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Resumo 

 

Este estudo teve como principal objectivo analisar a relação entre as dimensões 

do modelo biopsicossocial da personalidade de Robert Cloninger e reactividade 

psicológica em adolescentes. Participaram no estudo 1542 adolescentes com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Para a recolha de dados foi utilizado um 

questionário sociodemográfico, a escala de reactividade psicológica de Hong, a escala 

de reactividade terapêutica de Dowd e o inventário de temperamento e carácter da 

personalidade júnior TCI-J de Robert Cloninger. Os resultados apontaram para a 

existência de associações significativas entre as dimensões de personalidade e a 

reactividade em adolescentes; associações positivas entre resistência e procura de 

novidade, auto transcendência e respectivas facetas, e associações negativas, entre 

reactividade e evitamento ao perigo, dependência de recompensa, persistência, 

determinação e cooperação na escala de reactividade psicológica de Hong. Em relação à 

escala de reactividade terapêutica de Dowd, os resultados demonstraram associações 

positivas com a procura de novidade, determinação e auto transcendência, associação 

negativa com o evitamento ao perigo e nenhuma relação com a dependência de 

recompensa, persistência e cooperação. Estes resultados sugerem que as duas escalas da 

reactividade avaliam fenómenos diferentes e que as dimensões do modelo 

psicobiológico da personalidade estão significativamente correlacionadas com a escala 

psicológica de Hong e parcialmente correlacionadas com o total da escala terapêutica de 

Dowd. 

 

 

Palavras-chave: Reactividade, resistência, personalidade, conformidade, adolescentes. 
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Abstract 

 

This study aimed to examine the relationship between cloninger biopsychosocial 

model of personality and psychological reactance in adolescents. This study analyzed 

1542 subjects aged between 12 and 18 including. For the data collection was used a 

socio-demographic questionnaire, Hong Psychological Reactance Scale, Dowd 

Therapeutic Reactance Scale and also included the Robert Cloninger TCI-J personality 

test. The results showed the existence of significant associations between personality 

and reactance in adolescents. The results showed the existence of significant 

associations between personality dimensions and reactivity in adolescents; positive 

associations between resistance and novelty seeking, self-transcendence and its facets, 

and negative associations between reactance and harm avoidance, and reward 

dependence, persistence, determination and cooperation in the Hong psychological 

reactance scale. Regarding Dowd´s therapeutic reactance scale, the results showed 

positive associations with novelty seeking, self-directedness and self-transcendence, a 

negative association with harm avoidance and no relation to reward dependence, 

persistence and cooperation. These results suggest that the two reactance scales assess 

different phenomena and that the dimensions of the psychobiological model of 

personality are significantly correlated with Hong´s psychological reactance scale and 

partially correlated with Dowd´s therapeutic reactance scale. 

 

 

Keywords: Reactance, resistance, personality, conformity, adolescents. 
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1. Introdução 

 

1.1. Adolescência 

A adolescência é um período de transformações dramáticas e de importantes 

diferenças nas fases do desenvolvimento que progridem rumo a uma relação de 

interdependência e contribuem para a formação da idade adulta (Carvalho, 2007; 

Steineberg, 1990). 

 Comumente descrita como a etapa entre a infância e a maioridade (Committee 

on the Science of Adolescence, 2011), segundo a Organização Mundial de Saúde (n.d.), 

ocorre entre os dez e os dezanove anos de idade.  

Estudos realizados nos últimos quinze anos vieram demonstrar que é 

caracterizada por grandes alterações nos sistemas neuronais importantes às funções 

cognitivas superiores, pensamento, ligações interpessoais, autodomínio cognitivo das 

emoções, avaliação lógica de situações causa e efeito e motivação (Giedd, Keshavan & 

Paus, 2008).  

Um paradigma que propõe explicar estas mudanças é o modelo do sistema duplo 

que postula que dois sistemas neurobiológicos intervêm no comportamento adolescente, 

o sistema socioemocional, que compreende emoção, recompensa e criatividade, 

localizado no ventrículo estriado e amígdala e o sistema de controlo cognitivo 

responsável pela regulação das emoções, tomada de decisão e controlo dos impulsos, 

situado no córtex pré-frontal (Steineberg, Cauffman, Banich, Graham & woolard, 

2008).  
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Figura 1. Modelos de Compreensão do desenvolvimento do Adolescente  
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Tendo em conta estas mudanças, e sendo este um processo de reestruturação dos 

sistemas regulatórios, traz tanto riscos como oportunidades (Steinberg, 2005) que fazem 

parte do “desenvolvimento normal”, ou seja, surgem de contextos biológicos e sociais 

próprios (Edgar, 2010).  

A adolescência é uma amálgama de mudanças neurobiológicas, sociais e 

psicológicas (APA, 2002) que possibilitam o pensamento abstracto (Kazdin, 2000), 

potenciam a procura de diversão (Rauter & Salles, 2012), o aumento da fé espiritual 

Adaptado de Holmbeck (1999,2002) cit in Almeida, J. P. C. (2003). Impacto dos factores psicológicos 

associados à adesão terapêutica, ao controlo metabólico e à qualidade de vida em adolescentes com 

diabetes tipo 1. (Tese de doutoramento, não publicada). Universidade do Minho, Portugal. pp.37-38. 
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(Luciana & Collins, 2012) a forte exploração, e numerosas oportunidades (Senna & 

Dessen, 2012). É nesta fase que o papel dos progenitores na educação e supervisão dos 

filhos adolescentes requer uma atenção especial (Kopko & Dunifon, 2010), face à alta 

reactividade às emoções, associada a capacidades regulatórias reduzidas, entre outras, 

(Pfeifer et al, 2011) que se podem traduzir em comportamentos de desafio à autoridade 

e fortes desejos de independência (Choa & Sandsb, 2011). Esta procura de autonomia e 

identidade está muitas vezes associada a comportamentos de risco (Wiium, Aaro & 

Hetland, 2009) nos mais diversificados contextos relacionadas com a saúde, 

compreendendo, o consumo de tabaco (Miller, Burgoon, Grandpre & Alvaro, 2006; 

Grandpre, Alvaro, Burgoon, Miller & Hall, 2003), abuso de substâncias (Brown & 

Siebert, 2007), consumo de álcool (MacPherson, Magidson, Reynolds, Kahler & 

Lejuez, 2010), etc.. Estes comportamentos de risco ocorrem, nos adolescentes, quer pela 

necessidade de afirmação de crenças, resistência (Stock, 2001), ou pela sensação de que 

existem forças externas que ameaçam as suas liberdade e dificultam os seus esforços, 

manifestando-se em emoções negativas, reactividade (Grandpre et al, 2003; Lessard, 

Greenberg & Chen, 2010).  

 

1.2. Resistência Psicológica 

Na adolescência o estudo da resistência é de maior relevância, justificado pela 

elevada oposição observada nos adolescentes que, como referido, são frequentemente 

provocadores, rebeldes, ávidos de liberdade e autonomia, resistentes ao controlo e à 

autoridade (Zhang, Zhang & Castellucio, 2011).   

A resistência é de difícil definição, pois a sua conceptualização esteve sempre 

sujeita às orientações teóricas dos investigadores (Newman, 2002; Brown & Siebert, 
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2007). Desde o tempo de Sigmund Freud que a resistência como fenómeno psicológico 

tem intrigado e desorientado psicólogos (Dowd, 1993).  

Termo bastante vasto, a resistência psicológica enuncia uma diversidade de 

circunstâncias. Para Knowles & Linn (2004) a resistência é “um conceito de núcleo 

claro e de extremidades irregulares” (p. 4). 

Se para algumas teorias é manifestação do comportamento para outras é a fuga a 

situações de ansiedade, pensamentos ou sentimentos, ausência de incentivo para a 

mudança, incapacidade em modificar padrões interpessoais maladaptativos ou 

ambiguidade (Arkowitz, 2000; Moyers & Rollnick, 2002; Prochaska & Velicer, 1997, 

cit in Brown & Siebert, 2007).  

