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O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do autor 

no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto conceptuais 

como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior ao da sua 

entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida com 

cautela. 
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O presente estudo insere-se num projeto de investigação mais amplo designado 

de AdoPt - Follow-up em Pós-Adoção: Capacidades, Dificuldades e Necessidades de 

Famílias Adotivas Portuguesas, sendo este um projeto que pretende estudar a realidade 

das famílias portuguesas após a adoção de crianças. O AdoPt está a ser desenvolvido por 

uma equipa de oito investigadores, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP) e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 

da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), com experiência nas áreas 

da proteção à infância, da psicologia e da parentalidade (Investigador Principal: Maria 

Barbosa Ducharne; Co-Investigador Principal: Joana Lara Soares). Este projeto foi 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT; PTDC/SOC-

ASO/4158/2020). Foi aprovado pelo Comité de Ética da FPCEUP (Ref. 2021/04-06) e é 

acompanhado pela Unidade de Proteção de Dados da Universidade do Porto. Além disso, 

conta com a colaboração do Instituto de Segurança Social – Instituto Público (ISS, IP), 

Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA, IPRA), Instituto da Segurança Social da 

Região Autónoma da Madeira (ISS, RAM) e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

No âmbito do projeto AdoPt, foi desenvolvida a plataforma myAdoPt 

(https://www.myadopt.pt/), para a recolha dos dados de investigação em condições de 

estreita confidencialidade, e onde não só são publicados conteúdos sobre adoção 

relevantes para as famílias por adoção, como, através desta, as famílias adotivas podem 

também pedir apoio/informações. Enquanto mestranda neste projeto participei no 

desenvolvimento de alguns destes conteúdos para apoio às famílias adotivas como, por 

exemplo, o conteúdo “Regulação emocional! Co-regulação: O que é? Porque é importante 

em Adoção?”.  

  



 

 iv 

Agradecimentos 

Neste mar de emoções, onde a imprevisibilidade marítima, foi marcada por dias 

de mar sereno e revolto, são várias as pessoas que me ajudaram a manter o barco sob 

controlo e a definir a melhor rota para chegar à meta. 

À minha família, por serem desde sempre o meu maior motor de força, garra e 

motivação em tudo aquilo que faço na minha vida. Obrigada por me ajudarem a gerir 

melhor os momentos de mar revolto e por darem sempre o empurrão necessário para não 

ir ao fundo. Imagino que já estejam cansados do tema “tese”, mas ainda assim fizeram 

questão de acompanhar esta viagem de perto. Muito grata por vos ter comigo em tudo! 

À minha orientadora, Professora Doutora Maria Barbosa Ducharne, por ter sido a 

minha bússola neste processo e por transmitir sempre confiança e tranquilidade no traçar 

deste caminho. Obrigada por ser também uma inspiração enquanto professora e ter 

influenciado os meus interesses na área da psicologia. É de realçar a forma encantadora 

e aliciante que aborda a área da proteção da criança! 

À minha coorientadora, Doutora Joana Lara Soares, por me fazer a acreditar que 

é possível quando tudo parece impossível. Obrigada pelo seu empenho em ajudar-me a 

brilhar e por ser também uma estrela guia no traçar deste percurso. A sua dedicação e 

preocupação ajudou com que o mar ficasse mais sereno, obrigada por isso! 

À Bia que percorreu este caminho imprevisível ao meu lado, partilhando comigo 

as inseguranças e ao mesmo tempo a força necessária para atingir a meta. Obrigada por 

teres me ajudado a gerir esta mar de emoções. A nossa tendência para ser positivas foi 

estando sempre presente ao longo da rota e foi também ela impulsionadora da conquista.  

À Cris, Márcia, Margarida e Rita por serem amigas incríveis e terem sempre um 

papel crucial nos momentos em que o mar está agitado. Obrigada por ajudarem a manter 

o barco seguro e por estarem sempre presentes, mesmo quando passamos algum tempo 

sem falar. Vocês são o meu porto seguro da faculdade! 

A todos aqueles que se cruzaram comigo no decorrer desta viagem e me deram 

força para continuar a seguir com garra, um grande obrigada! 

Diz-se que “os últimos serão os primeiros”, meus Dance Magicians vocês são, 

sem dúvida, a razão principal para estar a escrever esta tese e são a razão que explica o 

meu propósito profissional. Podem até se questionar quanto a esta afirmação, mas 

acreditem que a partir do momento que vos conheci percebi exatamente onde eu queria 

fazer a diferença. Os vossos sorrisos nas aulas, o vosso jeito particular de mostrar o 



 

 v 

carinho que sentem pelas pessoas que gostam, a vossa dedicação e imprevisibilidade, fez 

me crer que preciso de agir em prol do vosso bem-estar. Durante os quatro anos que 

estivemos juntos, cheguei à conclusão que vocês me deram muito mais do que aquilo que 

vos dei. Obrigada por serem a minha meta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

    “Controlas o barco, não o mar. Mas o caminho e a 

dimensão do barco és tu que defines” 



 

 vi 

Resumo 

As crianças e adolescentes adotados apresentam uma grande heterogeneidade de 

trajetórias de desenvolvimento, em termos de experiências prévias e de pós adoção, sendo 

que estas experiências podem influenciar o desenvolvimento socio-emocional. Assim, o 

principal objetivo deste estudo é explorar o impacto de experiências prévias à adoção 

(número de experiências adversas na infância, idade na retirada da família biológica, 

tempo em acolhimento e idade de adoção) e pós adoção (aceitação parental e tempo de 

adoção) na competência socio-emocional de crianças e adolescentes adotados. 

Participaram neste estudo 88 figuras parentais que responderam em relação a 88 

crianças/adolescentes adotados. Estes participantes fazem parte do Tempo 1 do projeto 

mais alargado onde se insere este estudo: AdoPt. As experiências pré adoção foram 

avaliadas a partir do Questionário sobre Experiências e Contextos do Passado da Criança, 

a aceitação parental foi medida a partir da Subscala da Aceitação Parental do Child Report 

of Parent Behavior Inventory e a competência socio-emocional foi avaliada através do 

Social Skills Improvement System Social-Emotional Learning Brief Scales – Parent 

Version. Os resultados permitiram caracterizar a competência socio-emocional do grupo 

de adotados em diferentes níveis de desempenho e identificaram quais são os seus 

preditores, destacando-se o número de experiências adversas na infância (menor 

competência socio-emocional) e a aceitação parental (maior competência socio-

emocional). Além disso, a aceitação parental revelou ter um efeito moderador 

(amortecedor ou intensificador) na relação entre o número de adversidades e a 

competência socio-emocional. Estes resultados sugerem contributos importantes em 

termos das implicações para a prática e da investigação nesta área. 

Palavras-chave: adoção, competência socio-emocional, aprendizagem socio-

emocional, experiências adversas na infância, aceitação parental 
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Abstract 

There is a huge heterogeneity of adopted children’s developmental trajectories, 

considering the variability of pre and post adoption experiences. These experiences can 

influence their socio-emotional development. Thus, the main aim of this study is to 

explore the effect of pre-adoption (number of adverse childhood experiences, age at 

removal from the birth family, time spent in out-of-home care, and age at adoption 

placement) and post-adoption experiences (parental acceptance and time since adoption) 

on the socio-emotional competence of adoptees. Eighty-eight adoptive parents 

participated in this study, which is part of a larger longitudinal study on postadoption 

follow-up of Portuguese families aiming at identifying adoptive families’ strengths, 

difficulties and needs – the AdoPt project. Data analysed in the current study are part of 

T1 of the AdoPt project. The socio-emotional competence and the adverse childhood 

experiences of adoptees as well adopters’ parental acceptance were assessed using the 

Questionnaire about Children's Past Experiences and Contexts, the Social Skills 

Improvement System Social-Emotional Learning Brief Scales – Parent Version and the 

Parental Acceptance Subscale of Child Report of Parent Behavior Inventory, respectively. 

