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TEMA 4a - 1ª PARTE – TÉCNICAS QUANTITATIVAS 

1. TESE DE DOUTORAMENTO: 

1.1. OBJETO DE ESTUDO: O desenvolvimento de relações interpessoais e o 

desenvolvimento epistemológico em jovens adultos. 

1.2. ÁREA DE CONHECIMENTO: Psicologia Clínica. 

1.3. TÍTULO: “Vinculação e desenvolvimento epistemológico em jovens e adultos”. 

1.4. AUTORA: Carla Maria Gomes Marques de Faria 

1.5. ORIENTADORA: Professora Doutora Isabel Soares e Professora doutora Alice 

Barros. 

1.6. INSTITUIÇÃO: Universidade do Minho/Instituto de Educação e Psicologia. 

1.7. PAÍS: Portugal. 

1.8. ANO DE DEFESA: 2008 

1.9. MOTIVO DA ESCOLHA DA TESE: disponibilizar questionário utilizado 

em recolha de dados na pesquisa. 

 

Breve descrição do problema de investigação 

 

A tese de Carla Faria “Tem como objectivo caracterizar a qualidade da vinculação e os 

modos de conhecimento de jovens adultos que frequentam o ensino superior e explorar 

a relação entre qualidade da vinculação e desenvolvimento epistemológico. 

Trata-se, portanto, de um trabalho que se situa no cruzamento de dois domínios do 

desenvolvimento humano – vinculação e desenvolvimento epistemológico -, 

procurando, assim, contribuir para a construção de uma leitura holística e integradora do 

desenvolvimento dos jovens adultos”(Faria, 2008:1). 

 Assim, o objectivo geral seria investigar a relação entre a vinculação e o 

desenvolvimento epistemológico. Pela revisão da literatura a autora parte do 

pressuposto que o desenvolvimento da vinculação constitui um recurso básico para o 

desenvolvimento epistemológico. Assim “um jovem com vinculação segura no processo 

de exploração e mudança sentir-se-á mais confiante para solicitar e aceitar 

adequadamente a ajuda dos outros”. 
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A autora, também, especifica claramente os objectivos e as hipóteses elaboradas para o 

seu trabalho, conforme descrito abaixo, porém não esclarece em nenhum momento que 

situação problema a fez apresentar inquietações que a levassem a demonstrar interesse 

pelo objecto pesquisado, nem tampouco apresentou justificativas da importância em 

desenvolver essa investigação. 

Objectivos do Estudo: 

- Caracterizar os estudantes do ensino superior em termos de vinculação; 

- Descrever o desenvolvimento epistemológico dos estudantes do ensino superior; 

- Identificar os contributos do género, da experiência académica, da área de formação; e 

do envolvimento em relações íntimas para a vinculação e para o desenvolvimento 

epistemológico; 

- Analisar a evolução da vinculação e do desenvolvimento epistemológico durante a 

licenciatura; 

- Examinar a relação entre a vinculação e desenvolvimento epistemológico em 

estudantes do ensino superior. 

Para atingir os seus objectivos, Carla Faria (2008) realizou três estudos: 

“Neste trabalho, com três estudos empíricos, procura explorar-se a relação entre 

vinculação e desenvolvimento epistemológico em jovens adultos, estudantes do ensino 

superior (pré e pós-graduação). No Estudo 1, de desenho transversal, participam 331 

estudantes de licenciatura, e destes, os que frequentavam o 1º ano curricular foram 

novamente avaliados no ano de graduação no Estudo 2 (n=58). A Escala de Vinculação 

do Adulto e o Inventário de Desenvolvimento Cognitivo de Parker foram usados para 

avaliar a vinculação e o desenvolvimento epistemológico. Enquanto que no Estudo 1, de 

carácter transversal, não foram evidenciadas diferenças no desenvolvimento 

epistemológico entre o início e final da licenciatura, o estudo longitudinal demonstrou a 

evolução do desenvolvimento epistemológico entre o primeiro e o último ano da 

licenciatura (pré-graduação), reforçando simultaneamente a relação entre a vinculação e 

desenvolvimento epistemológico. Considerando estes resultados, face à complexidade 

dos construtos em análise e aos compromissos metodológicos estabelecidos nestes 
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quadros de referência teóricos, realizou-se ainda um terceiro estudo (Estudo 3) 

envolvendo uma nova amostra de estudantes de pré e pós-graduação, pertencentes a 

diferentes áreas de formação académica (n = 60). Neste estudo foi avaliada a vinculação 

e desenvolvimento epistemológico com recurso a entrevistas (Entrevista de Vinculação 