Análogo às várias teorias está o pressuposto de que a resistência é tanto um 

estado/comportamento de oposição, como uma qualidade da pessoa, ou seja, 

compreende variáveis intrapsíquicas e interpessoais (Beutler, Moleiro & Talebi, 2002).  

Segundo Ford, Ford & D´Amelio (2008), a resistência é impelida pelos agentes 

de mudança quer através das suas acções ou inacções e, pode servir como recurso para a 

transformação, ao contrário da ideia dominante, de que, a resistência é uma reacção 

disfuncional e irracional.  

Bortolotti, Júnior & Andrade (2011) afirmam que a “A resistência à mudança 

tem sido reconhecida há muito tempo como uma resposta inevitável e um factor 

importante que pode influenciar no sucesso ou fracasso de qualquer mudança” (p.1). 

Esta resposta é o elemento central na definição de resistência (Knowles & Linn, 2004), 

que pode ser vista como a união de forças que asseguram o equilíbrio da personalidade 

(Watson, 1971).  

A resistência à mudança é uma estrutura de predisposição, determinada por uma 

atitude de oposição firme (Hagger, Wood, Stiff & Chatzisarantis, 2010), que foi, por 
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vezes, e de forma errada, compreendida como simples inactividade da natureza humana 

(Watson, 1971). Entende-se por mudança, “uma situação que interrompe normais 

padrões de organização e chama os participantes a decretarem novos padrões 

envolvendo uma acção recíproca de processos determinados e emergentes” (Ford, Ford 

& D´Amelio, 2008, p. 363). 

Resistir pode ser um acto extremamente difícil, pois depende não só da vontade 

em fazê-lo, como das competências em conseguir resistir à força persuasiva, que se 

apresenta muitas vezes sedutora (Burkley, 2008). Isto sugere que resistir à persuasão 

envolve uma auto-regulação activa que obriga a uma negociação constante e 

inconsciente entre exigências e motivações. A sua eficácia é um importante meio para 

lidar com recursos limitados de autocontrolo (Janseen, Fennis & Pruyn, 2010), que 

quando se demonstra incapaz poderá levar os indivíduos a adquirirem comportamentos 

indesejados (Wheller, Briñol & Hermann, 2005). Resistir à persuasão apresenta-se 

frequentemente como acção motivadora porque permite que as pessoas mantenham a 

sensação de controlo, equilíbrio psicológico e possibilita recuperar a liberdade 

(Wegener, Petty, Smoak & Fabrigar, 2004, cit in Wheeler et al, 2005). Em contextos 

como o álcool e o consumo de substâncias, os adolescentes parecem conseguir 

reconhecer as suas competências de resistência face a diferentes contextos sociais e à 

capacidade de resistir à persuasão a que estão sujeitos (Hay & Ellickson, 1990). 

A resistência apesar de não ser percebida da mesma forma por todos os sujeitos 

(Ribeiro, 2007), é expressão da necessidade humana (Claiborn & Dowd, 1985., cit in 

Dowd, 1993), um mecanismo natural, saudável e adaptativo (Mahoney, 1988 cit in 

Dowd, 1993), que no sentido de evitar a perda do equilíbrio interno surge como um 

mecanismo de defesa contra uma força que ameaça suspender a harmonia sujeito-

mundo (Ribeiro, 2007). 
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1.3. Reactividade Psicológica 

1.3.1. Teoria da reactividade psicológica  A literatura definiu resistência como 

um conceito complexo e com múltiplas dimensões (Smollan, 2011). Uma dessas 

dimensões considerada categoria especial da resistência (Beutler et al, 2002), e 

identificada como face integrante desta, é a reactividade, que salienta a importância da 

“tentativa de influência” como componente constituinte da resistência (Knowles & 

Linn, 2004).  

A teoria da reactividade psicológica postula que a liberdade é uma necessidade 

primordial dos sujeitos e que, quando essa liberdade valorizada é ameaçada é activado 

um estado motivacional que se designa de reactividade (Jenkins & Dragojevic, 2011; 

Fogarty & Young, 2000). 

 

Figura 2. Modelo da Reactividade Psicológica 
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As pessoas resistem às tentativas persuasivas de forma a protegerem os seus 

pensamentos e comportamentos (Donnel, Thomas & Buboltz, 2001) e por isso 

respondem negativamente e sentem-se motivadas a recuperarem a liberdade (Laurin, 

Kay & Fitzsimons, 2012). 

Dillard & Shen (2005) enunciam que existem quatro elementos essenciais à 

teoria da reactividade psicológica: liberdade, a liberdade (ex., escolha em fumar); 

ameaça à liberdade (ex., colega persuadir a fumar); reactividade (sentimentos de raiva e 

cognições negativas) e recuperação da liberdade (ex., não fumar ou beber álcool em 

vez). A noção de liberdade do ponto de vista da reactividade psicológica é a de, “crença 

que alguém pode manifestar num comportamento especifico” (Brehm & Brehm, 1981, 

p.35 cit in Chadee, 2011, p. 13). 

A teoria diz que, para que a reactividade ocorra, o indivíduo tem de percepcionar 

que a sua liberdade está a ser alvo de ameaça ou até mesmo eliminada e 

consequentemente tenta recuperar essa liberdade ameaçada. Quanto maior o grau de 

aprazibilidade da liberdade ameaçada maior poderá ser o despoletar da reactividade, ou 

seja, a vontade da pessoa em ir de encontro com a posição proibida (Quick & 

Considine, 2008). Esta recuperação da liberdade ameaçada pode acontecer quer 

directamente, o sujeito realiza o acto proibido, ou indirectamente, este aumenta a 

ligação à escolha ameaçada depreciando a fonte da ameaça, negando a existência da 

ameaça, ou observando outros a realizarem a liberdade ameaçada (Roubroeks, Midden 

& Ham, 2009; Quick & Stephenson, 2008). Segundo Silvia (2006), ameaçar a liberdade 

de uma pessoa por não concordar com a mensagem pode levar ao que se chama efeito 

bumerangue. Este ocorre quando a pessoa age ou muda o seu comportamento ou crença 

contra uma mensagem que limita a sua liberdade de escolha (Seeman, Carroll, Woodard 

& Mueller, 2008). Uma das pesquisas que confirma este pressuposto é o de Quick & 
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Kim (2009) sobre reactividade nos adolescentes sul coreanos, que encontrou associação 

positiva entre reactividade e uma ameaça percebida à liberdade em adolescentes e 

também entre a activação da reactividade e uma série de efeitos bumerangue. Ainda 

assim muitos estudos fracassaram em explicar empiricamente o efeito bumerangue o 

que levou a que a teoria da reactividade psicológica fosse colocada de parte. Apesar de 

que ao nível comportamental a teoria poder dar fortes contributos à medida que novas 

problemáticas surgem (ex., mass media, internet). 

 

1.3.2. Reactividade psicológica como “estado” A reactividade foi 

conceptualizada inicialmente por Brehm (1966) como uma variável motivacional e 

situacional especifica que não era passível de medição (Brehm, & Brehm, 1981 cit in 

Quick, 2012 & Roubroeks et al, 2009). É “um estado motivacional despertado quando a 

liberdade pessoal percepcionada ou real é ameaçada, reduzida, ou eliminada", Woller, 

Buboltz & Loveland, (2007, p. 15). Como estado motivacional, a reactividade é 

activada devido à influência de factores situacionais (Chandee, 2011). Ocorre se a 

pessoa que recebe a ameaça reage comportamentalmente ou verbalmente de forma a 

proteger ou restaurar a liberdade pessoal de ameaças que poderão ser reais ou 

percebidas e podem transpor-se a outras liberdades (Brehem, 1981, silvia 2006 cit in 

Seemann et al, 2008; Seemann, Buboltz, Jenkins, Soper & Woller, 2004; Fogarty, 

1997). Essa tentativa de protecção ou recuperação da liberdade ameaçada pode levar à 

inércia/ agressividade ou que a pessoa se envolva num comportamento proibido 

(Seeman et al, 2008).  

