curta (8 itens), unidimensional e com elevada
consistência interna.
No entanto, considerando que o objetivo do recurso à técnica de “bola de neve” era o de obter uma amostra de
conveniência mais diversificada, nomeadamente no que respeita às idades e ocupações dos membros da amostra, esse
objetivo não foi alcançado, já que a média de idades desta amostra foi bastante baixa (M=22.01, DP=5.94), pelo que as
conclusões agora obtidas apenas podem confirmar as que foram geradas no primeiro estudo (Cerdeira, 2018).
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de Saída Organizacional
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Resumo
Algumas das escalas usadas para avaliar as intenções de saída (e.g., Bozeman & Perrewé, 2001), foram desenvolvidas
com base no modelo de turnover proposto por Mobley, Horner e Hollingsworth (1978) que toma em consideração
tanto as ações como as cognições em sair da organização. O estudo de Bozeman e Perrewé (2001) mostra, contudo, que
o facto de se considerar itens formulados na negativa conjuntamente com itens formulados na positiva para avaliar o
mesmo constructo, provoca distorções na estrutura fatorial do instrumento.
Tendo em consideração as intenções de turnover versus de retenção, numa perspetiva imediata ou a médio prazo,
desenvolveu-se uma escala com base na adaptação de alguns itens utilizados por Bozeman e Perrewé (2001) e na
inclusão de novos itens. Os oito itens finais estão todos formulados na positiva.
Encontrou-se uma estrutura tendencialmente uni-fatorial, pelo que o resultado global pode ser interpretado como um
indicador global da intenção para a saída da instituição, baseado nos comportamentos e cognições tanto numa
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perspetiva imediata como a médio prazo, assegurando uma elevada consistência interna. Esta escala constitui-se,

assim, uma ferramenta psicometricamente sustentada para funcionar como critério na identificação de preditores
preditores do turnover a ser utilizada no diagnóstico e intervenção organizacional.
Palavras-chave: Turnover, Retenção, Psicometria
Abstract
Some of the scales used to assess organizational exit intentions (e.g., Bozeman & Perrewé, 2001) were developed based
on the turnover model proposed by Mobley, Horner and Hollingsworth (1978), which takes into account both the

actions and the cognitions in leaving organization. The study by Bozeman and Perrewé (2001), however, shows that the
fact of considering items formulated in the negative along with items formulated in the positive to evaluate the same
construct, causes distortions in the factorial structure of the instrument.

Considering the intentions of turnover versus retention, in an immediate or medium-term perspective, a scale was

developed based on the adaptation of some items used by Bozeman and Perrewé (2001) and in the inclusion of new
items. The eight final items are all formulated in the positive.

A unifactorial structure was found, so the overall result can be interpreted as a global indicator of the behavioral
tendency towards exit the institution, based on behaviors and cognitions, in an immediate and medium-term
perspective, ensuring a high internal consistency.

This scale is thus a psychometrically sustained tool for the identification of organizational predictors for the turnover
to be used in research or in projects of diagnosis and organizational change.
Keywords: Turnover, Retention, Psychometrics
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Introdução
As intenções de turnover ou intenções voluntárias de saída apresentam-se na maioria dos estudos como um forte
potencial e indicador do turnover real, não obstante se tratar de constructos diferentes (e.g., Griffeth, Hom & Gaertner,
2000; Mobley, Griffeth, Hand, & Meglino, 1979; Mor Barak, Nissly & Levin, 2001; Tett & Meyer, 1993). Mobley, Horner
e Hollingsworth no estudo de 1978, identificaram inclusive, que as intenções de saída foram a única variável do seu
modelo que apresentava um coeficiente de regressão significativo com o turnover real.
O turnover real refere-se à saída voluntária do funcionário da organização e concretiza a última fase de um processo
em que os funcionários foram criando ao longo do tempo um distanciamento físico e psicológico da instituição (Rosse
& Hulin, 1985). Por outro lado, as intenções de saída correspondem ao processo e incorporam as dimensões cognitivas
e comportamentais, consubstanciadas em ações, expectativas, pensamentos e vontade consciente dos colaboradores
em abandonar o local onde trabalham de momento, de forma a arranjarem rapidamente outro que o substitua
e que lhes ofereça melhores condições (Momani, 2017; Tett & Meyer, 1993). Estas intenções, que correspondem à
probabilidade calculada de saída para cada trabalhador, podem ser concretizadas no curto ou médio prazo (Macedo,
2008). Geralmente estão associadas a: (1) cognições relativas à vontade de abandonar o local de trabalho; (2)
pesquisa de outras oportunidades; (3) e à manifestação da intenção de sair, podendo ou não ser acompanhada por
comportamentos de absentismo (Carmeli & Weisberg, 2006; Duarte, Gomes & Neves, 2015; Mobley, 1977).
A intenção de saída da organização, enquanto processo em que o colaborador decide afastar-se física e/ou
psicologicamente da organização, é um fenómeno organizacional que ameaça a sustentabilidade das organizações. É
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uma das grandes preocupações e desafios da investigação e das organizações que procuram evitar ou reduzir o turnover
devido aos custos que lhes estão associados (Allen, Bryant & Vardaman, 2010; Ferreira & Siqueira, 2005).
A avaliação das intenções é uma forma simples de ajudar a estimar a probabilidade de rotatividade dos trabalhadores
e a identificar potenciais preditores do turnover real, ao se considerar a intenção como a variável critério. A intenção de
saída pode ser medida com uma simples questão baseada num pensamento, como por exemplo, “Tenciona abandonar
a organização onde trabalha a curto prazo?”. Contudo, a utilização de escalas de medida com apenas um item tem
restrições psicométricas e de conteúdo. Do ponto de vista psicométrico impede o cálculo da consistência interna da
medida. Do ponto de vista do conteúdo, o facto de apenas se considerar uma dimensão da intenção (e.g., cognição),
conforme apresentado no exemplo anterior, pode restringir a avaliação do constructo nas suas múltiplas dimensões.
No caso das intenções de saída, devem ser consideradas tanto as cognições relativas ao pensamento em abandonar o
local de trabalho, como os comportamentos manifestos na pesquisa de alternativas diretamente associadas à intenção
de saída numa perspetiva temporal de curto ou médio prazo. Algumas das escalas usadas para avaliar as intenções de
saída (e.g., Mowday, Koberg, & McArthur, 1984), foram desenvolvidas com base no modelo de turnover proposto por
Mobley et al., (1978) que alerta para a compreensão do turnover a partir dos fenómenos cognitivo e comportamentais
juntamente com a dimensão afetiva da satisfação no trabalho.
Por outro lado, a forma como as questões estão redigidas pode condicionar a expressão da verdadeira atitude do
trabalhador (e.g., na positiva: intenção de saída; ou na negativa: intenção de não permanência na organização).
Bozeman e Perrewé (2001) utilizaram cinco itens relativos ao turnover estruturados a partir dos trabalhos de Mobley
et al., (1978) e Mowday et al., (1984) e com formulações diferentes em duas amostras diferentes. Enquanto numa
utilizaram três itens formulados na positiva e dois na negativa, na outra os itens positivos foram formulados na

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

381

negativa, de modo que a orientação seria mais para a manutenção na instituição. Contudo, os resultados mostraram
que o facto de se considerarem itens formulados na negativa conjuntamente com itens formulados na positiva para
avaliar o mesmo construto, provoca distorções na estrutura fatorial do instrumento, agrupando diferencialmente
em dois fatores os itens formulados na negativa e os formulados na positiva independentemente dos conteúdos
mensurados. Descobriram que a formulação dos itens na negativa produziam efeitos nas cognições dos sujeitos
relativamente ao compromisso com a organização.

1. Objetivo
A presente pesquisa teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma escala de medição das intenções de
turnover como um processo. O estudo baseou-se essencialmente na análise das qualidades métricas da escala do
ponto de vista da validade de construto, tanto por intermédio da exploração da estrutura fatorial como da validade
discriminante relativamente a uma prova de personalidade.

2. Método
O questionário foi aplicado via online conjuntamente com outras variáveis (Condeço, 2018; Nunes, 2018). A análise da
estrutura fatorial foi efetuada a partir da Análise Fatorial Exploratória (AFE) com extração de fatores pelo método dos
mínimos quadrados não ponderados e rotação Oblimin (delta=0). O estudo da validade discriminante foi efectuado
a partir das correlações de ordem zero com as cinco grandes dimensões da personalidade através da versão adaptada
para a população Portuguesa de Bártolo-Ribeiro (2017) do BFI-10 (Big-Five Inventory; Rammstedt & John, 2007).
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2.1. Participantes
A escala das intenções de saída foi aplicada a 374 participantes, dos quais 143 realizaram também o BFI-10. As idades
dos 374 participantes estão compreendidas entre os 19 e os 68 anos (média=39,1 e d.-p.=10,9); 30,2% têm o 12ºano ou
inferior, 36,6% têm a licenciatura ou equivalente e 33,2,9% têm o mestrado ou superior; 62,6% são do sexo feminino; e
a média da antiguidade na organização é de 10,2 anos (d.-p.=9,8).
2.2. Medidas
2.2.1. Escala de Intenções de Saída da Organização
Ao se considerar as intenções de saída como um processo multifacetado, a redação dos itens teve por base a natureza
dinâmica do processo assim como a dimensão temporal do mesmo, conforme perspetivado por Mobley et al., (1978).
O número final de itens (oito) resultou da combinação de três exigências: (1) natureza da intenção (de sair vs
permanecer na organização); (2) concretização da intenção: assente em comportamentos (e.g., Atualmente estou
à procura de outro emprego; Vou manter-me nesta empresa por mais de um ano) versus assente em pensamentos/
julgamentos (e.g., Estou a pensar ficar nesta organização por mais algum tempo); e (3) dimensão temporal: intenção
imediata (e.g., Se pudesse sairia desta organização hoje); vs diferida no tempo (e.g., É muito provável que num futuro
próximo venha a sair desta organização). Para efeitos de facilidade de interpretação do fenómeno, designou-se por
extrema uma intenção de saída imediata ou uma intenção de retenção diferida no tempo, assim como o oposto, ou
seja, uma intenção moderada corresponde a uma intenção de saída diferida no tempo ou uma intenção de retenção
por um curto prazo.
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Face às limitações psicométricas em termos da estrutura fatorial encontradas no estudo de Bozeman e Perrewé (2001),
os itens incluídos na escala foram todos formulados na positiva.
Consideraram-se para o estudo inicial quatro itens para as intenções de saída e quatro para as intenções de
permanência na organização (retenção).

2.2.2. Big-Five Inventory (BFI-10)
Foi utilizada a versão de 10 itens do Big-Five Inventory (BFI-10; Rammstedt & John, 2007), adaptado para a
população Portuguesa por Bártolo-Ribeiro (2017). O BFI-10 avalia cinco dimensões da personalidade: extroversão
(energia, entusiasmo, atividade, assertividade e sociabilidade), neuroticismo (afetividade negativa, nervosismo,
ansiedade, tristeza e tensão), amabilidade (altruísmo, afeto, confiança, modéstia e simpatia), conscienciosidade
(constrangimento, controlo de impulsos, pensar antes de agir, atrasar gratificações, seguir normas e regras, planificar,
organizar e priorizar tarefas) e abertura à experiência (originalidade e mente aberta) (John & Srivastava, 1999). Cada
uma destas dimensões é avaliada por dois itens, um redigido na negativa e outro na positiva. Considerando o número
de itens por dimensão, refere-se a fiabilidade relativa à estabilidade temporal de Bártolo-Ribeiro (2017): extroversão:
0,62; neuroticismo: 0,59; amabilidade: 0,68; conscienciosidade: 0,72; e abertura à experiência: 0,74.
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3. Resultados e suas implicações teórico-práticas

Figura 1. Mapa dos itens no espaço factorial extraído na AFE por mínimos quadrados não ponderados e rotação Oblimin
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A Análise Fatorial Exploratória efectuada aos oito itens revelou uma estrutura de dois fatores com tendência para a
solução uni-fatorial (ver figura 1), se considerarmos o baixo valor próprio da segunda dimensão (1,01), contribuindo
apenas com 7,5% de incremento na percentagem de variância explicada. O nível de adequação dos itens relativos ao
turnover (ITxxx) ao fator de origem é claramente superior aos da retenção (IRxxx), se considerarmos o agrupamento e
posicionamento na representação gráfica apresentada na figura 1.
Os itens relativos às intenções de retenção extrema (ou prolongada no tempo) (e.g., IRExt8. Se puder permanecerei
nesta organização o máximo de tempo possível) apresentam pesos fatoriais significativos, mas de sentido oposto, na
dimensão intenções de saída (ver tabela 1).
Tabela 1. Pesos fatoriais de cada um dos itens nas duas AFEs
Matriz de Estrutura
Fator 1
Fator 2
1. Estou a pensar permanecer nesta organização o máximo de tempo possível
-0,704
0,772
2. É muito provável que num futuro próximo venha a sair desta organização.
0,806
-0,574
3. Se pudesse, sairia desta empresa hoje
0,737
-0,400
4. Vou manter-me nesta organização por mais de um ano
-0,375
0,691
5. Estou a pensar deixar esta organização num futuro próximo
0,877
-0,519
6. Atualmente, estou ativamente à procura de outro emprego noutra organização
0,716
-0,543
7. Estou a pensar ficar nesta organização por mais algum tempo
-0,552
0,789
8. Se puder permanecerei nesta organização o máximo de tempo possível
-0,756
0,764

Matriz de Fator
Fator 1
0,770
0,818
0,701
0,836
0,716
0,821
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A matriz estrutura que representa as correlações de ordem zero entre os itens e os fatores considerados, mostra que
os itens relativos à retenção moderada tem um contributo mais fraco para a interpretação do primeiro fator extraído,
apresentando pesos fatoriais de 0,375 (IRMod4: Vou manter-me nesta organização por mais de um ano) e 0,552 (IRMod7:
Estou a pensar ficar nesta organização por mais algum tempo).

Para confirmação do número de fatores a considerar na interpretação de resultados foram efetuados os
procedimentos Parallel Analysis e Minimum Average Partial, que sugerem claramente uma solução uni-fatorial, não
concordante com a regra de Kaiser que identifica duas componentes com eigenvalue superior a 1. Deste modo foi feito
um segundo ensaio da AFE sem os itens 4 e 7, referentes à retenção moderada e com os restantes itens relativos à
retenção invertidos (IRExt1. Estou a pensar permanecer nesta organização o máximo de tempo possível; IRExt8. Se puder
permanecerei nesta organização o máximo de tempo possível). Os resultados apontam para uma solução unifatorial com
capacidade de variância explicada de 67,1%, e um coeficiente de consistência interna de 0,90 (ver coluna da direita na
tabela 1).
Tabela 2. Correlações dos itens com os cinco fatores do BFI-10
Itens
1
2
3
4
5
6
Extroversão
0,117
-0,023
0,032
0,097
-,175*
-0,082
Amabilidade
0,039
-0,135
-0,029
0,016
-0,071
-0,031
Conscienciosidade
-0,018
-0,010
-0,029
0,012
0,059
0,044
Neuroticismo
0,007
-0,047
0,063
0,055
-0,074
-0,075
Abertura à Experiência 0,052
0,034
0,029
-0,018
0,006
0,065
Nota. N=143. * P<0,05

7
0,089
,194*
-0,016
0,092
0,079

8
0,130
0,115
0,021
0,037
0,002
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Para estudo da validade discriminante efectuou-se a correlação dos itens da escala de intenções de saída com os cinco

grandes factores da personalidade medidos através do BFI-10. As correlações encontradas foram baixas e apenas duas
são estatisticamente significativas, pelo que podemos garantir a validade discriminante da escala das intenções de
saída relativamente às cinco grandes dimensões da personalidade.

A análise global dos resultados evidencia boas qualidades psicométricas da escala quando tomamos em consideração
os seis itens. O resultado global da escala obtido de uma forma direta ou ponderada constitui-se como um bom

indicador da intenção de saída na instituição, numa perspetiva moderada ou extrema em termos temporais. Esta
escala é uma ferramenta psicometricamente sustentada para a identificação de preditores organizacionais, a ser

utilizada em investigação ou em projetos de diagnóstico e mudança organizacional. Atendendo ao reduzido número de
itens, a escala é respondida em menos de um minuto.

O estudo das qualidades psicométricas da escala de intenções de saída não está concluído. São necessários estudos de
Validade Relativa ao Critério com variáveis organizacionais referenciadas na literatura como preditoras das intenções
de saída como, por exemplo, Ajustamento Pessoa-Organização (e.g., Ambrose, Arnaud, & Schminke, 2007; KristofBrown, Zimmerman, & Johnson, 2005)., Conflito/Enriquecimento Trabalho-Família (e.g., Aycan, 2008; Dysvik &

Kuvaas, 2013; Erkmen & Esen, 2014; McNall, Masuda, & Nicklin, 2009), e Satisfação com a Carreira (e.g., Direnzo &
Greenhaus, 2011; Griffeth et al., 2000; Guan et al., 2013).
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Resumo
O presente estudo faz parte de um trabalho mais amplo que consiste no desenvolvimento de uma versão portuguesa
do SDS-CE Forma R, 4ª edição, obtendo indicadores de validade e precisão com amostras de jovens portugueses. O

SDS-CE permite obter resultados totais em seis escalas, de acordo com o modelo RIASEC de John Holland: Realista,
Investigativo, Artístico, Social, Empreendedor e Convencional. A versão portuguesa foi aprovada pela editora

proprietária dos direitos da versão original, depois de um procedimento de backtranslation e foi aplicada a 266 jovens
(128 do sexo feminino e 138 do sexo masculino) do 9º ano de escolaridade. Neste trabalho, foram calculados os

coeficientes alfa de Cronbach obtidos que variam entre .90 (escala Artística) e .93 (escala Social). Foi também realizada
uma análise em componentes principais que extrai seis factores com eigenvalues superiores a 1, que explicam 74.99%

da variância dos dados e que, após rotação varimax, permitem reconhecer a estrutura em 6 escalas do instrumento. Os
resultados obtidos com a versão portuguesa evidenciam características psicométricas semelhantes às do instrumento
AIDAP - 2018

391

original e permitem a sua utilização para avaliar os interesses, de acordo com o modelo RIASEC, em amostras
portuguesas.
Palavras chave: Modelo RIASEC, Self-Directed Search; Interesses
Abstract
The present study is part of a larger work consisting in the development of a Portuguese version of the SDS-CE Form
R, 4th edition, obtaining indicators of validity and precision with samples of Portuguese young people. The SDS-CE
allows to obtain total results in six scales, according to John Holland’s RIASEC model: Realistic, Investigative, Artistic,
Social, Entrepresing and Conventional. The Portuguese version was approved by the publisher, who was the owner of
the rights of the original version, after a backtranslation procedure and was applied to 266 young people (128 females
and 138 males) of the 9th year of scolarity. In this work, the Cronbach alpha coefficients were calculated, ranging
from .90 (Artistic scale) to .93 (Social scale). It was also performed a principal components analysis that extracts six
factors with eigenvalues greater than 1, which explain 74.99% of the data variance and which, after varimax rotation,
allow to recognize the structure in 6 scales of the instrument. The results obtained with the Portuguese version show
psychometric characteristics similar to those of the original instrument and allow its use to evaluate the interests
according to the RIASEC model in Portuguese samples.
Key words: RIASEC Model, Self-Directed Search; Interests
Introdução
Holland é um dos autores mais citados no campo da Psicologia Vocacional, tendo desenvolvido uma das teorias
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sobre a escolha vocacional que mais investigações tem suscitado (Guichard & Huteau, 2001): o modelo dos tipos de
personalidade e dos meios de trabalho, enquadrado nos designados modelos da correspondência.
Para Holland (1973, 1985, 1997), as escolhas vocacionais são expressão da personalidade do indivíduo. As
características, preferências, valores e capacidades dos indivíduos permitem representar os indivíduos a partir de
uma tipologia, designada RIASEC, por referência às iniciais de cada um dos seis tipos: Realista, Investigativo, Artístico,
Social, Empreendedor e Convencional. O tipo de personalidade de cada indivíduo pode ser definido por um código de
duas ou três letras. Por outro lado, os ambientes em que os indivíduos estudam ou trabalham, sendo dominados por
um determinado tipo de personalidade, podem ser caracterizados a partir da mesma tipologia. Para além das variáveis
características dos indivíduos e dos ambientes, há variáveis que caracterizam a interacção entre tipos de personalidade
ou tipos de ambiente – consistência – ou entre o tipo de personalidade do indivíduo e o tipo de ambiente em que
ele se integra - congruência. Estas variáveis da interacção permitem prever estabilidade, realização e satisfação dos
indivíduos no seu trabalho ou, pelo contrário, instabilidade e insatisfação (Holland, 1973, 1985, 1997; Huteau, 2007;
Spokane & Cruza-Guet, 2005).
O Self-Directed Search (SDS) de Holland, Fritzsche, & Powell (1994) permite avaliar o tipo de personalidade vocacional
dos indivíduos de acordo com o modelo RIASEC e já foi adaptado para vários países e idiomas (Cronbach, 1990). Em
Língua Portuguesa, existe uma versão brasileira (Primi, Mansão, Muniz, & Nunes, 2010) estudada com amostras
brasileiras, cabo-verdianas (Barros, 2015) e portuguesas (Teixeira, Barros, & Janeiro, 2010), mas não uma versão
portuguesa.
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1. Objetivo
Por acordo com a editora da versão original, foi decidido desenvolver uma versão portuguesa do SDS-CE Forma R, 4ª

edição e estudar as suas características psicométricas. O presente estudo faz parte desse trabalho mais amplo. Neste

artigo apresentam-se estatísticas descritivas e os resultados do estudo da consistência interna a partir dos coeficientes
alfa de Cronbach e de uma análise em componentes principais das subescalas.
2. Método
2.1 Instrumentos
A versão original do SDS-CE Forma R, 4ª edição foi traduzida para português e sujeita a um procedimento de back

translation, com as reformulações necessárias até à obtenção de uma versão portuguesa do SDS validada e aprovada
pela Editora Psychological Assessment Resources.

O SDS-CE Forma R é constituído pelas escalas: Atividades, em que o participante indica as atividades que prefere,

Competências em que o participante diz se considera que possui determinadas competências e Carreiras, em que ele

manifesta a sua preferência por determinadas profissões. Estas três escalas, com 204 itens no total, têm um formato
de tipo Sim/Não e permitem obter resultados referentes a 6 subescalas cada, correspondentes aos tipos de Holland:

Realista, Investigativo, Artístico, Social, Empreendedor e Convencional. Há também uma escala Classificando As Suas

Aptidões, com 12 subescalas, relacionadas com as escalas RIASEC (Mecânica-R, Científica-I, Artística-A, Para Ensinar-S,
Para Vendas-E, Para Trabalho de Escritório-C, e Manual-R, Matemática-I, Musical-A, Compreender os Outros-S, Para
Gestão-E e Administrativa-C), devendo o participante classificar, numa escala (Baixa/Média/Elevada) que vai de 1

(valor mais baixo) a 7 (valor mais elevado), o nível de aptidão que acha que tem, quando se compara com os outros
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da mesma idade. Por fim, existe uma secção em que os participantes contam as suas respostas em cada subescala e
registam esses dados num processo de autoavaliação. 		
2.2. Participantes
Os participantes são 266 alunos do 9º ano de escolaridade que frequentam escolas no Distrito de Lisboa, são 138 do
sexo masculino e 128 do sexo feminino, com idades entre os 14 e os 18 anos.
2.3. Procedimento
Os dados foram recolhidos através da aplicação do inventário, em contexto de sala de aula, em grupos turma, por
psicólogos. Antes do início da aplicação, os estudantes foram informados de que a participação era voluntária, sendolhes garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados. Foram também informados dos objetivos do estudo e do
tempo de preenchimento previsto bem como da possibilidade de desistência. Os encarregados de educação já tinham,
previamente, aprovado a participação dos seus educandos neste estudo.
Os dados recolhidos foram tratados com o programa IBM SPSS Statistics Versão 22. Neste artigo, são apenas
apresentados parte dos resultados obtidos, nomeadamente os coeficientes alfa de Cronbach de cada uma das
subescalas, as correlações entre os totais das escalas e entre as subescalas e os totais e a matriz rodada de uma análise
em componentes pincipais às subscalas.
3. Resultados
Foram calculados indicadores de precisão e de validade da versão portuguesa do SDS-CE.
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De acordo com o critério da consistência interna, recorreu-se ao cálculo dos coeficientes alfas de Cronbach das diferentes
escalas, com duas opções: com as subescalas de autoavaliação das suas aptidões e sem as subescalas de autoavaliação
das suas aptidões, uma vez que, em estudos anteriores, se verificou que a exclusão destas subescalas se refletia num
aumento dos coeficientes alfa de Cronbach das escalas totais (e.g. Barros, 2015; Primi, Mansão, Muniz, & Nunes, 2010).
Os coeficientes alfa de Cronbach são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Coeficientes de alfa de Cronbach das Escalas RIASEC (N=266)
Incluindo a escala Classificando
Sem a escala Classificando
as Suas Aptidões
as Suas Aptidões
Realista
.91
.93
Investigativo
.92
.93
Artístico

Social
Empreendedor
Convencional

.90
.93
.92
.91

.92
.94
.93
.93

Os alfas, nas escalas totais, oscilam entre .90 (escala Artística) e .93 (escala Social), havendo um aumento dos
coeficientes alfa em todas as escalas, quando o cálculo é feito sem considerar a escala Classificando as suas Aptidões.
Neste caso, os valores do coeficiente alfa de Cronbach oscilam entre .92 (escala Artística) e .94 (escala Social).
As correlações entre as totais das escalas RIASEC são apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 2. Correlações entre os totais das escalas (N=266)
Total R
Total I
Total A
Total S
Total E
Total I
.12
Total A
.12*
.09
Total S
-.10
.12
.34**
Total E
.26**
.23**
.16**
.30**
Total C
.18**
.28**
.13*
.40**
.63**
*valores significativos p < .05 ** valores significativos p < .01

Analisando a Tabela 2, as escalas que apresentam correlações mais elevadas, são as escalas empreendedor e
convencional, apresentando uma correlação de .63.