Adulta e Medida de Reflexão Epistemológica), e também a competência social (Escala 

de Comportamento Social) e a vinculação aos pares (Inventário de Vinculação aos Pais 

e Pares). Os resultados obtidos reforçam a relação encontrada nos estudos prévios sobre 

vinculação e desenvolvimento epistemológico, e apontam para uma associação entre 

vinculação segura e maior competência social, assim como entre vinculação segura e 

qualidade da relação com os pares.”(Faria,2006:ix) 

Dar-se-á especial atenção ao estudo 3 atendendo à riqueza metodológica que ele encerra 

e também por conveniência nossa e porque foi o estudo que utilizou o questionário que 

vamos apresentar. 

No estudo três estabeleceram-se as seguintes hipóteses específicas: 

1. A qualidade da vinculação está relacionada com os modos de conhecimento, 

especificamente há uma maior probabilidade de modos de conhecimento mais 

complexos na vinculação segura. 

2. Quanto melhor for a qualidade na organização da vinculação maior segurança da 

vinculação aos pares/amigos. 

3. Quanto mais predominante é a organização de vinculação segura maior será o nível 

de competência social. 

4. Os estudantes da pós-graduação apresentam modos de conhecimento mais complexos 

do que estudantes da licenciatura. 

5. Os estudantes de ciências sociais apresentam modos de conhecimento mais 

complexos do que os de ciências da saúde e engenharia. 

7. Os padrões de conhecimento estão associados ao género, sendo que a mulheres 

apresentam padrões predominantemente relacionais. 

Trata-se de um estudo transversal cujo planeamento foi baseado em variáveis relevantes 

na literatura no domínio. 
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Dada a complexidade das variáveis em estudo, corresponde a uma nova abordagem 

metodológica com uma nova amostra, incluindo estudantes de pré licenciatura e pós 

graduação (mestrados), pertencentes a diferentes áreas de formação académica. 

Neste estudo foi avaliada a vinculação e o desenvolvimento epistemológico com recurso 

a entrevistas (Entrevista de Vinculação Adulta e Medida de Reflexão Epistemológica), a 

vinculação aos pares (Inventário de Vinculação aos Pais e Pares) e a competência social 

(Escala de Comportamento Social). 

 

Amostra 

A construção da amostra para este estudo foi feita de forma intencional. 

Podemos considerar esta amostra, segundo Trochim (2006), como não-probabilística 

intencional com quotas proporcionais. Hill e Hill (2009) denominam este tipo de 

amostra como não-casual por quotas. 

 No estudo participam 60 estudantes do ensino superior português que frequentavam 

estabelecimentos de ensino superior públicos do norte do país. 

“Algumas características específicas dos participantes foram definidas previamente, 

considerando os resultados de investigação nacional e internacional sobre vinculação 

e desenvolvimento epistemológico. A investigação prévia aponta as seguintes 

características como relevantes: ano de formação superior (o que é designado na revisão 

da literatura como experiência académica); área de formação académica; e 

envolvimento ou não em relações amorosas íntimas. Paralelamente, estabeleceu-se 

também como idade limite de participação os 35 anos. Esta determinação decorre 

essencialmente da especificidade desenvolvimental associada aos diferentes períodos de 

vida, optando neste caso por nos focalizarmos no jovem adulto. Assim, o número total 

de participantes foi distribuído equitativamente em função das variáveis predefinidas de 

modo a existir o mesmo número de participantes nas diferentes condições (obedecendo 

a um plano experimental). Dos 60 participantes, 30 integram a licenciatura (15 no 2º 