Brehm (1989), no seu livro Psychological Reactance.: Theory and Applications 

afirmou que “estou impressionado que as pessoas tenham reagido negativamente às 
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tentativas de influência que não os perturbam, mesmo que por vezes a tentativa de 

influência seja aparentemente do seu interesse” (p. 72).  

Em geral, as pessoas acreditam que têm poder sobre a sua liberdade, se esta é 

ameaçada experimentam reactividade psicológica, isto é, os sujeitos consideram os 

comportamentos ou pensamentos ameaçados mais atractivos e desejam que estes sejam 

reestabelecidos (Donnell et al, 2001). 

 

1.3.3. Reactividade psicológica como “traço” Estudos mais recentes 

consideraram que a reactividade podia de facto ser mensurável (Quick, 2012; Grandpre 

et al, 2003; Donnell et al, 2001), acedendo aos sentimentos de raiva e cognições 

negativas, diferenças individuais, ou seja, um traço específico da pessoa (Dillard & 

Shen, 2005; Donnel et al., 2001). Como traço é característica da personalidade distinto 

para cada sujeito e que embora podendo sofrer flutuações mantém-se no decurso da vida 

(Burgoon, Alvaro, Grandpre & Voulodakis, 2002).  

Dillard & Shen (2005) analisaram os processos afectivos e cognitivos e testaram 

quatro modelos distintos no processo de reactividade, no primeiro modelo a 

reactividade foi caracterizada como puramente cognitiva. No segundo modelo foi vista 

como manifestação da raiva, mas partindo do pressuposto que a reactividade seria 

ambos, afecto e cognições propõe então os dois últimos modelos. O modelo dual 

cognitivo-afectivo em que são vistos como dois conceitos distintos e portanto cada um 

tem o seu impacto na aceitação da mensagem e por último o quarto modelo em que as 

duas noções passam a ser vistas não como separadas mas sim interligadas cujos efeitos 

na persuasão não podem ser desagregados (Rains & Turner, 2007). 
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Adaptado de Dillard, J. P., & Shen, L. (2007). On the nature of reactance and its role in persuasive health 

communication. Communication monographs, 72, p. 150. 

  

O medo e cognições negativas desempenham um papel importante na rejeição de 

mensagens e na derrogação da fonte (Miller, Lane, Deadrick, Young & Potts, 2007; 

Banarjee, Greene & Yanovitzky, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Os quatros modelos da Reactividade Psicológica de Dillard & Shen (2005) 
 

 

Modelos 

 

 

Pressuposto 

 

Modelo cognitivo de um 

único processo  
 

Reactividade é puramente cognitiva. 

Modelo afectivo de um 

único processo 
 

Reactividade é manifestação da raiva e de ambos, afecto e 

cognições. 

Modelo cognitivo-afectivo 

de processo dual 

 

 

Afecto e cognições dois conceitos distintos com impactos 

diferentes na aceitação da mensagem. 

Modelo cognitivo-afectivo 

de processo integrado 
 

Afecto e cognições dois conceitos interligados cujos efeitos 

não podem ser desagregados. 
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Tabela 1 

Características da Reactividade e Resistência Psicológica 

 Reactividade Resistência 

 

Natureza do 

constructo 

 

Estado  

 

 

Traço 

 

 

Definição 

 

“Estado motivacional activado quando 

a liberdade pessoal percepcionada ou 

real é ameaçada, reduzida ou 

eliminada” (Woller et al, 2007, p. 15). 

“Cognições e afectos negativos 

resultantes de uma ameaça à 

liberdade” (Rains & Turner, 2007, 

p.242). 

 

“Descreve uma vasta diversidade de 

comportamentos e possui diferentes 

significados na literatura” (Haslam & 

Reicher, 2012, p. 155). 

Característica da personalidade distinta 

em cada sujeito e que embora possa sofrer 

flutuações mantém-se ao longo da vida 

(Burgoon et al, 2002). 

 

Teorias/ 

Modelos 

 

Teoria da reactividade psicológica de 

Brehm (1966); 

Modelo da identidade social da dinâmica 

da resistência de Tafel & Turner (1979). 

 

Instrumentos 

de Avaliação 

 

Escala de Reactividade Psicológica de 

Hong (1996); 

 

 

 

  

 

Escala de Reactividade Psicológica de 

Hong (1996); 

Escala de Reactividade Terapêutica de 

Dowd (TRS) (1991);  

Inventário Psicológico Califórnia – 

Revisto (CPI-R) de Harrison Gough 

(1987); 

Questionário de Avaliação da 

Reactividade Psicológica (QMPR) de 

Merz (1983). 

 

Diferenças  

 

Activada devido à influência da 

situação; 

Não era possível de medir 

directamente até á pouco tempo. 

 

Característica da personalidade; 

Mensurável. 

 

Semelhanças 

 

Há também influência da 

personalidade 

 

Há também influência da situação. 
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Actualmente a problemática não é saber se a reactividade psicológica é possível 

de medição mas antes qual o instrumento a utilizar, sendo que a Escala da Reactividade 

Psicológica de Hong é uma das mais aplicadas (Jonason & Knowles, 2006). A medição 

da reactividade psicológica visa avaliar o nível de resistência à tentativa de persuasão 

dos outros, raiva quando é restringida a liberdade e tendência à oposição (Pavey & 

Sparks, 2009). 

É importante ter em conta que a reactividade não é um fenómeno global mas 

mais presente em subpopulações e que nem todas as mensagens provocam reactividade 

(Burgoon et al, 2002). 

Através de várias investigações foi possível retirar informações úteis acerca da 

reactividade/resistência. No estudo de Zhang et al (2011), sobre a resistência dos alunos 

nas salas de aula e o efeito do mau comportamento e credibilidade dos professores, estes 

reiteraram que os estudantes chineses apresentavam maior reactividade do que os norte 

americanos. Em consonância com a ideia que parecem existir diferenças culturais na 

reactividade foram também os resultados obtidos por Dowd (2002), de que estudantes 

alemães apresentam maior reactividade do que os norte americanos e que um pequeno 

exemplo de terapeutas portugueses demonstrou os níveis mais elevados de reactividade 

alguma vez obtidos na escala da reactividade psicológica. 

O estudo, resistência à mudança dos alunos nos cursos de estratégias de 

aprendizagem de Dembo & Helena (2004) que pretendia entender as razões da 

dificuldade sentida pelos alunos em mudar os seus comportamentos, os autores 

concluíram que se deviam a variáveis motivacionais e de aprendizagem. Steinberg & 

Monahan (2007) tentaram explicar as diferenças de idade na resistência à influência dos 

pares e concluíram que esta é maior no início da adolescência, atinge o pico por volta 

dos catorze anos de idade e depois vai decrescendo. 
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Dowd (1993) expôs que indivíduos reactivos seriam mais difíceis de trabalhar 

em terapia. Em terapia as pessoas reactivas mostram-se mais distantes do terapeuta, têm 

mais problemas psicológicos, os progressos são mais lentos, faltam mais às sessões, 

mantêm-se em tratamento durante períodos mais longos e é mais provável abandonarem 

a terapia prematuramente (Dowd, 2002). Também Aviram & Westra (2011) falam da 

reactividade neste contexto e especificam o papel fulcral que esta pode ter em limitar a 

resposta na terapia cognitivo-comportamental. No que diz respeito às escolhas e 

interesses ocupacionais, nomeadamente candidatura a empregos, indivíduos com menor 

resistência à mudança estão associados a empregos em investigação e empreendorismo 

(Oreg, Nevo, Metzer, Leder & Castro, 2009). No seio de um ambiente familiar 

conflituoso, os seus membros têm maior probabilidade em demonstrar reactividade, 

pois é valorizada a independência, coesão, os valores morais e o sucesso (Buboltz, 

Johnson & Woller, 2003). 