Findings showed that more adoptees’ socio-emotional competence was significantly 

predicted by less adverse childhood experiences and high adopters’ parental acceptance. 

In addition, parental acceptance was identified as having a moderating (mitigating or 

intensifying) effect on the relationship between adverse childhood experiences and socio-

emotional competence. These findings bring new evidence on the socio-emotional 

development of adoptees and suggest important implications for adoption practice. 

Keywords: adoptees, socio-emotional competence, socio-emotional learning, 

adverse childhood experiences, parental acceptance
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Preditores Pré e Pós Adoção da Competência Socio-Emocional em Crianças e 

Adolescentes Adotados 

A competência socio-emocional é um constructo complexo e multidimensional na 

medida em que envolve, simultaneamente, as dimensões social, emocional, cognitiva e 

comportamental do desenvolvimento (Cardoso & Castro, 2020; Junttila et al., 2006). A sua 

complexidade advém também do facto de ser um constructo que se associa a diferentes 

conceções, que foram evoluindo em diferentes épocas, como os conceitos de competência 

social, habilidades sociais, funcionamento/comportamento social e emocional e, 

recentemente, Aprendizagem Socio-Emocional (ASE; e.g., Gresham et al., 2020; 

Martinsone et al., 2022). O reconhecimento da importância que o desenvolvimento socio-

emocional assume no bem-estar dos indivíduos, conduziu à atenção crescente dos 

investigadores a modelos que, não só explicam o desenvolvimento socio-emocional, como 

proporcionam evidência científica que fundamenta a importância da ASE (Boldt, 2020; 

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL], 2022; Martinsone 

et al., 2022). 

Por ASE entende-se o processo através do qual os indivíduos adquirem e aplicam o 

conhecimento, regulam as emoções e alcançam objetivos pessoais, sentem e demonstram 

empatia pelos outros, estabelecem e mantêm relações de apoio, tomam decisões responsáveis 

e cuidadosas e adquirem competências e atitudes para desenvolver identidades saudáveis 

(CASEL, 2022). A CASEL (2022) – organização internacional com o objetivo de disseminar 

o impacto da ASE – apresenta um quadro teórico de ASE, denominado de “CASEL Five”, 

que inclui os cinco domínios de funcionamento que representam as principais habilidades 

intrapessoais e interpessoais que servem de base à competência socio-emocional de um 

indivíduo, sendo estas: autoconsciência (i.e., reconhecer as próprias emoções e pensamentos 

e a sua influência no comportamento); autorregulação (i.e., regular as emoções, pensamentos 

e comportamentos de forma eficaz em diferentes situações); consciência social (i.e., 

compreender a perspetiva do outro e empatizar com os seus sentimentos); habilidades de 

relação interpessoal (i.e., estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e gratificantes); e 

tomada de decisão responsável (i.e., fazer escolhas construtivas e respeitosas sobre o 

comportamento pessoal em diferentes situações). Além disso, a CASEL (2022) reforça ainda 

que a família, a escola e a comunidade fazem parte de um sistema mais amplo que molda o 

desenvolvimento da competência socio-emocional. 

A família, em particular os pais, desempenham um papel importante na promoção da 

competência socio-emocional (e.g., CASEL, 2022; Elliot et al., 2021). No entanto, quando 
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a infância é marcada por experiências adversas (EAI; maltrato, abuso, negligência, entre 

outras experiências traumáticas vividas na infância), o desenvolvimento das crianças, 

especificamente, o desenvolvimento socio-emocional, pode ser afetado negativamente, 

devido à privação de um cuidado individualizado, responsivo, apoiante, estável e 

permanente (e.g., Soares et al., 2021; van IJzendoorn et al., 2020). Assim, o impacto destas 

experiências na criança pode evidenciar-se em dificuldades no reconhecimento e expressão 

das emoções próprias e dos outros, nas relações sociais e na dificuldade em gerir impulsos e 

tomar decisões responsáveis (Cook et al., 2005). A vivência de EAI na família conduz, com 

frequência, à retirada da criança desse contexto e à sua colocação em acolhimento, em 

instituição ou em família. A transição posterior para uma família adotiva constitui uma 

oportunidade de mudança para uma situação de cuidado pessoal, social e legalmente mais 

estável para muitas crianças (Palacios et al., 2019), desempenhando a família adotiva um 

papel crucial no desenvolvimento socio-emocional da criança (e.g., Soares et al., 2017). 

No âmbito do desenvolvimento socio-emocional, nos últimos anos, o interesse 

crescente pelo estudo da competência social tem-se estendido às crianças/adolescentes que 

foram adotados (e.g., Cáceres et al., 2021; Julian & McCall, 2016; Soares, 2018). No entanto, 

desconhecem-se estudos que tenham explorado a ASE em grupos de adotados, 

especificamente o desenvolvimento das “CASEL Five”. Deste modo, o presente estudo tem 

como principal objetivo dar resposta a esta lacuna na investigação, tendo em consideração a 

evidência já existente, em não-adotados, da importância de desenvolvimento de 

competências de ASE, bem como a evidência, em adotados, da sua trajetória de 

desenvolvimento socio-emocional atípica. 

Para melhor compreender o impacto da adoção na competência socio-emocional das 

crianças e adolescentes adotados e os desafios que podem emergir daí, torna-se primordial 

considerar as características do passado da criança (Blake et al., 2021), nomeadamente: a 

vivência de EAI na família biológica (número); a idade em que foi retirada; o tempo em 

acolhimento e a idade de adoção. Na investigação, os grupos de crianças e adolescentes 

adotados incluem frequentemente uma grande heterogeneidade de trajetórias de 

desenvolvimento, em termos de vivências anteriores à adoção e impacto da adversidade 

prévia (Barroso et al., 2018), o que dificulta a consistência dos resultados nesta área (Palacios 

et al., 2013). Este é, por isso, um dos objetivos deste estudo, contribuir para a evidência 

científica sobre as relações entre experiências prévias à adoção e competência socio-

emocional das crianças e adolescentes adotados. 
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No âmbito da vivência de EAI na família biológica, importa integrar uma abordagem 

de risco cumulativo, que se caracteriza pela soma de diferentes experiências vividas por um 

indivíduo (Felitti et al., 1998). Deste modo, quantas mais EAI, maior a probabilidade de 

défices no desenvolvimento socio-emocional das crianças e adolescentes adotados (e.g., 

Julian & McCall, 2016; Pierce et al., 2022; Pitula et al., 2019; Soares et al., 2019). 

Quanto ao impacto do tempo passado na família biológica, Barroso e colaboradores 

(2018) demonstraram que quando as crianças são removidas mais tarde da sua família 

apresentam menos habilidades sociais. Já Soares (2018) verificou que esta relação estava 

dependente de quem era o informante sobre a competência social da criança. Deste modo, 

as crianças adotadas, que passaram mais tempo com a família biológica, percecionaram mais 

habilidades sociais, enquanto os adultos, nomeadamente pais e professores, identificaram 

menos habilidades sociais nas crianças que passaram mais tempo na família de origem 

(Soares, 2018). Por outro lado, a investigação também tem mostrado a relação negativa entre 

o tempo vivido em acolhimento institucional e a competência social das crianças adotadas 

(e.g., Julian & McCall, 2016; Julian et al., 2018; Soares et al., 2019). 