ano e 15 no 4º) e 30 a formação pós-graduada (15 em mestrado 

e 15 em doutoramento) nas áreas científicas de ciências da saúde (medicina), 

engenharias, formação de professores e psicologia, dentro destes 30 estão envolvidos 

em relações amorosas íntimas e 30 não estão. Em termos de características sócio-

demográficas, a idade dos participantes varia entre os 19 e os 35 anos, sendo a idade 
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média de 25.4 anos (D.P. = 5.0) e existe um número aproximado de indivíduos do 

género masculino (55%) e feminino (45%). A 

maioria dos participantes são solteiros (85%), 61.7% não se deslocaram da sua 

residência habitual para frequentar o ensino superior, e 73.3% são estudantes ordinais. 

No que às actividades co-curriculares se refere, 81.7% dos estudantes pratica algum tipo 

de actividade, sendo as actividades educativas (76.7%) e desportivas (65%) as mais 

praticadas” (Ob. cit.: 183- 184). 

O tipo de amostra (não-probabilística e intencional) impede a generalização dos 

resultados devido à ausência de representatividade. 

Uma outra limitação decorre do facto de o estudo ter sido feito com uma amostra 

constituída por voluntários. “ Em qualquer dos estudos, a participação dos indivíduos 

foi voluntária o que pode criar algum enviesamento pois, de acordo com a literatura, os 

indivíduos que normalmente se voluntariam reúnem características muito específicas 

que poderão não estar presentes na população em geral” (Faria, 2008: 242). 

 

Questionário utilizado 

Neste estudo foram utilizados vários instrumentos de recolha de informação entre os 

quais destacamos: 

“Texas Social Behaviour Inventory (TSBI, Helmreich & Stapp, 1974). A TSBI é uma 

medida de competência social percebida desenvolvida originalmente por Helmreich & 

Stapp (1974). Trata-se um instrumento de auto-relato com 16 itens sob a forma de uma 

escala de tipo Likert com 5 pontos que varia de “Nada característico em mim” a 

“Muitíssimo característico em mim”. Os itens foram desenhados de modo a avaliar o 

modo com o indivíduo percebe o seu funcionamento social numa variedade de situações 

sociais. A consistência interna da escala apresenta um coeficiente alpha de Cronbach de 

.85 (Russel, Peplau & Cutrona, 1980). Bastos, Faria e Soares (2004) procederam à 

tradução e adaptação da escala para a população portuguesa, sendo que a versão final é 

similar à original (16 itens numa escala de 5 pontos). Dos 16 itens cinco foram 

reconvertidos para efeito estatístico (item1, 5, 6, 12, 13, 15) à semelhança da versão 

original. A versão portuguesa foi administrada a 628 indivíduos da região norte do país 

com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos (Bastos, Faria, Soares, Silva & 

Guimarães, 2005). Os resultados obtidos sugerem que a escala apresenta valores de 
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consistência interna bastante aceitáveis (coeficiente alpha de Cronbach .72)” 

(ob.cit.:190).  

O Questionário sobre o Comportamento Social é apresentado no A nexo I. 

 O inventário utilizado na recolha de dados reenvia para a competência social do público 

investigado, caracterizando-se por uma auto-reflexão acerca de seu relacionamento 

social, numa escala de identificação com as 16 afirmativas que o compunham, indo 

desde a negação até o máximo de identificação com cada item apresentado, constando 

ainda de dados específicos de idade, sexo, curso, ano, que proporcionaram à autora 

realizar cruzamentos de dados que subsidiaram as análises realizadas. 