Também com valores significativos (p<.01) são as correlações Realista/Empreendedor (.26), Realista/Convencional
(.18), Investigativo/Empreendedor (.22), Investigativo/Convencional (.28), Artístico/Social (.34), Artístico/

Empreendedor (.16), Social/Empreendedor (.30), Social/Convencional (.40) e Empreendedor/Convencional (.63).
As escalas que apresentam correlações mais baixas são as Realista/Social (-.10), apresentando uma correlação inversa,
Investigativo/Artístico (.09), e Investigativo/Social (.12).

A Tabela 3 apresenta as correlações dos totais RIASEC com as subescalas Atividades, Competências e Carreiras.
A análise da Tabela 3 revela que, em todas as subescalas de Atividades, Competências e Carreiras, as correlações mais
elevadas, com os totais correspondentes RIASEC, oscilam entre .81 e .90, com valores significativos p<.01.
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Tabela 3. Correlações de Pearson entre os Totais e as subescalas Atividades, Competências e Carreiras (N=266)

R
I
A
S
E
C

Atividades
R
I
A
S
E
C
.90** .02
.09 .21** .21** .12*
.05 .88** .05
.06 .24** .32**
.01
.09 .85** .30** .11
.07
-.15* .14* .38** .85** .27** .31**
.21** .15* .18** .15* .86** .41**
.16** .20** .16** .30** .49** .81**

Competências
R
I
A
S
E
C
.87** .12*
.14* -.03 .23**
.11
.18** .85** .14*
.15* .25** .20**
.16*
.00 .88** .29** .13* .18**
-.01
.10 .28** .85** .29** .45**
.23** .17** .18** .36** .86** .50**
.18** .26** .17** .37** .51** .83**

R
.86**
.09
.07
-.06
.22**
.21**

Carreiras
I
A
S
E
C
.14*
.06 -.06 .25** .23**
.82** .06
.10
.17** .20**
.21** .88** .35** .19** .14*
.21** .40** .81** .27** .28**
.24** .17** .32** .85** .56**
.28** .16** .38** .60** .86**

*valores significativos p < .05 ** valores significativos p < .01
Tabela 4. Correlações de Pearson entre os Totais e as subescalas de Classificando as suas Aptidões (N=266)
Aptidões 1
R
I
A
S
E
C
R
.82**
.04
.04
-.11
.20**
.06
I
.06
.84**
.02
.05
.10
.17**
A
-.04
-.02
.82**
.33**
.11
0.06
S
-.27**
-.06
.20**
.68**
.12
.26**
E
.15*
.10
.07
.18**
.66**
.51**
C
.02
.09
.01
.30**
.48**
.77**
*valores significativos p < .05 ** valores significativos p < .01

R
.68**
.07
.32**
.01
.24**
.13*

I
.10
.67**
.00
-.04
.22**
.30**

Aptidões 2
A
S
.21**
-.04
.07
.12
.76**
.27**
.08
.76**
.02
.24**
-.01
.25**

E
.20**
.20**
.08
.13*
.74**
.58**

C
.16*
.25**
.01
.20**
.48**
.67**
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A tabela 4 apresenta as correlações entre os Totais RIASEC e as subescalas de Classificando as suas Aptidões,
verificando-se que os valores das correlações são inferiores aos das correlações das subescalas Atividades,
Competências e Carreiras com os Totais RIASEC apresentadas na Tabela 3.
A Tabela 5 refere-se à análise em componentes principais das subescalas, com aceitação de fatores com eigenvalue
superior a 1. A partir do método das componentes principais, e após observação do scree plot, identificaram-se seis
fatores principais, apresentando uma variância total explicada de 74.99 %. A matriz, após rotação varimax, salienta,
a negrito, as subescalas e escalas com maior saturação em cada um dos seis fatores principais identificados e é
apresentada na Tabela 6.
Tabela 5. Análise em componentes principais: Componentes, valores próprios e variância explicada (N=266)
% Variância Explicada
Componentes
Valor Próprio
% Variância Explicada
Cumulativa
1
9.58
26.60
26.60
2
5.43
15.07
41.67
3
4.46
12.37
54.04
4
3.78
10.49
64.53
5
2.22
6.17
70.70
6
1.55
4.29
74.99

A análise da Tabela 6 permite verificar que o fator 1 parece ter uma correspondência com a escala Social, o fator 2
com a escala Artístico, o fator 3 à com a escala Realista, o fator 4 com a escala Investigativo, o fator 5 com a escala
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Empreendedor e o fator 6 com a escala Convencional, o que contribui para confirmar que a estrutura do SDS está de
acordo com o modelo dos tipos de personalidade RIASEC de Holland. As saturações mais baixas surgem nas escalas de
autoavaliação das aptidões.
Tabela 6. Saturação de subescalas e escalas nos 6 fatores (N=266)
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6
Subtotal Ativ R
-.09
-.03
.90
-.01
.08
.09
Subtotal Ativ I
.13
.04
-.03
.88
.04
.06
Subtotal Ativ A
.30
.79
.04
-.01
.06
.06
Subtotal Ativ S
.85
.15
-.18
-.01
-.04
.17
Subtoatl Ativ E
.20
.00
.11
.15
.83
.15
Subtotal Ativ C
.19
-.02
.07
.22
.11
.76
Subtotal Comp R
.04
.09
.85
.12
.08
.06
Subtotal Comp I
.08
-.06
.09
.85
.02
.13
Subtotal Comp A
.18
.84
.08
.09
.07
.07
Subtotal Comp S
.84
.09
.00
.08
.19
.11
Subtotal Comp E
.22
.00
.14
.14
.82
.14
Subtotal Comp C
.35
.06
.05
.08
.25
.70
Subtotal Car R
-.02
.01
.86
.02
.05
.14
Subtotal Car I
.18
.15
.09
.79
.10
.11
Subtotal Car A
.30
.83
.01
-.01
.04
.07
Subtotal Car S
.78
.18
-.05
.01
.13
.19
Subtotal Car E
.16
.10
.15
.04
.73
.35
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Subtotal Car C
Capacidade R1
Capacidade I1
Capacidade A1
Capacidade S1
Capacidade E1
Capacidade C1
Capacidade R2
Capacidade I2
Capacidade A2
Capacidade S2
Capacidade E2
Capacidade C2
Total R
Total I
Total A
Total S
Total E
Total C

.14
-.25
-.10
.07
.62
-.04
.08
-.04
-.17
-.04
.76
-.05
.05
-.07
.06
.21
.94
.18
.23

.05
-.03
-.02
.85
.25
.10
.02
.33
.01
.80
.13
.04
-.02
.08
.04
.97
.14
.06
.03

.17
.82
-.02
-.03
-.12
.09
-.05
.62
.02
.16
-.02
.07
.06
.98
.06
.06
-.08
.14
.09

.06
.04
.88
-.01
.01
-.02
.06
.00
.66
.06
.07
.11
.17
.04
.97
.03
.02
.09
.13

.29
.13
.09
.05
.06
.67
.35
.18
.14
-.03
.13
.73
.37
.12
.09
.05
.10
.90
.33

.78
-.05
-.03
-.06
.18
.32
.74
.02
.25
-.04
.02
.39
.59
.07
.11
.03
.17
.29
.89

4. Discussão
Os resultados do estudo das propriedades psicométricas deste instrumento revelam bons indicadores de validade e
precisão da versão portuguesa do SDS-CE.
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Observam-se valores de coeficiente alfa de Cronbach superiores a .90 em todas as escalas RIASEC, o que nos indica
que o instrumento mantém muito boa consistência interna na versão portuguesa. Verifica-se, ainda, que os alfas
de Cronbach aumentam a sua magnitude, quando se eliminam as escalas de autoavaliação das aptidões, tal como
aconteceu em estudos anteriores com a versão brasileira (e.g. Barros, 2015; Primi, Mansão, Muniz, & Nunes, 2010).
Em relação às correlações entre as diferentes subescalas e totais RIASEC, utilizando o coeficiente de Pearson, as
correlações de cada subescala com o total da escala total a que pertence, variam entre .81 e .90, o que constitui
um indicador positivo de validade de construção do teste. Salienta-se o facto de que, também aqui, as correlações
das subescalas referentes às autoavaliações das aptidões com os totais apresentam valores inferiores às outras,
provavelmente porque as autoperceções de capacidade podem trazer alguma distorção aos resultados. No entanto,
não pode ser esquecido que o total de cada escala, já inclui a subescala correspondente, o que influencia a magnitude
do coeficiente encontrado.
Em relação às correlações entre os totais dos tipos de personalidade RIASEC, as correlações são próximas das da
versão de Holland, Fritszche, & Powell (1994), acentuando-se a relação inversa entre o tipo Realista e Social e sendo a
correlação mais elevada entre o tipo Empreendedor e Convencional, o que está de acordo com a representação gráfica
do hexágono de Holland.
Na análise fatorial dos itens, com aceitação de fatores com eigenvalue superior a 1, a partir do método das
componentes principais, identificaram-se seis fatores principais, apresentando uma variância total explicada de 74.99
%, resultado não totalmente correspondente com o obtido com versão do SDS na versão brasileira (Primi, Mansão,
Muniz, & Nunes, 2010), onde foram identificados sete fatores com saturações superiores a .50. Os seis fatores
encontrados parecem ter correspondência com as escalas RIASEC, sendo que as saturações mais elevadas verificam10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018
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se nas escalas totais, e as mais baixas, nas escalas de autoavaliação das aptidões, o que pode estar novamente
relacionado com o autoconceito e a autoeficácia dos participantes. Estes resultados ajudam a confirmar a boa
estrutura do instrumento.
Os resultados obtidos, apontam para o facto do SDS-CE versão portuguesa manter as boas propriedades psicométricas
da versão original, constituindo-se como um instrumento útil na intervenção vocacional em alunos do terceiro
ciclo.
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Resumo
A somatização é um dos problemas mais comuns nos serviços de saúde, com solicitações de licenças médicas e

recorrente busca pela validação dos sintomas. A integração de componentes afetivos, cognitivos e comportamentais
no diagnóstico do Transtorno de Sintomas Somáticos, destacada no DSM-5, despertou o interesse nos métodos de

avaliação dessa patologia. Com o objetivo de analisar os instrumentos de avaliação utilizados para medir a severidade

dos sintomas somáticos, o estudo foi dividido em duas fases. Numa primeira fase, foi realizada uma revisão sistemática
nas bases de dados ProQuest Psychology Journals, PsycARTICLES, PubMed e Web of Science, com os descritores:

“Instruments and Somatic Symptoms”, “Medically Unexplained” e “Somatization and Diagnosis”, a incluir artigos

publicados nos últimos 3 anos. Dos 382 artigos identificados, foram selecionados 29 que incluíam 68 instrumentos

de avaliação, sendo 9 os instrumentos usados para medir a severidade dos sintomas somáticos ou que incluem uma
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dimensão para essa avaliação, nomeadamente BSI; 4DSQ; DSSS; PHQ-15; SCL-90; SOMS-7; SSD-12; SSEQ; e SSS-8. A
fim de verificar os indicadores psicométricos dos instrumentos identificados nessa revisão, recorreu-se aos artigos
sobre os processos de validação realizados pelos autores das versões originais, analisando-os comparativamente.
Nesta segunda fase, considerou-se o número de itens, a estrutura fatorial, a consistência interna dos fatores e totais,
a validade de construto e outros indicadores relativos a variáveis sociodemográficas e psicopatológicas. O cuidado na
seleção dos instrumentos de avaliação garante estudos consistentes e fidedignos e pode facilitar o diagnóstico nos
cuidados primários, refletindo-se nos custos dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Sintomas somáticos; Instrumentos; Avaliação; Escalas.

Abstract
Somatization is a common problem in health services, with medical license applications and recurrent search for
validation of symptoms. Considering, as referred by DSM-5, the integration of affective, cognitive and behavioral
components in the diagnosis of Somatic Symptom Disorder, it is essential to establish an evaluation that includes
different social and health aspects. In order to analyze the evaluation instruments used to measure the severity of
somatic symptoms, a systematic review was conducted on the ProQuest Psychology Journals, PsycARTICLES, PubMed
and Web of Science databases, with the key words “Instruments and Somatic Symptoms “Medically Unexplained”
and “Somatization and Diagnosis”, considering original articles published in the last 3 years. From 382 articles, 29
were selected by met the eligibility criteria. In the selected articles, 68 scales were identified, but only 9 are used
specifically to measure the severity of somatic symptoms or include a dimension for this evaluation: BSI; 4-DSQ;
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DSSS; PHQ-15; SCL-90; SOMS-7; SSD-12; SSEQ; SSI; and SSS-8. In order to verify the psychometric proprieties of the
identified instruments, the articles on the validation processes performed by the authors of the original versions were
accessed and analyzed comparatively, taking into account the number of items, the factorial structure, the internal
consistency of the factors and totals, the construct validity and other indicators related to sociodemographic and
psychopathological variables. Careful selection of evaluation instruments ensures consistent and reliable studies and
can facilitate diagnosis in primary care, reflecting the costs of health services.
Key-words: Somatic symptoms; Assessment; Instruments; Scales.

Introdução
Somatização, sintomas somáticos, manifestações somáticas ou sintomas medicamente não explicados são
termos comuns para referir o quadro clínico conhecido pela presença de sintomas físicos que não são, ou são
insuficientemente, explicados por uma condição médica. Assim como possui diferentes termos, essa é uma
psicopatologia influenciada por múltiplos fatores, levando a confusões diagnósticas e discussões entre especialidades
médicas. Diante dos questionamentos sobre a clareza nas fronteiras dos diagnósticos, o DSM-5 (APA, 2013, p. 309)
foi reorganizado e apresenta uma nova categoria denominada Transtorno de Sintomas Somáticos e Transtornos
Relacionados, que reúne transtornos com um aspecto comum: “a proeminência de sintomas somáticos associados a
sofrimento e prejuízo significativo”. Mais do que a presença de sintomas medicamente não explicados, os sintomas
somáticos estão associados a problemas no funcionamento social e ocupacional, diminuição da qualidade de vida,
stress psicológico e aumento do uso dos serviços de saúde.
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O DSM-5, além de identificar os fatores que podem contribuir para o Transtorno de Sintomas Somáticos – desde

vulnerabilidade genética até normas culturais/sociais que estigmatizam o sofrimento psicológico –, alerta que outras
psicopatologias podem manifestar-se inicialmente com sintomas somáticos ou podem acompanhar o Transtorno de

Sintomas Somáticos, sendo os Transtornos Depressivo e de Ansiedade as comorbidades mais comuns. “O componente
somático agrega gravidade e complexidade a esses transtornos e resulta em maior prejuízo funcional e até mesmo

refratariedade aos tratamentos tradicionais” (APA, 2013, p. 310). As alterações do DSM nos critérios do diagnóstico
facilitam a identificação desses aspectos, colaborando para o desenvolvimento ou atualização de instrumentos de

avaliação e organização de investigações nessa área. A adequada avaliação é uma necessidade social, pois os sintomas
somáticos representam um alto custo para os serviços de saúde (den Boeft et al., 2016b; Dessel et al., 2016; González
et al., 2016; Hanssen, Lucassen, Hilderink, Naarding, & Oude Voshaar, 2016; Kellet et al., 2016).
1. Objetivos
Considerando esse novo contexto, revelou-se necessário um levantamento dos estudos sobre o Transtorno dos

Sintomas Somáticos, a fim de sistematizar e analisar os instrumentos de avaliação disponíveis para rastreio dessa
psicopatologia.
2. Método
Através de uma pesquisa sistemática, realizada em 18 de maio de 2018, nas bases de dados ProQuest Psychology

Journals, PsycARTICLES, PubMed e Web of Science, foram identificados 382 artigos publicados nos últimos três anos

com os descritores “Instruments and Somatic Symptoms”, “Medically Unexplained” e “Somatization and Diagnosis”.
Sendo o objetivo do estudo analisar os principais instrumentos de avaliação utilizados em pesquisas sobre sintomas
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somáticos, publicações sobre outras psicopatologias ou que não incluíam o uso de instrumentos foram excluídas.
Assim, foram selecionados 29 artigos, identificando 68 instrumentos, sendo 9 os que avaliam especificamente a

severidade dos sintomas somáticos ou incluem uma dimensão para tal avaliação. A fim de verificar os indicadores

psicométricos dos instrumentos identificados, recorreu-se aos artigos sobre os processos de validação conduzidos
pelos autores das versões originais, analisando-os comparativamente. Para tanto, considerou-se número de itens,
estrutura fatorial, consistência interna dos fatores e totais, validade de construto e outros indicadores relativos a
variáveis sociodemográficas e psicopatológicas.
3. Resultados
Os artigos analisados englobam diferentes estudos (Tabela 1): validação de instrumentos (N=7); interferência e

relação com os serviços de saúde (N=5); associação e influência de outras patologias (N=6), como problemas de sono
e de concepção, depressão e alexitimia, ansiedade e insônia, fadiga e dor crônicas, dor e depressão e câncer; stress e
consciência emocional (N=1); comportamento de doença (N=1); qualidade de vida (N=2); trabalho e funcionamento

ocupacional (N=1); status funcional (N=2); psicoterapias (N=2); diferença entre os critérios diagnósticos do DSM-IV e
DSM-5 (N=1); e sintomas somáticos em veteranos de guerra (N=1). Nesses estudos, os autores referem a dificuldade
em diagnosticar os sintomas somáticos, o que gera altos custos para os serviços de saúde e impede o adequado
encaminhamento e tratamento de pacientes.

Para além de questões de diagnóstico, custos e tratamento, a maioria dos estudos aponta que os sintomas somáticos
costumam estar acompanhados de outras psicopatologias, como depressão e ansiedade, e podem ser consequência
de adversidades precoces ou exposição a situações de stress (Anuk & Bahadir, 2017; Cooper et al., 2017; Hanssen et
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al., 2016; Liao et al., 2016; McBeth et al., 2015; Sempértegui et al., 2016; van der Sluijs et al., 2017; Ziadni et al., 2017).

Considerando isso, para avaliar os sintomas somáticos, é necessário um conjunto de instrumentos incluindo diferentes
sintomatologias psicopatológicas e aspectos sociais.

Nos 29 artigos selecionados, foram identificados 9 instrumentos de avaliação dos sintomas somáticos, sendo o 15-

item Patient Health Questionnaire (PHQ-15) o instrumento mais utilizado para medir a prevalência e severidade desses

sintomas, seguido das variações do Short Form Survey, que são utilizadas para avaliar a qualidade de vida dos pacientes.
Instrumentos para medir depressão [N=25] e ansiedade [N=24] são os mais comuns nos estudos sobre sintomas

somáticos, tanto para verificar o diagnóstico diferencial como as comorbidades. Em números não tão expressivos, os
outros fatores mais avaliados são: dor [N=4], qualidade do sono [N=4] e percepção de doença [N=8].
3.1 Indicadores Psicométricos das Escalas
Os 9 instrumentos aqui analisados são: Brief Symptom Inventory (BSI), Four-Dimensional Symptom Questionnaire
(4DSQ), Depression and Somatic Symptoms Scale (DSSS), Symptom CheckList-90 (SCL-90), 15-item Patient Health

Questionnaire (PHQ-15), Screening for Somatoform Symptoms-7 (SOMS-7), Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale

(SSD-12), Somatic Symptoms Experiences Questionnaire (SSEQ) e Somatic Symptom Scale (SSS-8). Nas tabelas 2 e 3 são
apresentadas as principais características psicométricas desses instrumentos.

Os estudos de validação analisados indicam que os itens para somatização formam instrumentos com boa consistência
interna (Cronbach’s α ≥ .80). As amostras são sobretudo selecionadas em hospitais, exceto para o estudo do SSS-8
(Gierk et al., 2014). O estudo de validação do BSI (Derogatis & Melisaratos, 1983) inclui uma amostra da população
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geral e outra com pacientes de Departamentos de Psiquiatria. Já para o 4DSQ (Terluin, et al., 2006) são utilizadas
amostras de pacientes, clientes do trabalho social e funcionários de serviços de saúde.

Sobre a funcionalidade dos instrumentos, todos podem ser usados para avaliação em cuidados primários de saúde, e

alguns mostraram ser consistentes e válidos para monitorar os sintomas somáticos e os efeitos de tratamentos. O SCL90 (Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi, 1974) e sua versão mais breve, o BSI (Derogatis & Melisaratos, 1983),
são instrumentos que podem ser aplicados tanto nos cuidados primários como são sensíveis para avaliar a resposta
a tratamentos, enquanto o SOMS-7 (Rief & Hiller, 2003) serve sobretudo para avaliar os efeitos de tratamentos e
mostra-se consistente para o setor de saúde e investigação. Apesar da alta validade de constructo e consistência

interna, esses três instrumentos possuem mais de 50 itens, não sendo a escolha ideal para os cuidados primários

de saúde ou monitorização de tratamentos. Entretanto, o SCL-90 pode ser dividido, aplicando apenas a escala de

somatização, considerada uma das mais apropriadas pelas propriedades psicométricas bem estabelecidas, relevância
dos sintomas, brevidade e disponibilidade em múltiplos idiomas, características também referidas sobre o PHQ-15
(Kroenke, Spitzer, & Williams, 2002).
3.2 Implicações Teórico-Práticas
Antes de mais, é válido referir que, apesar das variações do Short Form Survey [SF-8; SF-12; SF-36] serem utilizadas em
estudos que avaliam somatização, esse instrumento mede de forma genérica a qualidade de vida do paciente e, por

isso, não foi incluído na presente análise. Para a avaliação de sintomas somáticos, o SF deve ser aplicado junto a um
conjunto de instrumentos que considere sintomas físicos e outras psicopatologias, a fim de relacionar esses com o
sofrimento emocional e prejuízo funcional.
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Nos estudos aqui incluídos há consenso de que a dificuldade em diagnosticar o Transtorno dos Sintomas Somáticos é a
principal responsável pelo elevado número de visitas de pacientes aos serviços de saúde. O DSM-5, buscando facilitar
esse diagnóstico, e enfatizando que uma psicopatologia deve ser diagnosticada por inclusão e não exclusão, apresenta
os sintomas positivos como critério essencial (critério B), nomeadamente pensamentos excessivos, sentimentos
ou comportamentos relacionados aos sintomas. Com essa atualização, não apenas o rastreio dessa patologia foi
favorecido, como investigações académicas e clínicas conseguem resultados mais fidedignos na monitorização dos
efeitos de tratamentos (Herzog et al., 2015; Gierk et al., 2015; Kellet et al., 2016; McAndrew et al., 2017; Toussaint et al.,
2017).
Em relação às propriedades psicométricas, todos os instrumentos específicos para avaliar os sintomas somáticos
apresentam boa consistência interna α ≥ .80, e os fatores avaliados são relevantes para detectar sinais da
psicopatologia. As escalas PHQ-15, SSS-8 e SOMS-7 são as escalas de preferência, por medirem a severidade e
frequência dos principais sintomas relacionados a esse transtorno. Já as escalas SSD-12 e SSEQ são voltadas para
avaliar o critério B do DSM-5, concentradas nas características psicológicas, comportamentais e interacionais,
podendo ser associadas com os instrumentos antes mencionados. Entretanto, o SOMS-7 contém 53 itens, exigindo um
tempo que os serviços de saúde geralmente não dispõem (Gierk et al., 2014; Herzog et al., 2015; Kroenke et al., 2002;
Toussaint et al., 2016). Quanto aos instrumentos mistos, a dimensão para avaliar somatização do SCL-90, assim como o
PHQ-15, é uma “medida apropriada para estudos de larga escala devido às suas propriedades psicométricas, relevância
dos sintomas e brevidade” (Gierk et al., 2015, p. 400). O BSI, apesar de ser uma versão breve do SCL-90, é aplicado no
modo completo, podendo ser utilizado para rastreio de somatização, depressão e ansiedade (Anuk & Bahadir, 2017;
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Hanssen et al., 2016). Sendo o DSSS uma escala sensível para medir sintomas somáticos e depressivos em pacientes
com Transtorno Depressivo (Hung et al., 2006), essa não é a escolha mais apropriada para estudos com foco na
somatização. Quando o objetivo é avaliar a prevalência de sintomas somáticos, os instrumentos específicos para medir
a severidade e a frequência dos sintomas são as opções ideais.
Obviamente, o Transtorno de Sintomas Somáticos, assim como qualquer psicopatologia, deve contar com entrevista
clínica para maior confiabilidade diagnóstica. Como isso nem sempre é possível, principalmente em casos de
investigação científica, quando o número da amostra é elevado, é preciso recorrer aos instrumentos de avaliação.
Propriedades psicométricas, relevância dos sintomas e brevidade são os fatores mais importantes na escolha das
escalas, qualidades que fazem parte dos instrumentos aqui mencionados, exceto o DSSS. O cuidado na seleção dos
instrumentos de avaliação, a contemplar a avaliação de diagnóstico diferencial e aspectos psicológicos e sociais,
garante estudos consistentes e fidedignos, colaborando para investigações na área da medicina e psicologia e
facilitando o diagnóstico nos cuidados primários, o que se poderá refletir nos custos dos serviços de saúde.
Referências bibliográficas