No que respeita à adolescência ou início da idade adulta, e como estado 

transitório, poderá despertar mais reactividade pois os adolescentes tendem a ter fortes 

convicções de que são “donos” do seu comportamento. Portanto qualquer tentativa 

persuasiva é percepcionada como forma de controlo e por essa razão tende a ser 

rejeitada mais facilmente (Grandpre et al., 2003; Miller et al., 2006 cit in Miller et al, 

2007). 

 Estudos demonstram que a reactividade é mais alta na adolescência e que 

factores de risco tais como, conformidade, liberdade de escolha e resistência ao 

conselho, sustentam a abordagem da reactividade como traço (Grandpre et al, 2003).  

A reactividade pode também ser útil em identificar grupos alvo problemáticos e 

a ajudar a criar a mensagem mais eficaz para actuar sobre estes. Um exemplo da 
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utilidade da reactividade psicológica na adolescência é de ser uma importante preditora 

na iniciação do consumo de tabaco (Miller, Burgoon, Grandpre & Alvaro, 2006). 

 

1.3.3. Conformidade Na esperança de permanecerem em conformidade com as 

normas de certas sociedades, as pessoas tendem a agir, falar e vestirem-se de forma 

semelhante (Jackson, 1988 cit in Weaver, 2011). A norma é a “referência uniformizada 

para julgar o que está correto e apropriado a fazer-se numa determinada situação, 

fornecendo às pessoas um critério de validade e reduzindo o nível de incerteza” 

(Bocchiaro & Zamperini, 2012, p. 276). “As normas sociais ocorrem muitas vezes 

porque é da natureza humana estar em conformidade com os contextos sociais em que 

estão inseridos” (Weaver, 2011, p.4). 

A conformidade é o processo de influência social, que se entende como sendo 

um esforço intencional que procura influenciar o comportamento e crenças para que as 

pessoas estejam em consonância com as normas e valores sociais (Ambrosino, 2012; 

Rodriguez & Henderson, 2010).  

Kelman (1958), distingue três tipos diferentes de conformidade: A aceitação que 

é a conformidade como forma de se obter a aceitação dos outros, pública, enquanto 

conservamos nossas próprias crenças privadas. A identificação, é a conformidade à 

influência do agente por ser atractiva para o próprio. A internalização, é a aceitação da 

crença ou comportamento porque é congruente com o sistema de valores da pessoa, 

tanto pública como privada. 

A conformidade é a mudança de atitude de forma a que se encontre harmonia 

com um grupo social especifico (Carlson et al., 2010). Esta mudança é em resposta à 

presença física de outros ou imaginária, que envolve a pressão do grupo, as normas 

sociais, expectativas (Marques, 2002).  
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Conformidade é quando há a mudança de comportamento perante a pressão de 

um grupo contrariamente ao que aconteceria se a pessoa estivesse sozinha.  

Isto sucede porque a aceitação pelo grupo eleva a auto estima da pessoa, ou 

porque ser diferente provoca sentimentos de mal-estar, ou também acontece por 

omissão, que é quando a falta de aprovação do grupo leva a que a pessoa falhe em 

comportar-se de determinada forma (Gilbert et al., 1998 cit in Weaver, 2011). Precisa é 

a ideia de que os comportamentos e atitudes pessoais podem ser alvo de influência 

quando existe consenso num “ambiente” social (Rodriguez & Henderson, 2010).  

O modelo tripartido de Pool & Schwegler (2007) surge de forma a explicar os 

motivos para a conformidade, que de acordo com estes, as pessoas são motivadas a 

conformarem-se para satisfazer três necessidades: Pressão, auto-referência e referência a 

outros. A pressão refere-se ao desejo em demonstrar um comportamento adequado num 

local público. A auto-referência é considerada como um impulso para a auto estima 

quando, o sujeito entende que demonstrou um comportamento adequado a um grupo ao 

qual deseja pertencer. Referência a outros indica o desejo do sujeito em agir de acordo 

com as expectativas dos outros e o evitar ser excluído. Por conseguinte os indivíduos 

revelarão conformidade com base na combinação destes três factores (Pool & 

Schwegler, 2007). Embora estas motivações possam levar à conformidade, existem 

estudos que demonstram que há factores pessoais, traços da personalidade, como por 

exemplo, auto-estima alta, autoconsciência e timidez, independentes dos factores 

situacionais que podem explicar porque há pessoas que se conformam mais do que 

outras, que se mostram mais resistentes (Ambrosino, 2012).  

Segundo Deautsch e Gerard (1955) existem duas razões principais pelas quais as 

pessoas se conformam: a influência social informacional e a influência social normativa. 

A influência social informacional acontece quando a falta de conhecimento da pessoa a 
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leva a procurar direcção e informação ao grupo. Em situações de insegurança, por 

exemplo, a pessoa olha para os outros com mais conhecimento, melhor informados para 

procurar orientação. A influência social normativa, envolve a mudança de 

comportamento como forma de integração ao grupo. No sentido de evitar punição, por 

exemplo, ou até mesmo para colher benefícios. 

 

 

Figura 4. Razões para a Conformidade segundo Deautsch e Gerard (1955) 

   

 
As pessoas conformam-se devido a: 

 

     

Influência Informacional 
 

Influência Normativa 

     

Qual é a razão do Conformismo? 

 É o acreditar no discernimento e 

conhecimento superior dos outros. 

 
Qual é a razão do Conformismo?  

É querer ser respeitado e aprovado 

por outros membros do grupo. 

  

 

   

Isto leva a que as pessoas alterem a 

sua própria opinião. 

 
Isto não leva a que as pessoas alterem 

a sua própria opinião. 

     

Adaptado de Eysenck, Michael W. (2004). Psychology: An International Perspective. Sussex, UK: 

Psychology Press, p.727. 

 

  

 1.3.3.1 – Teorias da conformidade No sentido de estudar o fenómeno da 

conformidade surgiram várias investigações experimentais em psicologia, algumas das 

quais se destacaram pelas suas contribuições.  
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O estudo desenvolvido por Sherif (1936 cit in Bocchiaro & Zamperini, 2012) 

sobre o efeito autocinético teve como objectivo demonstrar que quando as pessoas são 

colocadas numa situação ambígua estas tendem a estar em conformidade com as normas 

do grupo a que pertencem, ou seja, na falta de certezas, as pessoas procuram a 

orientação dos outros (conformidade informacional).  

A experiência consistiu no seguinte:  

Numa sala completamente escura foi pedido aos participantes que fizessem uma 

estimativa de quantas vezes um ponto luminoso se movia. Devido a uma ilusão de 

óptica, estes relataram uma grande variação de estimativas apesar do ponto de luz se 

encontrar estático. O que derivou num processo de internalização incitada pela 

influência informativa do grupo. Os resultados individuais convergiram para o quadro 

de referência do grupo e sem que estes tivessem exercido qualquer tipo de persuasão, 

explícita ou implícita. Esta norma estabelecia, tende a manter-se ao longo do tempo. 

(Bocchiaro & Zamperini, 2012; Marques, 2002). 

Um dos mais conhecidos estudos sobre a conformidade e que procurou melhorar 

o trabalho desenvolvido por Sherif é o de Solomon Asch (1951, 1956 cit in Eysenck, 

2004). A experiência de Asch revelou a dimensão do impacto que a pressão social 

exercida por um grupo (maioria) afecta uma pessoa a ponto desta se conformar. 

Os participantes foram convidados a corresponder as linhas de diferentes 

comprimentos de dois cartões e tinham de indicar qual das linhas A, B ou C (ver figura 

5), possuía o mesmo tamanho da linha padrão, cartão da esquerda (Bocchiaro & 

Zamperini, 2012). 
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Figura 5. Exemplo dos Cartões Estimulo da experiência de Asch 

 

Adaptado de http://susanacosta.wordpress.com/2007/02/21/processos-de-influencia-

social/ 

 

Num grupo de oito pessoas, sete eram cúmplices do investigador que, nalguns 

casos, deram respostas erradas deliberadamente, e apenas um deles é o sujeito 

experimental que, era sempre o último a responder. Os resultados demonstraram que a 

pressão do grupo teve um impacto muito significativo nas respostas dadas pelo sujeito 

experimental, cerca de um terço, foram de encontro com as respostas claramente erradas 

da maioria. O investigador determinou que existem duas razões principais que levam as 

pessoas a conformarem-se, primeiro porque acreditam que o grupo (maioria) está 

melhor informado que eles próprios (influência informacional) e, por outro lado, porque 

querem ser aceites no grupo (influência normativa) (Asch, 1956). A conclusão é de que 

as pessoas tendem a conformar-se com a maioria mesmo contrariando as suas próprias 

crenças (Prette, 1995).  