 

Procedimentos de recolha de informação 

“A recolha de dados decorreu entre 2004 e 2007. Após a especificação das 

características individuais e académicas dos participantes (e.g., idade, área e ano de 

formação académica), iniciou-se o contacto com instituições de ensino superior públicas 

do norte do país a fim de reunir a amostra. Os estudantes foram contactados em 

contexto de sala de aula onde lhes eram apresentados os objectivos do estudo e 

solicitado a sua participação voluntária. Os voluntários procederam à sua inscrição 

numa ficha criada especificamente onde registavam os seus contactos e alguns dados 

sócio demográficos para posterior selecção. Os participantes que reuniam as 

características individuais e académicas pré-definidas (amostragem por conveniência) 

foram então contactados (via email ou telefone) para marcação do primeiro encontro 

com a investigadora. Todos os participantes foram identificados com um código 

específico que passou a identificar todos os instrumentos de recolha de dados 

(entrevistas, questionários) relativos a cada participante. No primeiro contacto com a 

investigadora, cada participante foi informado da natureza do estudo, do procedimento 

de recolha dos dados e dos aspectos éticos associados” (ob.cit.: 193) 

 

Análise Quantitativa Realizada 

A autora fez tratamento quantitativo dos resultados do inquérito utilizando diversas 

técnicas estatísticas. 

“Estatística descritiva seguida de testes de hipótese, teste do qui-quadrado para a 

associação entre variáveis categóricas e ordinais e teste-t ou ANOVA para associação 
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entre variáveis categóricas e intervalares. Teste de correlação entre variáveis 

Intervalares” (ob-cit.: 194). 

O teste do qui-quadrado é utilizado para variáveis nominais ou ordinais. Neste tipo de 

variáveis trabalha-se com as frequências (número de ocorrências de uma determinada 

categoria ou variável). O teste verifica se existe ou não relação entre duas variáveis. 

Existem vários tipos de teste do qui- quadrado, mas todos comparam o valor observado 

na amostra com o chamado valor esperado (valor que ocorre caso não exista ligação 

entre as variáveis). 

O teste ANOVA faz a análise de variância e é um procedimento que permite comparar 

médias de um modo mais sofisticado. É igualmente um teste de comparação de médias, 

mas que usa a variância como base de comparação. No modelo ANOVA podem existir 

um ou mais factores que influenciam a variável dependente. O ANOVA é um modelo 

aditivo, no qual é usada a variabilidade como método de comparação de várias médias 

(Matinez e Ferreira 2010). 

Para analisar o Questionário de Competências Sociais (Anexo I) utilizaram-se medidas 

de natureza descritiva nomeadamente: 

- média; 

-desvio padrão; 

- teste t; 

Assim quando analisado o género dos participantes verifica-se a ausência de diferenças 

significativas entre as duas variáveis [t] =.47 

O t-teste  é uma medida estatística que permite comparar duas médias para determinar 

se a diferença entre as médias é uma diferença efectiva ou ocasional(Tuckman, 2000). 

Resumidamente, os resultados do questionário apontam para algumas conclusões. 

Analisada a relação entre a competência social e ano de formação, não se encontram 

diferenças significativas ao longo dos anos de formação dos estudantes. 

Também na formação académica não forma encontradas diferenças de competência 

social. 
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Verifica-se que os estudantes de Psicologia são os socialmente mais competentes 

enquanto os de medicina são os socialmente menos competentes (dado importante 

quando pensamos na natureza da futura profissão). 

Quando se analisa a vinculação e a natureza social e os padrões de vinculação, já se 

encontram diferenças significativas. Assim (f(2.58)=3.5, p<.05), o que nos permite dizer 

que os estudantes com padrão de vinculação seguro, são normalmente mais 

competentes. 

 

A medida de magnitude do efeito 

“A magnitude do efeito é, numa acepção geral, a grandeza efectiva do resultado de uma 

investigação. As medidas da magnitude do efeito descrevem a grandeza de um resultado 

não afectada pela dimensão da amostra. Aumentando a dimensão da amostra, aumenta-

se a significância do teste (…), mas a magnitude do efeito permanece constante” 

(Coelho, Cunha e Martins, 2008: 110). 

“O relato da magnitude do efeito pode ser feito através de vários índices. As duas 

famílias de medidas de magnitude do efeito mais importantes são as das diferenças que 

descrevem um acréscimo, um progresso, um benefício, etc.(por exemplo, são medidas 

desta família, o desvio da média de uma amostra em relação à média populacional 

expresso em unidades de desvio padrão ou a diferença entre as proporções de um 

atributo em dois grupos) e as das correlações que descrevem uma associação entre 

variáveis (por exemplo, são medidas desta família os coeficientes de correlação de 

Pearson, bisserial por pontos)” (ob.cit.: 110). 