Anuk, D., & Bahadir, G. (2017). The association of experience of violence and somatization, depression, and alexithymia: a sample of
women with medically unexplained symptoms in Turkey. Arch Womens Ment Health, 21(1), 93-103. doi:10.1007/s00737-017-0762-5
APA, A. (2013). Manual of Mental Disorders - fifth edition DSM-5. Washington, DC & London: American Psychiatric Publishing.
Chavooshi, B., Mohammadkhani, P., & Dolatshahee, B. (2016). Telemedicine vs. in-person delivery of intensive short-term dynamic
psychotherapy for patients with medically unexplained pain: A 12-month randomized, controlled trial. Journal of Telemedicine and
Telecare, 23(1), 1-9. doi:10.1177/1357633X15627382
Cooper, A., Abbass, A., Zed, J., Bedford, L., Sampalli, T., & Town, J. (2017). Implementing a Psychotherapy Service for Medically
Unexplained Symptoms in a Primary Care Setting. Journal of Clinical Medicine, 6(12), 1-33. doi:10.3390/jcm6120109
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

412

den Boeft, M., Twisk, J. W., Hoekstra, T., Terluin, B., Penninx, B., van der Wouden, J., . . . van der Horst, H. (2016a). Medically unexplained
physical symptoms and work functioning over 2 years: their association and the influence of depressive and anxiety disorders and
job characteristics. BMC Family Practice, 17, 46. doi:10.1186/s12875-016-0443-x
den Boeft, M., Twisk, J. W., Terluin, B., Penninx, B., van Marwijk, H., Numans, M., . . . van der Horst, H. (2016b). The association between
medically unexplained physical symptoms and health care use over two years and the influence of depressive and anxiety disorders
and personality traits: a longitudinal study. BMC Health Services Research, 16,100. doi:0.1186/s12913-016-1332-7
Derogatis, L., & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introduction report. Psychological Medicine, 13(3), 595-605.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6622612
Derogatis, L., Lipman, R., Rickels, K., Uhlenhuth, E., & Covi, L. (1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A Self-Report Symptom
Inventory. Behavioral Science, 19(1), 1-15. https://doi.org/10.1002/bs.3830190102
Dessel, N. C.-v., van der Wouden, J., Hoekstra, T., Dekker, J., & van der Horst, H. (2018). The 2-year course of Medically Unexplained
Physical Symptoms (MUPS) in terms of symptom severity and functional status: results of the PROSPECTS cohort study. Journal of
Psychosomatic Research, 104, 76-87. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.11.012
Dessel, N. C.-v., van der Wouden, J., van der Horst, H., & Dekker, J. (2016). Clinical value of DSM IV and DSM 5 criteria for diagnosing the
most prevalent somatoform disorders in patients with medically unexplained physical symptoms (MUPS). Journal of Psychosomatic
Research, 82, 4-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.01.004
Gierk, B., Kohlmann, S., Kroenke, K., Spangenberg, L., Zenger, M., Brähler, E., & Löwe, B. (2014). The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8):
A Brief Measure of Somatic Symptom Burden. JAMA Internal Medicine, 174(3), 399-407. doi:10.1001/jamainternmed.2013.12179
Gierk, B., Kohlmann, S., Toussaint, A., Wahl, I., Brünahl, C., Murray, A., & Löwe, B. (2015). Assessing somatic symptom burden: A
psychometric comparison of the Patient Health Questionnaire—15 (PHQ-15) and the Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8). Journal of
Psychosomatic Research, 78(4), 352-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2014.11.006
González, A., Aranda, J., Reséndiz, H., Duarte, M., Zanella, S., López, J., . . . Gallardo, J. (2016). Health care utilization of mexican patients
with medically unexplained physical symptoms. Colombia Médica, 47(3), 155-159. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27821895
Hanssen, D., Lucassen, P., Hilderlink, P., Naarding, P., & Voshaar, R. (2016). Health-Related Quality of Life in Older Persons with
Medically Unexplained Symptoms. Am J Geriatr Psychiatry, 24(11) 1117-1127. http://dx.doi.org/10.1016/j.jagp.2016.07.013
Herzog, A., Voigt, K., Meyer, B., Wollburg, E., Weinmann, N., Langs, G., & Löwe, B. (2015). Psychological and interactional
characteristics of patients with somatoformdisorders: Validation of the Somatic Symptoms Experiences Questionnaire
(SSEQ) in a clinical psychosomatic population. Journal of Psychosomatic Research, 78(6), 553-562. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jpsychores.2015.03.004
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

413

Hinz, A., Ernst, J., Glaesmer, H., Brähler, E., Rauscher, F., Petrowski, K., & Kocalevent, R.-D. (2017). Frequency of somatic symptoms in
the general population: Normative values for the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15). Journal of Psychosomatic Research, 96,
27-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.12.017
Hung, C.-I., Weng, L.-J., Su, Y.-J., & Liu, C.-Y. (2006). Depression and somatic symptoms scale: A new scale with both depression and
somatic symptom emphasized. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 60(6), 700-708. doi:10.1111/j.1440-1819.2006.01585.x
Husain, M. I., Chaudhry, N., Morris, J., Zafar, S. N., Jaffery, F., Rahman, R., . . . Husain, N. (2015). Psychosocial correlates, psychological
distress, and quality of life in patients with medically unexplained symptoms: a primary care study in Karachi, Pakistan. Journal
Psychiatry in Medicine, 48(4), 235-251. http://dx.doi.org/10.2190/PM.48.4.a
Kellet, S., Webb, K., Wilkinson, N., Bliss, P., Ayers, T., & Hardy, G. (2016). Developing Services for Patients with Depression or Anxiety in
the Context of Long-term Physical Health Conditions and Medically Unexplained Symptoms: Evaluation of an IAPT Pathfinder Site.
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 44(5), 553-567. doi:10.1017/S1352465816000114
Kroenke, K., Spitzer, R., & Williams, J. (2002). The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the Severity of Somatic Symptoms.
Psychosomatic Medicine, 64 (2), 258-266. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11914441
Leonhart, R., Tang, L., Pang, Y., Li, J., Song, L., Fischer, I., . . . Schaefert, R. (2017). Physical and psychological correlates of high somatic
symptom severity in Chinese breast cancer patients. Psycho-Oncology, 26(5), 656-663. doi:10.1002/pon.4203
Liao, S.-C., Huang, W.-L., Ma, H.-M., Lee, M.-T., Chen, T.-T., Chen, I.-M., & Gau, S. S.-F. (2016). The relation between the patient health
questionnaire-15 and DSM somatic diagnoses. BMC Psychiatry, 16, 351. doi:10.1186/s12888-016-1068-2
Lin, Y.-H., Chueh, K.-H., & Lin, J.-L. (2016). Somatic symptoms, sleep disturbance and psychological distress among women undergoing
oocyte pick-up an in vitro fertilisation-embryo transfer. Journal of Clinical Nursing, 25(11-12), 1748-1756. doi:10.1111/jocn.13194
McAndrew, L., Phillips, A., Helmer, D., Maestro, K., Engel, C., Greenberg, L., . . . Quigley, K. (2017). High health utilization near
the onset of medically unexplained symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 98, 98-105. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jpsychores.2017.05.001
McBeth, J., Tomenson, B., Chew-Graham, C. A., Macfarlane, G. J., Jackson, J., Littlewood, A., & Creed, F. H. (2015). Common and unique
associated factors for medically unexplained chronic widespread pain and chronic fatigue. Journal of Psychosomatic Research, 79(6),
484-491. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.10.004
Phillips, A., McAndrew, L., Laman-Maharg, B., & Bloeser, K. (2016). Evaluating challenges for improving medically unexplained
symptoms in US military veterans via provider communication. Patient Education and Counseling, 100(8), 1580-1587. http://dx.doi.
org/10.1016/j.pec.2017.03.011
Rief, W., & Hiller, W. (2003). A New Approach to the Assessment of the Treatment Effects os Somatoform Disorders. Psychosomatics,
44(6), 492-498. doi:10.1176/appi.psy.44.6.492
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

414

Schroeter, C., Ehrenthal, J., Giulini, M., Neubauer, E., & Ganz, S. (2015). Attachment, Symptom Severity, and Depression in Medically
Unexplained Musculoskeletal Pain and Osteoarthritis: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE, 10. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0119052
Sempértegui, G., Karreman, A., van Hout, G., & Bekker, M. (2016). Functional status in patients with medically unexplained
physical symptoms: Coping styles and their relationship with depression and anxiety. Journal of Health Psychology, 22(13), 1-12.
doi:10.1177/1359105316638548
Terluin, B., van Marwijk, H., Adèr, H., de Vet, H., Penninx, B., Hermens, M., . . . Stalman, W. (2006). The Four-Dimensional Symptom
Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety
and somatization. BMC Psychiatry, 6(34), 1-20. doi:10.1186/1471-244X-6-34
Toussaint, A., Kroenke, K., Baye, F., & Lourens, S. (2017). Comparing the Patient Health Questionnaire-15 and the Somatic Symptom
Scale-8 as measures of somatic symptom burden. Journal of Psychosomatic Research, 101, 44-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jpsychores.2017.08.002
Toussaint, A., Murray, A., Voigt, K., Herzog, A., Gierk, B., Kroenke, K., . . . Löwe, B. (2016). Development and Validation of the Somatic
Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12). Psychosomatic Medicine, 78(1), 5-12. doi:10.1097/PSY.0000000000000240
Tse, P., González, D., & Jenkins, S. (2018). Validating the Structure of the Depression and Somatic Symptoms Scale. Psychosomatics,
59(3), 277-282. https://doi.org/10.1016/j.psym.2017.11.002
van der Sluijs, J. F., Vroege, L., van Manen, A., Rijnders, C. A., & van der Feltz-Cornelis, C. (2017). Complexity Assessed by the INTERMED
in Patients With Somatic Symptom Disorder Visiting a Specialized Outpatient Mental Health Care Setting: A Cross-Sectional Study.
Psychosomatics, 58(4), 427-436. doi: 10.1016/j.psym.2017.02.008
Weiss, F., Rief, W., Martin, A., Rauh, E., & Kleinstäuber, M. (2016). The Heterogeneity of Illness Behaviors in Patients with Medically
Unexplained Physical Symptoms. Int. Journal Behavioral Medicine, 23(3), 319-326. doi:1007/s12529-015-9533-8
Wong, J. Y.-H., Fong, D. Y.-T., & Chan, K. K.-W. (2015). Anxiety and insomnia as modifiable risk factors for somatic symptoms in Chinese:
a general population-based study. Qual Life Res, 24(10), 2493-2498. doi:10.1007/s11136-015-0984-9
Ziadni, M., Carty, J., Doherty, H., Porcerelli, J., Rapport, L., Schubiner, H., & Lumley, M. (2017). A Life-Stress, Emotional Awareness, and
Expression Interview for Primary Care Patients With Medically Unexplained Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Health
Psychology. Advance online publication. 37(3), 282-290. http://dx.doi.org/10.1037/hea0000566

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

415

# Citação
1 (Anuk & Bahadir,
2017)

Tabela 1 – Resumo dos estudos sobre avaliação dos sintomas somáticos
Design do
País
N estudo
Instrumentos
Achados
Turquia
180 Transversal Semi-structured Interview
Pessoas com sintomas meForm, Childhood Abuse and dicamente não explicados
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repetidas
Regulation Questionnaire
(ERQ), Mindful Attention
Awareness Scale (MAAS),
e Quality of Life Inventory
(QOLI).
100 Intervenção 15-item Patient Health Quesbaseada em tionnaire (PHQ-15), 9-item
evidências.
Patient Health Questionnaire
Avaliação
(PHQ-9), e Generalized Anxicom medidas ety Disorder scale (GAD-7).
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2981 Longitudinal Four-Dimensional Symp(2004-2007) toms Questionnaire (4DSQ)
Composite International
Diagnostic Interview (CIDI,
WHO 2.1) e NEO Five Factor
Inventory (NEO-FFI).

Falta de avaliação
clínica e sem controle do uso de
medicamentos.

6 (Dessel, van der
Wouden, van der
Horst, & Dekker,
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Sem instrumentos para
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somáticos.

18 (McAndrew, et al., EUA
2017)

336 Prospectivo

PHQ-15, e uma adaptação
O aumento da intensidade
do National Health Interview de sintomas físicos previu
Survey.
a utilização dos serviços de
saúde.

Sem diagnóstico clínico e
instrumento para
avaliar psicopatologia.
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é aplicável em Taiwan.
pessoas de 15 a
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Self-Regulation Model (CSSRM) communication scale.

A comunicação sobre a
doença e intervenção ao
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adesão ao tratamento.
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Ehrenthal, Giulini,
Neubauer, & Ganz,
2015)
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O apego inseguro aparece
mais na dor medicamente
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reman, van Hout,
& Bekker, 2016)

90 Transversal

Relationship Questionnaire
(RQ-2), Experiences in
Close Relationship-Revised
Questionnaire (ECR-R), VAS,
Hannover Dorsal Functional
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e HADS.
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698 Transversal e SSD-12, PHQ-15, PHQ-9,
randomizado GAD-7, WI-7.
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SSD-12 é um questionário
confiável para avaliar e
monitorar a severidade dos
sintomas psicológicos, conforme descrito no DSM-5.
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para avaliação de
sintomas somáticos e comorbidades.
Não foi possível
definir a causalidade. Sem
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avaliar sintomas
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Número limitado
da amostra e falta de diagnóstico
médico.

Amostra de
pacientes psicossomáticos.

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

421

24 (Toussaint,
Kroenke, Baye, &
Lourens, 2017)

Alemanha

294 Transversal
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7, Brief Pain Inventory (BPI),
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restrito.
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187 Transversal
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AlemaMartin, Rauh, &
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224 Transversal
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28 (Wong, Fong, &
Chan, 2015)

202 Transversal
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Scale, HADS, Insomnia Severity Index, e ENRICHD Social
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China

Aplicada versão
modificada do
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fidedigna.
DSSS e subescalas demons- Amostra de
traram adequada consisuniversitários,
tência interna, validade e
com faixa etária
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Escores mais altos no INFalta de instruTERMED foram associados mentos para
a maiores escores de depres- medir sintomas
são e ansiedade, mas não
somáticos.
associados a maior número
de sintomas físicos.
Se as características de
Sem grupo
ansiedade e somatização
controle.
da saúde são controladas, a
depressão e a ansiedade não
contribuem para aspectos
do comportamento de
doença.
Os sintomas físicos e psico- Falta de diagnóslógicos estão interligados. tico médico.
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29 (Ziadni, et al., 2017) EUA

75

Randomizado BPI, Insomnia Severity Index,
BSI, e Life-Stress Interview.

Entrevista focada em stress Amostra limie emoção é uma técnica
tada.
útil para reduzir MUS por
permitir que as pessoas
confrontem memórias e
emoções.

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

423

Tabela 2 – Indicadores psicométricos dos instrumentos específicos para avaliar sintomas somáticos

# Citação

1 (Gierk, et
al., 2014)

País

Alemanha

2 (Herzog, et Alemanha
al., 2015)

Instrumentos

SSS-8

SSEQ

Itens
N Fatores

Cronbach’s α Cronba- Validade de
fatores/iten ch’s α
Constructo

Outros indicadores

8

1) Dor
2) Cardiopul-monar
3) Fadiga
4) Visita aos
Serviços de
Saúde

> .40

.81

SSS-8 correlacionado
com PHQ-2, GAD-2
e estado geral de
saúde. Após controle
da depressão e ansiedade, SSS-8 previu
visitas aos serviços
de saúde.

15

1) Preocupa-ções com
saúde
2) Experiência
de doença
3) Problemas
na interação
com médicos
4) Conse-quências de
saúde

.57 - .81
.74 - .81

.90

SSEQ foi significati- Análises de regressão
vamente associado a mostraram que o
outros instrumentos. questionário previu
qualidade de vida
relacionada à saúde.

.61 - .75
.50 - .91

Análise de regressão
binomial negativa
revelou que aumento
na categoria severidade está associado
ao aumento do uso de
serviços de saúde em
até 53%.
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3 (Kroenke,
Spitzer, &
Williams,
2002)

EUA

PHQ-15

15

1) Severidade .10 - .29
.80
dos sintomas para
correlações
item-item

4 (Rief &
Hiller,
2003)

Alemanha

SOMS-7

53

1) Frequência e ≥ .30
.92
2) Intensidade para todos
dos sintomas os itens
exceto
43-47.

SSD-12

12

1) Cognição
.71
2) Afeto
.92
3) Comporta- .92
-mento

5 (Toussaint, Alemanha
et al., 2016)

.95

Maiores níveis
de severidade de
somatização associados com aumento
gradual nos dias
de incapacidade e
utilização de serviços
de saúde.
Alta associação entre
resultado dos questionários e escores de
somatização.

A validade discriminante foi demonstrada pelos efeitos
diferenciais dos
sintomas somáticos e
depressivos.

Escore de mudança do
índice de severidade da somatização
correlacionou-se com
escores de mudança
para depressão e psicopatologia geral.
Associação razoável Validade divergente:
entre SSD-12 e PHQ- correlações entre
15 (maior carga de
SSD-12, PHQ-9 e GADsintomas físicos ten- 7 foram moderadas.
de a reportar maior
carga de sintomas
psicológicos), e alta
correlação com WI-7
(indicando SSD-12 é
altamente relacionada à ansiedade de
saúde).
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# Citação
País
1 (Derogatis, EUA
Lipman,
Rickels,
Uhlenhuth,
& Covi,
1974)
2

(Derogatis EUA
& Melisaratos, 1983)

Tabela 3 - Indicadores psicométricos dos instrumentos mistos
CronbaInstruch’s
-menα dos Cronba- Validade de
tos
Itens
Fatores
fatores
ch’s α Constructo
SCL-90 90
1) Somatização
.87
.87
Escores de
12 somati- 2) Obsessivo-Com.87
SCL-90 foram
zação
pulsivo
altamente corre3) Sensibilidade
.85
lacionados com
Interpessoal
.86
diagnósticos
4) Depressão
.84
psiquiátricos.
5) Ansiedade
BSI

53
7 somatização

1) Psicoticismo
2) Somatização
3) Hostilidade
4) Obsessivo-Compulsivo
5) Ideação Paranoide
6) Ansiedade
7) Ansiedade Fóbica
8) Depressão
9) Sensibilidade
Interpessoal

.71
.80
.78
.83
.77
.81
.77
.85
.74

.80

Dimensão de
somatização foi
consistente com
a análise fatorial
confirmatória
prévia do SCL-90.

Outros indicadores

Ao incluir quatro
dimensões - hostilidade, ansiedade fóbica,
ideação paranoide
e psicoticismo ampliou seu alcance
clínico.
Embora os padrões
de correlação tenham
sido mantidos, a
magnitude dos
coeficientes diminuiu
(em comparação
com o SCL-90). Em
geral, a redução das
dimensões do SCL90 não teve efeito
significativo sobre a
validade.
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3

(Hung,
Weng,
Su, & Liu,
2006)

Taiwan DSSS

4

(Terluin, et Holan- 4DSQ
al., 2006)
da

22

1) Sintomas depressivos
2) Sintomas somáticos
3) Dor

50
1) Stress
16 somati- 2) Depressão
zação
3) Ansiedade
4) Somatização

> .70
> .88
> .77

> .80

DSSS foi significativamente correlacionado com
HAMD. Todas as
comorbidades
de ansiedade
tiveram maiores
escores no
HAMD ou DSSS,
exceto no GAD.

DSSS foi sensível
ao tratamento, a
sua validade como
ferramenta para monitorar a gravidade da
depressão foi boa.

≥ .90
> .80
≥ .79
≥ .80

≥ .80

4DSQ foi
altamente associado à escala
de somatização
SCL-90.

4DSQ mede o mesmo
constructo que a
escala de somatização
SCL-90.
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Sobre o Pânico de ser - Estudo sobre os ataques de Pânico e
Processos de Construção de Identidade
João Almeida / ISPA, joaoalmeida _ 93@hotmail.com
Resumo
O Pânico de ser quem se é, alberga funções que interligam processos de construção identitária, que por sua vez

dinamizam uma situação catastrófica, inerente ao sofrimento e angústia que dai resultam. Os processos de construção
e constituição identitária, com ligação ao pânico, necessitam de investigação. Como tal, o presente estudo pretende

interligar os temas precedentes, sob lógica da entrevista de associação livre e interpretação clínica das metodologias
Rorschach e Thematic Apperception Test. Neste sentido, pretende-se recolher (1) informação literária sobre o tema

dos ataques de pânico, (2) pensar clinicamente entrevista, Rch e T.A.T. sob orientação teórica dinâmica e (3) interligar
os respectivos procedimentos metodológicos em dois casos clínicos.