Uma nova abordagem surgiu quando Moscovici (1969), ao contrário dos seus 

antecessores, se dedicou ao estudo das minorias e conduziu uma experiência 

reinterpretando a de Asch. Ao invés de colocar um sujeito genuíno junto de um grupo 

cúmplice do investigador, este colocou dois sujeitos cúmplices com quatro genuínos 
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(Marques, 2002). Aos sujeitos foi-lhes mostrado vinte e quatro diapositivos, de tom azul 

que na passagem de raios luminosos adquiria dois graus de luminosidade, e pedido para 

indicarem a cor em voz alta. Na fase de percepção de cores, os comparsas, cúmplices do 

investigador, emitiam respostas erradas, mas posteriormente, na situação de controlo, 

deixaram de fazer parte. Após várias fases, os resultados foram conclusivos, enquanto 

na fase experimental mais de 95 por cento dos sujeitos responderam “verde” em todos 

os diapositivos, na fase de controlo a percentagem baixou para 43 por cento. 

O estudo provou que as minorias podem exercer um efeito sobre a opinião de 

uma maioria, embora com menos intensidade que a pressão de uma maioria (Marques, 

2002; Moscovici, Mugny, & Avermae, 1985). 

Um fenómeno intrinsecamente interligado à conformidade é a obediência pois 

ambos envolvem os temas da independência e submissão (Bocchiaro e Zamperini, 

2012). Uma das mais controversas experiências realizadas sobre a obediência foi a de 

Milgram (1963), que pretendeu inquirir a razão pela qual os indivíduos, face à 

autoridade, cometem actos que reconhecem provocar sofrimento para os outros. (Martin 

& Hewstone, 2007). Participaram no estudo, para além do investigador, cerca de 40 

sujeitos voluntários dos mais variados extractos educativos e profissionais com idades 

compreendidas entre os vinte e cinquenta anos (Wadeley & Blasco, 1995). A estes fora-

lhes dito que iam participar numa experiência sobre os efeitos da punição na 

aprendizagem e distribuídos aleatoriamente os papéis de “professor” e “aluno”. Ao 

sujeito “aluno”, cúmplice do investigador, cabia memorizar e declarar uma lista de pares 

de palavras. O professor, sujeito ingénuo, fora instruído para pressionar um botão que 

dava um choque eléctrico sempre que o aluno cometesse um erro ou não respondesse 

(Marques, 2002). Durante a experiência o aluno separado do professor numa sala ao 
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lado que não permitia ver apenas ouvir, deveria fazer cada vez mais ruido mediante o 

aumento das descargas atá ao silêncio total (Wadeley e Blasco, 1995).  

Os choques eléctricos começavam nos 30 volts e por cada resposta errada aumentavam 

15 volts até ao máximo de 350 volts de potência. O “professor” era e incentivado 

sempre a prosseguir com os castigos, com indicações de “que não tinha a 

responsabilidade de nada” e “que estava apenas a seguir ordens” (Milgram, 1965).  

 

Figura 6. Experiência de Milgram (1963) 

 

 

Adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_de_Milgram 

 

Os resultados indicaram que ao contrário do esperado, a grande maioria dos 

sujeitos, mais especificamente trinta e cinco, ultrapassaram a intensidade máxima dos 

choques. Um facto surpreendente dado que estava envolvido o sofrimento de outras 

pessoas (Marques, 2002). A teoria da obediência de Milgram sugere que, os indivíduos 

quando sujeitos a pressão, tomam atitudes muitas vezes contrárias às dos seus próprios 

valores, porque se vêem como um instrumento para a realização das vontades dos outros 

Investigador 

Professor 

Aluno 
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e portanto, não se vêem como responsáveis pelas suas próprias acções (Davis, DeZoort, 

& Kopp, 2006). 

Contrariamente à experiência de Milgram, na investigação conduzida por Philip 

Zimbardo (1971), os sujeitos voluntários deram o total consentimento. No seu estudo 

sobre os efeitos psicológicos na vida prisional, utilizou o jogo de papéis com o objectivo 

de ver até que ponto pessoas bondosas estavam dispostas a cometer crueldades em 

contextos cujos papéis, regras e normas são socialmente aprovadas (Zimbardo, Maslach 

& Haney, 2000). 

Aos voluntários foi dada autoridade e pedido que agissem como guardas sobre 

outro grupo, os “prisioneiros”, também eles voluntários. A investigação foi realizada 

numa prisão simulada situada no sótão do departamento de psicologia da Universidade 

de Stanford. O jogo de papéis foi levado tão a sério que a experiência teve de ser 

interrompida, após seis dias, devido à crescente brutalidade empregue pelos “guardas”. 

Os indivíduos foram sujeitos a tais níveis de pressão que fez com que os “presidiários” 

sofressem mal-estar, frustração e impotência (Wadeley & Blasco, 1995). As conclusões 

que foram retiradas deste estudo prendem-se à noção de que as pessoas podem 

“transformar-se” em determinados contextos sociais fortes e se conformam rapidamente 

às regras sociais que são esperadas ter, pondo de parte as suas próprias crenças internas 

e julgamentos (Zimbardo et al, 2000).  

No sentido de se entenderem os antecedentes e consequências das interacções do 

grupo, os autores Haslam and Reicher (2012), servem-se da teoria da identidade social. 

Esta teoria desenvolvida por Tajfel & Turner em 1979 procurou explicar, através dos 

processos grupais, a base psicológica da discriminação intergrupal. Esta postula que as 

pessoas se categorizam a si e a outros como pertencentes a diferentes grupos sociais e 

tendem a valorizar o seu grupo em detrimento de um grupo externo, ou seja, um 
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sentimento comum de pertença de identidade social (Trepte, 2006; Haslam & Reicher, 

2012) e que o impacto social num grupo é um activador directo de força (Sedikides & 

Jackson, 1990). Tomando por base este modelo Haslam & Reicher (2012), os resultados 

do Estudo da Prisão da BBC, bem como outros exemplos reais e dando mais ênfase ao 

processo de resistência do que de opressão como Zimbardo et al (2000), desenvolveram 

o modelo de identidade social da dinâmica da resistência.   

Segundo os autores inequivocamente a resistência é “sempre possível”, embora 

nem sempre ocorra e nem sempre tenha sucesso mas pode acontecer, “mesmo na mais 

desigual e mais repressiva das situações” (Haslam & Reicher, 2012, p.173). 

- As condições que podem levar a que as pessoas resistam ou se subjuguem ao sistema 

social são:  

- O sentido de identidade partilhada, isto é, um sentimento de pertença grupal e 

partilhada, que pode levar as pessoas a auxiliarem-se mutuamente. 

Em segundo a liderança e organização, que efectiva a acção do grupo e pode tornar 

possível, expectativas em facto (Haslam & Reicher, 2012). 

- E por último as dinâmicas intergrupais em que a “realidade para o grupo é constituído 

pelas percepções e acções do outro”, ou seja, que através da observação gradual e da 

verificação de falhas no sistema este pode ser desafiado (Haslam & Reicher, 2012, 

p.174).  