Deve-se ao psicólogo Jacob Cohen o desenvolvimento do conceito de magnitude do 

efeito. Este autor propôs, no contexto da análise da análise da potência, um conjunto de 

medidas da magnitude do efeito associadas aos testes estatísticos mais usuais (ob. cit: 

111). 

O estudo de que nos ocupamos encontrou vários índices que constituem indicadores que 

permitirão calcular a magnitude do efeito. Passamos a apresentar, resumidamente, 

alguns desses indicadores. 
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Características Sócio-demográficas segundo o género: 

“A análise (…), sugere que, globalmente, não existem diferenças ou associações 

significativas nas características sócio-demográficas entre homens e mulheres. Com 

excepção para a área académica, onde existe uma associação entre a área de formação 

académica dos estudantes e o género (χ² (58) = 15.8, p< 0.001)” (Faria, 2008: 206). 

Vinculação em estudantes do ensino superior: 

“Em relação à distribuição dos padrões de vinculação existe uma maior proporção de 

indivíduos classificados com o padrão seguro na totalidade da amostra (cerca de 56.7% 

versus 43.3% de inseguros). Quando comparados em função do género, não foram 

encontradas associações significativas relativamente à distribuição dos padrões de 

vinculação, embora a proporção de indivíduos do género feminino no padrão seguro 

(60.9%) seja superior à do género masculino (51.9%) ” (Faria, 2008: 207-208). 

Desenvolvimento epistemológico em estudantes do ensino superior: 

“Conforme se verifica (…) existe uma relação muito significativa entre o ano 

deformação dos estudantes e os modos de conhecimento (χ² (9) = 64.85, p = .000)” 

(Faria, 2008: 213). 

Padrões de conhecimento: 

“Deste modo, existe uma relação muito significativa entre o género e os padrões 

interpessoal e impessoal do modo de transição (x² (1) = 11.91,p = .001), bem como 

entre o género e os padrões interindividual e individual do modo independente (x² (1) = 

17.36, p = .000 )” (ob. cit: 216). 

Vinculação aos pares em estudantes do ensino superior: 

“Como se pode verificar (…), não existem diferenças significativas entre a vinculação 

aos pares e ano de formação académica. No entanto, os estudantes de mestrado 

apresentam em média níveis mais elevados de vinculação aos pares do que os dos 

restantes níveis de formação ( x = 91.07, D.P. = 13.20)” (ob.cit.: 218). 

Competência Social em estudantes do ensino superior: 

“No entanto, são os estudantes de mestrado que apresentam níveis mais elevados de 

competência social ( x = 46.80, D. P. = 8.10)” (ob.cit.:220). 

“Mas os estudantes de psicologia são, em média, socialmente mais competentes do que 

os restantes ( x = 43.80, D.P. = 8.15), ao passo que os de medicina são, em média, os 

menos competentes socialmente ( x = 40.60, D. P. = 11.59), conforme se pode observar” 

(ob.cit.: 221). 
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Vinculação, competência social, vinculação aos pares e desenvolvimento 

epistemológico: 

“Quando procuramos analisar a relação entre competência social e padrões de 

vinculação (...), verificamos a existência diferenças significativas (f (2, 58) = 3.5, p < 

.05), sendo que os estudantes com padrão de vinculação seguro são em média 

socialmente mais competentes ( x = 44.95, D.P. = 8.46)” (ob-cit.:222). 

“De acordo com a Tabela 46, a competência social encontra-se correlacionada de um 

modo significativo com a estratégia de segurança-insegurança sugerindo que quanto 

mais próximo o indivíduo se situar do pólo da segurança mais competente socialmente 

se apresenta (r = .39, p < .01)”(ob. cit.:223). 

