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Resumo 

Este estudo pretendeu identificar relações entre a inteligência emocional (IE) e as atitudes 

de violência psicológica no namoro em adolescentes a frequentar o ensino secundário. A 

amostra é constituída por 262 alunos do ensino secundário do distrito de Viseu (114 do 

sexo masculino e 145 do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 15 e os 20 

anos (M = 16.14, DP = 1.08). Foram recolhidos dados sociodemográficos para caraterizar 

a amostra e os questionários utilizados para avaliar as competências emocionais 

(perceção emocional, expressão emocional e capacidade para lidar com a emoção), as 

atitudes globais face à violência no namoro e as atitudes face à violência psicológica 

(violência verbal, comportamento dominante e desculpabilização da violência) foram 

submetidos a procedimentos de análise de sensibilidade, validade e fidelidade, revelando 

boas qualidades psicométricas. Os resultados indicam uma correlação negativa entre a IE 

e as atitudes globais face à violência. Existem diferenças de género na relação entre a IE e 

as atitudes de violência psicológica, sendo que nos rapazes existe uma maior relação 

entre estas variáveis comparativamente com as raparigas. Indo de encontra à literatura, 

nesta subamostra a violência verbal também é a mais legitimada entre os alunos. O 

presente estudo procura ainda dar pistas para uma intervenção junto dos adolescentes no 

sentido da promoção da IE e prevenção da violência no namoro, e reflete sobre possíveis 

estudos a desenvolver no futuro.  

 

Palavras-chave: Inteligência emocional, Atitudes face à violência psicológica no 

namoro, Adolescência, Diferenças de género. 

  



v 
 

Emotional Intelligence and Attitudes Towards Psychological Dating Violence in 

Adolescents 

Abstract  

This study aimed to identify relations between emotional intelligence (EI) and the 

attitudes toward psychologic violence in dating, in high-school adolescents. The 

participants included 262 high-school students from Viseu (114 males e 145 females), 

ranging in age from 15 to 20 years old (M = 16.14, DP = 1.08). Sociodemographic 

information was collected to characterize the participants and the scales used to assess 

emotional abilities (emotional perception, emotional expression, emotion management), 

global attitudes towards dating violence, and attitudes towards psychological violence 

(verbal violence, dominant behaviour, and excusing violence) were subjected to validity 

and reliability analysis, showing good psychometric qualities. The results indicate a 

negative correlation between EI and the global attitudes towards violence. There are 

gender differences regarding the relations between EI and attitudes towards psychologic 

violence, specifically the relation is higher in boys when compared with girls. Confirming 

prior literature, also in this study verbal violence is the most legitimated type of violence 

among the students. The study seeks to provide some suggestions for interventions 

aiming at promoting EI and preventing dating violence with adolescents and reflects on 

possible studies to develop in the future. 

 

Keywords: Emotional intelligence, Attitudes towards psychologic dating violence, 

Adolescence, Gender differences.  
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1. Inteligência emocional 

1.1. Definição e evolução do constructo  

O conceito de inteligência tem sido estudado por diversas áreas como a filosofia, 

a psicologia e outras ciências. Sendo um conceito complexo, Sternberg e Detterman 

(1986) indicam vários fatores inerentes à maioria das definições sobre a inteligência, 

como a adaptação ao meio, os processos mentais básicos e o pensamento de ordem 

superior. A avaliação da inteligência tem sido associada essencialmente a elevadas 

pontuações em testes de QI (Ferrándiz, Bermejo, Fernández, Valverde, & Araújo, 2014). 

No entanto, esta conceção tem sido alterada já desde os finais do século passado, 

identificando-se que determinadas habilidades emocionais relacionam-se também com 

aprendizagens e rendimento (Sternberg, 1985, 1997; Sternberg & Grigorenko, 2000).  

O conceito de inteligência emocional (IE) surge assim da ideia que a emoção pode 

ser entendia como uma resposta organizada, que pode facilitar de forma adaptativa a 

atividade cognitiva, ao contrário da influente tradição filosófica ocidental, que 

considerava a emoção como uma resposta desorganizada que leva à falta de ajustamento 

cognitivo (Salovey & Mayer, 1990). Foi, assim, na década 20 do século passado que 

alguns investigadores identificaram relações positivas entre aspetos não cognitivos do 

funcionamento humano com níveis de aprendizagem, desempenho e desenvolvimento 

cognitivo (Ferrandiz et al., 2014). Neste âmbito, consideram-se relevantes os contributos 

de Thorndike (1920) e Wechsler (1940), reconhecidos como os precursores mais 

representativos do estudo da IE. O primeiro desenvolveu o conceito de inteligência social, 

definindo- -se a homens e 

mulheres, a rapazes e raparigas, e atuar sabiamente nas relações Thorndike, 

1920, p.228). O segundo, por seu lado, destacou a importância e a necessidade de se 

considerar a personalidade como um todo, ou seja, existem elementos intelectuais e não 

intelectuais no desenvolvimento pleno do individuo e na confrontação com as suas 

experiências de vida (Wechsler, 1940). Foi contudo 41 anos depois, através da obra 

Inteligências Múltiplas  de Gardner (1983), que foi descrita a inteligência social, que 

serviu como base para o aparecimento do constructo da IE. Segundo o referido autor, a 

inteligência pessoal inclui a inteligência intrapessoal, relacionada com os aspetos internos 

da pessoa, e a inteligência interpessoal, definida como a capacidade básica para notar as 

diferenças de estados emocionais noutras pessoas, bem como o contraste no seu 

temperamento, motivações e intenções (Gardner, 1983, 1993).  
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 Apesar de todos estes autores terem contribuído de forma clara para a evolução 

do constructo da inteligência e serem considerados precursores do constructo da IE, 

somente em 1990 através de Salovey e Mayer é que o termo foi definido pela primeira 

vez. Posteriormente, 

juntando-se assim a outros debates que decorriam nos EUA sobre a inteligência, tornando 

o termo relevante tanto na esfera académica e científica, como nos meios de comunicação 

e na sociedade em geral, celebrizando assim a IE. Mais recentemente, Lillo (2013) 

destacou a importância de consolidar o constructo, tendo por base três linhas de 

orientação: desenvolver e clarificar o que uma pessoa emocionalmente inteligente deve 

possuir; desenvolver instrumentos baseados nos modelos teóricos da IE; e desenvolver 

uma nova linha de investigação que permita explorar a relação entre a IE e outras 

variáveis relevantes na vida das pessoas.  

1.2. Dimensionalidade da inteligência emocional e as suas avaliações 

A IE tem sido alvo de diversas definições, modelos concetuais e métodos de 

avaliação. Atualmente, estes modelos encontram-se divididos em dois: os modelos de 

, que apresentam a IE como uma forma de capacidade mental, destacando as 

diferenças individuais no processamento cognitivo de informação afetiva, e os s 

, que combinam a capacidade emocional com dimensões da personalidade, 

motivação e estados afetivos. Os modelos mistos não se referem somente ao conceito da 

inteligência ou da emoção, integrando-os junto de outros aspetos da personalidade 

humana como a assertividade, o otimismo e a empatia, entre outros (Ferrandiz et al., 

2014). 

1.2.1. Modelos de habilidade 

 Dentro dos modelos de habilidade, destacam-se os autores Salovey e Mayer 

(1990, 1997), não só por terem sido os primeiros a definir academicamente o constructo 

(Salovey & Mayer, 1990), mas também, e principalmente, por todo o trabalho 

desenvolvido desde então, destacando-se o seu modelo teórico e os métodos de avaliação 

propostos. A IE foi definida por Mayer e Salovey (1997) como sendo a capacidade para 

perceber emoções, para reconhecer e gerar emoções de forma a auxiliar o pensamento, 

para compreender emoções e o pensamento baseado nelas, e para regular as emoções de 

modo reflexivo para promover o desenvolvi  5).  

Nos estudos desenvolvidos por Mayer et al. (Mayer & Salovey, 1997; Mayer, 

Salovey, & Caruso, 2000 -branch 
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a IE em duas grandes áreas, a experiencial e a estratégica, que por sua 

vez se subdividem em duas componentes cada uma. A área experiencial define-se como 

a capacidade dos indivíduos para perceber, responder e manipular emoções de forma a 

facilitar o pensamento. Nesta área está incluída a componente perceção emocional, 

definida como a capacidade do individuo para identificar e reconhecer as emoções em si 

e nos outros, expressando-as de forma adequada e identificando se as expressões 

emocionais dos outros são verdadeiras ou dissimuladas, por um lado, e a facilitação das 

emoções, que diz respeito à capacidade de diferenciar as emoções, identificando as que 

influenciam o pensamento, conseguindo posteriormente gerar sentimentos ou emoções 

que o possam facilitar e/ou se adequar ao contexto, por outro. A área estratégica envolve 

a capacidade que o individuo tem para compreender as emoções, conseguindo geri-las e 

utilizá-las para uma melhor adaptação. Nesta área está incluída a dimensão compreensão 

das emoções, que se define como capacidade do individuo para compreender emoções 

complexas (sentir duas emoções em simultâneo), e integrá-las no pensamento 

compreendendo as mudanças emocionais. Esta dimensão inclui ainda a análise de como 

as emoções estão associadas a diferentes relações entre pessoas ou contextos e como se 

organizam dentro da cultura onde a pessoa vive; e a gestão de emoções, que se define 

como a capacidade do sujeito para gerir e gerar emoções (positivas ou negativas), 

evocando-as para adaptar-se ao contexto de forma mais adequada sempre que necessário. 

Para esta adaptação ao contexto importa estar atento às emoções que os diferentes 

contextos desencadeiam, para perceber a relevância de alterar ou manter o estado 

emocional. 

Este modelo foi construído tendo por base uma relação hierárquica entre as 

componentes, ou seja, é possível ter uma boa perceção das emoções, não as conseguindo 

compreender, porém não se consegue gerir emoções se não houver uma boa perceção das 

mesmas. Estima-se também que o desenvolvimento das emoções é um processo que se 

inicia na aquisição mais precoce até à mais tardia na vida adulta, momento onde se espera 

uma maior integração das emoções na personalidade (Mayer, Salovey, & Caruso, 1999, 

2000). 

Com base no referido modelo de habilidade de IE, foram desenvolvidos dois 

questionários: o Multi-Factor Emotional Intelligence Scale (MEIS; Mayer et al., 1999) e 

o Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Caruso, & 

Salovey, 2000; MSCEIT v.2.0; Mayer, Salovey, & Caruso, 2002). Sendo ambos testes de 

habilidade, o MEIS foi aferido em vários países, estando ente eles Portugal (Franco, 2003, 
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2007) e Brasil (Bueno & Primi, 2003), obtendo-se, à semelhança do estudo original, 

valores psicométricos adequados para a utilização do instrumento. Este serviu como base 

para o desenvolvimento do MSCEIT que, à semelhança do sucessor, também foi validado 

em vários países, nomeadamente Espanha, onde se utiliza a versão 2.0 (Extremera & 

Berrocal, 2002) e Brasil (Junior & Noronha, 2008; Muniz & Primi, 2007). O MCEIT é 

indicado para a avaliação de sujeitos a partir dos 17 anos de idade, contando com 41 itens, 

que se traduzem em oito tarefas, distribuídas pelas quatro dimensões do modelo: perceção 

erc sujeito deve identificar que 

emoções suscitam determinadas paisagens e desenhos abstratos); facilitação das emoções 

(e. arefa onde os sujeitos devem comparar as emoções com diferentes 

sensações, como luminosidade e temperatura); compreensão das emoções (

os participantes devem responder a perguntas sobre como as emoções se transformam e 

evoluem ao longo do tempo); e gestão das emoções ( e

são apresentados diversos cenários onde os sujeitos devem identificar a melhor forma de 

gerir os seus sentimentos.  

 Baseado no modelo de Mayer e Salovey (1997), mas dentro das medidas de 

autorrelato, Taksic (2000) desenvolveu o Emotional Skills and Competence 

Questionnaire (ESCQ). A escala inclui 45 itens divididos em três subescalas: perceção 

emocional, Percebo quando alguém tenta esconder o seu mau 

 com 13 itens onsigo exprimir a forma como me 

capacidade para lidar com a emoção com 16 itens (e.g. ento manter o bom 

. A adaptação do presente questionário foi realizado por Faria e Santos (2005), 

sendo utilizada no presente estudo para avaliar a IE. Costa, Faria e Taksic (2011) 

adaptaram também o Teste de Vocabulário Emocional (TVE) ao contexto português. 

Inicialmente desenvolvido por Taksic, Herambasic e Velemir (2003), o TVE é uma 

medida de desempenho da IE baseada essencialmente na terceira componente do modelo 

de Mayer e Salovey (1997), a compreensão d . O teste é composto por 35 

itens que correspondem a palavras de conotação emocional, face aos quais o sujeito, 

perante várias possibilidades de resposta, deve indicar o sinónimo mais próximo da 

mesma.  

Objetivando contribuir para um debate emergente no âmbito da IE acerca das 

medidas de autorrelato e das medidas de realização, Costa e Faria (2014) correlacionaram 

o Questionário de Competência Emocional - Revisto (QCE-R) com o TVE, não 

verificando associações entre as diferentes medidas, apresentando assim resultados 
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congruentes com investigações prévias sobre as convergências das respetivas medidas 

(Barchard & Hakstian, 2004; Brackett & Mayer, 2003; Davies, Stankov, & Roberts, 

1998). Embora muitos estudos utilizem as medidas de autorrelato para avaliar a IE (Parker 

et al., 2004; Petrides, Frederickson, & Furnham, 2004), vários autores defendem que este 

tipo de medida avalia somente a perceção da competência (Ciarrochi, Chan, Caputi, & 

Roberts, 2001; Schutte et al., 1998). 