 A conformidade tem vindo a ser estudada em relação aos mais variados temas, 

por exemplo, é bastante relevante no que respeita à orientação religiosa e à sua 

interpretação, nas atitudes e comportamentos individuais (Rodriguez & Henderson, 

2010). Segundo um estudo de Rodriguez e Henderson (2010), indivíduos com maior 

conformidade social e que acreditam verdadeiramente na Bíblia são também aqueles 

que apresentam maior risco para o abuso infantil. 
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Nas experiências sobre crenças raciais de Stangor, Sechrist & Jost (2001) 

propõem que estas podem ser modificadas quando os participantes são expostos à 

opinião contrária de outros. Neste caso os estudantes Euro-Americanos mudaram as 

suas atitudes iniciais acerca dos Afro-Americanos para estarem em conformidade com a 

opinião que souberam ter outros estudantes. 

 Em relação à personalidade, um estudo de Santee & Maslach (1982; cit in 

Ambrosino, 2012) sugere que pessoas com certos tipos de personalidade, por exemplo, 

fortes, com alta auto-estima e independentes, estão relacionadas negativamente com a 

conformidade, que está directamente relacionada com timidez e elevado senso social.  

Num estudo de sobre tendências etárias a nível da conformidade de Philip 

Constanzo & Marvin Shaw (1966), os autores concluíram que, a conformidade aumenta 

até à adolescência e diminuiu após este período, e também que, adolescentes com baixa 

auto-estima, posições sociais médias e as capacidades sócio-cognitivas (comparações 

entre as suas próprias características e as dos outros), são tendencialmente mais 

conformistas (Costanzo & Shaw, 1966; Sprinthall & Collins, 1999).  

Um artigo mais recente acerca da conformidade relacionada com gémeos (idades 

compreendidas entre os sete e os dezanove anos), e que aborda as diferenças individuais 

e a conformidade durante o desenvolvimento psicossocial revelou que, a conformidade 

se dá sobretudo devido ao ambiente e que há um elemento que tem um papel decisivo 

na adaptação destas atitudes conformistas e que aumenta com a idade que é, o ambiente 

partilhado (LI, Zhang, Huang, Xu & Liu, 2013). 

 

1.4. Personalidade 

Definir personalidade não é tarefa fácil pois trata-se de um conceito 

verdadeiramente complexo (Hansenne, 2001). 
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Allport (1976, cit in Carducci, 2009) foi um dos primeiros autores a definir a 

personalidade. De acordo com o autor a personalidade é uma “organização dinâmica, no 

indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determinam o seu comportamento e 

pensamento característicos” (p.260), ou seja, um processo que advém das experiências e 

está em constante mudança e desenvolvimento, da integração do corpo e mente, 

influencia os pensamentos e comportamentos no processo de adaptação do sujeito e é 

única em cada pessoa.  

Outra definição foi dada por Eyseck (1970) que define personalidade como a 

“organização mais ou menos estável do carácter, temperamento, intelecto e físico da 

pessoa, que determina a sua adaptação única ao ambiente” (p.2). 

Segundo outros teóricos a personalidade é: 

"Caracterizada por padrões característicos de pensamento, emoções e 

comportamento dos indivíduos, juntamente com os mecanismos psicológicos - 

escondidos ou não - por detrás desses padrões" (Funder, 1997, p.5, cit in Johnsson, 

2009). 

"Um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que 

conferem ao comportamento de uma pessoa tanto consistência como individualidade" 

(Feist & Feist, 2009, p.10). 

 “A organização dinâmica interna ao individuo daqueles sistemas psicofísicos 

que determinam o seu ajuste único ao seu ambiente” (Cloninger, Svrakic & Przybeck, 

1993, p. 977). 

Para alguns autores a personalidade revela a “essência da condição humana” 

(Hall, Lindzey & Campbell, 2000, pp.32). 

Generalizando estas considerações pode dizer-se que a personalidade confere ao 

indivíduo a sua individualidade, uma vez que é formada por padrões característicos de 
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pensamentos, comportamentos e sentimentos específicos, únicos e relativamente 

consistentes ao longo da vida.  

Segundo Kazdin (2000), o estudo da personalidade debruça-se em duas vastas 

áreas, a que pretende entender como as várias partes do indivíduo se unem como um 

todo e outra que pretende perceber as diferenças individuais mais especificamente, as 

qualidades da personalidade, tais como, independência ou sobriedade.  

As teorias sobre a personalidade são numerosas e ao longo da história nem 

sempre os seus autores partilharam de um consenso nas suas abordagens, quer sobre a 

sua definição, quer sobre os métodos utilizados e até mesmo nos resultados 

apresentados. 

Foi face à necessidade de uma abordagem nova e integradora e que fosse 

orientada para uma interacção entre biologia e comportamento e com mostras dadas de 

validação robusta que surgiu o modelo proposto por Cloninnger. Este é um dos modelos 

mais populares e que pretendeu adaptar e integrar a abordagem do foro mais conceptual 

com a abordagem dimensional (Mcrae & John, n.d.; Eysenck, 1991; Zohar, 2007; 

Veríssimo, 2008; Fruyt, Wiele & Heeringen, 2000). 

 

1.4.1. Modelo psicobiológico de Robert Cloninger O modelo psicobiológico 

de Robert Cloninger é um modelo dinâmico e integrador, que envolve dimensões 

psicológicas, físicas e sociais e que pretende estabelecer as “diferenças individuais no 

comportamento psicopatológico” (Kose, 2003; Marco, 2006; Fruyt, Wiele & Heeringen, 

2000, pp.444). 

Fundamentado em diversas hipóteses neurobiológicas e clínicas, fornece as 

bases para uma classificação nosológica, que inclui tanto a personalidade normal como 

a patológica (Kose, 2003; Zotes, Bayon, Montserraf, Valero, Labad, Cloninger & 
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Aranda, 2004). De acordo com o modelo, a personalidade é constituída por dois grandes 

componentes, o temperamento que compreende quatro dimensões e o carácter com três 

(Quintana & Munõz, 2010). Consequentemente estes constituintes da personalidade 

possuem traços que avaliam “diferenças individuais no funcionamento adaptativo e 

saúde mental” (Cloninger & Zohar, 2010, p.1).      

O temperamento corresponde à componente hereditária/genética, mais inata da 

personalidade é influenciada pela dinâmica entre as experiências pessoais e as 

aprendizagens que decorrem ao longo da vida distintas em cada pessoa (Moran, Lengua 

& Zalewski, 2013). Apesar de ser caracterizada por uma certa estabilidade, o 

temperamento vai-se desenvolvendo devido ao impacto das vivências e estímulos e 

aprendizagens pessoais (Quintana & Munõz, 2010).  

 O temperamento é constituído por quatro traços gerais, hereditários 

independentes, influenciados por sistemas neuroquímicos específicos: A procura de 

novidade (NS) com o sistema dopaminérgico; o evitamento do perigo (HA) com o 

neurotransmissor serotonina; a dependência de recompensa (RD) e persistência (PS) 

com o neurotransmissor noradrenalina (Cloninger, Svrakic, Thomas & Przybeck, 1993; 

Koze, 2003; Hansenne, 2001; Fruyt, Wiele & Heeringen, 2000). De uma forma geral 

traço é a propensão para reagir a um determinado estímulo, é uma característica que 

distingue os sujeitos (Allport, 1927). Estes traços que constituem o temperamento são 

influenciados geneticamente, são diferenças individuais relativamente estáveis 

perceptíveis precocemente na infância, preditivos do desenvolvimento comportamental 

e culturalmente transversais (Heath, Cloninger & Martin, 1994; Preiss & Klose, 2001; 

Mervielde, Clercq, Fruyt & Leeuwen, 2005; Zohar, 2007). 

Um dos factores do temperamento é a procura de novidade (NS) é vista como 

sendo a tendência inata para a inibição ou activação do comportamento perante 
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estímulos novos (Cloninger, Svrack & Przybeck, 1993). Uma elevada procura de 

novidade (NS) corresponde a um estilo comportamental impulsivo, explorador e que se 

traduz em instabilidade ou incapacidade nas relações sociais (Preiss & Klose, 2001; 

Verissimo, 2008). Diferentes estudos concluíram que a procura de novidade está 

positivamente correlacionada com o alcoolismo, consumo de drogas e comportamentos 

anti-sociais nos adolescentes quando conjugada com baixo evitamento ao perigo (HA) e 

dependência e recompensa (RD), (Preiss & Klose, 2001). 