“A vinculação aos pares está correlacionada significativa com a estratégia segurança-

insegurança (r = .26, p < .05) e com a estratégia hiperactivação-desactivação (r = -

.38,p< .001). Assim quanto mais segura for a estratégia de vinculação mais elevada é a 

vinculação ao pares e quanto mais o indivíduo hiperactiva as necessidades de 

vinculação mais baixa é a sua vinculação aos pares”(ob.cit.:224). 

“Quando analisamos a possível relação entre padrão de vinculação e modos de 

conhecimento, verificamos a existência de uma relação significativa entre as duas 

variáveis (χ² (6) = 16.91, p < .05)” (ob.cit:225). 

 

Síntese do Estudo após a Análise Quantitativa 

 

“Os resultados do Estudo 3 revelam que, ao nível a organização da vinculação, existe 

uma maior proporção de indivíduos seguros comparativamente com os inseguros 

(desligados e preocupados) e uma ausência de relação significativa entre padrão de 

vinculação e género, área e ano de formação académica e envolvimento ou não em 

relações íntimas. A competência social e a vinculação aos pares não se relacionam 

significativamente com género, área e ano de formação académica e envolvimento ou 

não em relações íntimas. 

Os estudantes que integram o estudo progridem de modos de conhecimento menos 

complexos (i.e., absolutismo) para mais complexos (i.e., contextualizado) à medida que 

avançam na sua formação académica, sendo que os modos de maior complexidade 

(independente e contextualizado) são claramente típicos da formação pós-graduada. No 

entanto, a mesma a relação significativa já não foi encontrada para o género, área de 
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formação académica e envolvimento em relações íntimas. Os padrões de vinculação 

permitem diferenciar os estudantes em termos da competência social, sendo que os 

estudantes com padrão seguro apresentam níveis superiores de competência social do 

que os com padrão preocupado ou desligado. Ao mesmo tempo, a relação positiva e 

significativa entre competência social e estratégia de segurança-insegurança, sugere que 

quanto mais o indivíduo se aproxima de pólo da segurança mais competente se 

apresenta socialmente. Os estudantes com diferentes padrões de vinculação distinguem-

se significativamente ao nível da vinculação aos pares, sendo que os estudantes com 

padrão preocupado aqueles que apresentam valores mais elevados de vinculação aos 

amigos, apesar da diferença entre médias não ser significativa entre os preocupados e os 

seguros. Os indivíduos com padrão desligado claramente se distinguem dos seguros e 

preocupados em termos da vinculação aos pares pois apresentam os valores mais 

baixos. A vinculação aos pares está positiva e significativamente relacionada com a 

estratégia de segurança-insegurança, já a estratégia de hiperactivação-desactivação 

relaciona-se negativamente com a vinculação aos pares sugerindo que quanto mais 

segura é a vinculação aos pares mais o indivíduo tende a desactivar as suas necessidade 

de vinculação. A qualidade da organização da vinculação (i.e., padrões de vinculação) 

está relacionada com o desenvolvimento epistemológico, sendo que à medida que a 

complexidade nos modos de conhecimento aumenta a percentagem de indivíduos 

seguros também aumenta.” (Faria, 2008:226). 

 

Limitações desta Investigação e Contribuições 

Uma primeira limitação advém do tipo de amostra seleccionada e da forma como os 

indivíduos foram recrutados para o estudo. 

A utilização de instrumentos de auto-relato, tal como é salientado pela autora da tese, 

também constitui uma limitação devido à existência do efeito da desejabilidade social 

na resposta a este tipo de instrumento. 

“A natureza correlacional dos estudos impede que se estabeleçam inferências acerca da 

direcção das influências ou que se avance com leituras de causalidade. No entanto, 

como tivemos oportunidade de referir a associação entre segurança da vinculação e 

maior complexidade epistemológica é um aspecto a considerar. 

A natureza multifacetada dos nossos resultados poderia ser melhor potenciada com 

análises estruturais que permitissem identificar a acção de mediação ou moderação de 
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algumas variáveis na relação entre vinculação e desenvolvimento epistemológico, assim 

como a presença de efeitos combinados de variáveis, o que contribuiria para uma 

melhore mais integradora compreensão da direcção e posicionamento das variáveis em 

estudo, particularmente no Estudo 3. No entanto, o número de participantes que 

integram este estudo condiciona em larga medida a adequação deste tipo de análises. 