1.2.2. Modelo misto de inteligência emocional 

Bar-On (1997) define a IE 

destrezas não cognitivas que proporcionam sucesso face às exigências e pressões do 

ambiente  14). O modelo proposto pelo referido autor enquadra-se num conceito de 

IE Social, que é definido como sendo um conjunto de competências emocionais, sociais 

e capacidades facilitadoras que permitem determinar a eficiência da compreensão do eu 

e do outro, a capacidade de expressão emocional e de relacionamento, bem como a forma 

como as dificuldades do quotidiano são enfrentadas (Bar-On, 2006). Diferenciando-se 

das propostas de Salovey e Mayer, Bar-On (1997, 2006) e Bar-On e Parker (2000) não 

consideram a IE somente como um processamento de informação emocional e 

consequente relação com as componentes cognitivas, considerando que existe também 

uma associação entre a IE e outros fatores do individuo, como a personalidade. O modelo 

proposto por Bar-On (2006) divide a IE em cinco grandes dimensões, que 

consequentemente se subdividiram em 15 subdimensões. Estas subdimensões incluem as 

as capacidades intrapessoais (competências e habilidades individuais, como a capacidade 

para expressar sentimentos e necessidades individuais, incluindo o autoconceito, 

assertividade, autoconsciência e auto-atualização), as habilidades interpessoais (que 

envolvem a relação com os outros e a capacidade que o individuo tem para ouvir, 

compreender e apreciar os sentimentos dos outros, incluindo a empatia, responsabilidade 

social e relações interpessoais), a adaptabilidade (que se relaciona com o contexto e a 

forma como o individuo consegue lidar e adaptar-se a situações adversas no seu 

quotidiano, incluindo a resolução de problemas, validação e flexibilidade), a gestão de 

stress (que se define como a capacidade do sujeito para enfrentar situações stressantes, 

mantendo a calma e estimulando o autocontrolo, incluindo a tolerância ao stress e o 

controlo dos impulsos), e o humor geral (definido como a capacidade que o individuo tem 

para se manter positivo e otimista, incluindo-se aqui a felicidade e o otimismo). 
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Petrides e Furham (2001) ilustraram também uma outra conceção de IE baseada 

nos pressupostos dos modelos mistos. Assemelhando-se ao modelo de Bar-On (1997), 

principalmente pela inclusão de fatores distintos do processamento de informação, os 

autores inovaram através da apresentação de uma visão que contempla a IE não como 

uma inteligência, mas como um traço pertencente à estrutura da personalidade (Petrides 

& Furham, 2001; Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007). Inicialmente, os autores começaram 

por definir a IE de traço como uma constelação de disposições e habilidades de auto-

perceção e não como uma classe de habilidades cognitivo-emocionais.(Petrides & 

Furham, 2001). Posteriormente, a definição foi complementada, apresentando a IE como 

uma constelação de disposições emocionais e capacidades auto-percetivas que 

representam o constructo como um composto bem definido nos níveis hierarquicamente 

mais baixos da estrutura da personalidade (Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007). Para a 

construção do modelo, Petrides e Furham (2001) iniciaram uma análise pormenorizada 

dos principais modelos de IE (Bar-On, 1997; Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1990) 

de forma a estruturar a composição do traço de personalidade proposto. Atendendo a esta 

análise, foram identificadas as seguintes dimensões: capacidade para adaptar-se a novas 

situações; assertividade: atitude de honestidade e disposição para defender os direitos 

pessoais; perceção emocional (isto é, ser claro sobre os próprios sentimentos e os 

sentimentos dos outros); expressão emocional (isto é, capacidade para comunicar 

sentimentos aos outros); gestão emocional (isto é, ser capaz de influenciar os sentimentos 

dos outros, utilizando as emoções de forma positiva); regulação emocional (isto é, 

capacidade para gerir emoções); impulsividade (isto é, capacidade de autorreflexão e 

baixa impulsividade); relações (isto é, capacidade para ter relações pessoais satisfatórias); 

autoestima (isto é, possuir autoconfiança); auto-motivação (isto é, motivação para 

enfrentar situações adversas); consciência social (isto é, possuir habilidades sociais e ter 

a capacidade para se envolver com outras pessoas); gestão do stress (isto é, capacidade 

para lidar com a pressão e gerir o stress); empatia (isto é, capacidade para se colocar no 

lugar do outro); felicidade (isto é, alegria e satisfação com a vida); e otimismo (isto é, 

atitude segura de conseguir ver os aspetos positivos da vida).  

Emotional Inteligence Questionnaire (TEIQue; Petrides, 2009). Trata-se de um 

questionário de autorrelato com uma escala do tipo Likert de 7 pontos, que apresenta uma 

consistência interna adequada, tal como apresentada nos seus estudos psicométricos 

(Pérez, Petrides, & Furnham, 2005; Petrides et al., 2004). Possuindo o instrumento várias 



7 
 

versões, importa destacar o TEI-Que-ASF (Petrides, Sangareau, Frederickson, & 

Furnham, 2006), uma versão direcionada para adolescentes entre os 11 e os 17 anos de 

idade. A IE é avaliada nos quatro seguintes fatores: bem-estar emocional A minha 

Custa-me c  

É-me difícil saber com exatidão q  

É-  

1.3. Inteligência emocional e sucesso escolar 

A investigação tem demonstrado que existe uma correlação positiva entre a IE e 

o sucesso escolar em adolescentes a frequentar o ensino secundário (Matthews, Roberts, 

& Zeidner, 2003; Parker et al., 2004; Petrides et al., 2004). O

são menos frequentes em alunos com uma IE mais desenvolvida 

(Petrides et al., 2004). Por outro lado, as classificações finais também se correlacionam 

positivamente com uma elevada IE (Parker et al., 2004). A investigação que tem 

identificado tais relações recorreu a questionários de autorrelato, nomeadamente o 

TEIQue-SF (Petrides & Furnham, 2006) e o Bar-On Emotional Quotient Inventory: 

Youth Version (Bar-On & Parker, 2000), respetivamente. Outros estudos identificam que 

alunos com uma perceção emocional mais elevada possuem melhores relações sociais 

com colegas e pais, sentindo menor pressão nos seus relacionamentos sociais, tendo assim 

um maior nível de confiança e perceção de competência (Salguero, Berrocal, Aranda, 

Castillo, & Palomera, 2011). Uma perceção de competência emocional mais 

desenvolvida é também impulsionadora de uma melhor satisfação com a vida por parte 

dos alunos e origina uma maior capacidade de enfrentar e resolver problemas sociais, 

nomeadamente através da estratégia do aumento das emoções positivas e diminuição das 

negativas (Garrido, Pacheco, & Peña, 2011; Rey, Extremera, & Pena, 2011). Mestre, 

Guil, Lopes, Salovey e Gil-Oarte (2006), fazendo uso do questionário de autorrelato da 

IE de Salovey, Mayer e Caruso (2002) corroboram o resultado obtido do estudo anterior 

e identificaram ainda a correlação positiva entre a gestão de emoções e as classificações 

escolares e a adaptação escolar de alunos de ambos os sexos. Estes estudos identificam 

assim a IE como um indicador estável do ajustamento social de adolescentes a frequentar 

o ensino secundário.  

1.4. Estudos diferenciais da inteligência emocional  

Os estudos das diferenças de género na IE têm demonstrado que alunos do sexo 

feminino possuem uma IE global mais desenvolvida do que alunos do sexo masculino 
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(Bueno, Santana, Zerbini, & Ramalho, 2006; Petrides, Furnham, & Martin, 2004; Siu, 

2009). Na base do proposto por Mayer, Salovey e Caruso (2000), as investigações têm 

indicado que a perceção emocional é a dimensão onde se verificam resultados mais 

elevados nas raparigas (Avsec, 2005; Bueno et al., 2006; Faria & Santos, 2005; Taksic, 

Mohoric, & Duran, 2009), o que significa que, em geral, as adolescentes possuem uma 

melhor perceção sobre a sua capacidade para compreender e identificar emoções 

comparativamente com os rapazes. A dimensão de capacidade para lidar com a emoção 

é a menos afetada pela variável género, não apresentando maioritariamente diferenças 

estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas (Avsec, 2005; Taksic et al., 

2009). Relativamente à dimensão expressão emocional, os estudos também não têm sido 

unânimes. Contudo, é possível identificar estudos que demonstram que as raparigas 

tendem a ter também aqui uma maior perceção de competência (Avsec, 2005; Bueno et 

al., 2006; Faria & Santos, 2005; Taksic et al., 2009). 

Atendendo que estamos no âmbito da perceção de competência (autorrelato), a 

desejabilidade social e a perceção do self, que é mais elevada nos rapazes do que nas 

raparigas, demonstrando que os rapazes tendem a ter uma perceção global sobre si 

superior (Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999; Rose, Larkin, Parker & Hands, 2015) 

podem influenciar a falta de unanimidade nos estudos alusivos às subdimensões da IE. 

Uma das justificações apresentadas para uma IE mais desenvolvida nas raparigas 

relaciona-se com o processo de desenvolvimento e de socialização, onde se podem 

identificar diferenças entre rapazes e raparigas. Os pais tendem a falar mais de 

sentimentos e emoções com as filhas (exceto a raiva) do que com os filhos, transmitindo-

lhes mais conhecimentos sobre o tema, permitindo que estas se desenvolvam mais 

rapidamente e utilizem um vocabulário mais adequado na identificação e na expressão 

emocional (Brody & Hall, 2000). Os homens, por seu lado, possuem níveis mais elevados 

de resistência ao stress e controlo de impulsos (Bar-On, Brown, Kirkcaldy, & Thome, 

2000; Petrides & Furhman, 2001). Nos rapazes, a IE tem-se revelado um preditor mais 

favorável na vida destes em comparação com as raparigas (Bracket, Mayer, & Warner, 

2004). 

Estudos diferenciais da IE têm também estudado as relações entre a IE e o estatuto 

socioeconómico (ESE) das famílias. Davis (2012) correlacionou o ESE com a IE (stress 

interpessoal, stress intrapessoal, gestão de stress, adaptabilidade e humor), identificando 

que apenas a adaptabilidade teve uma diferença significativa entre os grupos, sendo que 

quanto maior for o ESE maior é a adaptabilidade dos indivíduos. A baixa adaptabilidade 
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como subdimensão da IE em famílias com ESE mais baixo tem também vindo a ser 

associada à prática de violência doméstica e consumo de substâncias, embora estes 

comportamentos também ocorram em famílias com ESE mais elevados (Anshel & 

Delany, 2001; Bradley & Corwyn, 2002). Tendencialmente, um ESE mais baixo tem 

vindo a ser associado a baixos níveis de escolaridade, comparativamente com famílias de 

ESE mais elevado (Rutter, 1985). Adolescentes que vivam em agregados familiares com 

ESE mais baixo tendem a desenvolver uma perceção de qualidade de vida e uma 

autoestima mais baixa, o que pode levar a uma diminuição da capacidade para enfrentar 

desafios da vida e gestão de stress (Ristkari, Sourander, Ronning, Nikolakaros, & 

Helenius 2008). 

2. Violência no namoro em adolescentes 

Os conceitos de violência e agressão têm gerado alguma controvérsia devido à sua 

difícil definição (Arriaga & Oskamp, 1999; Caridade & Machado, 2006). Segundo Emery 

(1989), identificar um ato como sendo violento ou agressivo não se trata de uma decisão 

objetiva, mas sim de um julgamento social. A violência no namoro tem sido apresentada 

sob três formas: violência física, definida como a consumação, tentativa ou ameaça de 

agressão física, fazendo uso da força física ou de objetos, causando ferimentos no 

parceiro/a (Day et al., 2003); violência sexual, que engloba a adoção de comportamentos 

que promovam qualquer tipo de contacto sexual não consentido, como forçar relações 

sexuais ou práticas sexuais (Jewkes, Sen, & Moreno, 2002); e violência psicológica, que 

inclui comportamentos agressivos não físicos realizados sob intenção de magoar o 

parceiro, como por exemplo, humilhar, rebaixar, não interagir ou reduzir a liberdade 

social e de autonomia do parceiro (Jenkins & Aubé, 2002). 

 A literatura tem identificado subdimensões de violência psicológica não só no 

âmbito das relações de namoro ou conjugais, mas também em relações sociais e de 

trabalho (Lima & Sousa, 2015; Jenkins & Aubé, 2002; Zapanta, Kim, & Messinger, 

2010). Atendendo à presente investigação, importa salientar como subdimensões da 

violência psicológica três dimensões: o comportamento dominante, definido como uma 

série de comportamentos que têm como objetivo controlar as atividades da vítima nas 

áreas das relações, na família e no bem-estar emocional; a violência verbal, referente ao 

uso de palavras (e.g., ameaças, insultos, referir assuntos que incomodam) e silêncios 

intencionais (recusar falar sobre um assunto) para com o parceiro (Rivas, Gómez, 
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 e a desculpabilização da violência, que corresponde a atitudes 

de justificação e minimização do comportamento violento (Jenkins & Aubé, 2002). 

Os estudos nacionais e internacionais têm revelado níveis de prevalência de 

violência no namoro preocupantes, constituindo assim um problema social proeminente 

(Duarte & Lima, 2006; Matos, Machado, Caridade, & Silva, 2006). Em 2009, Machado, 

Caridade e Martins encontraram uma prevalência de vitimização de 25.4% (violência 

física e psicológica) junto de jovens que mantinham uma relação de namoro e em 2015 

Guerreiro et al. divulgam resultados que indicam que 35% dos adolescentes inquiridos já 

tinham sido vítimas de violência no namoro, sendo que 33% das raparigas e 36% dos 

rapazes admitiram já ter sido vítimas de pelo menos uma manifestação de violência no 

namoro. Em ambos os estudos não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre estudantes do sexo masculino e feminino relativamente à vitimização. 

Machado, Martins e Caridade (2014) compararam a prevalência da violência física entre 

casais de namorados com casados, encontrando níveis de prevalência de violência 

superiores nas relações de namoro, contribuindo assim para a demonstração da 

problemática numa perspetiva comparativa entre jovens e adultos. Internacionalmente, 

Martsolf, Crystal e Draucker (2012) estimaram que, de um ponto de vista global, 20% a 

50% dos adolescentes já experienciaram pelo menos uma situação de violência no 

namoro. Atendendo às manifestações de violência, a investigação tem demonstrado uma 

maior propensão para a prática da violência psicológica em detrimento das demais (Dixe, 

Rodrigues, Freire, Fernandes, & Dias, 2010; Duarte & Lima, 2006; Oliveira & Sani, 2005; 

Paiva & Figueiredo, 2004).  