Palavras-Chave: Pânico, Identidade, Rorschach, Thematic Apperception Test, Entrevista Clínica
Summary
The Panic of being who it is, lodges functions that establish connection processes of identity construction, that in turn
they dynamism a catastrophic situation, inherent to the suffering and anguish that from there result. The processes
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of construction and identity constitution, with linking to the panic, need inquiry. As such, the present study intends to
establish connection the preceding subjects, under logic of the free interview of association and clinical interpretation
of the methodologies Rorschach and Thematic Apperception Test. In this direction, it is intended to collect (1)
literary information on the subject of the panic attacks, (2) to clinically think interview, Rch and T.A.T. under dynamic
theoretical orientation and (3) to establish connection the respective methodological procedures in two clinical cases.
Word-Key: Panic, Identity, Rorschach, Thematic Apperception Test, Clinical Interview
Introdução teórica
O trauma, quando ocorre, tende a criar desvios de desenvolvimento ao self, impossibilitando o seu sadio crescimento
e transformação. Symington (2014) refere que o self, por vezes se fragmenta em pedaços ora sadios, neuróticos, ora,
patogénicos, psicóticos, estes constituem objectos desconhecidos ao sujeito.
Fleming e Malpique (2010) refere mque os mecanismos de defesa do Ego surgem como forma de lidar com a dor
existencial do sujeito, sugerindo-se enquanto movimentos normativos do desenvolvimento do eu, ou enquanto
movimentos patogénicos do desenvolvimento conturbado do próprio.
Coimbra de Matos (2017) refere que o pânico surge quando algo de ameaçador é emergente à consciência, muitas
vezes sem a capacidade de evocação de um objecto contentor que signifique, ou da emergência do acontecimento com
ligação ao afecto correspondente. O Pânico tem forte ligação com o incompreendido e aquilo que ao sujeito é (im)
possível de dar nome.
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Neste sentido será necessário um espaço potencial de desenvolvimento/transitivo que possibilite ao sujeito reintegrar
os objectos-self não identificados e, desse modo, re-integrá-los tornando-os como partes suas. Amaral Dias e
Fleming (1998) em neurose de angústia refere que o pânico será o resultante de expressões psicossomáticas por via da
canalização da energia pulsional não representada pelo sujeito a nível da psique.
Relendo os textos de Freud, tem-se o Pânico enquanto um mecanismo, ele próprio de defesa, que permite a reemergência do não significado, enquanto mecanismo de compulsão à repetição, de forma a que se possa transformar
em algo pensável.
1. Metodologia
Amostra
Como amostra foi utilizado um sujeito com idade compreendida entre os 50 e 51 anos do sexo Masculino.
Instrumentos
Foram utilizados os testes Rorschach de Chabert (2003) com terminologia Francesa; Traubenberg (1999) com o teste
T.A.T.; e a Free Narrative Association Interview de Hollway e Jefferson (2012, 2008)
Procedimento
Foram aplicados, quer a entrevista, e ambas as provas num único momento, dividios primeiramente na aplicação da
entrevista e em seguida ambas as provas.
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2. Resultados e discussão
Construção sobre o significado de ataque de pânico
Dados da Entrevista
Presença de traumas antigos de infância — Memórias reprimidas / Abuso Sexual;
A passagem de dor física para dor psíquica mas capacidade de significar;
Sensação de ser resiliente e conseguir tolerar a dor mental e física;
Sensação de Desamparo / Des-realização - Momento de confronto do Eu dissociado com o Ego;
Necessidade de suporte;
Necessidade de ser contido, compreendido e com fornecimento de sentido;
Auto-estima danificada - Lugar do narcísico / Ideal do Eu;
Reacções Psicossomáticas (Ex. Vómito, diarreias) - Impossibilidade de relacionar /interligar e associar o Trauma de ser
abusado sexualmente;
Projecção de uma imagem idealizada de si - Perfeição / Ideal do Self;
Dificuldade no investimento de si próprio - Quando investe / Quando entra na sua “própria vida (Eu)”;
Associação do pensamento Não sou capaz de o fazer / Tenho medo - Cria Relações de dependência;
Quebra e sabota o seu processo de construção, tanto profissional, como pessoal;
Procura de um espaço onde se possa construir (Espaço Potencial / Espaço Transitivo);
Falta de um espaço interno contentor que funcione enquanto lugar seguro e permita a tomada de ação;
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O lugar da carpintaria enquanto lugar de acedimento ao masculino e à valorização de si, em detrimento da relação
parental;

Possibilidade de identificação ao lugar de construção da “Madeira bruta” (do Self);
Ansiedade / Angústia de castração;

Processo de Luto - Perca do continente;
Dados Rorschach
Localizações
Presença de G Abstractos
Presença de G vagos

Associação com espaços brancos
Determinantes
Presença de F de má qualidade
Presença dos elementos Cor

Presença de Kob (Pulsões inconscientes inconsciente)

Presença de Kp (Movimento pulsional por via de partes do corpo humano)
Presença de Kan (Movimento pulsional regressivo)
Presença de equivalentes de recusa
Comentários subjectivos

Espaço / Processo resposta Rch pertencente a espaço potencial de construção
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Tempos de Latência Longos
Movimentos Projectivos

Acedimento ao eixo principal na procura de estrutura
Dados T.A.T.
Tempos de latência longos;

Angústia de castração - Processo de dúvida (Silêncios e pausas abruptas);

Conflito entre abdicar do sonho ou não abdicar - Integração do contexto edipiano;

Movimento pela perda objectal do objecto de amor - Afectos maciços - Efeitos depressivos;

Por vezes tende a não precisar o conflito enunciado - (ex. possíveis traços homossexuais), na maior parte dos cartões
acede ao conflito implícito;

Tema do luto que tende a unir gerações;

Revela uma relação adequada com a entidade paterna - contudo com omissão de integração da agressividade;
Acedimento às temáticas;

Adopção de uma posição passiva;

Capacidade de elaboração de elementos de angústia persecutória, agressividade, destruição e caoticidade;
A intelectualização e a simbolização enquanto meios de significar a experiência do sentido;

Elabora o tónus depressivo de perca e da separação - contudo sofre reação psicossomática durante o teste;
Figura feminina sujeita a ambivalência (agressividade ou calmia);
Expressão da homossexualidade;
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Capacidade de delimitar objectos internos e externos.
Análise de dados (Resultados e Discussão)
A espiritualidade enquanto Ligação entre os processos de construção e desenvolvimento psíquico (espaço transitivo/
potencial) na entrevista e Rorschach;

O equivalente a recusa, abstracção ou carácter vago enquanto resistências e processos defensivos que se manifestam
nos conteúdos do Rorschach e T.A.T. e na entrevista;

Angústia de castração / dúvida e busca de um ideal do Eu vs. Representação frágil do Self;
Movimentos regressivos e movimentos internos pulsionais;

Temática do vazio com preenchimento de si próprio sob pulsão epistemofilica e re-construtora do eu;

Acedimento ao eixo principal, bem como à imagem do T.A.T., e à entrevista com a condução da história profissional
como esqueleto da mesma e procura de estrutura;

Dificuldade em simbolizar e representar os conteúdos no estímulo Rorschach;

Desejo de colocar em processo estanque o sentido, com dificuldade em coloca-lo por palavras;
Desejo do renascimento, como se recusasse partes suas e quisesse reconstruir outras;
Ligação com o corpo em detrimento do sentido (dificuldade em simbolizar).
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Tradução e validação, para o português do Brasil, da Escala
de Quociente do Espectro Autista (AQ10)
José Fausto de Morais / Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - MG/Brasil, jfmorais@ufu.br
Victor Lawrence Bernardes Santana / Incitare Centro de Psicologia – MG/Brasil
Tiago Bernardes Kerr / Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia – MG/Brasil
Resumo
O objetivo deste trabalho foi traduzir, adaptar e validar a escala AQ10 para o Português do Brasil. A versão produzida
foi submetida a cinco especialistas e aplicada em 393 universitários: 23 portadores de TEA e 370 aparente não

portadores (aqui indicados por “não _ TEA”). Avaliou-se a validade de conteúdo, confiabilidade, convergência e

capacidade discriminante da versão. A versão apresentou Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) de 0,75 e KR20 de 0,61 (IC95% 0,55 a 0,66). O escore médio no grupo TEA diferiu do escore médio dos não _ TEA (7,7±1,8 versus

4,1±2,1, p<0,001). As correlações entre os itens e o escore da escala foram positivas e significantes (p<0,001). A

curva ROC produziu AUROC de 0,89 (IC95% 0,83 a 0,96, p<0,001), sugerindo o critério “escore>6” como indicativo
de TEA (sensibilidade =0,78 e especificidade =0,87). O modelo 3PL da MTRI (RMSEA=0,05 e CFI=0,97) destacou os

itens 3 e 4 como os itens mais discriminantes e informativos. A versão foi suficientemente confiável e válida para ser
recomendada como instrumento de rastreamento de TEA em adultos brasileiros.
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Palavras-chave: Autismo, Escala, Validação, AQ10
Abstract
The objective of this work was to translate, adapt and validate the AQ10 scale to Brazilian Portuguese language. The
version was submitted to five specialists and applied to 393 university students: 23 ASD and 370 apparent non-ASD

(here indicated by “non _ ASD”). The validity of content, the reliability, the convergent and discriminant validity of the
Portuguese version was evaluated. The version presented a Content Validity Coefficient (CVC) of .75 and KR-20 of 0.61

(95% CI .55 to .66). The mean score in the ASD group was significantly higher than the non-ASD group (7.7 ± 1.8 versus
4.1 ± 2.1, p <.001). The correlations between the items and the total scale score were positive and significant (p <.001).
The ROC curve produced AUROC of .89 (95% CI .83 to .96, p <.001), suggesting the classification rule: “score> 6 as

indicative of ASD” (sensitivity = .78 and specificity = .87). The 3PL model of IRT (RMSEA = .05 and CFI = .97) highlighted

the items 3 and 4 as the most discriminating and informative items. The version was sufficiently reliable and valid to be
recommended as a screening tool for ASD in Brazilian adults.
Key-words: Autism, Scale, Validation, AQ10
Introdução
A condição que hoje conhecemos como autismo, até os anos 1910, era considerada um sintoma de esquizofrenia (Kuhn
& Cahn, 2004). O termo “autismo infantil” foi cunhado em 1943 pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner e o que hoje

denominamos “Síndrome de Asperger” foi identificada em 1944 pelo psiquiatra, também austríaco, Hans Asperger.

Décadas de pesquisas acabaram por revelar que ambas as síndromes são partes de um espectro altamente variável de
distúrbios.
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) constitui uma nova categoria no DSM-V que inclui o Autismo, a Síndrome de
Asperger (SA) e Desordens do Desenvolvimento Não Especificadas. Pacientes com TEA apresentam déficit em suas

habilidades sociais, de comunicação e na imaginação, além de apresentarem uma exagerada resistência a mudanças,
e atenção a detalhes. A síndrome é uma condição crônica que varia do autismo severo à SA em um contínuo onde

a condição SA é a ponte entre a condição autista e a não autista (Baron-Cohen S. , Wheelwright, Skinner, Martin, &
Clubley, 2001; Frith, 1991).

Contabilizando crianças e adultos, cerca de 1% da população mundial tem TEA (Autism Society, 2003), a condição
afeta mais homens que mulheres, em uma proporção de 5:1 (WHO, 1992), e cerca de 50% das pessoas com TEA

sofrem de deficiência intelectual (WHO, 2017), acarretando um custo anual per capita de 48 mil dólares (Ganz, 2007).
No Brasil, cada indivíduo autista pode comprometer entre 12 e 20% da renda familiar(Camargo-Jr, 2010). O TEA se
apresenta hoje como um problema de saúde pública mundial.

O diagnóstico de TEA é possível a partir dos dois anos de idade (WHO, 2017), no entanto, ele pode ser demorado e

um tanto difícil, pois não existem biomarcadores para a síndrome e ela compartilha sintomas com outras condições
(Esquizofrenia, Hiperlexia, etc.). Além disso, o diagnóstico é feito por profissionais, nem sempre adequadamente

treinados, que dependem, sobremaneira, de instrumentos de avaliação e de testes padronizados, quando estes estão
disponíveis.

Vários instrumentos tem sido desenvolvidos desde os anos 1980 na tentativa de se padronizar o diagnóstico de

autismo, em sua maioria estes instrumentos são voltados para crianças. A Autism Spectrum Quotient Scale (Byron10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018
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Cohen et al, 2001) é uma ferramenta diagnóstica contendo 50 itens originalmente direcionados para avaliar autismo
em adultos. A escala tem uma versão reduzida (a AQ10) que é utilizada para o rastreamento de TEA.
O custo de um diagnóstico tardio, a ausência de instrumentos rápidos para o rastreamento de TEA, em língua
portuguesa, e as propriedades psicométricas documentadas para a AQ foram nossas motivações para a realização do
presente estudo.

1. Objetivos
Traduzir a AQ10 para a lingua portuguesa do Brasil, adaptar culturalmente e estudar a validade e confiabilidade da
versão traduzida da AQ10 enquanto instrumento de rastreamento de autismo no Brasil.

2. Método
2.1. A Escala
A versão dicotômica da AQ10 tem 10 itens (Tabela.1) sendo um guia de encaminhamento rápido para adultos com
suspeita de autismo que não tem deficiência de aprendizagem (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley,
Downloadable Tests, 2012). Na escala, é atribuído 1 ponto para a concordância (parcial ou total) com a afirmação
contida em cada um dos itens 1, 7, 8 e 10 ou discordância (parcial ou total) com a afirmação contida em cada um dos
itens 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Para respondentes que atingem 6 ou mais pontos de 10, convém considerar encaminha-lo para
uma avaliação diagnóstica especializada.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

439

2.2. Procedimentos para tradução e adaptação
No processo de tradução e adaptação consideramos o modelo proposto pelo Guideline of the Institute for Work &
Health of Toronto, Canada (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 1998), isto é, os itens foram traduzidos, avaliados,
ajustados, retraduzidos e reavaliados. Na fase da tradução, dois investigadores com fluência em inglês, de forma
independente, produziram versões em português da escala. As versões foram analisadas pelos tradutores e pelos
autores e ajustes culturais foram incorporados à versão consensual produzida. A versão consensual foi submetida a
uma tradução para o inglês por um especialista em tradução e retro tradução. Os tradutores e os autores avaliaram a
retro tradução para ajustes na versão final traduzida da escala (aqui denominada AQ10b) e esta foi ajustada de modo
que é atribuído 1 ponto para concordância (parcial ou total) em cada um dos itens. A AQ10b foi então aplicada nos
respondentes elegíveis para o estudo de suas propriedades psicométricas.
2.3. A amostra
Para estudar as propriedades psicométricas da escala AQ10b consideramos universitários de ambos os sexos. Os
critérios de inclusão foram: estar matriculado em curso de graduação ou pós-graduação, ter idade superior a 18 anos,
ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido e concordar em participar de uma avaliação preliminar quanto
ao traço de TEA. Os universitários com marcado traço de TEA foram diagnosticados pelo autor com treinamento
psicológico (VLBS) que utilizou os critérios gerais definidos no DSM-V e uma avaliação de perfil no facebook.
A coleta de dados foi realizada entre Janeiro e Julho de 2015 e foi feita por meio de plataformas de pesquisa online
(Formulários Google) e por abordagem direta. Dos 393 universitários que efetivamente responderam todos os itens da
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escala, 23 compuseram o grupo de portadores de TEA e 370 compuseram o grupo de aparente não portadores de TEA
(aqui referidos como grupo “não _ TEA”).

É oportuno destacar que a amostra obedeceu a proporção 39 x 1, isto é, 39 respondentes para cada item da escala, uma
proporção muito acima da relação mínima recomendada (Nunnally & Bernstein, 1994; Kermarrec, Kabuth, Burszetejn,
& Guillemin, 2006).

2.4. Aspectos éticos da pesquisa
Este estudo é parte de um projeto denominado Mensurando o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ele cumpre com
os princípios estabelecidos na Declaração de Helsinki. Em Dezembro de 2014, o projeto foi aprovado pelo Comitê de

Ética da Universidade Federal de Uberlândia (número 5152) e está cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(número RBR-6p8c6d).

2.5. Procedimentos para avaliação psicométrica
A AQ10b foi submetida a cinco especialistas para o cálculo do CVC e aplicada aos universitários referidos

anteriormente. Os especialistas, de forma independente, avaliaram os 10 itens da escala quanto a sua utilidade e
clareza. Cada especialista atribuiu uma nota inteira de 1 a 5 para cada um dos critérios e para cada um dos itens.
O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) dos itens e da escala foi calculado com base nas avaliações dos

especialistas. O CVC de cada item corresponde à média das notas atribuídas pelos avaliadores para cada item dividida

pela máxima pontuação que cada item pode receber (no presente caso, 5), já o CVC da escala corresponde à média dos
CVC’s atribuídos aos itens.
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Os dados obtidos dos 393 universitários foram utilizados para avaliar a dimensionalidade, a confiabilidade e a validade
da AQ10b. Devido à natureza dicotômica dos itens da escala, sua dimensionalidade foi avaliada por uma Análise
Fatorial Paralela (AFP), programada para trabalhar com uma matriz policórica, rotação varimax e método de fatoração
WLS. Ainda devido à natureza dicotômica dos itens, a confiabilidade da escala foi avaliada por meio da fórmula
KR-20, pelo vetor de discriminação e o parâmetro de discriminação multidimensional (MDISC), obtido do modelo
compensatório 3PL da TRI Multidimensional. No processo de validação utilizamos o CVC para avaliar a validade de
conteúdo, a curva ROC para avaliar a validade de critério concorrente, o teste U de Mann-Whitney, Chi-square e Exato
de Fisher para avaliar a validade de constructo por grupos conhecidos, o coeficiente de correlação bisserial de pontos
para avaliar a validade de constructo do tipo convergente e as Análises Fatoriais Binária (AFB) em sua forma paralela e
exploratória para avaliar a estrutura fatorial da escala. Todos os cálculos foram realizados com o software R e SPSS®.
Resultados com p<0.05 foram considerados estatisticamente significantes.
Vale destacar que a TRI revela que o conceito de confiabilidade da Teoria Clássica é uma simplificação e que esta
confiabilidade pode ser avaliada, quando possível, com base na função de informação de Fisher e dos parâmetros do
modelo TRI adotado. Esse é um dos motivos por termos incorporado a TRI na discussão da confiabilidade da AQ10b.
3. Resultados e implicações teórico-práticas
3.1. Resultados
3.1.1. Adaptação Transcultural
Muitos itens exigiram pequenas adaptações.
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Retiramos do item 1 (I often notice small sounds when other do not) a palavra “small” por entender que “perceber
sons que outros não percebem” incluí perceber sons inaudíveis. Para modificar o sentido das frases de modo que elas
indiquem diretamente traço de TEA:
No item 2 (I usually concentrate more on the whole picture, rather than the small details) permutamos “whole
Picture” com “small details”;
No item 3 (I find it easy to do more than one thing at once) substituímos a palavra “easy” por “hard”;
No item 4 (If there is an interruption, I can’t switch back to what I was doing very quickly) traduzimos “quickly” como
“facilmente”;
No item 5 (I find it easy to ‘read between the lines’ when someone is talking to me) trocamos “easy” por “hard”;
No item 6 (I know how to tell if someone listening to me is getting bored) permutamos “I know” por “I don’t know”
e no item 9 (I find it easy to work out what someone is thinking or feeling just by looking at their face) trocamos
“easy” por “hard”.
A versão final (AQ10b) e a versão original (AQ10) estão exibidas no Quadro 1.
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Quadro 1. Escala AQ10 e AQ10b
Item

Texto original/Tradução Adaptada

I01

I often notice small sounds when other do not/
Frequentemente percebo sons que outras pessoas não percebem

I02

I usually concentrate more on the whole picture, rather than the small details/Normalmente
concentro-me mais nos pequenos detalhes do que na pintura completa

I03

I find it easy to do more than one thing at once/
Acho difícil fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo

I04

If there is na interruption, I cant switch back to what I was doing very quickly/
Se sou interrompido, não consigo voltar ao que estava fazendo facilmente

I05

I find it easy to ‘read between the lines’ when someone is talking to me/
Acho difícil “ler nas entre linhas’ quando alguém está falando comigo

I06

I know how to tell if someone listening to me is getting bored/
Não sei dizer quando aborreço alguém com a minha conversa.

I07

When I’m reading a story I find it difficult to work out the characterer’ intentions/
Quando estou lendo uma história tenho dificuldade de prever as intenções dos personagens

I08

I like to collectin formations about categories of things (e.g types of car, train, etc)/
Gosto de colecionar informações sobre coisas (por exemplo, tipos de carros, trens, etc)

I09

I find it easy to work out what someone is thinking or feeling just by looking at their face/ Acho difícil
prever o que as pessoas pensam ou sentem apenas olhando suas faces

I10

I find it difficult to work out people’s intentions/
Acho difícil prever a intenção das pessoas
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3.1.2. Respondentes
Antes dos respondentes serem direcionados para o questionário da pesquisa eles foram avaliados por VLBS por meio
de uma entrevista online e uma subsequente avaliação de perfil em redes sociais. O tempo médio das entrevistas e
avaliação dos perfis foi de 15,3 minutos (cerca de 100 horas para o conjunto de respondentes). O objetivo da avaliação
foi distribuir os respondentes nos grupos TEA e não _ TEA.
Identificamos, na amostra, 204 homens (51,9%), 189 mulheres (48,1%), 12 (4,9%) homens portadores e 11 (5,6%)
mulheres portadoras. De acordo com os dados na Tabela.1, no conjunto, as idades variaram de 18 a 56 anos, com média
de 23,3±5,0; nos homens ela variou de 18 a 48 com média de 23,3±4,7 e nas mulheres variou de 18 a 56 com média
de 23,3±5,3. Ainda de acordo com a tabela, a média de idade dos portadores foi 27,5±7,1 e dos não portadores foi
23,0±4,8.

Idade

Tabela 1. Média e desvio padrão das idades1 de acordo o sexo e diagnose
Em conjunto
TEA
Não _ TEA
p
Em conjunto
23,3±5,0
27,5 ± 7,1
23,0 ± 4,8
0,0063
(18 a 56)
(19 a 44)
(18 a 56)
393
23
370
Masculino
23,3±4,7
28,6±9,1
22,9±4,2
0,0214
(18 a 48)
(19 a 44)
(18 a 48)
204
12
192
Feminino
23,3 ±5,3
26,4±4,2
23,1±5,4
0,0024
(18 a 56)
(20 a 34)
(18 a 56)
189
11
178
P
0,9264
0,9284
0,7602

1 Notação Média±DP e (Min. a Máx.) 2 teste t para amostra independente (Homocedasticia). 3 teste t para
amostras independentes (Heterocedasticia). 4 Teste U de Mann-Whitney
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Ao compararmos a proporção de homens portadores com a de mulheres portadoras, não identificamos diferença
significativa entre as proporções (p=0,984). A média de idades dos portadores se mostrou significativamente maior
que a dos não portadores (p=0,006) e este resultado se repete no grupo de homens (28,6±9,1 vs 22,9±4,2, p=0,021) e
no de mulheres (26,4±4,2 vs 23,1±5,4, p=0,002).

3.1.3. Dimensionalidade
Ao examinarmos o Scree Plot da AFP (Figura 1) é possível observar a indicação de 5 dimensões tanto para a PCA quanto
para a FA.

Figura 1. Scree plot AFP
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

446

3.1.4. Confiabilidade e Validade
A Tabela.2 exibe o CVC, a frequência de ocorrências e KR-20 dos itens da escala. Podemos observar que o CVC da escala
é 0,75 e que os itens exibem CVCs variando de 0,64 (item I.04) a 0,88 (item I.02). Também observamos um KR-20 de
0,61 (IC95% 0,55 a 0,81) no conjunto, de 0,72 (IC95% 0,51 a 0,86) no grupo TEA e de 0,60(IC95% 0,54 a 0,80) no grupo
não _ TEA. Com 95% de confiança o KR-20 na população alvo está entre 0,55 e 0,81; na população de portadores alvo
está entre 0,51 e 0,86 e na população alvo de não portadores está entre 0,54 e 0,80.

Item
I01

Tabela 2. CVC, frequência de ocorrências e KR-20 dos itens da escala
Frequência em %
CVC
Em conjunto
TEA
Não _ TEA
0,84
64
91
62

P
0,0041

I02

0,88

55

91

53

I03

0,68

76

96

75

I04

0,64

48

83

46

I05
I06
I07

0,72
0,76
0,68

71
23
19

35
61
70

74
20
15

I08

0,76

46

91

43

I09

0,76

41

87

38

I10

0,76

28

100

23

0,61(0,55 a 0,81)

0,72(0,51 a 0,86)

0,60(0,54 a 0,80)

KR20 (IC95%)

<0,0011
0,022 1
0,0011
<0,001
<0,001
<0,0012
<0,0011
<0,0011
<0,0011
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Considerando ocorrência dos itens, no conjunto, identificamos uma variação de 23% (item I.06) a 76% (item I.03); no
grupo TEA de 35% (item I.05) a 100% (item I.10) e no grupo não _ TEA de 23% (item I.05) a 75% (item I.10). A ocorrência
de cada um dos itens foi significativamente maior no grupo TEA (p< 0,05).
De acordo com os dados da Tabela.3, são extraídos 5 fatores que explicam 69% da variação dos itens e o fator que
menos explica cobre 8% da variação. A estatística KMO vale 0,5 e o teste de esfericidade de Bartlett permitiu rejeitar
a hipótese de que os itens da escala não se encontram correlacionados (p<0,001). Os valores de RMSEA, CFI e a M2
indicam que o modelo fatorial é satisfatório.
Os exame das cargas fatoriais absolutas máximas recomenda o agrupamento dos itens em cinco duplas: I05 e I10 (com
cargas 0,97 e 0,97); I03 e I04 (cargas 0,98 e 0,98); I07 e I09 (cargas 0,92 e 0,39); I01 e I02 (cargas 0,30 e 0,77) e I06 e
I08 (cargas 0,69 e 0,47). As cargas fatoriais absolutas permitem indicar a estrutura fatorial da escala por meio de um
gráfico (Figura.3) que revela os três itens mais distantes (isto é, menos correlacionados), do constructo (I.01, I.09 e
I.08).
Com exceção do item I10, todos os itens da escala exibiram correlações positivas, significativas (p<0,05) e de moderada
a fraca intensidade. A correlação entre o I05 e o escore da escala não foi significativa, o item I10 exibiu a maior dentre
as correlações obtidas (r=0,54, p<0,001).

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

448

Tabela 3. AFB e MDISC do MTRI3PL de 5 dimensões.
Item

F1

a1

F2

a2

F3

a3

F4

a4

F5

a5

r

MDISC

I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
Eigen
%Eigen
%Cum

-0,26
0,01
0,07
0,07
0,97
0,14
0,14
0,07
0,30
0,97
2,09
21
21

0,3
-0,1
-59,3
-59,3
-205,7
-0,7
-2,2
-0,4
-2,0
-206,7

0,08
0,12
0,98
0,98
0,08
0,00
0,14
0,11
0,08
0,08
1,99
20
41

-0,6
-3,8
-262,5
-262,5
-1,8
-0,2
-2,0
-0,9
-0,9
0,0

0,21
0,02
0,12
0,12
0,17
0,07
0,92
0,10
0,39
0,17
1,16
12
52

0,3
0,8
-121,2
-121,2
-0,1
1,1
-0,1
1,1
0,0
0,0

0,30
0.77
0,12
0,12
-0,03
-0,18
0,03
0,25
0,10
-0,03
0,82
8
61

0,0
4,4
-60,0
-60,0
-0,2
1,4
-0,6
0,0
0,0
0,0

0,17
-0,05
0,07
0,07
0,15
0,69
0,09
0,47
0,14
0,15
0,81
8
69

0,7
2,7
-8,8
-8,8
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,46**
0,48**
0,37**
0,46**
0,04
0,33**
0,42**
0,48**
0,48**
0,54**

4,1
8,8
279,8
279,8
239,8
1,5
3,1
3,3
2,3
240,0

KMO 0,50
BTS(p) 43,81 (p < 0,001)
M2(p) 10,1(p = 0,072)
RMSEA 0,05
CFI 0,97
**Correlação significante (p<0,01)
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Figura 3. Diagrama estrutural da AQ10b
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A Figura.4 exibe a curva ROC considerando o escore AQ10b como variável de teste e o estado “ter diagnóstico TEA” e a
Tabela.4 exibe as coordenadas da curva e estatísticas ligadas à área sob a curva.