Relativamente à idade de adoção, foi identificado um período sensível (step 

function), onde se observou que crianças adotadas antes dos 18 meses de idade apresentavam 

resultados comparáveis a crianças nunca antes institucionalizadas, enquanto crianças 

adotadas após os 18 meses corriam mais riscos de problemas socio-emocionais (e.g., Julian, 

2013; Julian & McCall, 2016). 

Em relação à adoção, constata-se que esta pode ser uma medida de intervenção no 

desenvolvimento e recuperação das crianças e adolescentes adotados (Palacios & 

Brodzinsky, 2010), uma vez que as experiências vividas com a família adotiva podem ter 

um efeito atenuante do impacto negativo da adversidade prévia (Paine et al., 2020) e, 

inclusive, promover a sua competência social (e.g., Canzi et al., 2018; Soares, 2018). Alguns 

estudos demonstraram que esta competência não se relaciona com o tempo de adoção (e.g., 

Barroso et al., 2018; Caprin et al., 2017). Porém, Soares e colaboradores (2019) constataram 

que o impacto do tempo de adoção parece depender do grau de adversidade prévia à adoção 

e de quanto positivas ou negativas são as experiências vividas no contexto da família adotiva. 

Além disso, Julian e McCall (2016) acrescentam que os efeitos da adversidade precoce na 

competência social podem não ser visíveis até o final da infância, designando este processo 

como “sleeper effect”. 

As crianças adotadas, particularmente, as que viveram mais tempo com a família 

biológica, que estiveram institucionalizadas ou foram adotadas em idades mais avançadas 
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podem ter dificuldade em se relacionar com a família adotiva, uma vez que experiências 

anteriores de cuidado podem moldar as expectativas dos adotados em relação às figuras de 

vinculação (Niemann & Weiss, 2012). Ainda assim, a literatura sugere que quando os pais 

adotivos são responsivos às necessidades emocionais da criança e quando existe uma ligação 

emocional (emotional bonding), são criadas as condições necessárias para um 

desenvolvimento saudável (e.g., van IJzendoorn & Juffer, 2006; Wydra & O’Brien, 2018). 

Neste âmbito, surge o constructo de aceitação parental, ainda pouco estudado na adoção. 

Este constructo refere-se ao grau em que os pais são afetuosos e emocionalmente disponíveis 

para os seus filhos, incluindo a expressão de afeto, a disponibilidade emocional, o apoio e o 

cuidado genuíno (Skinner et al., 2005). A aceitação parental remete para comportamentos 

sociais específicos direcionados à criança (e.g., sorrir, elogiar, passar tempo em conjunto, 

confortar, conversar), os quais, podem servir como modelo orientador de interação social, 

que uma criança imitaria naturalmente ao interagir com os outros (Barber et al., 2005). As 

crianças aprendem com o exemplo dos pais como se comportar nas interações sociais, logo, 

aquelas que são consistentemente nutridas e apoiadas aprendem a acreditar que são 

competentes e eficazes e, portanto, mostram-se mais confiantes ao interagir com outras 

pessoas significativas no seu ambiente social (Barber et al., 2005). Assim, fatores 

relacionados com a família adotiva, tal como, a ligação emocional, a parentalidade afetuosa, 

sensível e responsiva, favorecem a resiliência das crianças adotadas (e.g., Anthony et al., 

2019; Blake et al., 2021; Paine et al., 2020, Wydra & O’Brien, 2018). Um outro objetivo 

deste estudo é analisar o efeito do tempo de adoção e da aceitação parental dos pais adotivos 

na competência socio-emocional das crianças e adolescentes adotados. 

Em suma, a adoção é descrita como uma intervenção que pode amenizar os efeitos 

negativos da adversidade precoce ou, em contrapartida, exacerbar as sequelas das 

adversidades vividas pela criança, em função das experiências pós adoção que lhe são 

proporcionadas (Paine et al., 2020). Assim, o objetivo último deste estudo é explorar a 

interação entre fatores pré e pós adoção na explicação da competência socio-emocional da 

criança e adolescente adotado. 

Presente Estudo 

O presente estudo tem como principal objetivo explorar o impacto de variáveis 

prévias à adoção (número de EAI, idade na retirada da família biológica, tempo em 

acolhimento e idade de adoção) e pós adoção (aceitação parental e tempo de adoção) na 

competência socio-emocional de crianças e adolescentes adotados. Assim sendo, surgem 

como objetivos específicos do estudo: (a) estudar a competência socio-emocional das 
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crianças e adolescentes adotados, através dos domínios “CASEL Five” de ASE, segundo a 

perspetiva dos pais; (b) caraterizar as experiências passadas das crianças e adolescentes 

adotados, em termos de número de EAI, idade de retirada da família biológica, tempo em 

acolhimento e idade de adoção; (c) analisar os níveis de aceitação parental e o tempo de 

adoção, como variáveis pós adoção; (d) explorar as relações entre as variáveis pré e pós 

adoção e as variáveis de competência socio-emocional; (e) estudar os preditores pré e pós 

adoção da competência socio-emocional; (f) estudar a interação entre variáveis pré e pós 

adoção, explorando o efeito moderador da aceitação parental (pós adoção) na relação entre 

EAI (pré adoção) e competência socio-emocional das crianças e adolescentes adotados. 

Neste sentido, considerando a investigação prévia e os objetivos deste estudo, foram 

definidas as seguintes hipóteses: 

1. Maior adversidade prévia à adoção (existência de um maior número de EAI, 

a idade tardia de retirada da família biológica, mais tempo em acolhimento e 

idade mais avançada aquando da adoção) prediz menor competência socio-

emocional em crianças e adolescentes adotados; 

2. Maiores níveis de aceitação parental e mais tempo de adoção predizem maior 

competência socio-emocional em crianças e adolescentes adotados; 

3. A aceitação parental é moderadora da relação entre a adversidade prévia à 

adoção e a competência socio-emocional das crianças e adolescentes, ou seja, 

níveis mais elevados de aceitação parental dos pais adotivos têm um efeito 

amortecedor no impacto negativo da adversidade precoce na competência 

socio-emocional das crianças e adolescentes adotados.  

Método 

Participantes 

O estudo envolveu a participação de 88 figuras parentais, que responderam em 

relação a 88 crianças/adolescentes adotados. Nestas famílias, as figuras parentais, das quais 

22 (25%) são pais e 66 (75%) são mães, tinham entre 35 e 59 anos de idade (M = 47.98, DP 

= 4.89). Em termos das habilitações literárias, a maioria (79.5%, n = 70) concluiu o ensino 

superior (bacharelato: 1.1%, n = 1; licenciatura: 51.1%, n = 45; mestrado: 11.4%, n = 10; 

doutoramento: 15.9%, n = 14); uma pessoa possui o 3º ciclo (1.1%); e 17 o ensino secundário 

(19.3%). Quanto à situação profissional dos pais adotivos, no momento do preenchimento 

do questionário, 83 (94.3%) encontravam-se ativos(as)/empregados(as), um (1.1%) 

desempregado(a) e quatro (4.5%) sem trabalho por opção. 
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Das 88 crianças e adolescentes adotados, 47 (53.4%) são do sexo masculino e 41 

(46.6%) do sexo feminino, e tinham, em média, aproximadamente 12 anos (M = 11.70, DP 

= 4.19, Min. = 2.50, Máx. = 19.33). Quanto à escolaridade, 12 (13.6%) crianças estavam a 

frequentar a creche e jardim de infância; 19 (21.7%) o 1º ciclo; 17 (19.3%) o 2º ciclo; 24 