A investigação no âmbito da violência no namoro tem indicado que atitudes 

favoráveis à violência são um bom preditor de comportamento violento numa relação de 

namoro (Franco, Bellerín, Borrego, Díaz, & Molleda, 2012; Puy, Hamby & Lindemuth, 

2014). Atitudes mais tolerantes face ao comportamento violento correlacionam-se 

positivamente com a perpetração da violência no namoro em comparação com atitudes 

menos tolerantes face à violência (Franco et al., 2012; González & Santana, 2001; Gracia, 

García, & Lila, 2009, 2011). Sujeitos com uma escolaridade mais baixa, com um estatuto 

social inferior ou que nunca estiveram envolvidos numa relação de namoro manifestam 

atitudes de maior apoio à prática de violência no namoro (Machado et al., 2009; 

Kaukinen, 2014).   

Machado, Caridade e Martins (2009) investigaram as atitudes de legitimação de 

violência no namoro, identificando que o apoio à violência é mais frequente em homens 
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e que este apoio tende a diminuir com a idade em ambos os sexos. Estas diferenças podem 

surgir devido à existência de crenças mais tradicionais dos rapazes, ao assumirem que 

possuem um estatuto social superior ao das raparigas e que devem preservar o seu poder 

na relação através de atos de violência e controlo, identificando também a violência como 

uma manifestação de amor (Próspero, 2007). No âmbito do comportamento dominante, 

os rapazes tendem a percecionar-se como tendo três vezes mais poder na relação, 

comparativamente com as namoradas, assumindo uma postura de maior controlo na 

relação (Wolfe, Wekerle, & Scott, 1996). Estes resultados não são, contudo, unânimes na 

literatura. Alguns estudos internacionais não têm encontrado diferenças de género 

estatisticamente significativas nas atitudes e na prevalência de violência no namoro 

(Sears, Byers, & Price, 2007; Straus, 2004; Straus & Ramirez, 2007; Swahn, Simon, 

Arias, & Bossarte, 2008).  

Relativamente à aceitação da violência no namoro, o estudo de Guerreiro et al. 

(2015) identificou uma legitimação da violência psicológica de 36.3%. Este estudo 

inovou ao separar a violência psicológica da violência verbal (e.g., insultos durante 

zangas, humilhação), identificando esta última como a manifestação de violência mais 

legitimada. Contudo, também não encontrou diferenças de género estatisticamente 

significativas entre estudantes do sexo masculino e feminino.  

3. Relação entre a inteligência emocional e a violência no namoro 

A relação entre a IE e a violência no namoro tem sido pouco estudada pela 

investigação no domínio. Contudo, existem estudos no âmbito da relação entre a IE e os 

comportamentos desviantes e agressivos entre pares que poderão informar acerca desta 

relação. A investigação tem demonstrado que a IE correlaciona-se de forma negativa com 

a adoção de comportamentos desviantes (Brackett, Mayer, & Warner, 2004; Hosseini & 

Anari 2011; Kokkinos & Kipritsi, 2011; Winters, Clift, & Dutton, 2004). Adolescentes 

com menor perceção e controlo emocional tendem a ter comportamentos mais agressivos 

(Downey, Johnston, Hansen, Birney, & Stough, 2010), tornando o mau uso das emoções 

um preditor de comportamentos de agressão física e verbal (Siu, 2009). Em contexto 

escolar, o bullying vem sendo relacionado com uma baixa IE (Garaigordobil & Oñederra, 

2010; Kokkinos & Kipritsi, 2011; Mavroveli & Sánchez, 2011; Schokman et al., 2014), 

sendo que a sua prática é mais frequente em rapazes do que em raparigas, estando 

associada a condutas antissociais. Os jovens mais capazes em termos de perceção, gestão, 

compreensão e expressão de emoções tendem a ser socialmente mais aceites por parte do 



12 
 

seu grupo de pares e a experienciar relações interpessoais de maior qualidade (Austin, 

Saklofske, & Egan, 2005; Ciarrochi, Chan, & Baigar, 2001). Por outro lado, adolescentes 

que apresentam níveis mais baixos de IE tendem a adotar um comportamento mais 

agressivo e mais conflituoso comparativamente aos que apresentam níveis superiores de 

IE (Mayer, Perkins, Caruso, & Salovey, 2001; Rubin, 1999).  

A investigação tem ainda demonstrado que adolescentes que possuem uma maior 

dificuldade na perceção das próprias emoções e que revelam dificuldades na sua gestão 

encontram-se mais suscetíveis a recorrer ao uso de substâncias como forma de apaziguar 

os seus estados emocionais adversos (Canto, Berrocal, Guerrero, & Extremera 2005; 

Trinidad & Johnson, 2002). O estudo de Claros e Sharma (2012) corrobora o exposto, 

mas não identifica uma associação entre a IE e o consumo de tabaco. Num estudo 

realizado junto de população toxicodependente, a IE surge como estando relacionada com 

a personalidade instável (Hosseini & Anari, 2011).  

Atendendo a que a IE se tem relacionado com o comportamento desviante e 

agressivo, e perante a ausência de estudos no âmbito da sua relação com a violência no 

namoro, a presente investigação procura dar um contributo para uma lacuna existente na 

ste uma relação entre a 

inteligência emocional e as atitudes face à define-se 

como objetivo principal do presente estudo relacionar a inteligência emocional com as 

atitudes de violência psicológica no namoro. Dada a relevância do género no 

desenvolvimento da IE, bem como na diferenciação dos comportamentos e atitudes de 

violência, e nomeadamente no namoro, este estudo pretende explorar em que medida o 

género influencia a relação entre a IE e as atitudes face à violência (psicológica) no 

namoro. Identificam-se ainda como objetivos secundários deste estudo os seguintes: 

contribuir para o estudo da validade e fidelidade dos instrumentos utilizados; explorar 

diferenças de escolaridade dos adolescentes face à IE e às atitudes de violência 

psicológica no namoro; e explorar diferenças da escolaridade dos pais dos alunos face à 

IE e às atitudes de violência psicológica no namoro. 

 

4. Método 

4.1. Participantes 

A amostra é não probabilística, constituída por conveniência e composta por 262 

alunos de três cursos científico-humanísticos do ensino secundário, do 10º ano (n = 119, 

45.4%), 11º ano (n = 72, 27.5%) e 12º ano (n = 71, 27.1%) de escolaridade, de três escolas 
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públicas do distrito de Viseu. Dos inquiridos, 145 são do sexo feminino (55.3%) e 114 do 

sexo masculino (43.5%), tendo idades compreendidas entre os 15 e 20 anos (M = 16.14, 

DP = 1.01). A maioria nunca reprovou de ano (n = 230, 87.8%). A escolaridade mais 

frequente da mãe é o ensino básico (n = 161, 61.5%), assim como a do pai (n = 172, 

65.6%). Em relação à experiência de namoro, 223 alunos (85.1%) admitem já ter tido 

pelo menos uma relação de namoro, sendo que 89 (39.9%) estão envolvidos numa relação 

de namoro no presente momento. Os relacionamentos são maioritariamente 

heterossexuais (n = 219, 83.6%), sendo que 15 (5.7%) admitiram já ter sido vítimas de 

violência no namoro e 11 (4.2%) de ter praticado essa mesma violência.  

4.2. Variáveis e instrumentos  

4.2.1. Caracterização sociodemográfica 

 Foram apresentadas 11 questões que procuraram caracterizar a amostra nas suas 

variáveis sociodemográficas, incluindo o ano escolar, se alguma vez reprovou de ano, o 

sexo, a idade e a escolaridade dos pais. Procurou-se ainda conhecer a experiência de 

namoro dos inquiridos, nomeadamente se o/a aluno/a está ou já esteve envolvido numa 

relação de namoro, se sofreu ou praticou algum tipo de violência e qual a sua orientação 

sexual. 

4.2.2. Inventário de Conflitos nas Relações de Namoro entre 

Adolescentes (versão reduzida) 

 O Inventário de Conflitos nas Relações de Namoro entre Adolescentes (versão 

reduzida), adaptado do Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (Wolfe et 

al., 2001), foi utilizado para avaliar as atitudes dos alunos face à adoção de 

comportamento violento em situações de conflito com o/a namorado/a. Originalmente 

com 70 itens, a escala pretende verificar a existência de comportamentos violentos numa 

relação de namoro a nível físico, psicológico e sexual. A adaptação do Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory  Short Version (CADRI  SV) foi realizada 

por Windle e Mrug (2009), junto de 601 crianças que frequentavam o quinto ano, tendo 

sido obtida uma consistência in .88. A versão reduzida possui 12 itens alusivos 

à violência física e psicológica no namoro, respondidos numa escala Likert de cinco 

Atendendo aos objetivos deste estudo, foram utilizados apenas oito itens que se 

reportavam especificamente à violência psicológica ( Fazê-lo/a  
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4.2.3. Questionário de Competência Emocional 

 O Questionário de Competência Emocional (Santos & Faria, 2005), adaptado do 

Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) de Taksic (2000), foi utilizado 

para avaliar a perceção de IE dos participantes. O questionário avalia três subdimensões 

da IE: perceção emocional com 15 itens, expressão emocional com 14 itens e a capacidade 

para lidar com a emoção com 16 itens. Os itens são respondidos recorrendo a uma escala 

do tipo Likert com seis pontos, em que 1 corresp presenta 

uma consistência interna junto da amostra representativa de alunos do ensino secundário, 

com idades entre os 15 e os 19 anos (N = 834), de  = .89. Atendendo à composição das 

suas subescalas, verificam-se os seguintes resultados de consistência interna: perceção 

 = .87, expressão emocional  = .79, e capacidade para lidar com a emoção  

= .74 (Taksic, 2000). A adaptação portuguesa foi realizada por Faria e Santos (2001), 

sendo a amostra constituída por 730 alunos do 10º e 12º ano do ensino secundário (n = 

381) e do 1º e 2º ano do ensino universitário (n = 349), obtendo-se uma consistência 

interna total de = .89. Atendendo à subamostra correspondente aos adolescentes a 

.88, sendo que as 

subescalas apresentam os seguintes resultados de consistência interna: perceção 

 = .84, .83, e capaci  

= .64.  

Os estudos de validação referenciados na literatura da escala QCE têm 

demonstrado a validade do questionário. O estudo croata de Taksic (2005) identificou 

correlações positivas entre as subescalas (.35-.55). Utilizando a análise fatorial 

confirmatória, foram identificados índices de ajuste satisfatórios, confirmando-se a 

existências das três subescalas (perceção emocional, expressão emocional e capacidade 

de lidar com a emoção). De forma a estimar a validade convergente e divergente, as 

subescalas e as pontuações totais foram correlacionadas com escalas que medem 

constructos semelhantes (traços de personalidade, autoconceito, habilidades sociais), 

tendo sido obtidos indicadores de validade da escala. Os resultados indicaram ainda 

correlações mais fortes com a escala de autorrelato da IE de Schutte et al. (1998).  

No estudo de validação para a realidade portuguesa, realizado por Santos e Faria 

(2005), os resultados da análise fatorial identificaram três fatores que explicam 

aproximadamente 30% da variância total (30.7%, para a amostra composta por alunos do 

ensino secundário). Neste estudo, a estrutura fatorial obtida na amostra do ensino 

secundário foi a seguinte: o fator 1 reúne 24 itens (13 da dimensão perceção emocional, 
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nove da dimensão capacidade para lidar com a emoção e dois da dimensão expressão 

emocional), o fator 2 agrupa 11 itens (todos da dimensão da expressão emocional) e o 

terceiro e último fator reúne os restantes 10 itens (sete da dimensão capacidade para lidar 

com a emoção, dois da dimensão perceção emocional e um da dimensão expressão 

emocional). Os fatores apresentam assim uma dimensão teórica muito próxima aos 

apresentados por Taksic (2005). Verifica-se assim que o instrumento tem revelado uma 

validade satisfatória e que a maioria dos itens apresenta uma maior prevalência dentro 

das suas dimensões teóricas. 

4.2.4. Escala de Atitudes Acerca da Violência no Namoro 

As atitudes de violência psicológica no namoro foram avaliadas através da 

adaptação da escala original Attitudes Toward Dating Violence Scale, desenvolvida e 

validada por Price, Byers e The Dating Violence Research Team (1999). Originalmente 

com 76 itens e com uma escala de resposta de Likert com cinco pontos, em que 1 

Esta escala avalia duas dimensões, as 

atitudes face à violência masculina no namoro e as atitudes face à violência feminina no 

namoro, sendo que cada uma inclui três subescalas: atitudes de violência física, atitudes 

de violência sexual e atitudes de violência psicológica. O estudo de validação demonstrou 

uma consistência interna de .77 na subescala Atitudes face à Violência Psicológica 

Masculina .79 nas Atitudes face à Violência Psicológica Feminina no 

namoro (Price et al., 1999). A adaptação portuguesa foi realizada por Saavedra, Machado 

e Martins (2008), junto de 411 alunos com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, 

apresentando uma consistência interna global de  = .94. Atendendo aos objetivos da 

presente investigação, foram retirados os itens alusivos à violência física e sexual, 

incluindo-se assim 28 itens relativos à violência psicológica, sendo que 15 itens avaliam 

a Um rapaz não deve 

avaliam as atitudes face à violência psicológica feminina 

ma rapariga . 

4.3. Procedimentos 

 A presente investigação segue uma metodologia quantitativa de cariz 

correlacional exploratório. Os critérios de inclusão na amostra implicam que os 

participantes sejam adolescentes a frequentar o ensino secundário regular de escolas 

públicas do distrito de Viseu, que não sejam alvo de medidas de educação especial. A 

recolha de dados foi realizada em contexto de sala de aula, numa hora previamente 
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indicada pelos professores. Com a presença do investigador durante o processo de recolha 

de dados, foi administrado o protocolo de investigação, com uma duração média de 30 

minutos, tendo os alunos sido informados acerca do anonimato e confidencialidade das 

suas informações. Todo o processo foi realizado após ser recolhida a autorização do 

Ministério da Educação (n.º 0513900001), da Escola, dos Encarregados de Educação e 

dos alunos inquiridos, tendo sempre um cariz voluntário de participação. Os dados foram 

recolhidos no terceiro período do ano letivo 2015/1016. 