Esta é constituída por quatro facetas: Excitabilidade (NS1), quando relacionada 

positivamente, os sujeitos apresentam necessidade e procuram novas situações, quando 

relacionado negativamente são resistentes à mudança; Impulsividade (NS2), quando 

relacionada positivamente, os indivíduos são indiferentes às consequências e volúveis, 

quando negativamente relacionados são capazes de resoluções analíticas 

pormenorizadas; Extravagância (NS3), os sujeitos têm propensão para a teatralidade, 

quando relacionada negativamente, estes são muito ponderados e dificilmente se 

apresentam irritados; Desordem (NS4), indivíduos desarrumados quando relacionados 

positivamente ou muito organizados, poupados e imponderáveis quando relacionados 

negativamente (Kenzo, 2003; Verissimo, 2008). 

O domínio evitamento do perigo (HA), componente hereditária em que os 

indivíduos tendem a responder intensamente a estímulos desagradáveis, medo da 

incerteza e pessimismo relativamente em prever o futuro (Preiss & Klose, 2001; 

Cloninger, Svrack & Przybeck, 1993). Estes tendem a ser cautelosos, nervosos, 

negativistas e preocupados mesmo em situações que não seria espectável, quando se 

verificam níveis baixos nesta dimensão, tendem a ser descontraídos e optimistas 

(Kenzo, 2003; Verissimo, 2008). Estudos demonstraram que a ansiedade e a depressão 

influenciam o evitamento ao perigo (HA) e que elevados níveis deste traço estão 
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presentes, pré e pós tratamento, de pacientes depressivos e em todos os géneros de 

perturbações (Preiss & Klose, 2001). 

O evitamento ao perigo (HA) é constituído por quatro facetas: Ansiedade 

antecipatória (HA1), quando a relação é positiva, os indivíduos são prudentes e 

antecipam possíveis situações nocivas, quando relacionada negativamente, são 

desinibidos e optimistas; Medo da incerteza (HA2), quando a relação é positiva, os 

sujeitos são inibidos face a pequenos riscos e excessivamente negativistas, quando 

relacionado negativamente, o individuo é distraído e confiante; Timidez (HA3), quando 

positivamente relacionados, são inibidos e tímidos com estranhos, quando a faceta é 

negativamente relacionada o individuo é desinibido; Fadiga (HA4), relacionamento 

positivo, o individuo tende ao cansaço e por isso limita as actividades ao máximo, 

sempre que relacionado negativamente, é energético e forte (Kenzo, 2003; Verissimo, 

2008). 

O domínio dependência de recompensa (RD) é a base genética para as atitudes 

socialmente emotivas e que traduz a disposição para dependência comportamental face 

a situações percepcionadas como gratificantes e aprovação dos outros (Preiss & Klose, 

2001). Os indivíduos com dependência de recompensa elevada são em geral simpáticos, 

carentes emocionalmente, muito sensíveis e necessitam facilmente de reforço; com 

resultados baixos, são cínicos, práticos e não se envolvem emocionalmente (Kenzo, 

2003; Verissimo, 2008). Estudos revelaram que a dependência de recompensa é 

genericamente mais elevada no género feminino do que no masculino (Preiss & Klose, 

2001). 

 Este domínio é formado por quatro facetas: Sentimentalismo (RD1), quando 

relacionado positivamente os indivíduos são emotivos e choram facilmente, quando 

relacionados negativamente são insensíveis e emocionalmente distantes; Abertura à 
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comunicação (RD2) quando a ligação é positiva os sujeitos têm facilidade em falarem 

de si do que pensam e do que sentem; Ligação e amizade (RD3), quando a relação é 

positiva, os indivíduos revelam ser ambiciosos, esforçam-se demasiado, quando 

relacionado negativamente, são indiferentes e independentes; Dependência (RD4), 

quando há relação positiva, são muito dependentes de suporte afectivo, quando a relação 

é negativa, são autónomos e inconformistas (Kenzo, 2003; Verissimo, 2008). 

Por último o domínio Persistência (PS) que surge posteriormente pois era 

considerado parte integrante do domínio dependência e recompensa (RD) e é 

considerado como a manutenção da persistência por parte do individuo mesmo perante 

o cansaço e a frustração (Cloninger, Svrack & Przybeck, 1993). Este é constituído 

também por quatro facetas: Resistência ao esforço (PS1); Trabalho (PS2); Ambição 

(PS3) e Perfeccionismo (PS4). Neste domínio os indivíduos caracterizam-se por serem 

perseverantes e, quando a relação é negativa, são indecisos (Kenzo, 2003; Verissimo, 

2008). 

O carácter é apontado como a parte da personalidade que integra aspectos que 

não estão correlacionados com o temperamento (Cloninger, Svrack & Przybeck, 1993). 

Diz respeito às dinâmicas globais que o sujeito mantém com o mundo, tais como, as 

relações interpessoais, auto-consideração, liderança, entre outras (Gonçalves & 

Cloninger, 2009). O Carácter permite que o individuo se oriente e encontre respostas 

para os conflitos emocionais, é mais consciente e maturado. É constituído por três 

domínios: Determinação (SD); Cooperação (CO) e Auto Transcendência (ST) (Zohar, 

2007). 

O domínio determinação (SD) segundo Cloninger e colaboradores (1993) é “o 

maior determinante da presença ou ausência de perturbações da personalidade” (p.979) 

e refere-se à capacidade do sujeito, que de forma realista e de modo a permanecer em 



41 
 

consonância com as suas metas e ideais, é capaz de moldar, controlar e regular as suas 

atitudes. Está relacionado com o tipo de personalidade honesta e muito intuitiva e de 

acordo com estudos realizados pessoas que apresentam baixa determinação (SD), 

padecem frequentemente de depressão e de perturbações da personalidade (Preiss & 

Klose, 2001). Quando relacionado positivamente, os indivíduos têm a capacidade de 

controlar, regular e adequar o comportamento de acordo com os seus objectivos, quando 

relacionados negativamente, são indivíduos desajustados, com sentimentos de 

inferioridade e incapazes de programar objectivos (Kenzo, 2003; Verissimo, 2008).  

Este é composto por quatro facetas: Responsabilidade (SD1), quando relacionado 

positivamente, os indivíduos são responsáveis, quando relacionado negativamente, têm 

a tendência para a repressão; Orientação para os objectivos (SD2), relacionado 

positivamente, há empenho positivo em objectivos e relacionado negativamente, 

apresenta ausência de objectivos orientadores; Recursos (SD3), positivamente, são 

confiantes, negativamente, apresentam inércia e letargia; Auto-aceitação (SD4), com 

relação positiva, têm auto-estima, negativamente, exibem esforço pessoal. 

O domínio cooperação (CO) classifica a intensidade com a qual o indivíduo se 

identifica com os outros e se considera parte integrante da sociedade. Está associado a 

traços de personalidade generosa, tolerante, agradável versus egoísta, intransigente, 

hostil e quando se verificam níveis baixos de cooperação (CO) está relacionado a 

perturbações da personalidade tal como a determinação (SD), (Cloninger, Svrack & 

Przybeck, 1993). É constituído por quatro facetas: Aceitação social (CO1), relacionado 

positivamente, a sujeitos indulgentes, negativamente, a intransigência; Empatia (CO2), 

o sujeito pode mostrar empatia, ser negativo e anti-social; Altruísmo (CO3) associado à 

delicadeza, quando a relação é positiva e negativa, quando o sujeito manifesta 

desinteresse em prestar auxílio; Compaixão e valores (CO4), quando está positivamente 
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relacionada, o sujeito revela boa formação e possui princípios, quando o relacionamento 

é negativo, este pode demonstrar ser vingativo (Kenzo, 2003; Verissimo, 2008). 