Este poderá ser um caminho importante e muito revelador a seguir em investigações 

futuras” (Ob.cit.: 242- 243). 

Apesar das limitações apontadas, consideramos este estudo um importante contributo 

científico e metodológico na área da investigação sobre a qual se debruça. 

 Deste estudo poderão retirar-se algumas implicações principalmente ao nível da 

formação no ensino superior. Saliente-se a este propósito a importância da relação entre 

pares como suporte (andaime) do desenvolvimento para níveis superiores de 

desenvolvimento epistemológico. Acrescente-se “o ensino superior pode e deve ter a 

preocupação de criar condições e dinâmicas facilitadoras do desenvolvimento e 

manutenção de relações interpessoais de qualidade tanto no âmbito das interacções 

curriculares (sala de aula) como extracurriculares”(Faria 2008, p.248). A autora também 

inclui aqui vantagens perante a existência de estudantes em risco, competindo às 

instituições criar condições de suporte apropriado.  

 

Bibliografia 

Coelho, J., Cunha, L. e Martins, I. (2008). Inferência Estatística. Lisboa: Sílabo. 

Faria, C. (2008). Vinculação e Desenvolvimento Epistemológico em Jovens Adultos, 

Tese de doutoramento. Universidade do Minho. 

Hill, M. e Hill, A. (2009).  Investigação por Questionário. Lisboa: Sílabo. 

Martinez, L. e Ferreira, A. (2010). Análise de Dados com SPSS. Lisboa: Escolar 

Editora. 

Trochim, W. (2006). Research Methods. Knowledge Base. Web Center for Social 

Research Methods. 

Tuckman, B. (2005). Manual de Investigação em Educação. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

ANEXO I 
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Inventário do Comportamento Social 

 

ICS – Alice Bastos, Carla Faria & Isabel Soares (2004) 

Versão para estudo do Texas Social Behavior Inventory (TSBI, Helmreich & Stapp, 1974) 

 

Este inventário pretende abordar aspectos do comportamento social das pessoas. As 

suas respostas podem variar entre “Nada característico de mim” e “Muito característico 

de mim”. 

Por favor, leia as afirmações que se seguem e faça um círculo na letra que melhor o(a) 

caracteriza. 

A sua participação é voluntária. A confidencialidade será mantida. 

 

 

Sexo: M___ F___; Idade ______anos; Curso: 

___________________________________Ano ___ 

 

 

  

1. É pouco provável que eu me dirija às pessoas antes de elas falarem comigo. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

2. Considero-me uma pessoa auto-confiante. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 
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3. Sinto-me confiante com a minha aparência. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

4. Sou uma pessoa muito sociável. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

5. Quando estou em grupo, mais do que dar sugestões, normalmente limito-me a fazer 

o que os outros querem. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

6. Quando estou em grupo, tenho dificuldades em pensar o que devo dizer. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

 

 

 

 

7. Quando não concordo com outras pessoas, geralmente, a minha opinião prevalece. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 
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a b c d e 

 

8. Considero-me uma pessoa que tenta dominar as situações. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

9. As outras pessoas respeitam-me. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

10. Aprecio as reuniões sociais pelo facto de estar com pessoas. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

11. Faço questão de olhar as pessoas “olhos nos olhos”. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

12. Não consigo fazer com que os outros reparem em mim. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

13. Prefiro não ter de assumir muitas responsabilidades pelos outros. 
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Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

14. Sinto-me confortável ao ser abordado(a) por alguém que esteja numa posição de 

autoridade. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

15. Considero-me uma pessoa indecisa. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

16. Não tenho dúvidas acerca das minhas competências sociais. 

Nada 

característico de 

mim 

Não muito 

característico de 

mim 

Ligeiramente 

característico de 

mim 

Bastante 

característico de 

mim 

Muitíssimo 

característico de 

mim 

a b c d e 

 

 

 