(27.2%) o 3º ciclo; 15 (17%) o ensino secundário; e um (1.1%) não frequentava a escola. As 

crianças e adolescentes foram retirados da família biológica, em média, por volta dos dois 

anos de idade (M = 2.12, DP = 2.56, Min. = 0.00, Máx. = 13.00) e viveram um número médio 

de três adversidades (M = 3.12, DP = 1.44, Min. = 1.00 , Máx. = 7.00), sendo estas 

negligência (63.6%, n = 52); maltrato físico (13.6%, n =12 ); maltrato psicológico (8%, n = 

7); abuso sexual (2.3%, n = 2); abandono (34.1%, n = 30); pelo menos um progenitor com 

doença mental (15.9%, n = 14); experiências de violência doméstica (15.9%, n = 14); e 

histórico de consumo de substâncias (40.9%, n = 36), de crime/prisão (10.2 %, n = 9) e de 

prostituição (4.5%, n = 4) na família. Além disso, as crianças e adolescentes estiveram, em 

média, cerca de três anos em acolhimento (M = 2.52, DP = 1.74, Min. = 0.02, Máx. = 1.74), 

a grande maioria em acolhimento residencial (98.8%), apenas uma criança esteve numa 

família de acolhimento. No momento da adoção, estas crianças tinham, em média, 

aproximadamente, cinco anos (M = 4.59, DP = 3.29, Min. = 0.33, Máx. = 18.00) e, aquando 

do preenchimento do questionário, as crianças estavam a viver, em média, há sete anos com 

a família adotiva (M = 7.12, DP = 3.33, Min. = 0.75, Máx. = 16.08). 

Instrumentos 

Escalas de Competência Socio-Emocional (Soares & Barbosa-Ducharne, 2021) 

Para avaliar a competência socio-emocional das crianças e adolescentes adotados foi 

usada uma medida de ASE, tendo sido utilizadas as versões traduzidas e adaptadas para a 

língua portuguesa, por Soares & Barbosa-Ducharne (2021), das versões SSIS SEL Brief 

Scales Parent K-12 Form (Elliot et al., 2021), para pais com filhos entre os 5-18 anos, e a 

SSIS SEL Brief Scales Parent Preschool Form (Anthony et al., 2020), para pais com filhos 

entre os 2-4 anos. Ambas as versões do instrumento são compostas por 20 itens (e.g., “Segue 

as regras de casa”; “Pede ajuda quando precisa”; “Tenta confortar os outros”), avaliados 

numa escala de Likert de 4 pontos (0 = Nunca, 3 = Quase Sempre). Estes organizam-se nas 

cinco dimensões correspondentes à estrutura CASEL (i.e., Autoconsciência, 

Autorregulação, Consciência Social, Habilidades de Relação Interpessoal e Tomada de 

Decisão Responsável). Para cada dimensão é calculado o somatório da pontuação de cada 

item que lhe pertence, sendo ainda calculada uma pontuação referente ao Total de 

Competência Socio-Emocional. Com base no estudo de aferição do SSIS SEL Brief Scales 
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(Elliott et al., 2020), foram definidos níveis de desempenho para caraterizar o progresso 

desenvolvimental destas habilidades socio-emocionais. Como consequência, de acordo com 

a pontuação obtida, as crianças e adolescentes podem ser situados em quatro níveis de 

desenvolvimento: (a) nível emergente, cuja pontuação total varia entre 0-24, e que 

corresponde a respostas a itens, maioritariamente, de 0 = nunca ou 1 = algumas vezes; (b) 

nível de desenvolvimento, cuja pontuação total varia entre 25-34, e que corresponde a 

pontuações de itens, maioritariamente, de 1 = algumas vezes ou 2 = muitas vezes; (c) nível 

de competência, cuja pontuação total varia entre 35-49, e que correspondem a pontuações, 

maioritariamente, de 2 = muitas vezes ou 3 = quase sempre; (d) nível avançado, cuja 

pontuação total varia entre 50-60, e que correspondem a pontuações, maioritariamente, de 3 

= quase sempre. Neste estudo, obteve-se uma excelente consistência interna na pontuação 

total de competência socio-emocional (a = .94) e muito bons alfas de Cronbach em todas as 

dimensões, a saber: Autoconsciência (a = .81); Autorregulação (a = .81); Consciência Social 

(a = .88); Habilidades de Relação Interpessoal (a = .80); e Tomada de Decisão Responsável 

(a = .84). Além disso, o instrumento apresenta bons resultados de confiabilidade e validade 

discriminante e convergente (Elliot et al., 2021). 

Questionário sobre Experiências e Contextos do Passado da Criança (Barbosa-Ducharne 

& Soares, 2021) 

As informações relativas às crianças e adolescentes foram recolhidas através de um 

questionário, aplicado aos pais adotivos. As experiências prévias à adoção consideradas no 

presente estudo foram: número de EAI, idade de retirada da família biológica, o tempo em 

acolhimento e a idade de adoção. As EAI foram contabilizadas a partir das categorias 

avançadas por Felitti e colaboradores (1998), a saber, maltrato físico, maltrato psicológico, 

abuso sexual, negligência, violência doméstica, consumo de substâncias, crime e doença 

mental de um ou de ambos os pais. Além destas, foi considerada também a retirada da família 

biológica como uma EAI, por se tratar de um evento traumático. Considerando as categorias 

incluídas no presente estudo, foi contabilizado para cada criança/adolescente o número total 

de EAI. A partir da informação obtida através deste questionário foi computada uma variável 

relativa à pós adoção, a saber, o tempo de adoção, calculado a partir da diferença entre a 

idade da criança/adolescente (em anos) no momento atual e a sua idade no momento da 

adoção. 
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Escala de Aceitação Parental (Barbosa-Ducharne et al., 2021) 

Para avaliar a aceitação parental utilizou-se a versão para pais da Subescala de 

Aceitação Parental (do inglês Parental Acceptance Scale – PAS) do Child Report of Parent 

Behavior Inventory (CRPBI; Orme et al., 2007; Schaefer, 1965; Schludermann & 

Schludermann, 1970), traduzida e adaptada para a língua portuguesa (Barbosa-Ducharne et 

al., 2021). O instrumento é constituído por 10 itens (e.g., “Acredito que é importante mostrar 

o meu amor pelo(a) meu/minha filho(a).”), classificados numa escala de Likert de 3 pontos 

(1 = nada como eu, 3 = muito como eu). A pontuação total corresponde à média da 

pontuação de todos os itens, o que significa que quanto mais alta for, maior será a aceitação 

parental. A versão original apresenta uma boa validade de construto e confiabilidade do 

instrumento (Kim, 1990). Além disso, a Escala de Aceitação Parental apresenta, neste 

estudo, uma excelente consistência interna (a = .90). 

Procedimentos 

Seleção da Amostra 

A amostra deste estudo corresponde a uma subamostra do Tempo 1 (T1, ainda em 

curso) do projeto longitudinal “AdoPt – Follow-up em Pós-Adoção: Capacidades, 

Dificuldades e Necessidades de Famílias Adotivas Portuguesas”. Este projeto não tem 

critérios de exclusão e o único critério de inclusão é a idade da criança entre 0 e 19 anos.   

Recolha de Dados 

A recolha de dados foi realizada a partir da plataforma online myAdoPt 

(https://www.myadopt.pt/), criada na Microsoft Dynamics 365 Plataform, de forma a ser de 

fácil utilização e, simultaneamente, garantir a segurança dos dados e a confidencialidade e 

privacidade das famílias. Deste modo, as famílias que se mostraram interessadas em 

participar no projeto, receberam um código e um código-chave por correio eletrónico. 