Terminado o processo de recolha de dados, estes foram inseridos no programa 

IBM SPSS para se proceder à análise dos mesmos. A análise dos dados 

sociodemográficos para a caracterização da amostra recorreu à estatística descritiva. Foi 

realizado o estudo das propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados. 

Inicialmente, os dados foram submetidos a uma análise da sensibilidade, descrevendo-se 

o mínimo, máximo, média, desvio padrão, assimetria e curtose, considerando-se como 

pontos críticos uma assimetria acima de 1 e curtose acima de3. Posteriormente, conduziu-

se uma análise fatorial exploratória recorrendo-se a uma análise de componentes 

principais com rotação varimax, reconhecendo-se a validade das escalas através do estudo 

das comunalidades dos itens e das suas saturações nos fatores, bem como do total da 

variância explicada por cada fator identificado. Por fim, o estudo da fiabilidade recorreu 

à análise da consistência interna através do alfa de Cronbach, tendo-se ainda examinado 

a correlação do item com o total corrigido da respetiva subescala, bem como a variação 

do alfa se eliminado o item. Os estudos de diferenças entre grupos foi realizado através 

do teste t e da Anova unifatorial, recorrendo-se ao teste Post-Hoc de Bonferroni. O estudo 

das relações entre variáveis foi efetuado através da análise das correlações de Pearson, 

quer para a amostra total, quer para as subamostras em função do sexo.   

5. Resultados  

5.1. Estudo das propriedades psicométricas do Questionário de Competência 

Emocional, do Inventário de Conflitos nas Relações de Namoro entre 

Adolescentes (versão reduzida) e Escalas de Atitudes de Violência no Namoro  

Questionário de Competência Emocional  

 A análise de sensibilidade dos itens do QCE (Taksic, 2000; versão adaptada de 

Santos & Faria, 2005) recorreu ao estudo do mínimo, máximo, média, desvio padrão, 

assimetria e curtose. Na dimensão Perceção Emocional, todas as respostas atribuídas 

pelos participantes variam entre o mínimo e máximo teórico (1 e 6), à exceção dos itens 
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pe3 e pe15, que variam entre 2 e 6. A média de respostas encontra-se acima do ponto 

médio teórico da escala e o desvio padrão revelou-se adequado na generalidade, 

demonstrando uma dispersão satisfatória dos itens, o que traduz uma adequada 

variabilidade nas respostas. Através da leitura da tabela 1 é possível verificar que não 

existem problemas significativos de assimetria e de curtose. 

Tabela 1 

Estatística Descritiva dos Itens da Dimensão Perceção Emocional 

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

pe3 261 2 6 4.59 1.02 -.60 .13 

pe6 262 1 6 3.64 1.01 -.66 .54 

pe9 261 1 6 4.74 .96 -.88 1.00 

pe12 262 1 6 4.71 .91 -.79 1.12 

pe15 262 2 6 5.12 .90 -1.01 1.04 

pe18 262 1 6 3.98 1.03 -.31 .06 

pe21 262 1 6 4.66 .86 -.80 1.42 

pe24 261 1 6 4.23 1.06 -.74 .98 

pe27 261 1 6 4.39 1.25 -.55 -.20 

pe30 262 1 6 4.18 1.05 -.58 .34 

pe33 262 1 6 4.23 .94 -.45 1.04 

pe36 262 1 6 4.29 1.08 -.61 .60 

pe39 260 1 6 4.67 .95 -.97 1.69 

pe42 262 1 6 4.60 .95 -.77 1.17 

pe44 261 1 6 4.80 .98 -.67 .64 

 

Na dimensão Expressão Emocional, excetuando o item ee23 (cujas respostas 

variam entre 2 e 6), todas as respostas atribuídas pelos participantes variam entre o 

mínimo e máximo teórico (1 e 6). A média de respostas encontra-se acima do ponto médio 

teórico da escala e o desvio padrão indica uma boa dispersão dos itens, o que traduz uma 

adequada variabilidade de respostas. Na tabela 2 é possível ainda verificar que não 

existem problemas de normalidade na distribuição. 

  



18 
 

Tabela 2 

Estatística Descritiva dos Itens da Dimensão Expressão Emocional 

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

ee2 261 1 6 4.18 1.24 -.44 -.20 

ee5 262 1 6 4.20 1.23 -.27 -.64 

ee8 262 1 6 4.51 1.06 -.60 .14 

ee11 261 1 6 4.20 1.14 -.20 -.35 

ee14 262 1 6 4.18 1.13 -.19 -.44 

ee17 262 1 6 4.31 1.10 -.33 .06 

ee20 262 1 6 4.50 1.17 -.65 .00 

ee23 257 2 6 4.61 1.18 -.61 -.40 

ee26 261 1 6 4.50 1.15 -.72 .50 

ee29 259 1 6 3.74 1.17 -.31 -.10 

ee32 262 1 6 4.92 1.00 -1.06 1.42 

ee35 262 1 6 4.50 1.18 -.51 -.39 

ee38 260 1 6 4.42 1.07 -.43 -.14 

ee41 262 1 6 4.60 1.00 -.69 .74 

 

Na dimensão Capacidade de Lidar com a Emoção, todas as respostas atribuídas 

pelos participantes variam entre o mínimo e máximo teórico (1 e 6), à exceção do item 

cl1 cujas respostas variam entre 2 e 6. A média de respostas encontra-se acima do ponto 

médio teórico da escala e o desvio padrão revela uma adequada dispersão. Note-se que 

esta subescala apresenta seis itens com médias muito elevadas, com valores muito 

próximos ou acima de 5 pontos (cl7, cl10, cl22, cl25, cl43, cl45). Estes itens apresentam 

assimetrias um pouco acima da unidade.  
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Tabela 3 

Estatística Descritiva dos Itens da Dimensão Capacidade para Lidar com a Emoção   

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

cl1 262 2 6 3.89 1.31 -.39 -.46 

cl4 261 1 6 4.36 1.17 -.59 .03 

cl7 260 1 6 5.04 1.10 -1.43 2.02 

cl10 262 1 6 5.08 1.03 -1.30 2.07 

cl13 261 1 6 3.73 1.48 -.10 -.87 

cl16 261 1 6 4.52 1.09 -.76 .53 

cl19 261 1 6 4.38 1.17 -.79 .50 

cl22 261 1 6 5.01 1.13 -1.18 1.09 

cl25 262 1 6 4.96 1.09 -1.29 1.86 

cl28 262 1 6 4.32 1.16 -.60 .35 

cl31 261 1 6 4.25 1.07 -.54 .52 

cl34 262 1 6 4.58 1.07 -.78 .62 

cl37 260 1 6 4.50 1.12 -.82 .83 

cl40 261 1 6 4.33 .99 -.48 .19 

cl43 262 1 6 5.11 .91 -1.22 2.52 

cl45 262 1 6 4.96 1.01 -1.16 1.74 

 

Atendendo ao conjunto de resultados apresentados, podemos referir que os itens 

que integram as três dimensões do QCE apresentam uma adequada sensibilidade  

Para estudar a validade do instrumento e atendendo às dificuldades levantadas por 

Santos e Faria (2005) que mostram que as dimensões identificadas incluem itens de 

diferentes dimensões teóricas, optou-se pela manutenção da distribuição teórica de cada 

dimensão do QCE, de acordo com o teoricamente proposto (Taksic, 2000). Deste modo, 

foi realizada uma análise fatorial exploratória para cada dimensão, forçando a extração 

de um fator. Os itens que apresentaram comunalidades abaixo de .20 foram eliminados 

por terem pouca relação com a dimensão em estudo. Foram retidos os itens com pesos de 

saturação acima de .40 no fator.  

Relativamente à dimensão Perceção Emocional, a aplicação dos testes de Kaiser-

Mayer-Olkin (KMO = .92) e de Esfericidade de Bartlett [ 2(91) = 1404.25, p < .001] 
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permitiu verificar que os dados são fatorizáveis. Nesta dimensão, o item 15 foi eliminado 

por apresentar comunalidade de .17. Para os restantes 14 itens, tal como se observa na  

tabela 4, é possível verificar que foram obtidas comunalidades superiores a .20 em todos 

os itens (variando entre .25 e .60). O fator identificado apresenta um eigenvalue de 6.12, 

explicando 43.73% da variância total dos dados. As saturações fatoriais variam entre .50 

(pe25) e .78 (pe36).  

Tabela 4 

Análise Fatorial Exploratória dos Itens da Dimensão Perceção Emocional  

 F1 h2 

pe36 .78 .60 

pe39 .76 .58 

pe21 .74 .55 

pe33 .71 .51 

pe30 .69 .48 

pe9 .68 .46 

pe42 .68 .46 

pe18 .64 .41 

pe24 .64 .41 

pe12 .64 .40 

pe27 .61 .37 

pe44 .59 .35 

pe3 .56 .31 

pe6 .50 .25 

 

Relativamente à análise da dimensão Expressão Emocional, a aplicação dos testes 

de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO = .90) e de Esfericidade de Bartlett [ 2(91) = 1291.34, p 

< .001] permitiu verificar que os dados são fatorizáveis. O item ee5 foi eliminado por 

apresentar uma comunalidade de .06, o item 26 foi eliminado por apresentar uma 

comunalidade de .12 e o item 29 foi eliminado por apresentar uma comunalidade de .20. 

Assim, e com base nas respostas aos restantes 11 itens, foram obtidas comunalidades 

superiores a .20 em todos os itens (variando entre .24 e .63). O fator apresenta um 
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eigenvalue de 5.30 que explica 48.20% da variância total dos dados. As saturações 

fatoriais variam entre .49 (ee8) e .79 (ee11, ee17), como se pode verificar na tabela 5. 
 

Tabela 5 

Análise Fatorial Exploratória dos Itens da Dimensão Expressão Emocional  

 F2 h2 

ee11 .79 .63 

ee17 .79 .63 

ee38 .78 .61 

ee23 .76 .58 

ee14 .74 .54 

ee20 .72 .52 

ee41 .67 .45 

ee2 .65 .42 

ee35 .61 .37 

ee32 .56 .31 

ee8 .49 .24 

 

Relativamente à dimensão Capacidade de Lidar com a Emoção, a aplicação dos 

testes de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO = .86) e de Esfericidade de Bartlett [ 2(78) = 761.56, 

p < .001] permitiu verificar que os dados são fatorizáveis. O item cle1 foi eliminado por 

apresentar uma comunalidade de .13, o item cle4 foi eliminado por apresentar uma 

comunalidade de .15 e o item cle13 por apresentar uma comunalidade de .02. Assim, e 

com base nas respostas aos restantes 13 itens, a análise fatorial exploratória mostrou 

comunalidades superiores a .20 em todos os itens (variando entre .21 e .54). O fator 

identificado apresenta um eigenvalue de 4.25 que explica 32.71% da variância total dos 

dados. As saturações fatoriais variam entre .74 (cl34) e .46 (cl45), como se pode verificar 

na tabela 6. 
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Tabela 6 

Análise Fatorial Exploratória dos Itens da Dimensão Capacidade para Lidar com a 

Emoção  

 F2 h2 

cl34 .74 .54 

cl19 .69 .48 

cl31 .62 .38 

cl28 .62 .38 

cl43 .57 .33 

cl40 .57 .32 

cl25 .56 .31 

cl37 .56 .31 

cl22 .51 .26 

cl7 .50 .25 

cl10 .48 .23 

cl16 .48 .23 

cl45 .46 .21 

 

Atendendo ao conjunto de informações recolhidas através do estudo da escala, 

sugere-se que o QCE apresenta boa validade. As suas subescalas teóricas, analisadas 

autonomamente, apresentam boa validade. 

O estudo da fiabilidade das dimensões do QCE recorreu à análise da consistência 

interna através do alfa de Cronbach. O fator Perceção E , o 

que indica uma fiabilidade muito satisfatória. Complementarmente, através da leitura da 

tabela 7, verifica-se que todas as correlações corrigidas dos itens com o total desta 

subescala encontram-se acima do valor crítico de .20, variando entre .35 (pe15) e .72 

(pe36). Nenhum item, se retirado, provoca um acréscimo do alfa inicial para esta 

subescala. No seu conjunto, estas informações permitem concluir que a subescala 

apresenta fiabilidade muito satisfatória.  
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Tabela 7 

Fidelidade dos Itens da Dimensão Perceção Emocional  

 M DP ritc  

pe3 4.59 1.02 .48 .89 

pe6 3.64 1.02 .43 .90 

pe9 4.74 .96 .60 .89 

pe12 4.71 .91 .55 .89 

pe18 3.99 1.03 .57 .89 

pe21 4.67 .86 .67 .89 

pe24 4.23 1.05 .57 .89 

pe27 4.39 1.25 .55 .89 

pe30 4.17 1.05 .63 .89 

pe33 4.23 .94 .64 .89 

pe36 4.30 1.06 .72 .88 

pe39 4.69 .93 .70 .88 

pe42 4.61 .94 .60 .89 

pe44 4.81 .98 .55 .89 
 

 

Relativamente ao fator Expressão Emocional, este = .89, 

indicando igualmente uma consistência interna muito satisfatória. Através da leitura da 

tabela 8, observam-se correlações corrigidas do item com o total da subescala acima de 

.20, variando entre .43 (ee8) e .72 (ee11, ee17). Nenhum item se eliminado provoca um 

aumento do alfa. No seu conjunto, estas informações permitem concluir que a subescala 

apresenta fiabilidade satisfatória.  
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Tabela 8 

Fidelidade dos Itens da Dimensão 89) 

 M DP Ritc  

ee2 4.18 1.23 .57 .88 

ee8 4.49 1.06 .43 .89 

ee11 4.18 1.14 .72 .87 

ee14 4.18 1.12 .65 .88 

ee17 4.32 1.09 .72 .87 

ee20 4.52 1.15 .64 .88 

ee23 4.64 1.16 .69 .88 

ee32 4.94 1.00 .48 .89 

ee35 4.51 1.19 .54 .88 

ee38 4.41 1.07 .71 .87 

ee41 4.61  .99 .58 .88 

 

O fator Capacidade para Lidar com a E

uma fiabilidade muito satisfatória. Complementarmente, através da leitura da tabela 9, 

observam-se correlações corrigidas do item com o total da subescala acima de .20 (.36 - 

.64). Nenhum item se retirado, provoca um acréscimo do alfa inicial para esta subescala. 