Figura 4. Curva ROC e AUROC da AQ10b
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Examinando a figura e a tabela, concluímos que ponto (0.78, 0.13) é o ponto da curva mais próximo do ponto de
máxima sensibilidade e especificidade, e ele está relacionado com a regra “escore AQ10b>6,5 indica indivíduo TEA”
com sensibilidade de 78%, especificidade de 87%.
Tabela 4. Coordenadas da curva ROC e área sob a curva
Positivo se maior ou igual a

Sensibilidade

1 – Especificidade

-1,00
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
11,00
Área
0,893
Variável de teste = AQ10b

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,913
0,826
0,783
0,609
0,435
0,130
0,000
IC95%
0,828 a 0,958

1,000
0,962
0,886
0,765
0,586
0,416
0,241
0,132
0,057
0,019
0,003
0,000
P
0,000
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A AUROC de 0,89(IC95% 0,83 a 0,96) corresponde a probabilidade de um respondente portador de TEA ter escore
AQ10b maior do que um não portador. De acordo com os dados da Tabela.4, a referida probabilidade é alta e
significativa (p<0,001).
De acordo com os dados da A Tabela.5, no conjunto, os escores variaram de 0 a 10 pontos, com média de 4,3±2,2
e a diferença entre as médias de homens e mulheres não foi significante (4,3±2,3 vs 4,2±2,2, p = 0,799). Dentre os
portadores, a variação foi de 4 a 10, com média de 7,7±1,8 e diferença entre homens e mulheres também não foi
significante (7,2±2,0 vs 8,3±1,5, p = 0,177). Dentre os não portadores, a variação foi de 0 a 9, com média de 4,1±2,1 e a
diferença entre homens e mulheres também não foi significante (4,1±2,2 vs 4,0±2,0, p = 0,653)
Tabela 5. Média e desvio da AQ10b1 de acordo com o sexo e diagnóstico
AQ10b

Em conjunto
Masculino
Feminino
p

Em conjunto

TEA

Não _ TEA

4,3±2,2
(0 a 10)
393
4,3±2,3
(0 a 10)
204
4,2±2,2
(0 a 10)
189
0,799

7,7±1,8
(4 a 10)
23
7,2±2,0
(4 a 10)
12
8,3±1,5
(5 a 10)
11
0,177

4,1±2,1
(0 a 9)
370
4,1±2,2
(0 a 9)
192
4,0±2,0
(0 a 8)
178
0,653

P2
<0,001
<0,001
<0,001
-

1 Notação Média±DP e (Minimo a Máximo) 2 Todas as comparações foram feitas com o U de Mann-Whitney
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Comparando os escores médios segundo a diagnose, em todos os agrupamentos o escore médio no grupo TEA foi
significativamente maior que o do não _ TEA, isto é, no conjunto observamos: 7,7±1,8 vs 4,1±2,1, p<0,001 ; nos homens:
7,2±2,0 vs 4,1±2,2, p<0,001 e nas mulheres: 8,3±1,5 vs 4,0±2,0, p<0,001.
3.2. Implicações teóricas
A proposta do presente estudo foi traduzir, adaptar para a língua portuguesa, ajustar e estudar a validade da AQ10,
uma escala para o rastreamento do traço de autismo em adultos. A simplicidade, o tamanho e o caráter autoaplicável
da escala tem atraído a atenção de muitos pesquisadores e a escala tem sido adaptada, traduzida e validada para várias
idiomas.
Para formamos um juízo razoável quanto a confiabilidade e validade da escala optamos por examina-la de acordo com
a sua a consistência interna e as validades de conteúdo, concorrente, do tipo grupos conhecidos, convergente, fatorial
e transcultural.
3.2.1. Respondentes
Com relação aos respondentes, os dados indicaram que, independentemente do sexo, os portadores de TEA são, em
média, mais velhos que os não portadores. Este resultado faz sentido e é corroborado pelos achados de Talarico e
Laplane (Talarico & Laplane, 2016) que estudaram a trajetória acadêmica de portadores de TEA e concluíram que, em
sua vida acadêmica, esses indivíduos estão sujeitos a frequentes mudanças de escola e evasão escolar, especialmente
no Ensino Fundamental.
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A despeito da literatura clássica sinalizar uma marcada diferença entre a prevalência de TEA entre homens e mulheres
(Onaolapo & Onaolapo, 2017), não identificamos esse resultado no nosso estudo, no entanto, o resultado pode ser
explicado pela natureza da escala em estudo e pela forma como o diagnóstico de TEA foi estabelecido.
3.2.2. Escala
A tradução e adaptação transcultural não trouxe grandes dificuldades, posto que o texto está bem claro e faz uso
de expressões não ambíguas, além disso, as redes sociais e um mundo cada vez mais globalizado está, cada vez mais,
aproximando as várias culturas planetárias. A única modificação digna de nota é a mudança no sentido de algumas
frases de modo a garantir o computo direto do escore.
3.2.3. Dimensionalidade
O número de dimensões sugeridas para a AQ10b está de acordo com o número proposta para a AQ10, que utiliza dois
indicadores de cada uma das cinco dimensões identificadas na AQ50, no entanto, das 5 dimensões sugeridas para a
AQ10b somente duas coincidem com as da AQ10, nesse sentido, a AFP confere a AQ10b uma estrutura dimensional
semelhante aquela contida na AQ10. Este é um resultado que, sugere validade estrutural da escala, uma vez que este
tipo de validade verifica se a medida capta a dimensionalidade hipotética do constructo (Polit, 2015).
3.2.4. Confiabilidade
A confiabilidade, também conhecida como consistência, refere-se a reprodutibilidade de uma medida. O KR20 supera
ou iguala 0,6 nos três agrupamentos examinados e este valor está de acordo com limiares de satisfação propostos
na literatura (Murphy & Davidshofer, 1988). Aprofundando a questão da confiabilidade, o modelo TRI sugere, com
exceção do item I.01, que todos os itens discriminam pelo menos uma das facetas captadas pela escala.
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3.2.5. Validade de Conteúdo
A Validade de Conteúdo refere-se ao fato de um instrumento medir exatamente o que se propõe a medir. Nesse tipo
de validade o objetivo é verificar se o conteúdo do instrumento reflete adequadamente o constructo a ser medido.
Considerando o limiar de 0,6 (tradicionalmente empregado para testes escolares), os CVCs de todos os itens e da
escala superam o referido limiar, indicando validade de conteúdo.
3.2.6. Validade de Critério do tipo Concorrente
Na validade de critério concorrente o instrumento é comparado com outro instrumento que funciona como “padrão
ouro” para ao constructo alvo e ambos são aplicados ao mesmo tempo. Se um dos itens da escala tiver um caráter
geral suficiente ele pode assumir as vezes de padrão ouro. A análise fatorial e a TRI identificaram I.03 e I.04 como os
itens de maior carga fatorial, maior capacidade discriminante e quantidade de informação, então é natural consideralos nosso padrão ouro. A correlação entre tais itens e o escore da escala são suficientes para oferecer indicação de
validade de concorrente.
Um padrão ouro clássico para escalas psicométricas são os critérios diagnósticos do DSM-V, visto que o grupo TEA
foi formado com base na forma mais geral dos referidos critérios diagnósticos, podemos utilizar este critério em uma
curva ROC para avaliar a validade concorrente. A magnitude e significância da AUROC atesta a capacidade diagnóstica
dos escores da AQ10b para identificar portadores de TEA de e o resultado confere validade concorrente para a escala.
3.2.7. Validade de Constructo – Grupos Conhecidos
Na validade de constructo por grupos conhecidos, o instrumento é aplicado a grupos e depois os resultados são
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comparados, no entanto, um padrão de resultados é esperado. Visto que a prevalência de cada um dos itens da AQ10b
foi significativamente maior no grupo TEA do que no não _ TEA e este resultado também foi observado com o escore
médio da escala, pode-se assumir a validade de constructo da escala baseado na técnica da comparação de grupos
conhecidos.

3.2.8. Validade de Constructo do tipo Convergente
Na validade de constructo convergente devemos obter altas correlação entre o escore da escala em estudo e outra

escala similar que foram aplicadas juntas. Aqui podemos imaginar que cada um dos itens da escala constitui escalas
similares à escala formada pelo conjunto dos itens. A maior correlação entre o escore AQ10b e um de seus itens foi

de 0,54 e ela foi significativa, sinalizando uma moderada evidência de validade de constructo convergente. Quando

examinamos o resultado do comportamento da escala em campo, ela exibe resultados similares aqueles observados
para a escala original, a despeito das flagrantes diferenças na metodologia de validação.
3.3. Implicações clínicas e limitações do estudo
A tradução e adaptação cultural de um instrumento conhecido permite economizar tempo e recursos que seriam

gastos no desenvolvimento de novos instrumentos, além de facilitar a comparação com outros estudos internacionais
(Moret, Chwalow, & Baudoin-Balleur, 1993).

Embora os achados iniciais sejam animadores e tenham sido baseados em uma amostra poderosa, precauções devem
ser consideradas e críticas devem ser feitas ao presente trabalho. O estudo não avaliou a Estabilidade, Equivalência,
Validade Preditiva e nem a Validade Divergente da escala. Também não considerou a inteligência ou morbidades
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associadas (Hiperatividade, Esquizofrenia, etc) com potencial para enviesar os resultados. O estudo não utilizou

exatamente o mesmo protocolo da escala original, o diagnóstico de TEA foi um tanto precário, a amostra considerou
uma área restrita do país e uma comunidade típica (universitários) que guarda características não exatamente
similares a da população em geral.

Variações regionais, sociais e culturais e a aplicação conjunta de outras escalas podem, ainda, ser consideradas em
futuras replicações do estudo. Nossos modestos achados, no entanto, nos permitem defender que, mesmo em

caráter preliminar, a versão da escala é suficientemente confiável e válida para ser recomendada como instrumento de
rastreamento de TEA em adultos brasileiros.
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Qualidades psicométricas da Escala de Adaptação
e Ajustamento no Ensino Profissional (EAAEP)
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Resumo
Analisam-se as qualidades psicométricas da Escala de Adaptação e Ajustamento Escolar no Ensino Profissional, que
foi construída com referência aos modelos sociocognitivos com o propósito de avaliar fatores associados ao sucesso
e bem-estar nas Escolas Profissionais. A amostra é constituída por 296 estudantes dos 10º (13,9%), 11º (55,7%) e
12º (30,4%) anos, em seis escolas de diferentes regiões do país, sendo 56,6% rapazes. Nos resultados dos itens,
destacam-se quatro fatores extraídos em componentes principais e rotação varimax, que correspondem às dimensões
(1) Congruência entre caraterísticas pessoais e curso, (2) Prestígio-Empregabilidade associada à escola e ao curso,
(3) Estereótipos ligados ao Ensino Profissional e (4) Especificidades do ensino profissional. Nas quatro escalas, as
distribuições dos resultados indiciam sensibilidade da medida às diferenças individuais, os alfas de Cronbach situamse entre .49 e .87, e há associação entre Bem-estar e fatores de Congruência e Prestígio-Empregabilidade. O conjunto
dos resultados é sugestivo das qualidades positivas da medida, apesar de se prever aumentar o número de itens da
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subescala que revela fraca consistência interna. Este instrumento tem potencialidades como recurso na intervenção
no âmbito das escolas profissionais, e na investigação sobre fatores que com impacto na adaptação e sucesso em
ambientes escolares.
Palavras-chave: adaptação, ensino profissional, precisão, validade
Abstract
We analyze the psychometric qualities of the School Adjustment and Adjustment Scale in Vocational Education,
which was constructed with reference to socio-cognitive models in order to evaluate factors associated with success
and well-being in Vocational Schools. The sample consisted of 296 students from the 10º (13.9%), 11º (55.7%) and 12º
(30.4%) grades, in six schools from different regions of the country, with 56.6% boys. In the results of the items, we
highlight four factors extracted in principal components and varimax rotation, which correspond to the dimensions
(1) Congruence between personal characteristics and course, (2) Prestige-employability associated to school and
course, (3) Stereotypes linked to Vocational Education and (4) Specifics of vocational education. At the four scales,
the distributions of the results indicate sensitivity of the measure to individual differences, Cronbach’s alphas are
between .49 and .87, and there is an association between Well-being and Congruence and Prestige-Employability
factors. The set of results is suggestive of the positive qualities of the measure, although it is expected to increase the
number of items in the subscale that reveals weak internal consistency. This instrument has potential as a resource in
intervention within the vocational schools, and in research on factors that impact on adaptation and success in school
environments.
Keywords: Adaptation, Vocational Education, Reliability, Validity
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Introdução
Considerando o sucesso académico à luz da abordagem ecológica (Bronfenbrenner, 1986) e sociocognitiva (Bandura,
1986), a adaptação e ajustamento dos alunos ao contexto específico das escolas profissionais é um dos fatores
responsáveis pela aprendizagem, que influência indiretamente também a escolha de objetivos e ações (Lent, Brown, &
Hackett, 2002). Estas relações têm uma natureza multidimensional e interativa de causalidade triádica entre pessoa,
situação e comportamento (Bandura, 1986; Lent, Brown, & Hackett, 2002). A adaptação e ajustamento têm também
influência sobre o bem-estar dos alunos ao longo do seu desenvolvimento (Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson,
Rebus, 2005), nomeadamente em estudantes do ensino superior (Teixeira & Costa, 2017; Almeida & Teixeira, in press).
O ajustamento pessoal ao ambiente académico está associado à motivação para o sucesso académico, ao sentimento
de equilíbrio entre o que se aprende e as caraterísticas do próprio aluno, em competências, interesses e valores
(Holland, 1997). A adaptação à escola promove experiências escolares positivas, incluindo o sucesso académico e a
persistência do esforço ao longo dos anos (Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich & Schunk, 2002). O envolvimento, a
persistência, o trabalho escolar e o sucesso académico são ainda influenciados pela crença de que o trabalho escolar
é importante e útil (Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich & Schunk, 2002), ganhando esta crença relevância quando
os alunos planeiam completar a escola e entrar num estágio e arranjar um emprego (Lamb, Walstab, Teese, Vickers,
Rumberger, 2004).
Na modalidade da formação das escolas Profissionais são centrais fatores como empregabilidade e a relação entre
escola e o mundo do trabalho; estes cursos proporcionam certificação profissional e académica. A facilidade de
colocação dos alunos no mercado de trabalho passa tanto pela qualidade técnica da formação dos alunos como pela
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visibilidade dessa mesma formação. As empresas que possuem protocolos com as escolas tendem a absorver grande
parte dos alunos após a conclusão da sua formação.

O prestígio da escola tem também impacto no envolvimento e sucesso escolar dos alunos (Newmann, 1992),
associando esta variável crenças e estereótipos sociais. Apesar da importância do ensino qualificante no

desenvolvimento dos recursos humanos qualificados e da economia do próprio país, na sociedade portuguesa

existem ainda preconceitos relativamente a este tipo de ensino. O ensino profissional continua a ser visto como mais
fácil do que os cursos científico-humanísticos e, por isso, uma alternativa dirigida para alunos com dificuldades e

insucesso escolar. A opção dos cursos profissionais permanece, muitas vezes, como o último recurso para alunos que
se excluem ou que são excluídos do sistema de ensino regular (Madeira, 2006). No entanto, este estereótipo parece
contrariado pelos níveis de rendimento mais elevados dos estudantes das escolas profissionais, comparativamente
ao das escolas secundárias (Azevedo, 2003). Neste aspeto é necessário também referir a organização pedagógica
do Ensino profissional em módulos, que favorece os ritmos pessoais dos estudantes. Nas especificidades das

escolas profissionais, há ainda a valorização da dimensão relacional, nomeadamente no nível da proximidade entre

professores e alunos, quer em situação pedagógica quer na disponibilidade dos professores fora dos horários escolares
(Azevedo & Vieira, 2008; Madeira, 2006; Pinto & Teixeira, 2018a, 2018b). Os fatores relacionais surgem como fator
crítico na adaptação e sucesso (Almeida & Teixeira, in press; Teixeira & Costa, 2017; Wang & Holcombe, 2010).

Apesar da especificidade do ensino profissional, a investigação tem tido maior visibilidade no ensino geral e regular,
existindo a necessidade de compreender as diferenças que emergem no sucesso dos alunos de diferentes cursos do
ensino secundário, nomeadamente nos cursos de natureza geral e profissional (Azevedo, 2003, 2012).
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Objetivo
Neste contexto, este estudo pretende analisar as propriedades psicométricas de uma medida que pretende avaliar

os fatores de ajustamento e adaptação aos cursos profissionais, sendo incluídas as variáveis critério género, idade e
bem-estar.
Método
Participantes
A amostra inclui 296 estudantes de seis escolas profissionais, com cursos nas áreas de Hotelaria e Turismo (16.9%),
Comunicação, Imagem e Som (26.6%), Atividades Agrícolas e Agroalimentares (27.6%), Eletricidade, Energia e

Eletrónica (13.1%), Tecnologias da Saúde (10%), Mecânica (11%), Comércio e Administração (4.5%), Informática (5.9%)
e Serviços de Apoio Social (4.5%). As escolas localizavam-se nos distritos de Lisboa (5.9%), Leiria (38.6), Portalegre
(39.6) e Setúbal (15.9). Os estudantes frequentavam os 10º (13.9%), 11º (55.7%) e 12º (30.4%) anos e tinham idades
compreendidas entre os 15 e os 22 (M=17.91, DP=1.34); 56.4% eram do sexo masculino.
Instrumentos
Escala de Adaptação e Ajustamento ao Ensino Profissional (EAAEP)
É um instrumento de autorrelato, que foi elaborada com base em questionários anteriores sobre a transição e

adaptação no ensino superior (e.g., Almeida, Soares & Ferreira, 2002; Almeida & Teixeira, in press; Soares, Almeida

& Ferreira, 2006; Teixeira & Costa, 2017). Nesta escala foram incluídos conteúdos específicos do ensino profissional,

como sejam as caraterísticas de empregabilidade (e.g., O curso tem boas oportunidades de emprego), os estereótipos
(e.g., dizem que o ensino profissional é para alunos com insucesso), fatores individuais (e.g., O curso corresponde às
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minhas competências/capacidades) e contextuais (e.g., a minha escola tem prestígio). A EAAEP é constituída por 19
itens, com resposta numa escala de Likert de cinco pontos, em que 1 significa nada e 5 significa muito bom. Em versões
anteriores deste questionário para estudantes do ensino superior (Almeida & Teixeira, press; Teixeira & Costa, 2017),
os índices de consistência interna são superiores a .66, sendo também inferidos índices de validade relativamente à
estrutura interna da medida e à relação da subescala de congruência com bem-estar (Almeida & Teixeira, in press;
Pinto & Teixeira, 2018a; Teixeira & Costa, 2017) e autoeficácia (Teixeira & Costa, in press).

Escala de desenvolvimento e bem-estar
É um instrumento de autorrelato construída por Diener e Ryan (2009) para avaliar o construto global de bem-estar. A
escala é constituída por 8 itens, em forma de afirmação, numa escala de Likert de 7 pontos (1 – Discordo fortemente
a 7 – Concordo fortemente). Os itens incluem aspetos do funcionamento positivo como relações interpessoais,
sentimentos de competência, significado e propósito na vida (Diener & Ryan, 2009). Em diferentes amostras, os
estudos têm vindo a confirmar a validade e precisão da medida, nomeadamente a natureza unifatorial e a consistência
interna, com coeficientes alfa à volta de .87, .88 (Almeida & Teixeira, in press; Diener & Ryan, 2009; Teixeira & Costa,
2017).

Questionário de dados pessoais.
Foi ainda elaborado um questionário de dados pessoais que inclui as variáveis sexo, idade, curso e escola.
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Procedimentos
Deontológicos
O projeto foi aprovado pela Comissão de Deontologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, a que se
seguiu o pedido de colaboração aos Órgãos de Gestão das escolas e a entrega do consentimento informado aos alunos
com mais de 18 anos, sendo-lhes explicado previamente o objetivo gerais do estudo. Aos alunos interessados e, no caso
de serem menores, o consentimento informado foi enviado aos pais-encarregados de educação. A participação foi
voluntária e as respostas anónimas.
Observação dos dados
As aplicações foram coletivas, em sala de aula, num período de uma aula do professor titular da turma.
Análise de dados
Com o propósito de analisar a estrutura interna da medida, procedeu-se à análise em componentes principais, com
rotação varimax, efetuando-se ainda análises relativas à homogeneidade dos fatores-escalas através do coeficiente
alfa de Cronbach. No âmbito da estatística inferencial, analisaram-se as distribuições dos resultados e a respetiva
variabilidade segundo as variáveis independentes sexo e idade. No estudo das correlações, foram ainda inseridos os
resultados da Escala de Bem-estar. As análises estatísticas foram realizadas com software SPSS versão 25.0 (IBM Corp,
2017).
Resultados
Análise fatorial dos resultados dos itens
Na análise fatorial exploratória, em componentes principais, com rotação varimax, o coeficiente KMO = .85 e o teste
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de esfericidade de Bartlett χ2(190) = 1955,421, p < .001, indicam adequabilidade do procedimento, respetivamente
quanto à amostra dos dados e à magnitude das correlações (Field, 2013). Foram extraídas quatro componentes,
com valor próprio superior a 1.00, que explicam cerca de 57% da variância total. A tabela 1 mostra a síntese das

componentes após a rotação, considerando as saturações superiores .40. A grandeza das comunalidades varia entre

.41 (item 6) e .70 (item 1). A componente 1 explica cerca de 20% da variância e agrupa os itens com conteúdos alusivos
à congruência entre as características pessoais e do curso (interesses, competências-capacidades, estilo de vida e

projetos). A segunda componente explica cerca de 17% da variância e congrega os conteúdos que correspondem às
oportunidades de emprego, prestígio da escola, vontade dos pais e indicações de outros. A terceira componente
explica cerca de 11% da variância e os conteúdos incluem estereótipos, que associam o ensino profissional ao

insucesso, aos alunos mais velhos e dificuldades em ser deslocado. A quarta explica cerca de 8% da variância e os
conteúdos correspondem às especificidades do ensino profissional: resultados escolares, facilidade e natureza prática
deste tipo de ensino.
Precisão
A escala de congruência entre caraterísticas pessoais e curso possui 5 itens, situando-se o coeficiente alfa em .87 e as

correlações entre item e resultado total entre .61 e .74. A escala de prestigio-empregabilidade inclui 7 itens com alfa de
.82, e as correlações item e resultado total entre .35 e .68. A escala de estereótipos associados ao ensino profissional
inclui 4 itens, com alfa de .65 e as correlações entre item e resultado total situam-se entre .36 e .51. A escala

caraterísticas ensino profissional inclui três itens, com alfa .49 e correlações item e resultado total entre .26 e .36. Foi
ainda calculado um índice geral de consistência para os 19 itens, cujo alfa se situa em .85.
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Tabela 1. Sumário dos resultados da análise fatorial exploratória da escala de avaliação do ambiente escolar
após rotação varimax. Saturações superiores a = .40.
Componente
1
2
3
4
h2
1 O curso corresponde aos meus interesses
0,80
0,70
2 O curso corresponde às minhas competências/capacidades
0,69
0,61
3 O curso tem boas oportunidades de emprego
0,68
0,68
4 A minha escola tem prestígio
0,68
0,49
5 O curso corresponde ao meu estilo de vida
0,78
0,69
6 Consigo bons resultados escolares
0,46 0,42
7 Dizem que o ensino profissional é para alunos com insucesso
0,62
0,43
9 Identifico-me com as atividades deste curso
0,75
0,68
10 É fácil conseguir emprego com este curso
0,57
0,56
11 O ensino profissional é mais fácil
0,76 0,67
12 O ensino profissional é para alunos mais velhos
0,75
0,63
13 No futuro, pretendo seguir um curso/profissão nesta área técnica
0,73
0,58
14 Os cursos profissionais são mais práticos
0,53 0,46
15 Os meus pais gostam que eu siga um curso profissional
0,62
0,48
16 Os alunos que terminam este curso rapidamente arranjam trabalho
0,71
0,64
17 Na escola anterior disseram que eu seria bom num curso profissional
0,52 0,38
0,47
18 Sinto dificuldade de estar fora da minha zona de residência (deslocado)
0,69
0,49
19 Tive insucesso num sistema de ensino diferente
0,72
0,52
20 Deram-me boas referências desta escola/curso
0,73
0,58
Eigenvalues
3,93 3,43 2,23 1,57
% de variância
19,63 17,13 11,14 7,83
Alfa de Cronbach
.84
.83
.64 .48
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Distribuição dos resultados

A tabela 2 apresenta os índices das distribuições dos resultados para as quatro subescalas.
Tabela 2. Estatísticas descritivas das subescalas
Amplitude
Escalas
Média
DP
Mínimo Máximo
Congruência
19.09
4.00
5
25
Prestigio-empregabilidade
26.32
4.89
7
35
Estereótipos
9.19
3.68
4
20
Especificidades ensino profissional
11.06
1.98
3
15