Posteriormente, procederem ao registo na plataforma, onde tinham acesso ao consentimento 

informado. O questionário está dividido em três partes e permite às famílias interromperem 

o preenchimento do mesmo. No presente estudo, são usados apenas alguns instrumentos do 

T1, estando estes incluídos nas três partes do questionário. 

Análise dos Dados 

Os dados foram analisados por meio do programa de software IBM SPSS® (versão 

27). O processo de análise de dados iniciou-se pela verificação criteriosa da base de dados, 

com o objetivo de identificar possíveis dados omissos, outliers, entre outros. No que toca 

aos dados omissos, a possibilidade de obrigatoriedade de resposta no questionário permitiu 

contornar este acontecimento, excetuando perguntas em que os participantes não se 



 

 

16 

recordavam (e.g., tempo em acolhimento). De seguida, procedeu-se a uma análise 

exploratória das diferentes variáveis, de modo a verificar a homogeneidade das mesmas. 

Depois da verificação de todas as variáveis, foram realizados os testes de 

normalidade Kolmogorv-Sminorv e a análise de kurtose e de assimetria. Após garantida uma 

distribuição normal nas diferentes variáveis de estudo, procedeu-se à análise descritiva que 

permitiu caracterizar a amostra e os aspetos relacionados com a adoção, respondendo assim 

aos objetivos (a), (b) e (c). Posteriormente, realizaram-se correlações bivariadas de Pearson, 

para estudar a relação entre as variáveis pré e pós adoção e as de competência socio-

emocional, o que deu resposta ao objetivo (d). De modo a verificar quais as variáveis 

preditoras (i.e., EAI, idade de retirada da família biológica, idade de adoção, aceitação 

parental) da variável Total de Competência Socio-Emocional, realizou-se o procedimento 

estatístico Regressão Linear Múltipla Hierárquica, dando resposta ao objetivo (e). Para 

efetuar este teste foram assegurados todos os pressupostos (i.e., homogeneidade do erro 

(validada graficamente), independência do erro (valores aceitáveis de Durbin Watson: 1.89) 

e ausência de multicolinearidade). Por fim, para cumprir o objetivo (f) foi realizada uma 

moderação com recurso ao macro PROCESS para SPSS (Hayes, 2013), que calcula a relação 

entre todas as variáveis, estima o modelo de regressão de mínimos quadrados mais adequado, 

determina a interação e fornece os efeitos condicionais. Em particular, o Modelo 1 

(moderações simples) foi testado. As variáveis envolvidas no produto da interação 

(moderador e variável independente) foram centradas. Cada análise utilizou uma abordagem 

bootstrap com 5.000 reamostras, e a significância estatística foi avaliada usando intervalos 

de confiança (ICs) a 95%. 

Resultados 

Nesta secção, proceder-se-á, primeiramente, à descrição dos resultados obtidos nas 

dimensões da competência socio-emocional das crianças e adolescentes adotados, variável 

dependente deste estudo. De seguida, será explorada a relação entre as variáveis de 

competência socio-emocional, sexo, idade e variáveis pré e pós adoção. Numa terceira parte 

serão analisados os preditores pré e pós adoção da competência socio-emocional. Por último, 

será apresentado o modelo de moderação explorando a interação de variáveis pré (EAI) e 

pós adoção (aceitação parental) na explicação da competência socio-emocional das crianças 

e adolescentes adotados. 

Competência Socio-Emocional das Crianças e Adolescentes Adotados 

A Tabela 1 apresenta os resultados descritivos para as cinco dimensões de 

competência socio-emocional avaliadas, bem como a pontuação global de Competência 
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Socio-Emocional. As médias mais altas foram observadas nas Habilidades de Relação 

Interpessoal e na Consciência Social; as mais baixas na Autoconsciência e na 

Autorregulação. Na Tabela 1 também são apresentadas as correlações entre todas as 

variáveis, verificando-se que as cinco dimensões estão positiva e significativamente (p < 

.001) correlacionadas entre si, variando as correlações entre .48 e .78. 

A fim de caraterizar o progresso desenvolvimental das crianças/adolescentes 

participantes, em termos socio-emocionais, foram descritos os níveis de desempenho de cada 

uma. Verificou-se que 21 (23.9%) posicionaram-se no nível emergente, 27 (30.7%) no nível 

em desenvolvimento, 25 (28.4%) no nível competente e 15 (17%) no nível avançado. 

Competência Socio-Emocional e Variáveis Pré e Pós Adoção: Análise de Correlações 

Na Tabela 1 constam as medidas descritivas e as correlações entre as variáveis da 

competência socio-emocional, sexo, idade e as variáveis pré e pós adoção. Em relação às 

variáveis sociodemográficas, o sexo (feminino) apenas correlacionou-se significativa e 

negativamente com a Tomada de Decisão Responsável. No que diz respeito às relações entre 

variáveis prévias à adoção e competência socio-emocional, verificou-se que quanto maior o 

número de EAI das crianças/adolescentes adotados, mais baixas foram as pontuações de 

Autoconsciência, Autorregulação, Tomada de Decisão Responsável e Total de Competência 

Socio-Emocional. Quanto mais tarde foram retiradas as crianças/adolescentes da sua família 

biológica, menores foram as pontuações de Autoconsciência, Habilidades de Relação 

Interpessoal, Tomada de Decisão Responsável e Total de Competência Socio-Emocional. 

Em relação ao tempo de acolhimento e à idade de adoção, mais tempo de acolhimento 

correlacionou-se significativamente com menores pontuações de Autoconsciência, e mais 

idade aquando da adoção, correlacionou-se significativamente com menores pontuações de 

Autoconsciência, Habilidades de Relação Interpessoal e Total de Competência Socio-

Emocional. Em relação às variáveis pós adoção, observou-se que mais tempo de adoção se 

correlacionou significativamente com mais Consciência Social; por fim, quanto maior a 

aceitação parental maior a Autoconsciência, Autorregulação, Consciência Social, 

Habilidades de Relação Interpessoal, Tomada de Decisão Responsável e Total de 

Competência Socio-Emocional. 

Quanto às relações entre as variáveis sociodemográficas e as variáveis pré e pós 

adoção, constatou-se que o sexo (feminino) e a idade correlacionaram-se significativa e 

negativamente com a aceitação parental, ou seja, ser do sexo feminino e ter mais idade 

relacionou-se com menor aceitação parental. A idade da criança correlacionou-se, ainda, 

significativa e positivamente com todas as variáveis prévias à adoção e com o tempo de 
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adoção. As variáveis prévias à adoção correlacionaram-se todas significativa e positivamente 

entre si. Quanto à relação entre as variáveis pré e pós adoção, constatou-se que quanto mais 

tarde foram retiradas as crianças das suas famílias biológicas, quanto mais tempo passaram 

em acolhimento e quanto mais tarde foram adotadas, menor foi a aceitação parental (cf. 

Tabela 1).  

Preditores Pré e Pós Adoção da Competência Socio-Emocional 

No âmbito das Hipóteses 1 e 2, que visam a identificação dos preditores pré e pós 

adoção da competência socio-emocional, foi realizada uma regressão linear múltipla 

hierárquica, descrita na Tabela 2. A realização desta análise permitiu identificar quais são os 

preditores da competência socio-emocional de uma forma sequencial. O Total de 

Competência Socio-Emocional, evidenciou-se em termos conceptuais, como a variável que 

melhor representa a medida global de competência socio-emocional, por isso, foi definida 

como a variável dependente para esta análise. Posto isto, foram introduzidas, no primeiro 

bloco do modelo, três variáveis prévias à adoção (i.e., idade de retirada da família biológica, 

número de EAI e idade de adoção) e no segundo bloco, adicionou-se a aceitação parental. O 

tempo de acolhimento e o tempo de adoção não foram incluídos na análise de regressão, por 

não terem apresentado uma correlação estatisticamente significativa com a variável 

dependente (cf. Tabela 1). 