No seu conjunto, estas informações permitem concluir que a subescala apresenta 

fiabilidade satisfatória.   
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Tabela 9 

Fidelidade dos Itens da Dimensão Capacidade para Lidar com a Emoção ( 2)  

 M DP ritc  

cl7 5.08 1.05 .41 .82 

cl10 5.08 1.04 .39 .82 

cl16 4.51 1.10 .38 .82 

cl19 4.38 1.17 .59 .80 

cl22 5.01 1.14 .42 .82 

cl25 4.98 1.07 .46 .81 

cl28 4.33 1.15 .51 .81 

cl31 4.25 1.07 .52 .81 

cl34 4.59 1.07 .64 .80 

cl37 4.51 1.12 .45 .81 

cl40 4.33 1.00 .46 .81 

cl43 5.12 .91 .46 .81 

cl45 4.97 1.01 .36 .82 

  

É assim possível observar que o instrumento possui uma boa fiabilidade, uma vez 

que apresenta valores de alfa de Cronbach bastante satisfatórios e correlações corrigidas 

do item com o total da subescala acima maioritariamente acima de .20. 

 

Inventário de Conflitos nas Relações de Namoro entre Adolescentes (Versão 

Reduzida)  

Nesta escala todas as respostas atribuídas pelos participantes variam entre o 

mínimo e máximo teórico (1 e 5). A média de respostas encontra-se abaixo do ponto 

médio teórico da escala, o que demonstra que na sua generalidade os alunos apresentam 

atitudes desfavoráveis à adoção de comportamento violento em situações de conflito com 

o/a namorado/a. O desvio padrão revela uma baixa dispersão, o que é demonstrativo de 

uma homogeneidade de respostas. Complementando, através da tabela 10 é possível 

verificar problemas de curtose nos itens cadri2 e cadri3. Os itens cadri5 e cadri8 

apresentam valores ligeiramente acima do recomendado em termos de assimetria.  
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Tabela 10 

Estatística Descritiva dos Itens da Escala CADRI  SV 

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

cadri1 261 1 5 2.49 1.14 .21 -.79 

cadri2  262 1 5 1.30 .68 2.83 9.20 

cadri3 261 1 5 1.50 .85 1.88 3.51 

cadri4  262 1 5 1.94 1.00 .86 .03 

cadri5  262 1 5 1.69 1.04 1.44 1.12 

cadri6  262 1 5 2.24 1.16 .54 -.71 

cadri7  262 1 5 1.98 1.14 .98 .10 

cadri8  260 1 5 1.82 1.13 1.33 .86 

 

Com base nas respostas aos 8 itens da escala CADRI  SV, procedeu-se a uma 

análise de componentes principais. Optou-s zê-lo sentir 

apresentar uma comunalidade inferior a .20 e por, se retirado, proporcionar 

um aumento no total da variância explicada de 47.44% para 50.48%. Atendendo aos 

restantes sete itens da escala CADRI  SV, a aplicação dos testes de Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO = .85) e de Esfericidade de Bartlett [ 2(21) = 586.06, p < .001] permitiu verificar 

que os dados são fatorizáveis. Foram obtidas comunalidades superiores a .20 em todos os 

itens (variando entre .41 e .57), o que mostra adequados níveis de relação entre os itens e 

os fatores. Através da análise de componentes principais (tabela 11) foi identificado um 

fator com eigenvalue superior à unidade. O fator, com valor próprio de 3.53, explica 

50.48% da variância total. As saturações fatoriais dos itens neste fator variam entre .64 

(cadri5) e .75 (cadri3). 
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Tabela 11  

Análise de Componentes Principais dos Itens da Escala CADRI  SV 

   F1 h2 

cadri3  .75 .57 

cadri8  .73 .53 

cadri7  .72 .52 

cadri4  .72 .51 

cadri6  .70 .49 

cadri2  .70 .49 

cadri5  .64 .41 
 

 

É assim possível identificar-se que o questionário é válido para a presente amostra. 

O estudo da fiabilidade do fator identificado da escala CADRI  SV recorreu à análise da 

consistência interna através do alfa de Cronbach. Este fator , o que 

indica uma fiabilidade satisfatória. Complementarmente, através da leitura da tabela 12, 

verifica-se que todas as correlações corrigidas dos itens com o total desta subescala 

encontram-se acima do valor crítico de .20, variando entre .50 (cadri5) e .62 (cadri3). 

Verifica-se, ainda, que nenhum item se eliminado provoca uma subida do alfa. Estas 

informações reforçam a adequada fiabilidade da subescala.  

É assim possível verificar que o instrumento possui uma boa fiabilidade e 

validade. Doravante, o constructo avaliado pelo CADRI-SV será designado de atitudes 

globais face à violência no namoro. 
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Tabela 12 

Análise da Fidelidade dos Itens da Escala CADRI  SV (  

  M  DP ritc  

cadri2 1.29 .66 .57 .81 

cadri3 1.50 .85 .62 .80 

cadri4 1.93 1.00 .60 .80 

cadri5 1.69 1.04 .50 .82 

cadri6 2.23 1.16 .59 .80 

cadri7 1.98 1.14 .60 .80 

cadri8 1.82 1.13 .61 .80 

 

Atitudes de Violência Psicológica no Namoro  

Relativamente à Escala de Atitudes de Violência Psicológica no Namoro, todas as 

respostas variam entre o mínimo e máximo teórico (1 e 5, respetivamente). A média de 

respostas encontra-se maioritariamente abaixo do ponto médio teórico da escala, 

excetuando os itens avp5, avp10, avp17 e avp18. Este facto revela que na sua generalidade 

os alunos apresentam atitudes desfavoráveis à adoção de violência psicológica no 

namoro. O desvio padrão revela no seu global uma adequada dispersão, sendo que 

somente os itens avp12, avp16, avp20 e avp26 revelam baixa dispersão. 

Complementando, através da tabela 13 é possível verificar graves problemas de 

assimetria e curtose nos itens avp12 (Ass = 3.51, Curt = 11.98) e avp26 (Ass = 3.46, Curt 

= 11.69). Optou-se pela eliminação destes itens por apresentarem problemas 

significativos de distribuição.  
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Tabela 13 

Estatística Descritiva dos Itens da Escala Atitudes de Violência Psicológica no Namoro 

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

avp1  262 1 5 2.48 1.17 .55 -1.64 

avp2  262 1 5 2.82 1.59 .15 -1.55 

avp3  262 1 5 1.81 1.29 1.38 .48 

avp4  262 1 5 3.00 1.43 -.08 -1.37 

avp5  261 1 5 3.38 1.82 -.41 -1.71 

avp6  260 1 5 2.45 1.32 .38 -1.13 

avp7  260 1 5 1.55 1.03 1.89 2.63 

avp8 262 1 5 1.61 1.04 1.65 1.76 

avp9 262 1 5 3.03 1.40 -.07 -1.31 

avp10 260 1 5 3.46 1.73 -.50 -1.53 

avp11 261 1 5 1.97 1.19 .98 -.25 

avp12 261 1 5 1.23 .74 3.51 11.98 

avp13 260 1 5 2.38 1.57 .68 -1.17 

avp14 262 1 5 1.89 1.23 1.15 .07 

avp15 261 1 5 1.49 .96 2.20 4.31 

avp16 260 1 5 3.54 1.73 -.59 -1.46 

avp17 261 1 5 3.51 1.72 -.54 -1.48 

avp18 261 1 5 1.77 1.23 1.48 .89 

avp19 261 1 5 1.59 .99 1.57 1.34 

avp20 260 1 5 2.27 1.38 .62 -1.07 

avp21 259 1 5 1.62 1.02 1.56 1.40 

avp22 262 1 5 1.55 1.01 1.92 2.87 

avp23 261 1 5 2.21 1.23 .67 -.76 

avp24 260 1 5 1.76 1.19 1.45 .90 

avp25 261 1 5 1.23 .74 3.46 11.69 

avp26 262 1 5 2.15 1.28 .78 -.64 

avp27 262 1 5 1.86 1.16 1.09 -.06 

avp28 261 1 5 2.40 1.67 .64 -1.32 
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Realizou-se posteriormente uma análise de componentes principais onde foram 

identificados sete fatores empíricos. Seguindo a opção tomada no estudo de validação da 

escala (Saavedra, Machado, & Martins, 2008), a extração foi forçada para dois fatores, 

mas não se conseguiram organizar de acordo com a distribuição teórica (expectavelmente 

14 itens de violência psicológica masculina e 12 itens de violência psicológica feminina). 

Atendendo a este resultado, selecionaram-se os itens da dimensão violência psicológica 

masculina (avp1, avp2, avp3, avp4, avp5, avp6, avp7, avp8, avp9, avp10 avp11, avp13, 

avp14 e avp15) e efetuou-se uma análise de componentes principais com rotação varimax 

para estes itens, identificando-se três fatores que explicam 67.01% da variância total dos 

resultados. Efetuou-se o mesmo procedimento para os itens da violência psicológica 

feminina (avp16, avp17, avp18, avp19, avp20, avp21, avp22, avp23, avp24, avp24, avp25 

e avp26), encontrando-se igualmente três fatores que explicam 63.10% da variância total. 

Assumindo esta distribuição e efetuando uma análise de conteúdo dos itens, verificou-se 

que não existe uma equivalência completa entre os itens de violência psicológica 

masculina e violência psicológica feminina. Mantiveram-se assim apenas os itens que 

eram equivalentes nas suas duas versões (masculino e feminino) dentro dos fatores 

encontrados e que possuíam comunalidades superiores ao valor crítico de .20. Realizou-

se novamente uma análise de componentes principais com rotação varimax com os itens 

selecionados dentro dos critérios referidos (avp3, avp5, avp6, avp8, avp10, avp11, avp15, 

avp16, avp17, avp19, avp22, avp23, avp24, avp26). A aplicação dos testes de Kaiser-

Mayer- p < .001] 

permitiu verificar que os dados são fatorizáveis. Foram obtidas comunalidades superiores 

a .20 em todos os itens (variando entre .46 e .88). 

Através da análise de componentes principais (tabela 14) foram identificados três 

fatores com eigenvalue superior à unidade que explicam no seu conjunto 64.92% da 

variância total dos dados. O fator 1, composto por seis itens (avp3, avp8, avp15, avp19, 

avp22 e avp24) apresenta um valor próprio = 4.70, explicando 33.56% da variância total 

dos dados. As saturações fatoriais deste fator variam entre .73 (avp24) e .79 (avp8). O 

segundo fator, composto por quatro itens (avp5, avp10, avp16 e avp17), apresenta um 

valor próprio = 2.86, explicando 20.46% da variância total dos resultados. Este fator 

apresenta saturações fatoriais que variam entre .86 (avp5) e .92 (avp16;avp17). O terceiro 

e último fator identificado é composto por quatro itens (avp6, avp11, avp23 e avp26) e 

apresenta um valor próprio de 1.53, explicando 10.90% da variância total dos resultados. 

Este fator apresenta saturações fatoriais que variam entre .68 (avp6, avp26) e .72 (avp23). 
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Atendendo ao conteúdo dos itens e à literatura no domínio (Lima & Sousa, 2015; Rivas, 

, os fatores 

identificados parecem representar atitudes referentes a vários subdimensões de violência 

psicológica, nomeadamente o Comportamento Dominante (F1), a Violência Verbal (F2) 

e a Desculpabilização da Violência (F3).  
 

Tabela 14 

Análise de Componentes Principais dos Itens das Atitudes de Violência Psicológica no 

Namoro 

 F1 F2 F3 h2 

avp8 .79   .64 

avp19 .78   .63 

avp3  .78   .62 

avp22 .77   .62 

avp15 .74   .59 

avp24 .73   .55 

avp16  .92  .87 

avp17  .92  .88 

avp10  .90  .81 

avp5  .86  .76 

avp23   .72 .56 

avp11   .70 .55 

avp6   .68 .46 

avp26   .68 .54 

Valor próprio 4.70 2.86 1.53  

% Variância 33.56% 20.46% 10.90%  

  

O estudo da fiabilidade das dimensões das atitudes de violência psicológica no 

namoro identificadas anteriormente recorreu à análise da consistência interna através do 

alfa de Cronbach. O primeiro fator identificado (F1 = Comportamento Dominante) 

= .87, indicando uma consistência interna muito satisfatória. Através da 

leitura da tabela 15, observam-se correlações corrigidas do item com o total da subescala 

acima de .20, variando entre .64 (cd24) e .70 (cd3). Nenhum item se retirado provoca um 
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aumento do alfa inicial para esta subescala. No seu conjunto, estas informações permitem 

concluir que a subescala apresenta fiabilidade muito satisfatória.  

Tabela 15 

Fidelidade dos Itens da Dimensão Comportamento Dominante ( ) 

 M DP ritc  

cd3 1.81 1.29 .70 .85  

cd8 1.60 1.04 .69 .85 

cd15 1.49 .96 .67 .85 

cd19 1.59 .99 .69 .85 

cd22 1.54 1.01 69 .85 

cd24 1.76 1.19 .64 .86 

 

Relativamente ao segundo fator (F2 = Violência Verbal), obteve- = .93, o 

que indica uma fiabilidade muito satisfatória. Complementarmente, através da leitura da 

tabela 16, verifica-se que todas as correlações corrigidas dos itens com o total desta 

subescala encontram-se acima do valor crítico de .20, variando entre .79 (vv5) e .87 (vv16, 

vv18). Nenhum item, se retirado, provoca um acréscimo do alfa inicial para esta subescala. 