Simetria
-.45
-.45
.54
-.53

Curtose
-.26
.19
-.75
.74

Atendendo aos resultados da análise de distribuição, nomeadamente da variabilidade dos resultados, a distribuição
aproxima-se da normal, permitindo assim a utilização de análises estatísticas paramétricas.
Tabela 3. Correlações das subescalas e bem-estar
PrestigioEstereótipos Ensino Especificidades
Escalas
empregabilidade
Profissional
E. Profissional
Congruência
.52
.09
.41
Prestigio-empregabilidade
*
.10
.23
Estereótipos Ensino Profissional
*
.17
Especificidades E. Profissional
*

Bem-estar
.35
.30
-.15
.24

Na tabela 3 verificam-se correlações significativas entre os resultados de Congruência entre caraterísticas pessoais e
curso e os das escalas Empregabilidade-prestigio (.52) e Especifidades Escolas Profissionais (.41). Os resultados de Bemestar revelam correlações de .35 com os de Congruência e .30 com Empregabilidade-prestigio.
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Diferenças entre grupos
Seguiu-se a análise das diferenças entre grupos, relativamente à influência da idade e do género nas subescalas da
EAAEP. Os dados do teste t de student para amostras independentes não revelaram diferenças significativas entre as
médias dos grupos.
Discussão
Apesar das limitações metodológicas, os resultados são discutidos considerando os indicadores relativos às qualidades
metrológicas da medida e à necessidade de aperfeiçoamento dos seus conteúdos.
Os indicadores de precisão são superiores a .64 em três das Escalas, sendo de .49 na Escala Especificidades do Curso.
Esta última escala tem apenas três itens, existindo a necessidade de aumentar o número de itens, com conteúdos que
contemplam de forma representativa as caraterísticas do ensino profissional.
Em relação aos indicadores de validade, os fatores extraídos tendem a confirmar a validade de construto. O conjunto
dos itens distingue quatro componentes que correspondem a fatores que influenciam o ajustamento e adaptação
dos alunos do ensino profissional: congruência entre caraterísticas pessoais e curso, Prestigio-empregabilidade da
escola e do curso, Estereótipos associados ao ensino profissional e Especificidades do próprio curso (Azevedo & Vieira,
2008; Lamb, Walstab, Teese, Vickers, Rumberger, 2004). Estes fatores têm semelhanças aos obtidos em amostras do
ensino superior, nomeadamente nas dimensões congruência e empregabilidade-prestigio (Almeida & Teixeira, in press,
Natvig, Albrektsen & Qvarnstrøm, 2003; Teixeira & Costa, 2017).
Relativamente à estatística inferencial, podemos salientar o facto de não existirem diferenças significativas pelo
efeito de género e idade. Contudo, a literatura anterior refere que a maior parte dos alunos que abandona o ensino
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

471

profissional é do sexo masculino (Lamb, Walstab, Teese, Vickers & Rumberger, 2004). É de realçar a correlação de .56
entre os resultados da Escala Congruência e a de Prestigio-empregabilidade da escola e do curso, sendo corroborada
pela literatura que associa o ensino profissional à necessidade de ingressar no mercado de trabalho mais cedo
(Lamb, Walstab, Teese, Vickers, Rumberger, 2004, Pintrich & De Groot, 1990). A empregabilidade é um fator muito
próximo na vida dos estudantes do ensino profissional, já que um dos propósitos deste tipo de formação é promover
a inserção profissional no mundo laboral (Costa, 2010). Salientam-se as correlações entre Bem-estar e os resultados
de Congruência e Prestigio-empregabilidade, evidenciando a relação entre os fatores de adaptação e ajustamento
e os sentimentos de desenvolvimento e bem-estar. Estes dados são corroborados pelos estudos no ensino superior
(Almeida & Teixeira, in press, Teixeira & Costa, 2017).
Limitações
Este estudo possui limitações ao nível metodológico, nomeadamente a amostra é circunscrita a três áreas geográficas
e a um número limitado de cursos, sendo ainda limitada quanto à inclusão de variáveis de natureza pedagógica e

sócio-demografica. Por outro lado, a análise dos fatores associados à temática do sucesso e bem-estar nas escolares

profissionais implica uma observação longitudinal, que permite descriminar estes processos por anos de escolaridade,
e aprofundar a evolução das vivências dos estudantes ao longo do curso, com especial relevância no 1º ano e no
estágio.

Conclusões
Este estudo revela caraterísticas positivas da Escala Adaptação e Ajustamento ao Ensino Profissional, que pode ser
usada na investigação sobre os fatores que influenciam o bem-estar e o sucesso escolar dos estudantes. Na prática, os
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resultados podem ser usados na intervenção com estudantes quer individualmente quer em programas. Os resultados
da Escala também podem contribuir para as entidades que administram as Escolas Portuguesas refletirem sobre os
fatores que favorecem o sucesso e o desenvolvimento dos estudantes, bem como otimizar a visibilidade do próprio
Ensino Profissional.
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Resumo
O trabalho propõe uma escala para avaliar a intensidade do rapport emitido por estudantes universitários. 44

potenciais itens indicadores de rapport foram avaliados por especialistas, ajustados e aplicados em 194 universitários.
O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), a análise fatorial, a TRI e o coeficiente KR20 foram utilizados. O CVC e
a TRI indicaram 28 dos 44 itens. A análise fatorial sobre os 28 itens indicou cinco fatores que juntos explicaram cerca
de 60% da variação total. O KMO foi de 0,77 e o KR20 de 0,74 (IC95% 0,69 até 0,79). Os fatores extraídos foram:

“Familiaridade” (9 itens), “Mutua Atenção” (7 itens), “Magnetismo Pessoal” (5 itens), “Espelhamento” (4 itens) e “Fator
Indefinido” (3 itens). A escala proposta introduz e pretende mensurar um conceito que pode ser muito útil nesses
tempos de hiperconectividade.

Palavras-chave: Rapport, Escalar, Proposição
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Abstract
The work proposes a scale to assess the intensity of rapport issued by college students. 44 potential indicators of

rapport were evaluated by experts, adjusted and applied to 194 university students. The Content Validity Coefficient
(CVC), the factorial analysis, the IRT and the KR20 coefficient were used. The CVC and IRT indicated 28 of the 44

items. The factorial analysis on the 28 items indicated five factors that together explained about 60% of the total

variation. The KMO was 0.77 and the KR20 was 0.74 (95% CI 0.69 to 0.79). The factors extracted were: “Familiarity”
(9 itens), “Mutual Attention” (7 itens), “Personal Magnetism” (5 itens), “Mirroring” (4 itens) and “Indefinite Factor”

(3 items). The proposed scale introduces and intends to measure a concept that can be very useful in these times of
hyperconnectivity.

Key-words: Rapport, Scale, Proposition

Introdução
Rapport é uma palavra que deriva do antigo verbo francês, rappoter, que, numa tradução livre significa “retribuição
na mesma moeda”. Em psicologia, rapport é visto como uma conexão de alto nível entre pessoas, uma “aliança de

trabalho” (Falkenstrom, Hatcher, Skjulsvik, Larson, & Holmqvist, 2014) ou “aliança terapêutica” (Zetzel, 1956) que

pode ser construída por meio de vários métodos que são agrupados em quatro grandes categorias: Coordenação (ou
espelhamento), Atenção Mutua, Comunalidade e Gerenciamento de Face (Frisby & Martin, 2010)

A redução da ansiedade e do estresse, aumento da eficácia e adesão de tratamentos e a melhora na produtividade

são alguns dos benefícios da construção de rapport entre indivíduos, particularmente nas relações professor-aluno,
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paciente-terapeuta, etc. Os malefícios oriundos de uma eficiente construção de rapport incluem a manipulação das
massas, conforme atestam emblemáticos episódios da história da humanidade como o nazismo, fascismo, etc.
O rapport pode se apresentar na forma unilateral, que parece estar ligado a sinais que, voluntaria ou
involuntariamente, o indivíduo emite no processo de interação. A relação entre um astro de rock e um fã ardoroso
ilustra bem as propriedades referidas: não é rara a situação em que o fã admira, sobejamente, o astro sem que este
sequer tenha conhecimento da existência daquele. No exemplo, vários comportamentos e características do astro
provocam no fã o rapport, assim, não é irreal admitir que um conjunto de sinais provoque rapport.
Ao rastrearmos a literatura em busca de instrumentos para medir a intensidade desses sinais indutores de rapport,
aqui referido como rapport emitido, nos deparamos com algumas propostas de instrumentos que se aproximam
do nosso conceito, tais como a Student-Instructor Relationship Scale (Creasey, Jarvis, & Gadke, 2009) e a StudentInstructor Rapport Scale-9 (Lammers, 2012), mas a noção de rapport, enquanto um conjunto de sinais, não
identificamos.
1. Objetivo
Propor uma escala para avaliar a intensidade do rapport emitido por estudantes universitários.
2. Método
Este estudo é parte de um projeto denominado Mensurando o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ele cumpre com
os princípios estabelecidos na Declaração de Helsinki. Em Dezembro de 2014, o projeto foi aprovado pelo Comitê de
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Ética da Universidade Federal de Uberlândia (número 5152) e está cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(número RBR-6p8c6d).
2.1. Coleta de indicadores
Na construção da escala, características e atitudes de pessoas carismáticas e populares foram pesquisadas na
literatura. Paralelamente, um grupo formado por voluntários (10 docentes, 10 discentes e 10 não acadêmicos), foi
submetido às seguintes questões para rastreamento de indicadores de reapport:
1. Na sua opinião o que é Carisma?
2. Quais são as principais características de uma pessoa carismática?
3. O que um indivíduo tem que ter para ser seu melhor amigo?
Os voluntários escreveram suas respostas em um formulário eletrônico do Google e uma análise de conteúdo foi
aplicada sobre as características/atributos identificados na literatura e sobre as respostas dadas pelos voluntários. A
análise produziu potenciais indicadores de rapport.
2.2. Validade dos indicadores
Para avaliar a validade dos indicadores eles foram submetidos a cinco especialistas cuja atividade profissional requer
alta dose de construção de rapport (dois professores, dois psicólogos e um administrador). Os especialistas avaliaram
os indicadores quanto a sua utilidade e clareza. Cada especialista atribuiu uma nota inteira de 1 a 5 para cada um dos
critérios e para cada um dos potenciais indicadores.
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O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), da escala e dos itens, foi calculado com base nas notas dos especialistas.
O CVC de cada item é a média das notas atribuídas pelos avaliadores para cada item, dividida pela máxima pontuação
que cada item pode receber (no presente caso, 5). O CVC da escala é a média dos CVC’s dos itens.

Note que os CVCs são basicamente escores médios, então, é natural utilizar como ponto de corte critérios consagrados
como “aprovar se acertar 60% ou mais”, assim, pode-se excluir indicadores, ou mesmo escalas, com CVC<0,6, isto é,
CVC < 60%.

2.3. Amostra
Após o descarte dos itens com CVC<0,60, a escala resultante foi aplicada a uma amostra aleatória com 194

universitários (originalmente foi aplicada a 200, mas seis universitários desistiram). No estudo consideramos

universitários de ambos os sexos. Os critérios de inclusão foram: estar matriculado em curso de graduação ou

pós‑graduação, ter idade superior a 18 anos e ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido. A coleta de

dados foi realizada entre Janeiro e Julho de 2015 e foi feita por meio de plataformas de pesquisa online (Formulários
Google) e por abordagem direta de respondentes.
2.4. Formação da versão final da escala
Na formação da versão final da escala, os dados obtidos dos 194 universitários foram analisados por meio de uma
Análise Fatorial Paralela (AFP), Análise Fatorial Binária Exploratória (AFBE), os modelos 2PL da analise TRI e TRI

Multidimensional e o coeficiente KR-20. Todos os cálculos foram realizados com o software R e SPSS®. Resultados com
p<0.05 foram considerados estatisticamente significantes.
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Aqui cabe algumas considerações. A Teoria de Resposta ao Item (TRI) assume que a probabilidade de uma “resposta
correta” a um item de uma escala é uma função matemática de uma dada habilidade, traço ou dimensão latente do
respondente. Tal função é denominada Item Response Function (IRF) e pode ser modelada de várias maneiras. No
proposta 3PL (Three Parameter Logistic Model) a probabilidade do item i da escala, ao ser respondido pelo indivíduo j,

receber uma resposta correta (Uij= 1), dado que o indivíduo j tem a habilidade de interesse no nível é representada pela

probabilidade condicional:

onde ai, bi e ci são parâmetros do item. São tais parâmetros que determinam a forma da IFR. O parâmetro ai indica

a capacidade discriminativa do item, bi indica a dificuldade do item e ci é a probabilidade do respondente “acertar” o

item ao acaso. O parâmetro pessoal representa a magnitude do traço latente do indivíduo que é alvo de mensuração
do teste (Lazarsfeld & Henry, 1968) que, no presente contexto, será o intensidade do rapport emitido. No modelo 2PL
ci = 0.
Em sua versão multidimensional a TRI trabalha com a relação que é nomeada M3PLM (Multidimentional Three
Parameter Logistic Model)
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Onde θj e ai são vetores 1 x m, tais que ai= (ai1, ai2, ..., aim e = (θj1, θj2, ..., θjm). Vale esclarecer que, na expressão (2),

θ’ indica a transposta do vetor (ou matriz linha) θj , di = ai (θj - bi), então, di /ai é uma medida de dificuldade do item i

associada com a dimensão j, além disso, m indica o número de dimensões associadas a escala. A estatística MDISC para
o item i é definida como a Norma do vetor ai, isto é,

Em geral, quanto maior o MDISC e os componentes do vetor de discriminação, maior é o poder de discriminação do
item. Os parâmetros de discriminação dos itens também indicam em qual dimensão o item possui maior informação.
Espera-se que o parâmetro de discriminação de um determinado item seja maior na dimensão em este possua mais
informação (Tezza, Bornia, Andrade, & Barbetta, 2013).
A TRI revela que o conceito de confiabilidade da Teoria Clássica é uma simplificação, e que esta confiabilidade pode ser
avaliada, quando possível, com base na função de informação de Fisher e dos parâmetros do modelo TRI adotado. Esse
é um dos motivos por termos incorporado a TRI na discussão da escala.
3. Resultados
3.1. Indicadores preliminares
Os indicadores sugeridos na literatura e as respostas dadas pelos voluntários foram transcritas para uma planilha
do Excel e, com base nas ferramentas de busca do software, identificamos e categorizamos os adjetivos utilizados.
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Os indicadores assinalados vieram de definições que tinham como traço comum a evocação de domínios conceituais
rotineiramente atribuídos ao rapport.

Após várias rodadas de reuniões, identificamos 44 indicadores que foram colocados na forma “Dizem que….” e

numerados de I.01 a I.44, dando origem a primeira versão da escala (a ERE-44), que foi submetida aos especialistas para
o computo dos CVC (Tabela 1).
Item
I.01
I.02
I.03
I.04
I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14

Tabela 1. Os 44 itens da escala preliminar com os seus respectivos CVC’s
Dizem que ...
sou muito observador.
não faço fofocas.
sempre estou aberto a sugestões.
meus elogios são honestos.
sempre estou disposto a ajudar as pessoas.
no trabalho, sou prestativo.
sou muito prestativo.
eu agrado as pessoas.
sempre converso olhando nos olhos do meu interlocutor.
quando necessário, repreendo as pessoas.
me comporto como meu interlocutor.
sei a hora de falar e a hora de ouvir.
ninguém consegue me tirar do sério.
sei me expressar.

CVC
0,9
0,6
0,5
0,8
0,8
0,9
0,7
0,6
0,8
0,8
0,8
0,9
0,6
0,6
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I.15
I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22
I.23
I.24
I.25
I.26
I.27
I.28
I.29
I.30
I.31
I.32
I.33
I.34
I.35
I.36

sou um bom amigo e confidente.
dou conselhos como um pai zeloso.
as pessoas gostam de escutar o que falo.
sempre estou tentando agradar as pessoas.
sou uma pessoa comum.
sou muito sensível.
costumo imitar as pessoas.
sou muito persuasivo.
sei colocar-me no lugar das outras pessoas.
durante uma conversa, sempre identifico-me com o meu interlocutor.
sou muito tolerante.
sempre priorizo o conforto e bem estar das outras pessoas.
sou um bom colega de trabalho.
considero meus amigos como membros queridos de minha família.
seduzo com educação e simplicidade.
sou muito gentil com as pessoas.
sou muito enxerido.
prezo muito a generosidade e atenção das pessoas.
eu cuido das pessoas como membros de minha família.
falo o que as pessoas precisam ouvir.
sempre presto muita atenção ao que me dizem.
respeito a opinião das pessoas.

0,9
0,8
0,8
0,5
0,3
0,4
0,8
0,6
0,6
0,9
0,8
0,8
0,5
0,6
0,7
0,7
0,2
0,5
0,6
0,8
0,9
0,6
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I.37
sempre pareço estar muito feliz.
I.38
pareço ser muito honesto.
I.39
eu lembro muito um familiar querido.
I.40
sou muito transparente com as pessoa.
I.41
eu sempre digo o que o meu interlocutor quer ouvir.
I.42
as pessoas identificam-se comigo.
I.43
sou muito carismático.
I.44
sou inteligente e que tenho tiradas engraçadas.
CVC da escala 44 = 0,70

0,5
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7

De acordo com os dados da tabela 1, a ERE-44 apresentou CVC de 0,7, mas nem todos os itens apresentaram CVC
acima de 0,6 (ponto de corte usualmente adotado na academia para aprovação de alunos). Examinando os itens com
CVC<0,6 não parece ser possível defender que pessoas que exibem características como: I.31 (sou muito enxerido) ou
I.20 (sou muito sensível), em média, emitam altos níveis de rapport. Ao eliminarmos os 9 itens I.03, I.18, I.19, I.20, I.25,
I.27, I.31, I32 e I.37, a escala resultante, indicada por ERE-35, apresentou CVC de 0,80 (corresponde ao CVC médio dos 35
itens remanescentes).

3.2. Formação da versão final da escala
No Scree Plot (Figura 1) da AFP sobre os 35 itens remanescentes é possível perceber que, para o método PC, existem
4 autovalores maiores que os das replicas, já para o método FA existem 5. Dentro de uma abordagem menos
conservadora podemos admitir que a AFP, indicou a presença de 5 fatores.
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Figura 1. Scree Plot AFP

A AFBE realizada sobre os 35 itens, programada para extrair os 5 fatores (sugeridos pela Figura 1), com 25 iterações,
com rotação varimax, matriz de correlação policórica e método de fatoração WLS, permitiu agrupar os itens da escala
por dimensão. A Tabela.2 exibe os resultados da análise. Conforme os resultados é possível agrupar os 35 itens em
cinco categorias (ou fatores) que, juntos, explicam 52% da variação total dos itens. Os itens mais relacionados com
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cada categoria estão indicados em negrito, sinalizando os itens a serem alocados em cada categoria, por exemplo, a
categoria F1 explica 12% da variação total contida no conjunto dos itens e congrega os itens I.05, I.06, I.07, I.08, I.15,
I.26, I.30, I.35 e I.36. Os item mais correlacionado com essa categoria são o I.26 (sempre priorizo o conforto e bem estar
das outras pessoas.) e I.36 (respeito a opinião das pessoas). Os parâmetros da AF foram satisfatórios (KMO = 0,73) e a
intercorrelação entre os itens foi uma hipótese aceitavel (p<0,001).
Itens
I01
I02
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16

Tabela 2. Cargas fatoriais e outras estatisticas da AFBE para a ERE-35
F1
F2
F3
F4
F5
0,02
0,49
0,04
0,27
0,41
-0,01
-0,15
0,15
0,05
0,16
0,19
0,49
-0,01
0,27
0,35
-0,65
-0,08
-0,38
-0,26
-0,26
0,60
-0,01
-0,15
0,07
-0,09
0,61
0,23
-0,07
0,08
0,20
-0,60
0,06
0,30
-0,29
-0,02
0,07
0,02
-0,13
0,60
0,18
0,52
0,48
0,23
0,32
0,07
0,20
0,05
0,06
0,30
0,62
0,04
0,07
0,09
0,70
-0,15
-0,01
0,08
0,16
0,72
-0,01
0,18
0,04
0,11
0,50
-0,05
0,44
-0,24
0,45
0,43
-0,30
0,39
0,60
-0,09
0,16
0,21

h2
0,48
0,27
0,48
0,70
0,39
0,48
0,54
0,42
0,66
0,52
0,53
0,55
0,72
0,74
0,59
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I17
-0,25
I21
-0,25
I22
-0,06
I23
-0,04
I24
0,19
I40
0,04
I41
0,36
I42
-0,05
I43
0,07
I44
0,19
I35
0,55
I36
0,70
I38
0,04
I39
0,27
I26
0,70
I28
0,32
I29
0,21
I30
-0,40
I33
0,16
I34
0,25
SS Loading
4,34
Prop var
0,12
Cum var
0,12
1 Teste de Esfericidade de Bartlett

0,14
0,41
0,00
-0,17
-0,01
0,52
0,10
0,63
0,26
0,51
0,21
0,15
-0,33
0,73
0,13
0,71
0,13
0,08
0,52
0,57
4,31
0,12
0,25

0,54
-0,13
0,70
0,24
0,04
-0,15
-0,04
0,27
0,76
0,61
0,33
0,13
-0,05
0,35
0,15
0,27
0,81
-0,24
0,35
0,34
3,82
0,11
0,36

-0,14
-0,07
0,34
0,15
0,06
-0,08
0,07
0,07
0,07
0,13
-0,02
0,02
0,14
0,04
-0,13
-0,21
0,09
0,22
0,01
0,12
3,12
0,09
0,45

0,11
0,41
-0,18
0,28
0,07
0,61
0,59
0,46
0,31
0,35
-0,24
0,36
0,54
0,43
-0,06
0,48
0,06
0,65
-0,06
0,69
0,19
0,49
0,25
0,59
0,02
0,14
-0,06
0,73
-0,04
0,55
0,01
0,73
0,10
0,74
-0,53
0,56
0,19
0,46
0,09
0,52
2,72
KMO=0,73
0,08 k-sq =243,41
0,52
(p<0,001)
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A comunalidade (h2) de muitos itens foram baixas (<0,5), então aplicamos um modelo 2PL da TRI unidimensional

para cada uma das cinco categorias sugeridas na AF. A Figura.2 exibe as curvas de informação de cada um dos itens da

categoria F1 e da categoria F2. Não foi possível a construção dos gráficos de informação do itens das categorias F3, F4 e
F5. Os coeficientes de discriminação para os itens de cada agrupamento estão exibidos na Tabela 3.
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Figura 3. Curvas de informação dos itens nos agrupamentos F1 e F2
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Os dados na Tabela.3 mostram que modelo 2PL se mostrou adequado para cada um dos agrupamentos, pois os RMSEA
foram inferiores a 0,05 os CFI’s foram superiores a 0,95 e os M2 exibiram p-valores > 0,05, além disso os coeficientes
de discriminação e os gráficos de informação (Figura.3) recomendam a eliminação dos itens I.02, I.06, I.08, I.14, I.21,
I.38 e I.40 por exibirem baixa capacidade de discriminação e oferecerem pouca informação para a escala.
F1
I.01
I.04
I.10
I.16
I.21
I.28
I.33
I.34
I.38
I.39
I.40
I.42
M2
(p)
RMSEA
CFI

a
1,02
0,98
1,62
1,50
0,26
2,18
1,54
1,75
-0,24
2,93
0,46
1,11
61,3
(0,2)
0,03
0,98

F2
I.05
I.06
I.07
I.08
I.15
I.26
I.30
I.35
I.36

Tabela 3. Ajuste 2PL para cada domínio
a
F3
a
F4
-1,95
I.02
0,27
I.11
0,73
I.17
0,67
I.23
1,24
I.22
4,96
I.24
-0,87
I.29
1,19
I.41
0,90
I.43
5,61
1,26
I.44
1,34
-1,11
1,19
1,77

19,8
(0,8)
0,00
1

12,07
(0,2)
0,04
0,98

a
1,74
1,16
1,65
0,61

0,01
(0,9)
0,00
1

F5
I.09
I.12
I.13
I.14

a
0,90
0,99
4,28
0,44

1,76
(0,4)
0,00
1
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Examinando os itens, mais uma vez a conduta parece ser coerente, pois são eliminados itens como I.02 (não faço
fofoca) e I.21 (costumo imitar as pessoas), que não parecem estar ligados à emissão rapport.
A versão final da escala foi indicada por ERE-28 e está exibida na Tabela.4 junto com os CVCs dos itens e da escala. De
acordo com os resultados, a ERE-28 exibe um CVC de 0,8 e tem itens com CVC variando de 0,6 a 0,9.