O primeiro bloco do modelo mostrou-se estatisticamente significativo explicando 

9% da variância observada no Total de Competência Socio-Emocional. Não obstante, 

nenhuma variável se revelou como um preditor estatisticamente significativo da 

competência socio-emocional. No segundo bloco do modelo, com a inclusão da aceitação 

parental (i.e., variável pós adoção), a significância do modelo aumentou, obtendo-se uma 

variância explicada da competência socio-emocional das crianças e adolescentes de 22%, 

F(1,79) = 6.98, p < .001, R2 = .26, R2adj = .22. Neste bloco final, tanto as EAI (b = -.24, p 

= .038) como a aceitação parental (b = .42, p < .001) revelaram-se preditores 

estatisticamente significativos (cf. Tabela 2). 

Efeito Moderador dos Níveis de Aceitação Parental  

A fim de testar a Hipótese 3 foi estudado o efeito moderador da aceitação parental 

na relação entre EAI e competência socio-emocional. Os resultados da análise de regressão 

realizada anteriormente fazem suspeitar o efeito de moderação, uma vez que a variável EAI, 

se tornou um preditor significativo no segundo bloco, após adicionar o efeito da aceitação 

parental. Note-se ainda que, com base na tabela de correlações, se verificou uma correlação 

significativa (negativa) entre o número de EAI (variável independente) e o Total de 
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Competência Socio-Emocional (variável dependente) e uma correlação significativa 

(positiva) entre a aceitação parental (moderador) e o Total de Competência Socio-

Emocional; no entanto a relação entre EAI e aceitação parental não se revelou 

estatisticamente significativa, estando garantidos os pressupostos para uma relação de 

interação. A Tabela 3 apresenta os resultados do teste do efeito de moderação. Conforme a 

tabela, a interação entre EAI e aceitação parental apresentou um efeito estatisticamente 

significativo (B = -6.44, p = .025), comprovando o efeito de moderação. Para melhor 

compreender o efeito, a variável moderadora foi categorizada numa variável ordinal, de 

acordo com os seguintes pontos de corte: M - 1DP, M e M + 1DP (Hayes, 2013). 

Quando os níveis de aceitação parental são muito baixos (M – 1DP) ou intermédios 

(M) a relação entre EAI e o Total de Competência Socio-Emocional não foi estatisticamente 

significativa (B = 0.58, p = .647; B = -1.59, p = .053; respetivamente). No entanto, quando 

os níveis de aceitação parental são superiores, isto é, acima da média (M + 1DP) a relação 

entre EAI e o Total de Competência Socio-Emocional revelou-se estatisticamente 

significativa (B = -3.16 p = .004). Assim, analisando os efeitos condicionais é possível 

perceber que o efeito (negativo) das EAI na competência socio-emocional é mais forte e 

estatisticamente significativo quando a aceitação parental apresenta níveis muito altos 

(maior declive; cf. Figura 1). No entanto, analisando a Figura 1, que apresenta graficamente 

os efeitos obtidos, é possível observar que, independentemente do número de EAI, a 

competência socio-emocional da criança/adolescente adotado é sempre mais alta quando a 

aceitação parental apresenta valores muito positivos. Contudo, à medida que o número de 

EAI aumenta, o efeito positivo da aceitação parental no impacto das EAI na competência 

socio-emocional, diminui, e o nível de competência socio-emocional aproxima-se dos 

valores apresentados pelas crianças em ambientes familiares de média ou baixa aceitação 

parental; por outro lado, quando o número de EAI é mais baixo, ambientes de alta aceitação 

parental intensificam o desenvolvimento da competência socio-emocional, mostrando bem 

a interação entre a variável EAI (pré adoção) e aceitação parental (pós adoção).  

Discussão 

O objetivo principal deste estudo consistiu em explorar o impacto de variáveis 

prévias à adoção (número de EAI, idade na retirada da família biológica, tempo em 

acolhimento e idade de adoção) e de variáveis pós adoção (aceitação parental e tempo de 

adoção) na competência socio-emocional de crianças e adolescentes adotados. Este objetivo 

foi cumprido e será discutido de seguida ao pormenor. 
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Quanto ao primeiro objetivo de investigação, o qual pretendia estudar a competência 

socio-emocional das crianças/adolescentes adotados, foi possível observar que a amostra do 

presente estudo apresentou mais Habilidades de Relação Interpessoal e Consciência Social, 

do que Autoconsciência e Autorregulação, estando a Tomada de Decisão Responsável 

posicionada entre estas habilidades socio-emocionais. Além disso, foi possível observar uma 

grande variabilidade do grupo nos níveis de desempenho de competência socio-emocional, 

na medida em que as crianças/adolescentes se distribuem, quase uniformemente pelos quatro 

níveis, do emergente até ao avançado. Esta diversidade pode estar relacionada com a 

heterogeneidade de trajetórias de desenvolvimento, em termos de experiências prévias à 

adoção e pós adoção, uma vez que se constatou que dentro do mesmo grupo é possível 

verificar a existência de adotados com um desenvolvimento social muito distinto, tal como 

observado noutros estudos anteriores (e.g., Barroso et al., 2018).  

Além disso, no âmbito das dimensões que caracterizam a competência socio-

emocional da amostra, a literatura sugere que, apesar das experiências traumáticas 

impactarem a capacidade de reconhecer e expressar as próprias emoções e dos outros, as 

relações interpessoais e a gestão de impulsos (Cook et al., 2005), a parentalidade adotiva, 

particularmente, a aceitação parental, pode servir de modelo orientador na interação social 

da criança (Barber et al., 2005). Assim, o elevado nível de aceitação parental (M = 2.76, DP 

= 0.34, Min. = 0, Máx. = 3) desta amostra está relacionado com um sentimento de 

competência e eficácia das crianças na interação com outras pessoas do ambiente social. 

Logo, os comportamentos dos pais são símbolos do seu valor e da sua competência nos 

relacionamentos com os outros (Barber et al., 2005), podendo justificar os valores mais altos 

nas Habilidades de Relação Interpessoal e Consciência Social.  

No que diz respeito ao objetivo que pretendia explorar as relações entre experiências 

pré e pós adoção e as variáveis de competência socio-emocional, foram observadas várias 

relações significativas. Em relação às experiências pré-adoção, vários estudos (e.g., Cook et 

al., 2005; Julian & McCall, 2016; Pierce et al., 2022; Pitula et al., 2019; Soares et al., 2019) 

tinham evidenciado que um número maior de EAI resulta em défices no desenvolvimento 

socio-emocional, o que corrobora os resultados encontrados. Uma abordagem de risco 

cumulativo é, por isso, fundamental para entender o impacto das EAI nas crianças adotadas, 

visto que estas experiências geralmente estão inter-relacionadas (Felitti et al., 1998).  

No que concerne à relação negativa encontrada entre a idade de retirada da família 

biológica com algumas das variáveis de competência socio-emocional, os estudos 

encontrados (e.g., Barroso et al., 2018; Cook et al., 2005; Soares, 2018) constataram que os 
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pais adotivos percecionam as crianças retiradas da família numa idade mais avançada, como 

tendo menos habilidades sociais. Todavia, o tempo de acolhimento não se associou a piores 

resultados na maioria das variáveis da competência socio-emocional, o que pode estar 

associado ao número reduzido de anos em acolhimento da amostra e ao facto da 

institucionalização depender, igualmente, da qualidade do acolhimento prestado 

anteriormente (Gunnar & Dulmen, 2007).  