No seu conjunto, estas informações permitem concluir que a subescala apresenta 

fiabilidade muito satisfatória.  
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Tabela 16 

Fidelidade dos Itens   

 M DP ritc  

vv5 3.39 1.83 .79 .93 

vv10 3.46 1.73 .82 .91 

vv16 3.55 1.73 .87 .90 

vv17 3.51 1.72 .87 .90 

 

O terceiro e último fator identificado (F3 = Desculpabilização da Violência) 

através da leitura da tabela 17, observam-se correlações corrigidas do item com o total da 

subescala acima de .20, variando entre .35 (dv6) e .52 (dv11). Nenhum item, se retirado, 

provoca um acréscimo do alfa inicial para esta subescala. No seu conjunto, estas 

informações permitem concluir que a subescala apresenta fiabilidade satisfatória. 

 

Tabela 17 

Fidelidade dos Itens da Dimensão Desculpabilização da Violência ( ) 

 M DP ritc  

dv6 2.46 1.32 .35 .68 

dv11 1.98 1.19 .52 .57 

dv23 2.22 1.23 .49 .59 

dv26 2.15 1.28 .49 .59 

 

 É assim possível identificar que o instrumento, no seu conjunto possui uma boa 

fiabilidade. Em suma, as escalas utilizadas neste estudo, e após as modificações 

necessárias, apresentam adequada validade de constructo e fiabilidade, identificando-se 

as seguintes dimensões para as análises subsequentes: Perceção Emocional, Expressão 

Emocional, Capacidade para Lidar com a Emoção, Atitudes Globais face à Violência no 

Namoro, Comportamento Dominante, Violência Verbal e Desculpabilização da 

Violência.   
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5.2. Descrição da inteligência emocional, atitudes globais face à violência no 

namoro, e atitudes face à violência verbal, ao comportamento dominante e à 

desculpabilização da violência 

 

Com base nos itens identificados para cada fator avaliado, calcularam-se scores 

para as dimensões através do cálculo da média aritmética das respostas aos itens que 

integram cada uma das dimensões. Nos fatores identificados previamente (tabela 18), as 

respostas não variam entre o seu mínimo e máximo teórico, à exceção das atitudes globais 

face à violência no namoro e da violência verbal, que variam entre 1 e 5. A média de 

respostas das atitudes globais face à violência no namoro, do comportamento dominante 

e da desculpabilização da violência encontram-se abaixo do ponto médio teórico da 

escala, o que pressupõe atitudes pouco favoráveis à adoção dos respetivos 

comportamentos. O desvio padrão das referidas pontuações indica uma boa dispersão dos 

resultados. A média de resposta na violência verbal encontra-se acima do ponto médio da 

escala (M = 3.47, DP = 1.59), revelando que os alunos apresentam atitudes favoráveis à 

prática da violência verbal numa relação de namoro. O desvio padrão indica adequada 

dispersão. As dimensões representantes da IE (perceção emocional, expressão emocional 

e capacidade para lidar com a emoção) apresentam uma média de resposta acima do ponto 

médio da escala, o que revela uma perceção positiva dos participantes face às suas 

competências emocionais. O desvio padrão indica uma boa dispersão das respostas. 

Através da tabela 18 é também possível verificar que não existem desvios significativos 

à normalidade na distribuição das dimensões avaliadas.  
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Tabela 18 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência  

 N Min Max M DP Ass. Curt. 

Atitudes Globais 

face à Violência 

no Namoro 

262 1.00 5.00 1.78 .71 1.25 1.98 

Perceção 

Emocional 
262 1.93 6.00 4.45 .64 -.65 1.09 

Expressão 

Emocional 
262 2.57 6.00 4.38 .69 -.21 -.37 

Capacidade para 

Lidar Emoções 
262 2.56 5.75 4.56 .56 -.54 .61 

Violência Verbal 261 1.00 5.00 3.47 1.59 .54 -1.35 

Comportamento 

Dominante 
262 1.00 4.50 1.64 .84 1.59 2.01 

Desculpabilização 

da Violência 
262 1.00 4.50 2.19 .90 .49 -.52 

 

Analisando os resultados em função do sexo, verifica-se através da leitura da 

tabela 19 que existem diferenças estatisticamente significativas entre o sexo masculino e 

feminino na expressão emocional [t (257) = 2.31 p <.05], sendo que os rapazes (M = 4.49, 

DP = .70) apresentam níveis superiores comparativamente às raparigas (M = 4.29, DP = 

.67). Na capacidade para lidar com a emoção também existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos [t(257) = 2.48, p <.01], sendo que o sexo masculino (M = 

4.66, DP = .60) apresenta níveis superiores em comparação com o sexo feminino (M = 

4.48, DP = .53). Nas dimensões representativas das atitudes de violência psicológica no 

namoro, verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre sexos no 

comportamento dominante [t(218.17) = 3.06 p <001), sendo que os rapazes (M = 1.82, 

DP = .91) demonstram uma maior aceitação dessa atitude comparativamente com as 

raparigas (M = 1.49, DP = .76).  
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Tabela 19 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência 

por Sexo 

*p <.05 **p <.01, ***p <.001 

 

Na tabela 20, e atendendo à distribuição de resultados em função do ano de 

escolaridade, é possível verificar que a média de respostas de todas as dimensões da IE 

foi diminuindo ao longo dos anos de escolaridade, demonstrando que alunos do 12º ano 

possuem uma perceção da competência emocional mais baixa do que os alunos do 10º e 

11º ano. Nas atitudes globais face à violência no namoro a média de respostas mais 

elevada, que se traduz numa maior aceitação do comportamento violento, é verificada nos 

alunos do 11º ano. O mesmo acontece nas subdimensões do comportamento dominante e 

violência verbal, sendo a desculpabilização de violência mais aceitável nos alunos do 10º 

 Sexo Masculino  Sexo Feminino 
t gl 

 M DP  M DP 

Perceção 

emocional 
4.46 .66  4.43 .62 .35 257 

Expressão 

emocional 
4.49 .70  4.29 .67 2.31* 257 

Capacidade para 

lidar com a emoção 
4.66 .60  4.48 .53 2.48** 257 

Violência verbal 3.40 1.53  3.52 1.65 -.58 256 

Comportamento 

dominante 
1.82 .91  1.49 .76 3.06*** 218.17 

Desculpabilização 

da violência 
2.21 .90  2.18 .90 .22 257 

Atitudes globais 

face à violência no 

namoro 

1.80 .77  1.78 .67 .22 257 
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ano. Contudo, as diferenças encontradas em todas as estas relações não são 

estatisticamente significativas.   

Tabela 20 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência 

por Ano de Escolaridade  

 10º ano  11º ano  12º ano  

F gl 
 M DP  M DP  M DP 

Perceção emocional 4.52 .68  4.43 .62  4.36 .59 1.55 2 

Expressão 

emocional 

4.44 .72  4.37 .74  4.30 .58 .98 2 

Capacidade para 

lidar com a emoção 

4.62 .58  4.53 .54  4.50 .56 1.16 2 

Violência verbal 3.37 1.56  3.83 1.51  3.26 1.69 2.70 2 

Comportamento 

dominante 

1.68 .85  1.63 .84  1.57 .84 .40 2 

Desculpabilização 

da violência 

2.28   .95  2.10 .80  2.14 .89 1.10 2 

Atitudes globais 

face à violência no 

namoro 

1.74 .72  1.83 .68  1.80 .73 .27 2 

 

Na tabela 21 é possível verificar diferenças estatisticamente significativas entre os 

alunos que namoram atualmente e os que não namoram atualmente ao nível da expressão 

emocional [t(252) = -2.16 p <.05], sendo que os alunos que namoram atualmente (M = 

4.33, DP = .69) apresentam níveis superiores comparativamente com os que não 

namoram (M = 4.52, DP = .68).  Também foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas relativamente ao comportamento dominante [t(138.90) = -3.15 p <.01], 

sendo que os participantes que namoram atualmente (M = 1.88, DP = 1.00) manifestam 
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atitudes de aceitação de comportamento dominante mais favoráveis, comparativamente a 

quem não namora na atualidade (M =1.51, DP = .72).  

Tabela 21 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência 

face à Existência ou Não de uma Relação de Namoro no Presente 

*p < .05, ***p < .001 

 

Existem diferenças estatisticamente significativas entre os alunos atendendo ao 

grau de escolaridade da mãe (ensino básico, ensino secundário e ensino universitário). 

Estas diferenças ocorrem apenas em duas dimensões da IE: perceção emocional [F(2,255) 

= 4.01, p < .01], cujo teste de Post-Hoc de Bonferroni identifica que alunos cuja mãe 

 
Reconhecimento de 

relação de namoro 
 

Inexistência de 

relação de namoro t gl 

 M DP  M DP 

Perceção 

emocional 
4.48 .65  4.43 .64 .58 252 

Expressão 

emocional 
4.33 .69  4.52 .68 -2.16* 252 

Capacidade para 

lidar com a 

emoção 

4.56 .59  4.59 .53 -.37 252 

Violência verbal 3.45 1.60  3.53 1.57 -.39 252 

Comportamento 

dominante 
1.51 .72       1.88 1.00 -3.15** 138.90 

Desculpabilização 

da violência 
2.21 .90  2.14 .88 .59 252 

Atitudes globais 

face à violência no 

namoro 

1.75 .61  1.85 .89 -89 133.24 
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possui um nível de escolaridade de ensino secundário (M = 4.57, DP = .63) apresentam 

níveis de Perceção emocional significativamente superiores aos alunos com mães de nível 

de escolaridade básica (M = 4.32, DP = .67), p < .05.; e expressão emocional [F(2,255) 

= 5.36, p < .01], sendo que o teste de Post-Hoc de Bonferroni identifica igualmente que 

alunos cuja mãe possui um nível de escolaridade de ensino secundário (M = 4.71, DP = 

.78) apresentam níveis de expressão emocional significativamente superiores aos alunos 

com mães de nível de escolaridade básica (M = 4.34, DP = .73), p < .01.  

Tabela 22 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência 

face à Escolaridade da Mãe 

 Ensino 

Básico 

 Ensino 

Secundário 

 Ensino 

Universitário F gl 

 M DP  M DP  M DP  

Perceção 

emocional 

4.32 .67  4.57 .63  4.53 .66 4.01* 2 

Expressão 

emocional 

4.34 .73  4.71 .78  4.43 .82 5.36** 2 

Capacidade para 

lidar com a emoção 

4.62 .60  4.79 .60  4.86 .60 3.15 2 

Violência verbal 3.44 1.60  3.60 1.53  3.33 1.79 .34 2 

Comportamento 

dominante 

1.61 .80  1.65 .85  1.52 0.73 .31 2 

Desculpabilização 

da violência 

2.20 .89  2.20 .95  1.98 .79 .92 2 

Atitudes globais 

face à violência no 

namoro 

1.85 .70  1.65 .68  1.59 .54 3.00 2 

*p < .05, **p < .01. 
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Na tabela 23 pode verificar-se que apenas existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os alunos atendendo ao grau de escolaridade do pai (ensino básico, 

ensino secundário e ensino universitário) relativamente às atitudes globais face à 

violência. Nestas diferenças nas atitudes globais face à violência no namoro [F(2,249) = 

3.68, p < .01], os alunos cujo pai possui um nível de escolaridade de ensino básico (M = 

1.82, DP = .69) tendem a admitir atitudes globais mais favoráveis à adoção de 

comportamento violento em situações de conflito com o/a namorado/o, 

comparativamente aos alunos cujo pai tem um nível de escolaridade de ensino 

universitário (M = 1.44, DP = .42), p < .05. 

Tabela 23 

Estatística Descritiva das Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, da Perceção 

Emocional, da Expressão Emocional, da Capacidade para Lidar com a Emoção, do 

Comportamento Dominante, da Violência Verbal e da Desculpabilização da Violência 

Face à Escolaridade do Pai 

 Ensino 

Básico 

 Ensino 

Secundário 

 Ensino 

Universitário F gl 

 M DP  M DP  M DP   

Perceção 

emocional 

4.38 .65  4.41 .74  4.61 .57 1.30 2 

Expressão 

emocional 

4.38 .77  4.63 .75  4.53 .79 2.14 2 

Capacidade para 

lidar com a emoção 

4.65 .63  4.77 .51  4.87 .54 2.11 2 

Violência verbal 3.42 1.58  3.57 1.62  3.81 1.65 .76 2 

Comportamento 

dominante 

1.64 .80  1.55 .87  1.47 .54 .71 2 

Desculpabilização 

da violência 

2.21 .90  2.12 .93  1.97 .69 .90 2 

Atitudes globais 

face à violência no 

namoro 

1.82 .69  1.74 .74  1.44 .42 3.68** 2 

 **p <. 01 
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5.3. Relações entre as atitudes globais face à violência no namoro, a perceção 

emocional, a expressão emocional, a capacidade para lidar com a emoção, e 

as atitudes face ao comportamento dominante, violência verbal e 

desculpabilização da violência 

Atendendo à tabela 24, é possível verificar que os fatores em estudo apresentam 

correlações estatisticamente significativas entre si. As dimensões estudadas da IE têm 

correlações moderadas entre si, variando entre .50 e .71. A perceção emocional 

correlaciona-se de forma negativa com as atitudes globais face à violência no namoro, r 

= - .22, p <.001, o que demonstra que quanto maior a perceção emocional dos alunos 

menos favoráveis são as atitudes face à adoção de comportamento violento em situações 

de conflito com o/a namorado/a. A expressão emocional correlaciona-se negativamente 

com as atitudes globais face à violência psicológica no namoro, r = -.15, p <.05, e com a 

desculpabilização da violência, r = -.20,  p <.001, o que é demonstrativo de que quanto 

maior a perceção de competência da expressão emocional, menos favoráveis são as 

atitudes de desculpabilização face à violência psicológica no namoro. A capacidade para 

lidar com a emoção apresenta igualmente correlações negativas com as atitudes globais 

face à violência no namoro, r = -.16, p <.05, e com a desculpabilização da violência, r = 