ERE28
I.01
I.04
I.05
I.07
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.15
I.16
I.17
I.22
I.23

Tabela 4. A escala ERE28 e os CVC’s de cada um dos seus itens
Dizem que ...
sou muito observador.
meus elogios são honestos.
sempre estou disposto a ajudar as pessoas.
sou muito prestativo.
sempre converso olhando nos olhos do meu interlocutor.
quando necessário, repreendo as pessoas.
me comporto como meu interlocutor.
sei a hora de falar e a hora de ouvir.
ninguém consegue me tirar do sério.
sou um bom amigo e confidente.
dou conselhos como um pai zeloso.
as pessoas gostam de escutar o que falo.
sou muito persuasivo.
sei colocar-me no lugar das outras pessoas.

CVC
0,9
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,6
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
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I.24
durante uma conversa, sempre identifico-me com o meu interlocutor.
I.26
sempre priorizo o conforto e bem estar das outras pessoas.
I.28
considero meus amigos como membros queridos de minha família.
I.29
seduzo com educação e simplicidade.
I.30
sou muito gentil com as pessoas.
I.33
eu cuido das pessoas como membros de minha família.
I.34
falo o que as pessoas precisam ouvir
I.35
sempre presto muita atenção ao que me dizem.
I.36
respeito a opinião das pessoas.
I.39
eu lembro muito um familiar querido.
I.41
eu sempre digo o que o meu interlocutor quer ouvir.
I.42
as pessoas identificam-se comigo.
I.43
sou muito carismático.
I.44
sou inteligente e que tenho tiradas engraçadas.
CVC da escala 28 = 0,8

0,9
0,8
0,6
0,7
0,7
0,6
0,8
0,9
0,6
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7

A título de avaliação preliminar da validade/confiabilidade da escala, uma AFBE foi aplicada sobre os 28 itens, também
foi computado o KR-20, o vetor de discriminação e o MDISC de cada item baseado em uma MTRI, os resultados estão
exibidos na Tabela.5.
Os dados contidos na tabela mostram que os indicadores psicométricos da escala são satisfatórios, pois a Cumulative
var é próxima de 0,60; a menor Proportion var = 0,09 > 0,05; KMO = 0,77 > 0,5; o p-valor do M2 = 0,065> 0,05; RMSEA
= 0,03 < 0,05 , o CFI = 0,98 > 0,95; KR-20=0,74>0,60 e a grande maioria dos itens apresenta MDISC superior a 1.
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Tabela 5. Cargas fatorias e outras estatísticas para a escala Escala ERE28
ERE28
I.01
I.04
I.05
I.07
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.15
I.16
I.17
I.22
I.23
I.24
I.26
I.28
I.29
I.30
I.33

W1
0,47
0,55
0,18
0,33
0,03
0,54
0,09
0,10
0,13
-0,20
0,71
0,16
0,04
-0,19
-0,04
0,23
0,76
0,26
-0,08
0,61

a1
-1,0
-0,3
-0,9
1,7
-0,1
-0,6
-0,1
-0,2
-2,1
-0,6
-0,5
-0,8
-0,9
-1,0
-1,3
-0,8
-0,2
-1,3
-0,3
-0,9

W2
0,02
-0,02
0,67
0,44
-0,02
0,47
0,15
-0,04
0,02
0,52
0,16
-0,20
0,03
-0,03
0,23
0,76
0,33
0,25
0,55
0,14

a2
-0,6
0,0
-0,4
-0,2
-0,2
-0,8
0,2
-0,1
-0,9
0,3
0,0
-0,3
-1,2
0,1
-0,5
0,2
-0,6
0,5
0,2
-1,4

W3
0,01
0,00
0,28
-0,14
-0,09
0,12
0,08
0,12
0,11
0,42
-0,15
0,55
0,75
0,35
0,04
-0,04
0,16
0,79
0,18
0,28

a3
0,1
0,7
0,3
-1,7
0,6
0,8
-1,3
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
1,3
1,6
0,3
-0,5
-0,6
0,5
0,6
1,6

W4
0,37
0,53
0,34
0,42
0,28
0,20
0,67
0,01
0,04
-0,11
0,29
0,12
0,10
0,68
0,48
-0,05
-0,10
0,09
0,39
0,15

a4
0,6
-0,1
0,6
-0,8
0,2
0,8
-0,3
-0,1
0,6
1,1
-0,5
-0,5
-2,6
-0,9
0,9
0,1
-0,3
-0,3
0,6
0,6

W5
0,21
0,11
0,24
-0,09
0,66
0,30
0,17
0,74
0,75
0,48
0,07
-0,25
0,26
-0,03
0,34
-0,07
-0,18
0,07
-0,20
-0,05

a5
-0,4
-0,6
0,0
-0,5
0,7
0,5
-1,2
-0,1
0,4
-0,4
-0,1
-0,5
0,5
0,2
0,6
-0,8
0,0
-0,9
-0,8
-1,4

MDISC
1,17
1,49
2,86
1,45
1,17
2,56
7,81
1,36
1,32
2,96
2,39
0,70
1,50
0,76
1,38
1,64
3,09
4,13
1,91
1,55
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I.34
I.35
I.36
I.39
I.41
I.42
I.43
I.44
SS Loading
Prop var
Cum var
KR20 (IC95%)
KMO
TEB (p-valor)
M2 (p-valor)
RMSEA
CFI

0,62
-0,7
0,34
-2,3
0,28
-3,4
0,79
0,4
0,13
-1,5
0,67
-1,8
0,32
-1,0
0,53
-0,9
4,72
0,2
0,17
-3,3
0,17
-0,4
0,74 (0,69 até 0,79).
0,77
192,98(p<0,001)
282,6(p=0,065)
0,06
0,98

0,31
0,52
0,68
0,21
0,35
-0,10
0,11
0,29
3,44
0,12
0,29

-0,3
-0,4
2,8
-0,5
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,2
-0,5

0,21
0,20
-0,02
0,27
-0,09
0,23
0,77
0,54
3,20
0,11
0,41

0,4
-0,8
0,5
-0,5
-0,2
0,0
0,5
0,9
0,3
-0,5
-0,5

-0,03
0,26
0,18
-0,05
0,51
-0,13
0,01
-0,08
2,67
0,10
0,50

0,6
1,0
0,3
-1,5
0,6
0,6
0,7
1,3
-0,1
0,4
-0,1

0,16
-0,13
0,12
0,05
0,01
0,08
0,07
0,11
2,44
0,09
0,59

0,8
1,1
-0,2
-0,1
-0,1
0,2
0,3
0,8
-0,3
1,0
0,4

1,89
1,55
1,70
4,20
1,25
1,43
10,97
2,31

Os dados também permitem identificar cinco dimensões para a escala ERE-28: a Dimensão 1, representada pelos itens
I.01, I.04, I.10, I.16, I.28, I.33, I.34, I.39 e I.42; a Dimensão 2, pelos itens I.05, I.07, I.15, R.28, I.30, I.35 e I.36; a Dimensão 3,
pelos itens I.17, I.22, I.28, I.43 e I.44; a Dimensão 4, pelos itens I.11, I.23, I.24 e I.41, a Dimensão 5 constituída pelos itens
I.09, I.12 e I.13.
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O exame de cada uma das dimensões permite atrituir os rótulos e a estrutura sintetizados no diagrama da Figura.3, os
rótulos foram Dimensão 1 = Familiaridade; Dimensão 2 = Atenção Mutua; Dimensão 3 = Magnetismo; Dimensão 4 =
Espelhamento e Dimensão 5 = Fatores indefinidos.

Figura 3. Diagrama estrutural da ERE28 indicando resultados da AFBE
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Quanto ao peril dos respondentes, os dados contidos na Tabela.6 mostram que, as idades variaram de 18 a 43 anos,

com média de 22,8±4,3 e a diferença entre as médias de homens e mulheres não foi significante (22,9±4,5 vs 22,8±4,0,
p=0,767). Os escores ERE28 variaram de 4 a 27 pontos, com média 19,9±4,3 e a diferença entre homens e mulheres
também não foi significante (19,6±4,5 vs 20,3±4,0 , p =0,275).

Tabela 6. Média e desvio das Idades e ERE281 de acordo com o sexo do respondente
Em conjunto
Masculino
Feminino
p
Idade
22,8±4,3
22,9±4,5
22,8±4,0
0,7672
(18 a 43)
(19 a 43)
(18 a 41)
194
108
86
ERE28

19,9±4,3
19,6±4,5
20,3±4,0
(4 a 27)
(4 a 27)
(12 a 27)
194
108
86
1 Notação Média±DP e (Min. a Máx.) 2 Teste t para amostra independente
(Homocedasticia) 3 Teste U de Mann-Whitney

0,2753

implicações teórico-práticas
Este estudo pretendeu propor uma escala para medir o rapport emitido por universitários. A escala proposta (ERE-

28) é formada por 28 itens dicotômicos (ausente/presente) todos relacionados a um aspecto do constructo “rapport

emitido”, aqui entendido como um conjunto de sinais que provoca no receptor admiração, confiança, afinidade, etc.,
uma aliança de trabalho equivalente a do paciente-terapeuta, paciente-médico, etc. Os itens da escala estão todos

direcionados para a formação de rapport, isto é, a presença de cada indicador vale 1 ponto fazendo o escore (aditivo) da
escala variar de 0 a 28 pontos.
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Um ponto forte do processo de geração da escala é a junção das características/atributos de pessoas que parecem
emitir muito rapport, com a percepção dos voluntários sobre a questão. A análise de conteúdo foi muito útil nessa fase
e permitiu a junção das informações obtidas.
A adoção da análise fatorial e CVC no processo de redução da escala não é uma novidade na literatura psicométrica
sobre o tema, a novidade está na forma como utilizamos a TRI para reforçar a exclusão de itens, este é outro ponto
forte do processo, que pode ser justificado pela aparente ausência de ligação, dos itens eliminados, com a noção de
carisma, liderança, assertividade e talento, conceitos ligados a rapport.
As dimensões identificadas na AF se mostram razoavelmente consistentes com a teoria, pois os itens mais
representativos de cada domínio, ilustram adequadamente as dimensões postuladas na literatura para rapport e o
fato de todas as cargas fatoriais serem positivas indica que todos os itens da escala estão orientados de modo que a
presença dos atributos indicam presença do constructo avaliado.
Vale destacar que, neste trabalho, estamos assumindo a hipótese de que quanto mais atributos forem identificados
em um indivíduo, maior tende a ser capacidade desse indivíduo de induzir conexões de alto nível nas outras pessoas
(maior será o rapport emitido pelo indivíduo). Uma forma de medirmos o efeito que temos sobre as outras pessoas
pode ser medido pela percepão que o outro tem de nós.
Embora os indicadores psicométricos avaliados na escala terem sido satisfatórios e os achados iniciais sejam
animadores, um protocolo de validação formal está em curso.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

497

Referências

Bardin, L. (1977). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Creasey, G., Jarvis, P, & Gadke, D. (s.d.). Student attachment stances, instructor immediacy, and student-instructor relationships as
predictos of achievement expectancies in college student. Journal of College Student Development, 50, pp. 353-372.
Falkenstrom, F., Hatcher, R., Skjulsvik, T., Larson, M., & Holmqvist, R. (2014). Development and validation of a 6-item Working Alliance
Psychotherapy. Psychol Assess, 27(1), pp. 169-183.
Frisby, B., & Martin, M. (2010). Instructor - Student and Student - Student Rapport in the classroom. Comm Ed, 59(2), p. 146.
Lammers, W. J. (2012). Student-Instructor rapport: Teaching style, comunication and academic sucess. Southwestern Psychological
Association. OK.
Lazarsfeld, P. F., & Henry, N. W. (1968). Latent Structure Analysis. Boston: Houghton Mifflin.
Tezza, R., Bornia, A. C., Andrade, D. F., & Barbetta, P. A. (2013). Interpretação de Escala Multidimensional da Teoria de Resposta ao
Item: uma aplicação na avaliação de qualidade de websites comerciais. III CONBRATRI - Congresso Brasileiro de Teoria de Resposta ao
Item. Anais, 1, pp. 143-170.
Tickle-Degnen, L., & Rosenthal, R. (1990). The Nature of Rapport and its Nonverbal Correlations. Psych Ing, 1(4), pp. 285-293.
Zetzel, E. R. (1956). Current concepts of transference. International Journal of Psycho-Analysis, 4-5, pp. 369-375.

10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

498

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 10º Congresso AIDAP/AIDEP Coimbra, 6-8 de Setembro de 2018

Acolhimento dos Estudantes nas Instituições de Ensino
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Maria do Céu Taveira / Escola de Psicologia, Universidade do Minho, ceuta@psi.uminho.pt

Resumo
Este estudo aborda as políticas de acolhimento dos estudantes nas instituições de ensino superior moçambicanas
e analisa tais práticas na cidade da Beira. As instituições de ensino superior sediadas na cidade da Beira estão

gradualmente a desenvolver políticas de receção, acolhimento e integração de estudantes recém-admitidos ao ensino
superior. Neste contexto, a compreensão e análise destes processos pode permitir perceber a natureza e impacto

destas práticas e retirar conclusões para a sua monitorização e desenvolvimento. A população do estudo inclui os
estudantes de cinco instituições de ensino superior da Beira. A amostra foi seleccionada a partir procedimentos

probabilísticos aplicados em estratos heterogéneos, sendo composta por 430 estudantes de ambos os sexos (223
homens, 51%, e 207 mulheres, 49%), com idades entre 18 e 27 anos (M=23, DP= 4.78). Recorreu-se ao uso de um
questionário para a recolha de dados demográficos e de percurso académico. Como resultados, verifica-se que

cerca de 85% das atividades de acolhimento consistem em responsabilizar a associação dos estudantes por dar boas
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vindas aos caloiros, 91% das instituições realizam cerimónias de abertura do ano académico, batismos universitários,

palestras sobre integração, e 66% realizam actividades de socialização, como desporto e cultura. Não se fazem sentir

políticas de acolhimento nas instituições de ensino superior estudadas e como resultado desta situação dentro destas
instituições, o número de abandonos tende a aumentar.

Palavras-chave: Políticas de acolhimento, ensino superior, estudantes universitários, acolhimento.
Abstract
This study deals with the reception policies of students in Mozambican higher education institutions and analyzes such
practices in the city of Beira. Higher education institutions based in the city of Beira are gradually developing reception

policies, welcoming and integrating newly admitted students into higher education. In this context, the understanding
and analysis of these processes can make it possible to perceive the nature and impact of these practices and draw

conclusions for their monitoring and development. The study population includes students from five higher education
institutions in Beira. The sample was selected based on probabilistic procedures applied in heterogeneous strata and
was composed of 430 students of both sexes (223 men, 51%, and 207 women, 49%), aged 18 to 27 years (M = 23, SD

= 4.78). A questionnaire was used to collect demographic and academic data. As a result, approximately 85% of the
host activities are responsible for welcoming students to welcome freshmen, 91% of the institutions hold opening

ceremonies, university baptisms, lectures on integration, and 66 % carry out socialization activities, such as sport and
culture. There are no reception policies in the institutions of higher education studied and as a result of this situation
within these institutions, the number of dropouts tends to increase.

Keywords: Host policies, higher education, university students, host.
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Introdução
No presente artigo analisamos de forma especializada as políticas de acolhimento dos Estudantes Universitários onde
a área de análise é a Cidade da Beira. Para iniciar, cabe ressaltar que as acções de permanência dos estudantes nas

IES por sinal objecto fundamental deste estudo estão relacionadas com identificações das políticas de assistência e
acolhimento estudantil cujo objectivo é garantir o sucesso académico.

A existência das políticas de acolhimento é o veículo fundamental para garantir o sucesso académico quer no âmbito
da não retenção dos estudantes quer no âmbito da graduação concernente a conclusão dos cursos com sucesso.

Todavia, neste artigo temos como objectivos: analisar as políticas vigentes nas Instituições do Ensino Superior no

campo de ingresso, finalmente propor modelos de mapeamento de políticas públicas em Moçambique que possam
interferir na questão de integração no Ensino Superior. Entretanto, a pesquisa foi efectuada em uma população
composta por 430 estudantes, subdivididos em cinco Instituições Superiores, nomeadamente: a Universidade

Pedagógica, Universidade Zambeze, Universidade Católica de Moçambique, Universidade Adventista de Moçambique
e Universidade Jean Piaget de Moçambique. Quanto ao processo de selecção da amostra, foi efectuada segundo a
amostragem estratificada pressupondo cada Instituição do Ensino Superior como sendo um grupo heterogéneo,

destacar ainda a população alvo da pesquisa são todos os estudantes das Instituições acima citada frequentando
primeiro até quarto ano da Província de Sofala, concretamente na cidade da Beira.
1. Objetivos
1.1 Objetivo Geral
Analisar as políticas vigentes nas Instituições do Ensino Superior sobre acolhimento e integração dos recém-admitidos.
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1.2. Objetivo específicos
Discutir sobre as políticas de acolhimento dos recém-admitidos existente nas instituições de ensino superior na cidade
da Beira;
Mapear as políticas de acolhimento dos recém-admitidos existentes nas instituições de ensino superior, na cidade da
Beira;
Propor modelos viáveis que possam ser enquadrados nas políticas de acolhimento do Estudante de ensino superior.
2. Método
A amostra da pesquisa foi determinada a partir de procedimentos probabilísticos associados a uma margem de erro
de 5%, que permitiu-nos seleccionar aleatoriamente 430 estudantes de todos níveis de Licenciatura (do primeiro ao
quarto ano), seleccionados num universo populacional constituído por cinco instituições do ensino superior instaladas
na cidade da Beira, (Universidade Pedagógica, Universidade Zambeze, Universidade Católica de Moçambique,
Universidade Adventista de Moçambique e a Universidade Piaget de Moçambique).
Para a recolha dos dados primários foram usados dois instrumentos, um questionário subdividido em três partes, a
primeira parte referente a identificação, a segunda inerente aos dados de pesquisa sobre políticas de acolhimento dos
estudantes e a terceira apresenta dados de pesquisa sobre motivação e satisfação. O segundo instrumento usado foi
um guião de entrevista destinado aos gestores das instituições do ensino superior inqueridas, o guião foi composto por
questões inerentes a modalidades de acolhimento praticadas em cada instituição inquirida.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

502

As fontes secundárias de dados, consistiram na exploração literária e na análise de conteúdos inerente ao tema em
estudo, permitindo maior envolvimento no mapeamento das políticas públicas.

Para o processamento de dados foi usado o pacote estatístico SPSS (versão 20), recorreu-se também ao Excel para
produção de tabelas e gráficos.
2.1. Descrição da amostra
Dos quatrocentos e trinta estudantes inquiridos, 223 (51.86%) estudantes são do sexo masculino e 207 (48.14%)

estudantes do sexo feminino, distribuídos por diversas áreas de estudo, tais como ciências económicas, ciências de
saúde, ciências de tecnologia, ciências jurídicas e ciências de educação, conforme ilustram as descrições abaixo:
- Ciências económicas (75): Contabilidade e Auditoria (14 estudantes), Logística Empresarial e Portuária (10

estudantes), Gestão Estratégica de Recursos Humano (9 estudantes), Gestão de Emprese e Recursos Humanos (42
estudantes);

- Ciências de Saúde (142): Psicologia Clínica (19 estudantes), Medicina Dentaria (9 estudantes), Medicina Geral (10

estudantes). Nutrição participaram (63 estudantes), Saúde Publica (17), Psicologia Educacional (14 estudantes), Biologia
(10 estudantes);

- Ciências da Educação (113): Educação (18 estudantes), Português (16 estudantes), Matemática (14 estudantes),
Filosofia (16 estudantes), Teologia (18 estudantes), Física (11 estudantes), Geografia (20 estudantes);

- Ciências de tecnologia e Engenharia (49): Engenharia de Computador e Sistema (27 estudantes), Estatística e Gestão
de Informação (13 estudantes), Geologia (9 estudantes);
- Ciências jurídicas (51): Direito (51 estudantes).
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a) Anos de idade dos inquiridos
A média das idades dos estudantes inquiridos corresponde a 23 anos de idade, destacar ainda que os estudantes do
período pós laboral caracterizam-se por apresentar uma idade acima da média, concretamente 24 anos, corresponde
também ao grupo que para além de estudar dedica-se também a actividades profissionais, concretamente 70% dos
mesmos exerce uma actividade profissional, por sua vez apenas 7% dos estudantes do período laboral encontra-se na
mesma situação.
Tabela 1: Distribuição das idades dos estudantes (Fonte: Autores, 2018)
Anos
Frequência
Percentagem
Percentagem
<= 17
12
2.8
2.8
18 – 27
359
83.9
86.7
28 – 37
54
12.6
99.3
38 – 47
3
.7
100.0
Total
428
100.0
Sem resposta
5
TOTAL
433

b) Sexo dos inquiridos
Quanto ao sexo, a amostra revelou um equilíbrio, tendo sido inquiridos cerca de 51% indivíduos de sexo Masculino
sendo os restantes do sexo Feminino, porém a pesquisa revelou que a maior parte dos inquiridos do sexo masculino
vivem sozinhos. No que diz respeito ao sexo feminino, foi apurada que apenas 28% das mulheres inquiridas
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encontram-se na mesma situação, sendo que a maior parte das mesmas coabitam com os seus respectivos pais.
Conforme ilustra o gráfico 1.
70.0%
60.0%

Homem

Mulher

57.5%
50.2%

50.0%
40.0%
30.0%

25.8%

28.0%

20.0%
10.0%
0.0%

4.5% 5.3%

5.4% 6.6%

3.6% 5.0%

3.2% 4.7%

Marido/Esposa

Tios
Avos
País
Sozinho
Sem resposta
Gráfico 1: Distribuição do sexo em função dos indivíduos com quem coabitam (Fonte: Autores, 2018)

Destacar ainda que para ambos sexos as despesas inerentes aos estudos têm sido maioritariamente sustentados pelos
familiares, porém os estudantes do sexo masculino apresentam ligeiramente uma maior percentagem de indivíduos
que suportam os estudos com meios próprios.
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c) Distribuição dos inquiridos quanto a religião
O gráfico 2 ilustra a distribuição dos estudantes inquiridos quanto a religião.
11.3%

3.5%

40.9%

14.4%

Católica
Islão

4.4%

Protestante
10.2%

Zione
15.3%

Envangélica
Apostólica
Sem resposta

Gráfico 2: Distribuição dos inquiridos quanto a Religião (Fonte: Autores, 2018)

O gráfico acima nos revela uma discrição quanto a “Religião” onde cerca de 40,9% dos estudantes inquiridos são
Católicos, 15,3% são da religião Muçulmana, 14,4% são da religião Evangélica e 11,3% são da religião Apostólica.

Dos mesmos, cerca de 10,2% são da religião protestantes, 4,4% são da religião Zione e simplesmente 3,5% sentiram-se
indiferentes.
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d) Proveniência
A parte mais significativa dos estudantes inquiridos é nativa da província de Sofala. Apesar das províncias da Zambézia
e Inhambane serem circunvizinhas a Sofala canalizam um menor número de estudantes as instituições do ensino
superior presentes na cidade da Beira. Inversamente a esta constatação, a pesquisa apurou que a província de Gaza é
que mais canaliza estudantes as instituição do ensino superior. Salientar que as províncias da zona Norte apresentam
um menor número de estudantes a frequentam nas instituições localizadas na cidade da Beira.
e) Etnia
No que diz respeito a componente étnica, importa referir que os estudantes inquiridos apresentam uma grande
diversidade étnica, foi possível enumerar concretamente 12 origens étnicas, nomeadamente Sena, Shona, Tewe,
Ndau, Yão, Nhungue, Maniquese, Citshua, Macua, Chuabo, Changana e Maconde, onde destacaram-se os estudantes
de origem changana compondo cerca de 20.8% da amostra, as origens nativas também destacaram-se com cerca de
14,8% e 17.8% para Ndau e Sena, respectivamente.
f) Níveis de escolaridade dos inquiridos
Segundo o gráfico 3 quanto ao “níveis de escolaridade”, referir que dos quatrocentos e trinta estudantes inquiridos,
cerca de 37,7% dos estudantes frequentam terceiro ano, 25,3% dos estudantes inquiridos frequentam segundo ano,
21% frequentam primeiro ano e simplesmente 16% é que frequentam quarto ano. Vide o gráfico 3.
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16.0%

37.7%

21.0%

Primeiro ano
25.3%

Segundo ano
Terceiro ano
Quarto ano

Gráfico 3: Distribuição dos inquiridos quanto ao nível de escolaridade (Fonte: Autores, 2018)

3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
3.1 Apresentação dos resultados da pesquisa
A pesquisa apurou que 91% das instituições de ensino superior inquiridas não possuem políticas de acolhimento dos
estudantes, por sua vez, o acolhimento dos estudantes tem sido feito com recurso a actividades que visam integrar
os mesmos por forma a dar a conhecer a filosofia e a cultura da Instituição, os restantes 9% dos entrevistados foram
indiferentes quanto a questão sobre a existência das políticas de acolhimento nas IES, optando em não dar resposta a
questão. Conforme ilustra o gráfico
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9%

Não sei
Não

91%
Gráfico 4: Existência de políticas de acolhimentos nas instituições (Fonte: Autores, 2018)

De acordo com os gestores, cerca de 60% das instituições inquiridas, existem várias dificuldades enfrentadas pelos
novos estudantes, os entrevistados afirmam que, por tratar-se de um ambiente com características distintas do ensino
pré-universitário, verifica-se uma desorientação ao nível emocional e de enquadramento nas primeiras semanas, no
entanto 40% dos entrevistados declaram não ter meios de constatar dificuldades inerentes ao enquadramento dos
estudantes caloiros no ambiente universitário.
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A pesquisa constatou que apesar da inexistência de políticas formais de acolhimento, as instituições recorrem a
práticas ou actividades de acolhimento aos estudantes nas IES, cidade da Beira IES, conforme ilustra a tabela abaixo.
Tabela 2: Actividades praticadas no âmbito de acolhimento dos estudantes (Fonte: autores, 2018)
Actividades práticadas para o acolhimento
Sim

Não

Responsabilizar associação dos estudantes por forma a dar boas vindas aos Caloiros.
Cerimónias de abertura do ano académico, baptismos universitários, palestra sobre integração a universidade

85%
91%

15%
9%

Planos analíticos entreguem aos estudantes com características próprias (tema do dia, conteúdo do dia,
objectivo do dia, bibliografia da aula a leccionar)

40%

60%

Integração religiosa (missas na UCM, Adventista, pastoral universitária)

20%

80%

Realizam palestras e actividades de socialização como desporto e cultura.