Em relação aos resultados observados quanto à idade tardia aquando da adoção, a 

literatura reportou que, de facto, crianças adotadas mais tarde corriam mais riscos de 

problemas socio-emocionais (e.g., Julian, 2013; Julian & McCall, 2016). No entanto, a 

primeira hipótese deste estudo foi parcialmente confirmada, uma vez que, das experiências 

prévias à adoção, apenas se destacou o número de EAI como preditor significativo da 

competência socio-emocional. Estes resultados podem estar associados ao facto da maioria 

da amostra, do presente estudo, ter sido retirada da família biológica logo nos primeiros anos 

de vida (M = 2.12, DP = 2.56, Min. = 0.00, Máx. = 13.00) e por terem estado pouco tempo 

em acolhimento (M = 2.52, DP = 1.74, Min. = 0.02, Máx. = 8.67), sendo esta uma variável 

que, tal como referido anteriormente, não se correlacionou significativamente com a 

competência socio-emocional. Deste modo, uma vez que a idade de adoção em muito se 

associa a estas duas variáveis, pode ter acabado por não se refletir como um preditor 

significativo da competência socio-emocional. O que se pode concluir, com base no estudo 

dos preditores prévios à adoção, é que, de facto, parece existir um efeito preponderante do 

número de EAI vividas, comparativamente às outras medidas de caraterização da 

experiência prévia da criança. Este é um dado importante para a investigação na área, 

fornecendo evidência sobre uma boa medida de caraterização deste período prévio à adoção 

da criança.  

Quanto à relação entre as experiências pré e pós adoção, Niemann e Weiss (2012) 

constataram que as crianças que viveram mais tempo com a família biológica, que estiveram 

institucionalizadas ou foram adotadas em idades mais avançadas, podem ter dificuldades em 

desenvolver uma relação de proximidade com a família adotiva. O que significa que 

experiências anteriores de cuidado, influenciam o desenvolvimento de uma relação com os 

pais adotivos (Niemann & Weiss, 2012), reforçando os resultados negativos encontrados na 

relação entre estas experiências prévias à adoção e a aceitação parental. 

No âmbito das relações das experiências pós adoção com a competência socio-

emocional, os estudos encontrados sobre o tempo de adoção (e.g., Barroso et al., 2018; 

Caprin et al., 2017) não identificaram uma relação entre o tempo de adoção e a competência 
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social, todavia este impacto pode depender do grau de adversidade prévio à adoção e de 

quanto positivas ou negativas são as experiências vividas no contexto da família adotiva 

(Soares et al., 2019). Além disso, não se constatou um declínio da competência socio-

emocional com o aumento da idade, o que significa que, efetivamente, o desenvolvimento 

da competência socio-emocional de uma criança, parte de uma abordagem sistémica que 

visa as interações entre a família, escola e comunidade (CASEL, 2022).  

Os resultados encontrados em termos da aceitação parental são corroborados pela 

literatura, dado que pais afetuosos, disponíveis e responsivos às necessidades emocionais da 

criança, proporcionam as condições necessárias para promover um desenvolvimento 

saudável (e.g., Skinner et al., 2005; Soares et al., 2017; van Ijzendoorn & Juffer, 2006; 

Wydra & O’Brien, 2018). Assim sendo, a segunda hipótese deste estudo foi parcialmente 

confirmada, dado que o tempo de adoção não se correlacionou com a competência socio-

emocional, excluindo a possibilidade de este ser um preditor significativo. Porém, a 

aceitação parental destacou-se enquanto preditor significativo (e o principal preditor) da 

competência socio-emocional, revelando que a família adotiva desempenha um papel 

essencial no desenvolvimento socio-emocional das crianças e adolescentes adotados (Soares 

et al., 2017). 

Por último, considerando o objetivo de explorar o efeito moderador da aceitação 

parental na relação entre EAI e a competência socio-emocional das crianças e adolescentes 

adotados, a hipótese de que a aceitação parental tem um efeito amortecedor no impacto 

negativo das EAI não foi totalmente confirmada. Na realidade, observou-se que, quando a 

aceitação parental é muito alta, esta intensifica o efeito negativo das EAI na competência 

socio-emocional (tornando-o mais forte e mais significativo). Observando mais ao pormenor 

os efeitos condicionais e a representação gráfica da moderação é possível perceber que, 

independentemente do número de EAI, a competência socio-emocional das crianças é 

sempre mais alta quando a aceitação parental é acima da média, o que mostra o efeito 

positivo que a aceitação parental também parece ter. No entanto, o que os dados parecem 

revelar é que em crianças com baixo nível de EAI, alta aceitação parental é fator protetor, 

na medida em que, nestas condições, as crianças apresentam maior competência socio-

emocional (pontuações mais altas obtidas); no entanto quando as crianças têm alta pontuação 

de EAI, a alta aceitação parental parece ser fator de risco, na medida em que intensifica o 

efeito negativo das EAI na competência socio-emocional. 

De facto, alguma investigação tem mostrado que  as experiências vividas com a 

família adotiva podem atenuar o impacto negativo da adversidade prévia, facilitando a 
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recuperação e favorecendo a sua resiliência, a partir de uma parentalidade afetuosa, sensível 

e responsiva (e.g., Anthony et al., 2019; Blake et al., 2021; Paine et al., 2020, Palacios & 

Brodzinsky, 2010; Wydra & O’Brien, 2018), outros estudos também têm identificado fatores 

de risco na família adotiva que podem intensificar os efeitos negativos das experiências 

prévias à adoção (e.g., Soares et al., 2019). Estes resultados trazem nova evidência científica 

ao tema, mostrando que a mesma variável pode representar risco e proteção. Provavelmente, 

quando a trajetória prévia à adoção é marcada por uma acumulação de experiências negativas 

(elevado número de EAI) outras competências parentais, para além da aceitação parental, 

são necessárias para amortizar o impacto negativo da adversidade no funcionamento socio-

emocional da criança/adolescente adotado. Este é assim um tema que deve ser explorado 

numa futura investigação, procurando perceber o efeito conjugado de outras variáveis pós 

adoção.   

Conclusão 

 O presente estudo pretendeu explorar os preditores pré e pós adoção da competência 

socio-emocional das crianças e adolescentes adotados, uma vez que se desconhecem estudos 

que tenham investigado a ASE nesta população, particularmente o desenvolvimento das 

“CASEL Five”. Assim, como principais conclusões deste estudo salientam-se: (a) a 

variabilidade de experiências pré e pós adoção das crianças e adolescentes adotados, 

resultando em diferentes níveis de desempenho em termos da competência socio-emocional; 

(b) o número de EAI e a aceitação parental revelaram-se como os dois principais preditores 

pré e pós adoção, respetivamente, da competência socio-emocional; (c) existe interação entre 

fatores pré e pós adoção na explicação da competência socio-emocional das 

crianças/adolescentes adotados; (d) o efeito moderador (amortecedor ou intensificador) da 

aceitação parental na relação entre EAI e competência socio-emocional parece depender do 

número de EAI/intensidade da adversidade passada.  