-.19, p <.05. A violência verbal correlaciona-se negativamente com o comportamento 

dominante, r = -.20, p <.001, e com a desculpabilização da violência, r = -.18, p <.05, o 

que demonstra que quanto mais favoráveis forem as atitudes face à manifestação de 

violência verbal, menos favoráveis são as atitudes face à adoção de comportamento 

dominante e de desculpabilização da violência. O comportamento dominante 

correlaciona-se positivamente com a desculpabilização da violência, r = .38, p <.001, e 

com as atitudes globais face à violência no namoro, r =.32, p <.001, o que significa que 

quanto mais favoráveis forem as atitudes face ao comportamento dominante mais 

favoráveis são as atitudes de desculpabilização dos atos de violência no namoro e mais 

favoráveis são as atitudes favoráveis à adoção de comportamento violento em situações 

de conflito com o/a namorado/a. Por fim, verifica-se ainda uma correlação positiva entre 

a desculpabilização de violência e as atitudes globais face à violência psicológica no 

namoro, r = .42, p <.001. 
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Tabela 24 

Correlações entre Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, Perceção Emocional, 

Expressão Emocional, Capacidade para Lidar com a Emoção, Comportamento 

Dominante, Violência Verbal e Desculpabilização da Violência 

 

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

1. Perceção 

emocional 
- .50*** .64*** .01 -.19 -.14 -.22*** 

2.Expressão 

emocional 
 - .71*** .08 -.03 -.20*** -.15* 

3.Capacidade 

lidar com 

emoção 

  - .01 -.12 -.19** -.16** 

4.Violência 

verbal 
   - -.20*** -.18** -.01 

5.Comportame

nto dominante 
    - .38*** .32*** 

6.Desculpabili

zação da 

violência 

     - .42*** 

7.Atitudes 

globais face à 

violência no 

namoro 

      - 

*p < .05 **p < .01, ***p < .001 

 

A tabela 25 apresenta as correlações existentes entre os fatores atendendo no 

grupo de alunos de sexo masculino. As dimensões do QCE têm correlações moderadas 

entre si, variando entre r = 59 e r =. 65, p <.001, sendo que a dimensão de perceção 

emocional correlaciona-se ainda de forma negativa com o comportamento dominante, r 

= -.19, p <.05, desculpabilização da violência, r = -.28, p <.05 e com as atitudes globais 

face à violência,  r = -.27, p <.05, o que demonstra que nos rapazes as dimensões de IE 
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estão relacionados com atitudes de violência psicológica numa relação de namoro. A 

violência verbal correlaciona-se somente e de forma negativa com o comportamento 

dominante, r = -.27, p <.05, demonstrando que quanto mais favoráveis são as atitudes 

face à violência verbal, menos favoráveis são as atitudes face à adoção de comportamento 

dominante. O comportamento dominante correlaciona-se positivamente com a 

desculpabilização da violência, r = .49, p <.001, e com as atitudes globais face à violência, 

r = .43, p <.001, demonstrando que quanto mais favoráveis são as atitudes dos rapazes 

face ao comportamento dominante mais favoráveis são as atitudes de desculpabilização 

dos atos de violência no namoro e mais positivas são as atitudes favoráveis à adoção de 

comportamento violento em situações de conflito com o/a namorado/a. Por fim, verifica-

se ainda uma correlação positiva entre a desculpabilização de violência e as atitudes 

globais face à violência, r = .50, p <.001. 
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Tabela 25 

Correlações entre Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, Perceção Emocional, 

Expressão Emocional, Capacidade para Lidar com a Emoção, Comportamento 

Dominante, Violência Verbal e Desculpabilização da Violência no Sexo Masculino  

 

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

1. Perceção 

emocional 
- .59*** .65*** .09 -.19* -.28** -.27** 

2. Expressão 

emocional 
 - .71*** .03 -.11 -.27** -.15 

3. Capacidade 

lidar com a 

emoção 

  - .03 -.17 -.28** -.16 

4.Violência 

verbal 
   - -.27** -.17 -.04 

5.Comportame

nto dominante 
    - .49*** .43*** 

6.Desculpabili

zação da 

violência 

     - .50*** 

7.Atitudes 

globais face à 

violência no 

namoro 

      - 

*p <.05, **p <.01, ***p <.001 

 

A tabela 26 apresenta as correlações existentes entre os fatores para o sexo 

feminino. As dimensões do QCE apresentam correlações moderadas entre si, variando 

entre r = .35 e r = .56, p <.001. A perceção emocional correlaciona-se negativamente 

com o comportamento dominante, r = -.20, p <.05, e a capacidade para lidar com a 

emoção correlaciona-se negativamente com o comportamento dominante, r = -.18, p 

<.05, e com as atitudes globais face à violência, r = -.17, p <.05. A violência verbal 
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correlaciona-se negativamente com a desculpabilização da violência, r = -.19, p <.05, o 

que demonstra que quanto mais favoráveis são as atitudes face à violência verbal, menos 

positivas são as atitudes que favorecem a adoção de comportamento dominante. O 

comportamento dominante correlaciona-se positivamente com a desculpabilização da 

violência, r = .29, p <.001, e com as atitudes globais face à violência, r = .22, p <.05, 

demonstrando que quanto mais positivas são as atitudes das raparigas face ao 

comportamento dominante, mais positivas são as atitudes de desculpabilização dos atos 

de violência no namoro e mais favoráveis são as atitudes face à adoção de comportamento 

violento em situações de conflito com o/a namorado/a. Por fim, verifica-se ainda uma 

correlação positiva entre a desculpabilização da violência e as atitudes globais face à 

violência, r = .36, p <.001.  
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Tabela 26  

Correlações entre Atitudes Globais Face à Violência no Namoro, Perceção Emocional, 

Expressão Emocional, Capacidade para Lidar com a Emoção, Comportamento 

Dominante, Violência Verbal e Desculpabilização da Violência no Sexo Feminino   

 

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

1. Perceção 

emocional 
- .35*** .56*** -.06 -.20* -.01 -.14 

2.Expressão 

emocional 
 - .61*** .11 -.02 -.16 -.15 

3.Capacidade 

lidar com a 

emoção 

  - -.02 -.18* -.13 -.17* 

4.Violência 

verbal 
   - -.13 -.19* .02 

5.Comportame

nto dominante 
    - .29*** 

.22**

* 

6.Desculpabili

zação da 

violência 

     - 
.36**

* 

7.Atitudes 

globais face à 

violência no 

namoro 

      - 

*p <.05 **p <.01, ***p <.001 

 

6. Discussão  

O presente estudo teve como objetivo encontrar associações entre a IE e as atitudes 

face à violência psicológica no namoro. Foram também exploradas diferenças entre 

grupos nas variáveis estudadas, atendendo ao sexo, à experiência de namoro, ao ano 

escolar e ao nível de escolaridade dos pais dos participantes. Finalmente, exploraram-se 

as variações de género na associação entre a IE e as atitudes face à violência psicológica 
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no namoro. Este estudo possui um cariz exploratório e procura ultrapassar lacunas 

existentes na literatura. Sendo a violência no namoro considerada um problema social 

proeminente (Duarte & Lima, 2006; Matos et al., 2006) e sendo a IE um bom preditor de 

sucesso escolar (Matthews et al., 2003; Parker et al., 2004; Petrides et al., 2004) e de 

relações interpessoais de maior qualidade (Garrido et al., 2011; Salguero et al., 2011), 

este estudo procurou dar um contributo para uma linha de investigação pouco 

desenvolvida e que muito pode acrescentar à forma como se intervém junto dos jovens, 

reconhecendo-se que a capacidade de resposta assertiva durante um conflito pode estar 

associada a processos emocionais que podem ser aprendidos. 

Numa primeira análise, e atendendo ao objetivo principal da investigação, isto é, 

relacionar a IE com as atitudes de violência psicológica no namoro, verifica-se que existe 

uma relação negativa, apesar de fraca, entre a IE e as atitudes de violência psicológica no 

namoro dos inquiridos. Embora existam reconhecidas lacunas na investigação naquilo 

que é a relação entre os dois constructos, estes resultados vão de encontro ao expectável, 

atendendo às correlações negativas identificadas na literatura entre a IE e os 

comportamentos desviantes (Brackett, et al., 2004; Hosseini & Anari, 2011; Kokkinos & 

Kipritsi, 2011; Winters et al., 2004). À semelhança destes estudos, também na presente 

investigação quanto maior é a perceção da competência emocional dos participantes 

menos favoráveis são as atitudes relativas à adoção de comportamento violento.  

Atendendo aos resultados para a amostra global, verifica-se que todas as 

subdimensões de IE em estudo correlacionam-se negativamente com as atitudes globais 

face à violência, avaliadas pelo questionário CADRI-SV. A literatura tem identificado 

que uma perceção de competência emocional mais elevada permite uma melhor 

capacidade de enfrentar e resolver problemas sociais, nomeadamente através da estratégia 

do aumento das emoções positivas e diminuição das negativas (Garrido, et al., 2011; Rey, 

et al., 2011). No caso do presente estudo, atitudes menos favoráveis face à adoção de 

comportamento violento verificam-se em alunos que possuem uma maior capacidade para 

identificar e reconhecer emoções em si e nos outros, que se conseguem expressar de forma 

adequada e que conseguem identificar se expressões emocionais dos outros são 

verdadeiras ou dissimuladas.  

Atendendo às dimensões de violência psicológica em estudo, verifica-se que a 

violência verbal e o comportamento dominante não se correlacionam com a perceção de 

IE para a amostra global. Por outro lado, a desculpabilização da violência correlaciona-
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se negativamente com a expressão emocional e capacidade para lidar com a emoção, 

enquanto subdimensões da IE. A literatura vem referenciando que a perceção de 

competência emocional está relacionada com relações sociais menos conflituosas e com 

menos recurso ao uso de violência (Mayer et al., 2001; Rubin, 1999). Contudo, o presente 

estudo apenas identifica essa importância relativamente à desculpabilização da violência. 

O facto da subdimensão perceção emocional não apresentar correlação com nenhuma 

dimensão de violência psicológica avaliada também não é condizente com a investigação 

existente no domínio, na medida em que a dimensão da perceção emocional tem vindo a 

ser relacionada com a adoção de comportamentos mais agressivos (Downey et al., 2010), 

nomeadamente o uso de violência verbal (Siu, 2009). 

Ao analisarmos especificamente as relações entre a IE e as atitudes de violência 

no namoro de forma diferencial para rapazes e raparigas, verifica-se que nos rapazes 

existe uma correlação negativa fraca entre a perceção emocional e as atitudes globais face 

à violência no namoro, o que não ocorre nas raparigas. Nas raparigas, por seu lado, existe 

uma correlação negativa fraca entre a capacidade para lidar com a emoção e as atitudes 

globais face à violência, o que também ocorre nos rapazes. Este resultado corrobora a 

literatura que referencia, por exemplo, que adolescentes do sexo masculino com uma 

perceção emocional mais desenvolvida tendem a ser menos agressivos nas suas relações 

interpessoais, sendo esta relação mais forte comparativamente com as raparigas, que 

embora possuam tendencialmente uma perceção de competência emocional mais elevada 

que os rapazes (Bueno et al., 2006; Petrides et al., 2004), não tendem globalmente a 

apresentar relações entre pares marcadas pela agressividade (Brackett et al., 2004; 

Hosseini & Anari, 2011; Kokkinos & Kipritsi, 2011). 

Atendendo às relações entre a IE e as dimensões de violência psicológica 

atendendo ao sexo, verifica-se que nos rapazes existe uma correlação negativa fraca entre 

a IE e a desculpabilização da violência e uma correlação negativa fraca entre a perceção 

emocional e o comportamento dominante. Nas raparigas verifica-se uma correlação fraca 

entre a perceção emocional e a capacidade para lidar com a emoção com o 

comportamento dominante. O facto de nenhuma das subdimensões da IE se correlacionar 

com a violência verbal atendendo ao sexo é surpreendente, na medida em que uma IE 

global menos desenvolvida parece estar associada ao maior uso da violência verbal nas 

relações interpessoais (Siu, 2009). É importante notar que na violência verbal, a média de 
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respostas é mais elevada, com os participantes a assumir atitudes mais favoráveis, tal 

como se verificou no estudo de Guerreiro el al. (2015). 

Os resultados ilustram uma maior relação entre a perceção de IE e as atitudes de 

violência psicológica no namoro nos rapazes em comparação com as raparigas, onde tal 

relação não existe. Verifica-se assim que mesmo que uma jovem seja emocionalmente 

inteligente ao nível da perceção de emoções e expressão de emoções, esta pode ter 

atitudes favoráveis à violência no namoro e/ou legitimar os comportamentos agressivos. 

Esta maior relação no sexo masculino pode dever-se ao facto de que embora a literatura 

referencie a perceção emocional como mais elevada nas raparigas (Avsec, 2005; Bueno 

et al., 2006; Faria & Santos, 2005; Taksic et al., 2009), é nos rapazes que a IE global é 

considerada como um melhor preditor das páticas e comportamentos (Brackett et al., 

2004). Atendendo ao modelo misto (Bar-On, 1997; Petrides & Furham, 2001), a IE inclui 

traços de personalidade como a impulsividade e a autoestima. Relativamente a estas 

últimas facetas, sabe-se que os rapazes comparativamente com as raparigas possuem 

níveis mais elevados de resistência ao stress e ao controlo de impulsos (Bar-On et al., 

2000; Petrides & Furhman, 2001). Este aspeto, apesar de não ter sido avaliado no presente 

estudo, pode influenciar esta maior relação no sexo masculino.  

