INSTRUMEN TOS DE INVESTIGAÇÃO DES ENVOLVIDOS , ADAPTADOS OU USADO S PELO GRUPO IDEC CA

GISQ
Guião de Entrevista de Solidariedade Intergeracional
Autor:
Adaptação:

1

Tipo de Instrumento: Entrevista
Versão:
População-alvo:
Tempo de aplicação:
Material: Guião de entrevista e cartões com escalas

-

da coesão intergeracional.

-

-

gerações.

Indicadores empíricos
Estrutural

Quando a avó te visita, como
é que ela chega até tua casa?
residencial, número de
membros da família, saúde dos No total, quantos netos tem?
membros da família.
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Associacional
Tipos de atividades comuns
partilhadas.

(Frequência com que) falam um
com o outro (pessoalmente ou
por telefone/telemóvel, mail)
(ambas as versões)
(Frequência com que) conta
coisas acerca da sua infância?

(Frequência com que) vão
de férias juntos.
física e emocional.
intergeracional de recursos

Afetiva

Relatos de afeto, calor,

(Frequência com que) o avô
ajuda a cuidar de ti quando
estás doente?
Geralmente, até que ponto tu
e a avó (nome) se dão bem?
(ambas as versões)

entreajuda.
Reciprocidade percebida nos
sentimentos positivos entre
membros da família.

(versão
Avós)

O Guião de Entrevista de Solidariedade Intergeracional
-

-

-

-

para a dimensão afetiva da escala.
Referências
The relation between the grandparent-grandchild bond and children’s views of
themselves and grandparents

Atas do IV Encontro sobre maus-tratos,
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negligência e risco na infância e adolescência
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Rapport entre grands-parents et petitsenfants : Quelles similitudes et différences entre l’âge scolaire et l’adolescence? Comunicação
-

Perspetiva intergeracional da adoção. Cadeias intergeracionais da comunicação sobre adoção: avós, pais e netos. Estudo exploratório

formal theory construction.
Grandeparentalidade: Estudo exploratório da relação entre avós e netos adolescentes.
Relação avós-netos adotados e impacto do envolvimento dos avós no processo
de adoção

Natureza e qualidade da relação avós-netos e seu contributo para a autovaloração global dos netos: um estudo exploratório

Atas da
X Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: Formas e Contextos. — In C. Machado, L.

Nature du rapport entre grands-parents et leurs petitsenfants: Relation avec la perception de soi-même des petits-enfants. X Congreso International

Fortalezas y debilidades de la familia en una sociedad en
cambio,
Handbook of Grandparenthood,
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