 Em termos de limitações, este estudo apenas considerou a visão dos pais adotivos, 

sendo que para ter uma visão mais alargada e coesa da competência socio-emocional dos 

adotados, seria interessante no futuro considerar outros informantes, tal como, as próprias 

crianças e adolescentes, outros familiares e professores. De um modo geral, as figuras 

parentais apresentaram ter níveis de qualificação elevados, o que é habitual em estudos com 

famílias adotivas, embora possa ter tido algum impacto nos resultados obtidos. Além do 

mais, o grupo de adotados apresentou um número reduzido de crianças em creche e jardim 

de infância. Portanto, seria importante o projeto AdoPt continuar a investir em estratégias de 

modo a alcançar mais famílias adotivas, a partir de meios de comunicação social, divulgação 
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nas redes sociais e continuar a sensibilizar os serviços de adoção para a relevância do projeto, 

suscitando a criação de pontes com as famílias. Por último, a falta de estudos no âmbito da 

ASE das crianças e adolescentes adotados e da aceitação parental, particularmente, na 

amostra portuguesa, dificulta a comparação com uma norma em termos da competência 

socio-emocional. Por outro lado, este estudo vem dar resposta a esta lacuna na investigação, 

fornecendo dados relevantes para a reflexão e investigação quanto ao desenvolvimento 

socio-emocional das crianças e adolescentes adotados. 

Em relação às implicações para a prática, é fundamental promover a permanência 

relacional e o bem-estar emocional a longo prazo das crianças, principalmente para aquelas 

que apresentam um número elevado de EAI. Deste modo, é primordial fornecer apoios aos 

pais adotivos, potencializando a construção de relacionamentos mutuamente gratificantes e 

abordando temáticas que sensibilizem para o impacto do trauma e promovam a competência 

socio-emocional das crianças e adolescentes adotados. Este apoio pode ser operacionalizado 

na preparação de potenciais adotantes, como na prestação de serviços pós adoção. É de 

realçar que o projeto AdoPt tem vindo a trabalhar estas temáticas na plataforma myAdoPt, 

sendo uma ferramenta crucial para dar resposta às necessidades das famílias adotivas. Além 

disso, seria interessante as escolas continuarem a investir em programas baseados na 

aprendizagem socio-emocional (SEL), considerando práticas educacionais informadas sobre 

o trauma, de forma a promover as habilidades socio-emocionais de todas as crianças e 

adolescentes de forma adequada e empoderadora. Por último, é importante adotar uma 

perspetiva multi-contextual e longitudinal, uma vez que a competência socio-emocional 

pode diferir entre os contextos e mudar ao longo do tempo, principalmente para crianças 

expostas a um grande número de EAI. O AdoPt caracteriza-se por ser um projeto de 

investigação longitudinal, assim futuros estudos desenvolvidos no âmbito do projeto, vão 

permitir acompanhar as mudanças que podem surgir nas famílias adotivas e, 

consequentemente, na competência socio-emocional das crianças e adolescentes adotados.
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Tabela 1 

Correlações entre as Variáveis da Competência Socio-Emocional, Sexo, Idade e Variáveis Pré e Pós adoção 
Variável M DP Min-Máx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. AC  6.49 2.85 1- 12 —             

2. AR  5.59 2.84 0 - 12 .75** —            

3. CS  7.65 2.92 1 - 12 .71** 70** —           

4. HRI 8.07 2.85 0 - 12 .61** .48** .69** —          

5. TDR  6.71 2.96 1 - 12 .75** .78** .66** .48** —         

6. TCSE 34.50 12.30 11 - 59 .90** .87** .88** .76** .86** —        

7. Sexo (feminino)a — — — -.16 -.14 -.10 -.18 -.29** -.20 —       

8. Idade  11.70 4.19 2.50-19.33 -.18 .08 .03 -.18 -.02 -.06 .107 —      

9. EAI 3.12 1.44 1 - 7 -.38** -.26* -.11 -.14 -.21* -.26* .189 .23* —     

10. IR 2.12 2.56 0 - 13 -.41** -.12 -.20 -.22* -.24* -.28* .037 .56** .39** —     

11. TAc 2.52 1.74 0.02 - 8.67 -.23* -.04 -.05 -.09 -.04 -.10 .107 .35** .33** .37** —   

12. IA 4.59 3.29 0.33 - 18 -.41** -.11 -.20 -.24* -.17 -.26* .122 .63** .46** .86** .73** —  

13. TAd 7.12 3.33 0.75-16.08 .19  .20 .23*  .01  .15  .18  .013 .64** -.17 -.17 -.29* -.20 — 

14. AP 2.76 0.34 0 - 3 .45**  .27**  .44**  .34** .39** .44**  -.23* -.35** -.18 -.29** -.30** -.44** -.02 

Nota. AC – Autoconsciência; AR – Autorregulação; CS – Consciência Social; HRI – Habilidades de Relação Interpessoal; TDR – Tomada de Decisão de Responsável; TCSE – Total da 
Competência Socio-Emocional; EAI – Experiências Adversas na Infância; IR – Idade de Retirada da Família Biológica; TAc – Tempo em Acolhimento; IA – Idade de Adoção; TAd – Tempo 
de adoção; AP – Aceitação Parental.  
a variável dummy: 0 = masculino; 1 = feminino.  
* p < .05. ** p < .01 *** p < .001. 
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Tabela 2 

Análise de Regressão Múltipla Hierárquica na Predição da Competência Socio-

Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável B 95 IC% para B SE B b R2 R2adj 

  LI LS     

Bloco 1      .12 .09* 

IR -1.21 -3.18 0.74 0.98 -.25   

EAI -2.01 -4.06 0.05 1.03 -.24   

IA 0.29 -1.30 1.88 0.80 .08   

Bloco 2      .26 .22*** 

IR -1.75 -3.57 0.08 0.92 -.36   

EAI -2.00* -3.89 -0.11 0.95 -.24   

IA 1.30 -0.26 2.86 0.78 .35   

AP 15.73** 7.70 23.75 4.03 .42   

Nota. IC = Intervalo de Confiança; LI = Limite Inferior; LS = Limite Superior;  IR – Idade de Retirada da Família 
Biológica; EAI – Experiências Adversas na Infância; IA – Idade de Adoção; AP – Aceitação Parental. 
* p < .05. ** p < .01 *** p < .001. 
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Tabela 3 

Efeitos de Moderação dos Níveis de Aceitação Parental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito B  SE 95% IC p 

   LI LS  

Efeitos fixos      

Interação -6.44 2.82 -12.06 -0.83 .025 

EAI  -1.59 0.81 -3.20 0.02 .053 

AP 15.48 3.47 8.59 22.38 <.001 

Efeitos Condicionais      

Nível AP inferior 0.58 1.25 -1.90 3.05 .647 

Nível AP intermédio -1.59 0.81 -3.20 0.02 .053 

Nível AP superior -3.16 1.06 -5.27 -1.05 .004 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

  

     

     

     

     

     

Nota. IC = Intervalo de Confiança; LI = Limite Inferior; LS = Limite Superior; EAI – Experiências Adversas na 
Infância; AP – Aceitação Parental. 
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Figura 1 

Efeito de Moderação dos Níveis de Aceitação Parental 

 

 

 

 

 

Nota. Moderação simples dos níveis de aceitação parental. TCSE – Total de Competência Socio-
Emocional (Variável Dependente); EAI – Experiências Adversas na Infância (Variável Independente); 
AP – Aceitação Parental (Variável Moderadora). No gráfico estão apresentados os valores originais do 
efeito de moderação da AP na relação entre EAI e TCSE, não tendo sido consideradas as variáveis 
centradas por efeitos de visualização gráfica. Os níveis de AP foram distribuídos por pontos de corte (M 
– 1DP = 2.42, M = 2.76, M + 1DP = 3.00).  

 


