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EARI
Entrevista sobre a Adoção e Relações de Intimidade

Autores: 1, M. E. Costa e E. Nicolas, 
Tipo de instrumento: Entrevista 
Versão: n. a. 
População-alvo:

Tempo de Aplicação:

Material: Guião de entrevista 

precisamente, no desenvolvimento da identidade e na construção de uma relação de intimidade com 
um par romântico.

identidade e de uma relação romântica, presente ou passada, com uma duração superior a um ano. 

-

de uma relação de intimidade permite perceber a capacidade individual para estabelecer relações 

ou perda da sua autonomia.
A EARI foi desenvolvida no âmbito de uma investigação de mestrado integrado em psicologia 

-
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Temáticas abordadas na entrevista 

Tabela de temas, subtemas e componentes da EARI

Temas Subtemas Componentes Exemplos

Do adotado
Dos pais adotivos

vive atualmente

Experiência de 
adoção

Representações 
acerca da família 

Recordações
Informações
Curiosidade

Sentimentos

Existem 
provavelmente coisas 
que não recorda 
nem nunca lhe foram 
contadas mas que 
imagina acerca da 
sua família biológica? 
O que imagina? 

Representações 
acerca do tempo 

afastamento da 

integração na família 
adotiva

Idade 
Motivo 

Recordações
Contactos posteriores

O que sabe acerca do 
motivo pelo qual isso 
aconteceu?

Representações 
acerca da integração 
na família adotiva

Recordações
Comunicação sobre a 
adoção
Sentimento de 
pertença

Avaliação global 

adoção

Atualmente 
considera-se parte 
integrante da sua 
família adotiva? 
Como sente isso? 



129

INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDOS, ADAPTADOS OU USADOS PELO GRUPO IDECCA

Relações entre pais e 
disciplinares

Modelo parental de 
casal
Momentos de 
separação
Comunicação 

O que recorda das 
vezes em que os seus 
pais se zangavam 
consigo? (O que 
despoletava esses 

resolvidos? Como 
é que isso o fazia 
sentir?)

Relações entre pais 

adolescência

Relação
Comunicação

À medida que foi 
crescendo e entrou 
na adolescência, 
sente que a sua 
relação com os seus 
pais se foi alterando?

Relações entre pais 

emergente

Relação
Comunicação

E atualmente, como 
descreveria a sua 
relação com os seus 
pais? O que terá 
mudado? O que lhe 
parece ter contribuído 
para que ocorressem 
essas mudanças?

Separação-
Individuação parental

Diferenciação 
cognitiva
Autonomização 
comportamental

Avaliação global 
da relação com as 

Quando tem que 
tomar alguma 
decisão importante 
como procede? Conta 
com a ajuda dos seus 
pais?

Considera que 
os seus pais são 
um suporte para 
ultrapassar situações 
difíceis? De que 
maneira?

Autoperceção Semelhanças
Diferenças
Características 
pessoais 
relacionadas com 

adoção

Todos somos 
diferentes uns dos 
outros, mas acha-se 
diferente dos outros 
jovens da sua idade 
pelo facto de ser 
adotado?
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Relação de intimidade 
com um par romântico

Investimento
Crenças acerca das 
relações românticas

afetiva

Sentimentos de 
rejeição

objetivos comuns

Momentos de 
separação

Autorrevelação

Complementaridade
Compromisso

Conte-me de 
forma resumida 
a história desse 
relacionamento. 
Como caracterizaria a 
sua relação com essa 
pessoa? 

Sente-se/sentia-se 

com o(a) seu(sua) 
namorado(a) das 
suas preocupações? 
Por que motivo o faz/
fazia (ou não o faz/
fazia)?

Como imagina que 
será a sua vida daqui 

onde? Com quem? A 
fazer o quê?)

Referências

Adoção, Identidade e Intimidade: Impacto da experiên-
cia de adoção no desenvolvimento da identidade e da intimidade de adultos adotados: Estudo 
exploratório. -

Adoção, identidade e intimidade. Impacto da experiência de adoção no desenvol-
vimento da identidade e da intimidade de adultos adotados: estudo exploratório de análise do 
discurso do adotado

 