A investigação tem mostrado que a perceção do self é tendencialmente mais 

positiva nos rapazes do que nas raparigas (Kling et al., 1999; Rose, Larkin, Parker & 

Hands, 2015), sugerindo que os rapazes tendem a ter uma visão mais positiva em relação 

a si mesmos. Atendendo a que o QCE alude à perceção da competência emocional, este 

fator pode ter facilitado as diferenças encontradas entre rapazes e raparigas, tendo os 

rapazes obtido resultados superiores de perceção de competências de expressão 

emocional e competências para lidar com a emoção. Estes resultados vêm efetivamente 

contradizer a literatura que vem referenciando que as raparigas possuem uma IE global 

mais desenvolvida que os rapazes (Bueno et al., 2006; Petrides et al., 2004; Siu, 2009). 

Uma das justificações apresentadas para o efeito é que os pais falam mais de sentimentos 

e emoções com as filhas do que com os filhos (Brody & Hall, 2000). Contudo, e embora 

a literatura seja unânime em referir que as raparigas apresentam maior IE que os rapazes, 

a presente investigação encontrou resultados contrários, não sendo possível identificar se 

a desejabilidade social, a autoeficácia, ou a existência de dificuldades de interpretação 

das questões foram determinantes para o resultado. 
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A desejabilidade social e a dificuldade na interpretação das perguntas também 

podem ter influenciado a forma como os alunos se posicionaram relativamente às atitudes 

de violência psicológica, procurando dar respostas socialmente mais desejáveis. Este 

aspeto não aconteceu com a violência verbal, onde a média de respostas foi globalmente 

mais elevada, assumindo-se como a manifestação de violência mais legitimada. Importa 

salvaguardar as diferenças existentes entre ocorrências efetivas de violência e atitudes 

face à violência, contudo, e como já referido, a literatura vem identificando a existência 

de uma relação positiva entre as atitudes e a prevalência de violência no namoro (Franco 

et al., 2012; Puy et al., 2014). 

Atendendo às diferenças de género nas dimensões de violência psicológica no 

namoro, verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas nas atitudes 

face ao comportamento dominante, com os rapazes a revelaram atitudes mais favoráveis 

à adoção deste comportamento. A investigação não tem sido unânime quanto às 

diferenças de género face às atitudes de violência no namoro. Estudos apontam que os 

rapazes tendem a legitimar e apoiar mais a violência (Machado et al., 2009; Próspero, 

2007), enquanto outros identificam uma ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre o sexo masculino e feminino (Guerreiro et al., 2015; Sears et al., 2007; 

Swahn et al., 2008). Contudo, e no âmbito do comportamento dominante, Wolfe et al. 

(1996) identificou que os rapazes percecionam-se como tendo três vezes mais poder do 

que as namoradas, assumindo uma postura de maior poder e controlo na relação. 

Excetuando a dimensão do comportamento dominante, os resultados do presente estudo 

não apresentam diferenças estatisticamente significas entre rapazes e raparigas na 

violência verbal e desculpabilização da violência.  

Importa também destacar a relação entre as atitudes globais face à violência no 

namoro avaliadas pelo CADRI-SV (Windle & Mrug, 2009) e as atitudes específicas face 

à violência psicológica tal como avaliadas através da Escala de Atitudes face à Violência 

no Namoro (Price et al., 1999; versão adaptada por Saavedra et al., 2008). Os resultados 

globais não apontam para uma relação entre a violência verbal e as atitudes globais face 

à violência, apresentando contudo uma correlação moderada entre o comportamento 

dominante e a desculpabilização da violência com as atitudes globais face à violência. A 

relação entre as dimensões da IE em estudo e as atitudes da violência psicológica também 

são distintas, como se verificou nas descrições anteriores. Enquanto todas as 

subdimensões da IE se correlacionam com as atitudes globais face à violência no namoro, 

nas atitudes de violência psicológica apenas é possível encontrar relações entre a 
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expressão emocional e capacidade para lidar com a emoção com o comportamento 

dominante. As correlações que os resultados dos questionários apresentam entre si e as 

diferenças que se observam na relação com o QCE demonstram a pertinência da utilização 

de ambos os questionários, que contribuíram para um estudo mais pormenorizado das 

relações entre as dimensões analisadas. 

Atendendo à influência da escolaridade dos pais na perceção da IE, a investigação 

identificou que alunos cujas mães possuíam nível de ensino secundário apresentavam 

níveis de perceção emocional e de expressão emocional mais elevados. Os alunos cujas 

mães têm a escolaridade de ensino básico são os que apresentam uma perceção de 

competência emocional mais baixa em todas as subdimensões em estudo. A escolaridade 

do pai não diferenciou nos resultados de perceção de competências emocionais. Estudos 

diferenciais da IE têm demonstrado que um ESE mais baixo vem sendo associado a 

baixos níveis de escolaridade (Rutter, 1985) que, por sua vez, tem sido associado a baixos 

níveis de IE, nomeadamente em dificuldades na adaptabilidade emocional (Davis, 2012). 

A presente investigação corrobora assim esta correlação positiva entre o estatuto social e 

a IE, especificamente na relação entre os níveis de escolaridade das mães dos alunos.   

Ainda neste âmbito, alunos cujos pais possuem níveis de escolaridade de ensino 

básico assumem atitudes mais favoráveis à adoção de comportamento violento em 

situações de conflito com o/a namorado/a do que os alunos cujos pais apresentam uma 

escolaridade ao nível do ensino superior. Estes resultados corroboram parcialmente a 

literatura, que vem demonstrando que as atitudes face à violência podem ser sustentadas 

pelo meio familiar mais desfavorecido (Kaukinen, 2014) e que indivíduos com um 

estatuto social mais baixo tendem também a demonstrar atitudes de maior legitimação da 

violência (Machado et al., 2009). Adolescentes que vivam em agregados familiares com 

ESE mais baixo tendem a desenvolver uma perceção de qualidade de vida e uma 

autoestima mais baixa, o que pode levar a uma diminuição da capacidade para enfrentar 

desafios da vida e gestão de stress (Ristkari et al., 2008). 

Existem ainda diferenças estatisticamente significativas entre alunos que se 

encontram numa relação de namoro e aqueles que não namoram atualmente. Os 

resultados demonstram que namorar melhora a perceção da expressão emocional, que 

apresenta um aumento positivo. As atitudes face ao comportamento dominante tornam-

se mais favoráveis junto dos adolescentes que namoram e as restantes dimensões em 

estudo não apresentam diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados 

contrariam os estudos de Machado et al. (2009), que identificam que adolescentes que 
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nunca estiveram numa relação tendem a legitimar mais a violência no namoro, 

verificando-se resultados que parecem indiciar até um maior favorecimento das atitudes 

face à prática da violência. 

Este estudo também procurou contribuir para a validação dos instrumentos 

utilizados. O questionário da versão reduzida do CADRI  SV (Windle & Mrug, 2009), 

foi adaptado à realidade portuguesa para o presente estudo, tendo sido retidos apenas os 

itens referentes à violência psicológica, apresentando boas qualidades psicométricas, 

nomeadamente uma adequada sensibilidade, validade e fidelidade. Diferenciado do 

questionário original (Wolfe et al., 2001), por não necessitar de experiência de namoro 

para poder responder e por medir não os atos mas as atitudes que o inquirido adotaria 

numa situação de conflito com o/a namorado/a, torna-o num questionário distinto dos 

demais e que pode ser utilizado em futuras investigações na área.  

O QCE apresentou inicialmente alguns problemas de validade fatorial, uma vez que 

na procura dos fatores os itens não se agruparam exatamente de acordo com as dimensões 

propostas por Taksic (2000), sendo necessário realizar as análises atendendo aos fatores 

teóricos (Taksic, 2000). Nesta extração foram retirados os itens om comunalidade inferior 

a .20 e com saturação no fator inferiores a .40. Realizada esta ação, o questionário 

apresentou boas qualidades psicométricas, nomeadamente uma adequada sensibilidade, 

validade e fidelidade em todas as dimensões do QCE. Os valores de consistência interna 

encontrados no presente estudo são ligeiramente superiores ao estudo de Taksic (2000) e 

de Santos e Faria (2005). Contudo, mantêm-se as diferenças entre a escalas, ou seja a 

perceção emocional é a dimensão que apresenta uma consistência interna mais elevada e 

a capacidade para lidar com a emoção é a que apresenta uma consistência interna mais 

baixa. No entanto, não é possível efetuar comparações diretas de resultados com outas 

amostras prévias, uma vez que para garantir a validade do instrumento nesta amostra foi 

necessário retirar itens que não saturaram no respetivo fator. 

O Questionário de Atitudes face à Violência Psicológica (Saavedra et al., 2008) 

apresentou problemas de validade fatorial, nomeadamente na distribuição dos fatores que 

não se agruparam atendendo aos dois fatores teóricos expectáveis (Saavedra et al.,) e à 

falta de equivalência entre o conteúdo dos itens alusivos à violência psicológica do sexo 

masculino e do sexo feminino. A análise efetuada neste estudo, apurando as dimensões 

existentes, identificou fatores que pelo seu conteúdo aproximaram-se de subdimensões 

de violência psicológica reconhecida na literatura: violência verbal, desculpabilização da 

violência e comportamento dominante. Este estudo permitiu assim a criação de uma 
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alternativa ao questionário inicialmente utilizado, apresentando nesta amostra boas 

qualidades psicométricas, nomeadamente uma adequada sensibilidade, validade e 

fidelidade. A versão resultante deste estudo poderá ser utilizada em investigações futuras 

que procurem estudar dimensões da violência psicológica, aspeto também já estudado a 

nível internacional (Rivas et al., 2007) e recentemente investigado em Portugal no estudo 

de Guerreiro et al. (2015), que inovou ao separar a violência psicológica da violência 

verbal. 

A amostra foi recolhida atendendo ao fator de aproximação à residência, sendo 

somente inquiridos alunos de três escolas do distrito de Viseu, dificultando a 

generalização dos dados. A investigação fez uso de instrumentos de autorrelato para 

avaliar todas as dimensões em estudo, existindo assim a possibilidade de os resultados 

serem em parte influenciados pela desejabilidade social dos inquiridos, como tem vindo 

a ser apontado por vários autores (Ciarrochi et al., 2001; Schutte et al., 1998). Contudo, 

a proliferação de estudos relacionados com a IE vem demonstrado que a perceção das 

competências emocionais é um bom preditor de competência (Parker et al., 2004; Petrides 

et al., 2004). No caso das atitudes de violência psicológica, não tem sido possível calcular 

a influência da desejabilidade social nos resultados, precisamente pela menor quantidade 

de estudos no âmbito. A instabilidade dos instrumentos foi também uma limitação, 

atendendo principalmente ao questionário de atitudes de violência psicológica no namoro 

e aos seus problemas de normalidade e validade que obrigaram a um procedimento de 

redução de dados mais extenso, originando posteriormente um conjunto de dimensões em 

estudo diferentes do inicialmente previsto, mas com adequada validade e fidelidade.  

Sendo um estudo de cariz exploratório, objetivou-se essencialmente lançar novas 

questões numa área de estudos ainda pouco explorada na investigação nacional e 

internacional. Importa refletir um pouco sobre os contributos que daqui podem surgir para 

novas investigações. Estudos longitudinais podem ser uma mais-valia na medida em que 

se poderia perceber o possível desenvolvimento da IE e a modificação de atitudes face à 

violência psicológica no namoro nos adolescentes, ao longo do tempo. A identificação de 

perfis poderia ser útil para criar grupos atendendo às variáveis estudadas, procurando 

verificar diferenças entre o sexo masculino e feminino. Em estudos futuros também se 

poderão examinar as relações entre a IE, a violência no namoro e o rendimento 

académico, procurando confirmar para esta subamostra resultados obtidos previamente 

no estudo de Costa e Faria (2016). 
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A presente investigação direcionou-se para o estudo das atitudes de violência 

psicológica devido à limitação temporal que dificultava o acesso a um número 

considerável de alunos com experiência de namoro e por a investigação recente vir a 

identificar a violência psicológica como a mais praticada e legitimada numa relação de 

namoro (Dixe et al., 2010; Duarte & Lima, 2006; Oliveira & Sani, 2005; Paiva & 

Figueiredo, 2004). Contudo, novos estudos podem incluir a experiência de namoro como 

um fator de inclusão na amostra para então se estudar os atos de violência psicológica ou 

outras manifestações de violência (física e sexual). A inclusão dos resultados escolares 

pode também ser relevante, por um lado, no sentido de correlacionar a performance 

escolar com a IE, que vem sendo apresentada como uma correlação positiva (Parker et 

al., 2004), por outro, para correlacionar os resultados escolares com as atitudes de 

violência no namoro, de forma a reconhecer a relação entre estas dimensões, facto pouco 

estudado na literatura. 

A presente investigação procurou também sustentar pistas de intervenção junto de 

jovens no âmbito da prevenção da violência psicológica no namoro, demonstrando que o 

desenvolvimento da IE pode trazer benefícios para relacionamentos de namoro mais 

saudáveis e com menos recurso à vitimização, especialmente nos rapazes. Seria assim 

importante que os programas fossem desenvolvidos de forma a intervir a longo prazo no 

desenvolvimento de competências como a perceção emocional, expressão emocional e 

capacidade para lidar com a emoção, de forma a perceber se a resposta social dos 

indivíduos é alterada. A violência verbal surge novamente como a manifestação de 

violência mais legitimada em ambos os sexos (Guerreiro et al., 2015), facto que alerta 

para uma intervenção urgente no âmbito. As diferenças de género na legitimação da 

violência não apresentam diferenças estatisticamente significativas entre sexos, 

excetuando o comportamento dominante que é mais legitimado pelos rapazes. Estes 

resultados já tinham sido identificados na literatura (Swahn et al., 2008; Guerreiro et al., 

2015; Sears el al., 2007), o que parece indicar o surgimento de crenças mais igualitárias 

entre rapazes e raparigas, aspeto que deve ser tido em consideração nas intervenções no 

âmbito da violência no namoro.  

A presente investigação consegue, assim, alcançar o objetivo inicial. Foi 

identificada apresentando uma correlação negativa entre a IE e as atitudes globais face à 

violência psicológica no namoro, evocando assim a importância da IE para adoção de 

atitudes menos favoráveis ao uso da violência numa relação de namoro em adolescentes 

a frequentar o ensino secundário.  
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