66%

34%

Segundo a tabela acima é possível apurar que:
85% dos inquiridos afirmaram que as actividades ou práticas em uso para acolhimento consistem em responsabilizar
associação dos estudantes por forma a dar boas vindas aos caloiros;
91% das IES afirma realizar cerimónias de abertura do ano académico, Baptismos universitários, palestra sobre
integração a universidade;
40% Planos analíticos entreguem aos estudantes com características próprias (tema do dia, conteúdo do dia, objectivo
do dia, bibliografia da aula a leccionar);
20% afirmam haver uma integração religiosa (missas na UCM, adventista, pastoral universitária);
66% dos inquiridos realizam palestras e actividades de socialização como desporto e cultura.
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Apesar da inexistência de políticas formais de acolhimento, a maior parte dos estudantes considera que as actividades
realizadas no âmbito da recepção dos estudantes proporcionam um ambiente educativo positivo, conforme ilustra o
gráfico 5.

4.8%
2.3%

6.5%

4.6%

Concordo fortemente
55.0%
26.8%

Concordo
Discordo fortemente
Discordo fortemente
Não sei
Sem resposta

Gráfico 5: Percepção positiva sobre o ambiente educativo proporcionado pelas actividades de acolhimento (Fonte: Autores, 2018)

No que concerne ao gráfico acima, é possível constatar que, no que toca ao bem-estar com o ambiente educativo das
Instituições de Ensino Superior, cerca de 81,8% dos estudantes inquiridos afirmaram que as actividades de recepção
proporcionam um bom ambiente educativo nas instituições de Ensino Superior.
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Salientar que os estudantes inquiridos são unânimes em discordar com algumas modalidades de acolhimento, durante
o “baptismo”, onde os antigos estudantes acabam por ultrapassar a linha de boas vindas aos novos colegas (caloiros)
com práticas que violam emocionalmente os “caloiros”.
No que toca a necessidade da criação de políticas formais de acolhimento, cerca de 85,1% dos estudantes inquiridos
afirmaram concordar com a necessidade da criação de políticas formais de acolhimento aos estudantes (caloiros), uma
vez que constitui uma maneira de dar as boas vindas ou receber novos colegas no percurso académico.

15%

Não sei
Não

85%

Gráfico 6: Necessidade de políticas de acolhimento aos estudantes “caloiros” (Fonte: autores, 2018)
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3.3 Perfil dos estudantes
Dada a constatação da ausência de políticas de acolhimento, a presente pesquisa apurou a interacção de vários
factores sociais, de modo definir estratégias para criação de políticas de acolhimento dos estudantes nas instituições
do ensino superior que operam na cidade da Beira. Para tal foram inicialmente apuradas as principais motivações ao
ingresso no ensino superior, onde foi constatado que o desemprego e a busca de conhecimento foram os principais
motivos que levaram os estudantes a inscreverem-se no ensino superior.
Tabela 3: Motivos que levaram a matricular-se ao ensino superior (Fonte: Autores, 2018)
Motivos
Frequência
Percentagem
Desemprego
156
36.3
Busca de conhecimento
126
29.3
Melhorar as condições de reforma
56
13.0
Obrigação por parte dos pais ou familiares
24
5.6
Busca do emprego desejado
37
8.6
Não sei
5
1.2
Melhorar o estatuto social
1
.2
Outros
22
5.1
Sem resposta
3
.7
TOTAL

430

100.0

Conforme a tabela acima em análise, é possível observar que do universo dos inquiridos 29.3% dos estudantes
afirmaram que matricularam-se ao ensino superior na busca de conhecimento contra 5,6% que afirmaram que
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matricularam-se por obrigação dos pais ou familiares, 8,6% dos estudantes inquiridos afirmaram que um dos

motivos que os levaram matricular ao ensino superior foi pela busca do emprego desejado contra 36,3% por falta do
desemprego.

Ainda no mesmo contexto, 0,2% dos estudantes afirmaram que o motivo que os levaram a matricular-se ao ensino

superior por causa de melhorar o estatuto social contra 13% que afirmaram por motivo de melhorar as condições de

reforma e simplesmente 0,7% dos estudantes inquiridos sentiram-se indiferentes contra 5,1% afirmaram por outros
motivos como por exemplo: acompanhamento da dinâmica do mundo actual.

Tabela 4: Motivos que levam os estudantes abandonarem o curso (Fonte: Autores, 2018)
Motivos
Frequência Percentagem
Sem resposta
12
2.8
Pouca capacidade pedagógica dos docentes
19
4.4
Baixos resultados escolares (Reprovações)
43
10.0
Falta de dinheiro
260
60.5
Fraco acompanhamento vocacional aos estudantes no processo de ingresso ao ensino superior
2
5
Nenhuma
92
21.4
Outros
2
5
Sem resposta
Pouca capacidade pedagógica dos docentes
TOTAL

12
19
430

2.8
4.4
100.0
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A tabela acima nos apresenta uma maior descrição quanto aos motivos que levam os estudantes abandonar o seu
curso onde, 60.5% dos estudantes afirmaram que abandonariam o curso por falta de dinheiro contra 21.4% que

afirmaram por nenhum motivo irão abandonar o curso e 2.8% dos estudantes inquiridos sentiram-se indiferentes.
Enquanto os 10% afirmaram por motivo dos baixos resultados escolares (reprovações) contra 4.4% que afirmaram
o seu abandono pela pouca capacidade pedagógica dos docentes e simplesmente, 0.5% dos estudantes inquiridos

afirmaram por falta do fraco acompanhamento vocacional aos estudantes no processo de ingresso ao ensino superior
como por outros motivos como por exemplo: conflitos familiares, insuficiência de saúde, condições reais que o ensino
superior não oferece aos estudantes.

Esta análise foi também feita no que tange ao sexo, onde foi possível constatar que as limitações financeiras foram o
principal motivo de abandono dos estudantes para ambos sexos.

3.3.1 Influência da religião
a) Leitura de livro sagrado em detrimento de livros científicos
O estudo permitiu constatar que a parte mais significativa dos inquiridos assumiu que por vezes opta em ler os livros
sagrados (Bíblias ou Alcorão) em detrimento dos livros científicos, porém apenas 9% dos mesmos afirmou optar

taxativamente em ler os livros sagrados deixando em segundo plano os livros de caracter científico. Salientar ainda
que no seio deste pequeno grupo de indivíduos que optam em ler os livros sagrados em detrimento dos científicos
destacam-se os estudantes que professam a religião católica.
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9%

47%
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Sem resposta
Sim
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Gráfico 7: Leitura de livro sagrado em detrimento de livros científicos (Fonte: autores, 2018)

b) Cerimónia religiosa versus estudo coletivo
A pesquisa apurou que 14% dos estudantes inquiridos afirmam que tem optado em faltar aos estudos colectivos em
detrimento das celebrações religiosas, os estudantes com este comportamento professam na sua maioria o Islão. Este
resultado está directamente associado ao facto das principais celebrações da religião islã coincidir em período em que
decorrem as aulas, levando a que os estudantes optem em faltar as mesmas com a devida autorização das instituições
de ensino. Porém, as celebrações da maior parte das restantes religiões identificadas na pesquisa não interferem
significativamente nos estudos pelo facto da Constituição do Pais prever a existência de feriados destinados a
celebração dos eventos em questão.
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Salientar ainda que a metade dos inquiridos afirmou que por vezes tem optado em salvaguardar as comemorações
religiosas em detrimento dos estudos colectivos.

4%

14%

50%

32%

Sem resposta
Sim
Não
As vezes

Gráfico 8: Informação sobre cerimónia religiosa versus estudo colectivo (Fonte: autores, 2018)

c) Fonte de conhecimento (líderes religiosos versus professores)
No que toca a percepção dos estudantes em relação ao papel dos seus líderes religiosos, quanto a transmissão de

conhecimento, alguns consideram que os mesmos possuem uma maior relevância na transmissão do conhecimento
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relativamente aos seus professores do ensino superior, concretamente 20% dos estudantes inquiridos compartilham
desta opinião, a parte mais significativa dos estudantes que compartilha desta opinião professa a religião católica.
Salientar ainda que 38% dos inquiridos afirma ter por vezes a percepção que os seus líderes religiosos possuem mais
relevância na transmissão de conhecimento relativamente aos seus docentes.

3%

20%

38%

Sem resposta
Sim
39%

Não
As vezes

Gráfico 9: Fonte de conhecimento (Fonte: autores, 2018)
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d) Assiduidade a igreja
A pesquisa revelou que a metade dos inquiridos frequenta a igreja pelo menos duas vezes por semana, deste grupo

foi possível destacar que a parte mais significativa tem participado com mais frequência em eventos ou congressos
religiosos comparativamente a congressos ou conferências de âmbito académico, estes resultados revelam uma

característica particular dos estudantes assíduos a igreja, na medida que cerca de 52% do universo dos estudantes
inquiridos possuem mais participações em eventos de âmbito académico.

19%

27%

4%

50%
Sem resposta
Sim
Não
As vezes

Gráfico 10: Assiduidade do estudante à actividade religiosa (igreja) (Fonte: autores, 2018)
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3.3.2 Influência das características étnicas
a) Papel da mulher na família
Segundo a pesquisa, 20% dos estudantes inquiridos afirma que na sua família as mulheres tem exclusivamente o papel
de fazer os serviços domésticos, isto é cuidar da casa e filhos, deste grupo foi possível constatar que no seu núcleo
familiar nenhuma mulher alguma vez trabalhou formalmente ou exerceu qualquer cargo profissional.
Contrariamente a está situação, a pesquisa revelou que as mulheres provenientes de um núcleo familiar com
características acima descritas tendem a envolver-se cada vez mais na sua formação, dado que a parte mais
significativa dos inquiridos que expôs esta situação é composta por mulheres, cujas frequentam o ensino superior em
várias Universidades na cidade da Beira.
Destacar ainda que foi possível constatar que 14% dos inquiridos afirma que quando a família tem poucos recursos a
mesma tende a direccioná-los mais aos rapazes do que as meninas.
b) Posicionamento da família em relação a prática do comércio ou negócio em detrimento da escola
No que tange ao posicionamento da familia relativamente a prática do comércio em detrimento da formação
académica foi possivel apurar que 20% dos inquiridos optam em dar prioridade ao envolvimento dos filhos em
actividade de comércio em detrimento dos estudos. As famílias que tendem a apresentar este posicionamento são
maioritariamente da religião Islâmica e Zion. Vide o gráfico 12.
10º Congresso da AIDAP/AiDEP - 2018

520

11%
20%

Sim
69%

Não
As vezes

Gráfico 11: Papel da mulher na família (Fonte: autores, 2018)

b) Posicionamento da família em relação a prática do comércio ou negócio em detrimento da escola
No que tange ao posicionamento da familia relativamente a prática do comércio em detrimento da formação
académica foi possivel apurar que 20% dos inquiridos optam em dar prioridade ao envolvimento dos filhos em
actividade de comércio em detrimento dos estudos. As famílias que tendem a apresentar este posicionamento são
maioritariamente da religião Islâmica e Zion. Vide o gráfico 12.
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Gráfico 12: Posicionamento da família sobre a preferência entre a actividade
comercial (negócio) e a actividade educativa (escola) (Fonte: autores, 2018)

3.4. Resultados da pesquisa
Relacionado a esta temática: Políticas de acolhimento dos estudantes nas Instituições do Ensino Superior em

Moçambique, temos a dizer que os estudantes ingressam no ensino superior tendo como principal intenção adquirir

conhecimento. Por sua vez, os mesmos têm subjectivamente o intuito de encontrar soluções capazes de resolver seus

problemas socioeconómicos (melhorar o salário, adquirir o emprego desejado ou satisfazer a família) e, na instituição,
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o estudante espera encontrar o material didáctico no seu todo. As principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes
têm sido a falta de dinheiro para satisfazer as suas necessidades académicas, assim como a carência de material
didáctico individual, este aspecto associa-se directamente a crise financeira pela qual o país atravessa.

Urge destacar que em todas as universidades inquiridas encontramos situações semelhantes relacionadas as políticas
de acolhimento dos estudantes que são os cursos inscritos de acordo com a inclinação da área que fez na 12ª classe,
que cada estudante tem um objectivo próprio partindo de várias esferas específicas. Também todos estudantes

quando ingressam esperam ter bons professores, ter salas de aulas condignas e criar amizades e que a universidade
sirva como um espaço de socialização.

Salientar também que em algumas universidades estas políticas de acolhimento não se fazem sentir. Como resultado
desta falta de políticas de acolhimento dos estudantes de ensino superior dentro das IES quer também a nível

ministerial, o número de desistência tende aumentar, a fraca prestação dos estudantes durante a formação também
aumenta e a morosidade de integração dos estudantes nas IES são apenas algumas consequências da ausência de

políticas públicas de acolhimento e assistência do estudante de ensino superior. Neste contexto, o maior foco para a
contribuição das instituições do ensino superior, constitui em demostrar que a chave da produtividade da política de
acolhimento é o conhecimento das normas de como gerir uma instituição.

No que tange a relação entre Etnia, Religião e as Políticas de Acolhimento, temos a frisar que algumas instituições do

ensino superior utilizam a Lei da imposição principalmente nas algumas instituições do ensino superior privada no país
ligada as congregações religiosas.
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No entanto, nota-se a imperatividade nas instituições sem no entanto, observar a sua congregação. Ora vejamos, o

estudante é obrigado a participar nos cultos mesmo este não fazendo parte desta congregação mas como o estudante
pertence aquela instituição é obrigado a fazer culto. Entretanto, esta é uma das hipóteses que confirma que a política
de acolhimento ainda está longe de ser uma realidade. No entanto, esta posição de impor aos estudantes deixa um
mal- estar no seio dos mesmos visto que estes são obrigados a fazer aquilo que não querem.

Importa salientar que a existência das políticas de acolhimento é uma alavanca para o arranque fundamental para

a permanência do sucesso académico quer no âmbito da não retenção dos estudantes quer no âmbito da graduação
concernente a conclusão dos cursos com sucesso. Portanto, a integração dos estudantes no ensino superior é

um processo complexo e multifacetado, constituindo desta forma uma variável dependente e central do sucesso
académico e a falta da aplicação origina o abandono e insucesso escolar.

Outrossim, nota-se que para o sucesso académico e a recepção dos estudantes e a implementação das políticas de

acolhimento e assistência ao ingressado ao ensino superior deve-se pôr em consideração as suas religiosidades para
que não entre em choque entre o ensino e a religião principalmente no que tange as instituições do ensino superior

e sendo assim, o estudante será capaz de permitir conhecer os factores de integração neste subsistema do ensino, e

desenvolver técnicas e medidas de combate ao insucesso escolar e mais um motivo de adesão aos futuros estudantes
que num dia pensam entrar no ensino superior.

No entanto, o estudante deve sentir uma caloria de recepção e a adaptação ao ensino superior como uma passagem
do outro nível e ele sinta-se acomodado embora esta acomodação não seja normal para alguns estudantes. Neste
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contexto, o bem-estar dos estudantes nas instituições do ensino superior só é possível com a recepção calorosa e
acomodação dos estudantes quando estes sintam – se livre e que não se pode impor as ordens obrigando estes a
fazer culto que eles não conhecem, sendo assim estes estudantes poderão não sentir a vontade e como consequência
a sua desistência. Entretanto, o bem-estar físico e psicológico, o equilíbrio emocional, traduzidos em atitudes e
comportamentos optimistas, são armas fundamentais para a integração social e académica dos estudantes.
Ademais, existem outras instituições do ensino superior que não põem em consideração as outras congregações
religiosas, pois obrigam os estudantes logo antes de aula fazer uma oração em conjunto independentemente das
divergências religiosas entrando em contraste o que está plasmado na Constituição da República de Moçambique
que afirma que Moçambique é um Estado Laico. Ora, como sabemos ser Estado Laico significa respeitar qualquer
congregação religiosa ou seja, respeitar o direito de qualquer cidadão independentemente da sua etnia, raça e a sua
religião.
Portanto, esta é mais uma prova que a política de acolhimento em Moçambique ainda encontra-se no fundo do túnel.
Portanto, o trabalho baseou-se no conhecimento da recolha de dados para aferir até que medida a política de
acolhimento no ensino superior está sendo gerida de forma pragmática de modo que os estudantes sintam-se
acomodados. Perante este cenário, a pesquisa feita trouxe à superfície os resultados dos inquiridos como sendo
satisfatórios, olhando para aquilo que são as percentagens das tabelas e dos gráficos aqui discutidos.
Conclusão
Em Moçambique as Instituições do Ensino Superior carecem de uma política específica para garantir uma boa
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adaptação dos estudantes no âmbito do processo de integração pois os serviços que podiam garantir tais actividades
não são visíveis. Apesar de não existência destes serviços, não há uma estrutura que possa garantir uma integração que
atenda as necessidades pessoais dos estudantes, garantindo assim, o bem-estar físico e psicológico, procurando um
equilíbrio emocional visando dar maior dinamismo à socialização. As Instituições de Ensino Superior são consideradas
o ponto de viragem do estudante, pois é nela onde se encontra a sua identidade enquanto formando do ensino
superior. A realização dos seus sonhos depende da forma e da estrutura como a instituição está assente.
Desta feita, no âmbito da pesquisa empírica, nota-se que o desemprego é a causa principal que leva os estudantes a
apostarem no ensino superior, facto que prova a necessidade das IES olharem os seus currículos e as suas políticas,
com vista a satisfazer a expectativa dos estudantes, por outro lado os recursos são apontados como factor primordial
que leva as IES a perderem seus estudantes, pois os recursos financeiros não são adequados para dar face as exigências
da formação, colocando em desafio a necessidade de criação das políticas que possam assegurar os estudantes ao
longo da sua formação e que em outras instâncias os estudantes são atípicos sobre a forma como são realizadas as
suas expectativas no ambiente educativo e que as políticas de acolhimento são apontadas como negativas.
Portanto, conclui-se que os principais desafios da IES é a criação de serviços especializados que possam dar assistência
psicológica aos estudantes recém-admitidos de modo que o seu enquadramento seja eficaz e, exista um sentido de
pertença na instituição de ensino onde cada um estiver inserido e que este, por sua vez, sirva de local onde o homem
busca a auto - realização.
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Resumo
A Reserva Cognitiva (RC) enquanto capacidade do cérebro lidar ativamente com os efeitos dos danos neurológicos,
permitindo um funcionamento próximo ao pré-mórbido através de processos compensatórios, tem vindo a ser

defendida como uma das variáveis protetoras, embora o seu papel no envelhecimento e na proteção contra o declínio

cognitivo acentuado e as doenças neurodegenerativas continue em investigação. Com base numa revisão da literatura
científica relativamente aos métodos de avaliação da RC, o desenvolvimento da Bateria de Avaliação da Reserva

Cognitiva (BARC) tem como objectivo preencher a lacuna na avaliação neuropsicológica em Portugal, pretendendo
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alcançar uma estimativa válida da RC útil em ambos os contextos clínico e de investigação. Para o alcance de medidas
objetivas de todos os factores que contribuem para a RC, foram originalmente desenvolvidas duas provas (ex.: o
Questionário de Literacia [QL] e o Questionário para a Avaliação do Nível de Exigência Cognitiva das Atividades
Profissionais [QANECAP]) para além das existentes em Portugal. Os estudos de desenvolvimento e validação
psicométrica e clínica destas duas novas provas, demonstraram adequação psicométrica para a população Portuguesa.
A BARC preenche uma importante lacuna na avaliação neuropsicológica Portuguesa, revestindo-se de extrema
utilidade para uma avaliação mais compreensiva da RC.
Palavras-chave: Reserva Cognitiva, Envelhecimento, Declínio Cognitivo.
Abstract
Cognitive Reserve (CR) is widely accepted as the active ability to cope with brain damage, using pre-existing cognitive
and compensatory processes, although its protective role in aging is still unclear.
Regarding the literature review referred to the assessment methods of the CR, the main objective of the
development process of the Battery for the Assessment of the Cognitive Reserve (BACR) was the fill of the gap in the
neuropsychological assessment in Portugal, reaching an useful method to estimate the CR. The development of the
two new scales, and respective pilot studies, to cover the assessment of the literacy (QL) and the assessment of the
cognitive demand level of the professional activities(QANECAP), aim to accurate a quantitative method to estimate
the CR. As dynamic variables with influence on CR, those variables and new scales bring a novelty and indispensable
contribute for the quantitative and more
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representative estimate of CR. The BARC fulfill an important blank in the neuropsychological assessment field in
Portugal, contributing for both clinical and research contexts.
Key-words: Cognitive Reserve; Aging; Cognitive Decline.
Introdução
A Reserva Cognitiva (RC) descreve a capacidade do cérebro lidar activamente com os efeitos dos danos neurológicos,
permitindo um funcionamento próximo ao pré-mórbido através de processos compensatórios [1,2]. A forma mais

comum de estimar a RC é através da escolaridade formal, do quociente de inteligência e da participação em actividades
de lazer [1,3,4,5]. Estudos recentes têm vindo a defender a influência do nível de literacia e da exigência cognitiva das

actividades profissionais, como variáveis com um contributo válido para a estimação da RC [5,6].
1. Objetivos

Apresentação de proposta de Bateria de Avaliação da Reserva Cognitiva (BARC) e dos estudos de desenvolvimento e

validação psicométrica e clínica de duas provas deste protocolo originalmente desenvolvidas: Questionário de Literacia
(QL) e o Questionário para a Avaliação do Nível de Exigência Cognitiva das Atividades Profissionais (QANECAP) [7,8].
2. Método
Com base numa revisão da literatura científica relativamente aos métodos de avaliação da Reserva Cognitiva (RC),
é proposto a BARC [composto por provas já disponíveis para a população portuguesa: Questionário de Reserva

Cognitiva, Teste de Leitura de Palavras Irregulares, WAIS-III Subteste Vocabulário, Questionário de Participação em

Atividades de Leitura ao Longo da Vida, e por duas provas originalmente desenvolvidas: o QL e o QANECAP] como uma
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metodologia que permite uma avaliação qualitativa e quantitativa da RC. As novas provas (QL e QANECAP) foram
desenvolvidas por grupo focal de especialistas, correspondendo a versão experimental a uma compilação de itens com
boa representatividade do construto. Para o QL foram desenvolvidos formatos paralelos da prova para cuidadores e
pacientes. Estas versões experimentais foram testadas num estudo piloto que incluiu 200 participantes: 138 idosos
cognitivamente saudáveis residentes na comunidade e 62 pacientes com Défice Cognitivo Ligeiro ou Doença de
Alzheimer ligeira, diagnosticados por equipa multidisciplinar de acordo com os critérios diagnósticos internacionais.
Todos os participantes responderam a um questionário sociodemográfico extensivo e foram avaliados com uma
bateria de avaliação neuropsicológica [Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment, Clock Drawing
Test, Geriatric Depression Scale, Subjective Memory Scale, Questionário de Declínio Cognitivo Subjetivo, Inventário de
Avaliação Funcional de Adultos e Idosos – Short Version e WHOQOL-OLD-7] para caracterização do estado cognitivo.
3. Resultados e suas implicações teórico-práticas
O QL e o QANECAP revelaram boas propriedades psicométricas para a população portuguesa. Relativamente ao QL,
foram observadas discrepâncias entre os valores alcançados pelos cuidadores e pacientes, sendo o maior valor obtido
pelos cuidadores. Esta diferença poderá ser explicada pela incapacidade de abstracção do doente para relatar os
hábitos de literacia anteriores ao aparecimento da doença. Desta forma, o relato dos cuidadores é relativo ao estado
pré-mórbido do doente, revelando médias de literacia maiores. O QANECAP demonstrou resultados promissores
como prova que avalia a exigência cognitiva das actividades profissionais. A BARC preenche uma lacuna na avaliação
neuropsicológica em Portugal, pretendendo alcançar uma estimativa válida da RC útil para os contextos de
investigação e clínico.
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