Por último, o domínio Auto transcendência (ST) refere-se à intensidade com a 

qual o sujeito se considera parte integrante de um todo unificado, do universo, de uma 

“consciência partilhada” e portanto não existe o sujeito isolado pois faz parte da 

unidade. A auto transcendência (ST) em idosos está frequentemente associada a elevada 

satisfação de vida. Esta não é usual estar relacionada com perturbações da 

personalidade, com excepção das perturbações de personalidade esquizóide, quando se 

verificam níveis baixos. Os indivíduos com auto transcendência alta são considerados 

humildes, realizados e alegres, com baixa, são materialistas, objectivos e mais 

adaptados socialmente (Cloninger, Svrack & Przybeck, 1993). Este é composto por 

duas facetas: Fantasia e imaginação (ST1) que é a crença religiosa, o desejo íntimo de 

ser imortal, quando relacionado positivamente e, materialista racional, quando 

relacionado negativamente; Espiritualidade (ST2), quando está positivamente 

relacionada os sujeitos são alheados intencionalmente e negativamente relacionado, à 

vivência consciencializada (Kenzo, 2003; Verissimo, 2008). 
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 Figura 7. Modelo Psicobiológico de Robert Cloninger 

Nota. NS, Procura de Novidade; NS1, Excitabilidade; NS2, Impulsividade; NS3, Extravagância; NS4, 

Desordem; HA, Evitamento do Perigo; HA1, Ansiedade Antecipatória; HA2, Medo da Incerteza; HA3, 

Timidez; HA4, Fadiga; RD, Dependência de Recompensa; RD1, Sentimentalismo; RD2, Abertura à 

Comunicação; RD3, Ligação e Amizade; RD4, Dependência; PS, Persistência; PS1, Resistência ao 

Esforço; PS2, Trabalho; PS3, Ambição; PS4, Perfeccionismo; SD, Determinação; SD1, 

Responsabilidade; SD2, Orientação para os Objectivos; SD3, Recursos; SD4, Auto-Aceitação; CO, 

Cooperação; CO1, Aceitação Social; CO2, Empatia; CO3, Altruísmo; CO4, Compaixão e Valores; ST, 

Auto Transcendência; ST1, Fantasia e Imaginação; ST2, Espiritualidade. 

 

Tanto o Carácter como o Temperamento estão altamente correlacionados entre si e 

influenciam-se mutuamente durante a vida, para além de se disporem em vários níveis, 

envolvem sistemas de memória e aprendizagem distintos e também estimulam o 

comportamento (Brändström, 2009; Quintana & Munõz, 2010).  
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1.5. Reactividade Psicológica e Personalidade 

A personalidade na adolescência é um processo activo de mudança influenciado 

por traços genéticos, contexto social e perfil de aprendizagem que permite o 

desenvolvimento da identidade e a preparação para a idade adulta (Garcia, 2011; 

Klimstra, 2013). É considerada uma componente decisiva na saúde do adolescente, 

devido possivelmente à associação com a reactividade emocional, à constância das 

reacções emotivas e às formas distintas em que estes reagem aos acontecimentos 

afectivos (Garcia, 2011). Neste período transformacional os adolescentes gostam de ter 

a liberdade para fazerem o que querem e quando querem e por isso tendencialmente não 

gostam da imposição de rotinas e regras e evitam todas as situações que lhes possam 

provocar desconforto (Koze, 2003). Esta reactividade às emoções frequentemente alta 

leva a que os adolescentes mostrem resistência perante a autoridade e controlo e forte 

necessidade de independência (Pfeifer et al, 2011; Miller et al, 2006).  

Diferentes autores definiram o indivíduo reactivo como tendo as seguintes 

características de personalidade: Controlador, territorial, possessivo, desconfiado, 

tradicional, assertivo, rabugento, menos saudável psicologicamente, mais negativo no 

estado desenvolvimental das atitudes, menos confiante, mais autónomo, mais difícil de 

se envolver no processo terapêutico e possuir um elevado grau de identidade (Seeman, 

Buboltz, Thomas, Soper & Wilkinson, 2005; Dowd, Pepper & Seibel, 2001; Seibel & 

Dowd 1999).  

Nesta perspectiva, surge o presente estudo cujo objectivo foi perceber a relação 

existente entre a reactividade psicológica e a personalidade em adolescentes, ou seja, 

apurar se existem relações significativas entre estes constructos.  

Partindo dos objectivos determinados para o estudo e da revisão bibliográfica 

efectuada, desenhou-se as seguintes hipóteses: 
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H1: As dimensões do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger estão 

significativamente correlacionadas com as dimensões da escala de reactividade 

psicológica de Hong. 

H2: As dimensões do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger estão 

significativamente correlacionadas com o total da escala de reactividade terapêutica de 

Dowd. 
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2. Metodologia 

 

Esta investigação teve como objectivo principal estabelecer uma relação entre a 

personalidade e resistência psicológica em adolescentes. De acordo com a tipologia de 

Montero & Léon (2007), trata-se ao nível do plano de investigação, de um estudo 

empírico quantitativo, mais especificamente ex post facto, retrospectivo. Foi utilizado o 

tipo de estudo ex post facto, retrospectivo, uma vez que, não é viável manipular a 

variável independente pois o período em que ela ocorreu já passou e porque tem como 

propósito observar a existência de relações entre variáveis. 

 

2.1. Participantes 

Participaram neste estudo 1542 sujeitos adolescentes, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 18 anos inclusive. Os alunos frequentavam o 2º ciclo, 3º ciclo e 

secundário do ano lectivo 2012/2013 de 5 escolas da zona norte de Portugal. Estes 

responderam em escalas/testes impressos sendo, como demonstra a tabela 2, 819 

(53,1%) do género feminino e 715 (46,4%) do género masculino, cuja média de idades é 

de 16 e desvio padrão de 1,5.  
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Tabela 2 

 

Dados da Amostra relativos ao Género e Idade dos adolescentes  
 

Caracterização da amostra (N=1542) 

                    
Idade 

Género Frequência (N) Percentagem M               DP 
 

Feminino 

Masculino 

Missing 

Total 

 

819 

715 

     8 

1542 

 

53,1% 

46.4% 

  0,5% 

100,0% 

 

16 

 

1,5 

 

  Nota. M= média; DP= desvio-padrão 
 

Figura 8. Dados do Género dos Adolescentes 

 

 

A tabela 3 representa os dados em relação ao ano escolar dos alunos. A 

percentagem mais elevada é a do 9º ano com 23%, que corresponde a 355 de um total 

de 1542 adolescentes, embora o 10º e 11º ano tenham apresentado valores muito 

aproximados com, 22,8% e 21,5% respectivamente, o que apresenta valores mais baixos 

é o 6º ano com 2,1%, ou seja, 32 adolescentes.    

Feminino 
53% 

Masculino 
46% 

Missing 
1% 
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Tabela 3 

 

Dados da Amostra relativos ao Ano Lectivo dos adolescentes 
 

Caracterização da amostra (N=1542) 

 

Ano Lectivo Frequência (N) Percentagem 

 

6ª Ano 

7ª Ano 

8º Ano 

9º Ano 

10º Ano 

11º Ano 

12º Ano 

Total 

 

32 

126 

83 

355 

351 

332 

263 

1542 

 

2,1% 

8,2% 

5,4% 

23,0% 

22,8% 

21,5% 

17,1% 

100,0% 

 

Figura 9. Percentagem de adolescentes por ano lectivo 

 

 

Relativamente ao número de irmãos, tabela 4, verifica-se que o valor mais 

elevado, com uma frequência de 864 alunos (56,0%) de um total de 1542 alunos, 

6ª Ano 
2% 

7ª Ano 
8% 

8º Ano 
5% 

9º Ano 
23% 

10º Ano 
23% 

11º Ano 
22% 

12º Ano 
17% 
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corresponde aos que têm apenas 1 irmão e o mais baixo aos que têm 7 irmãos, ou seja 5 

alunos (0,8%). 

 Na tabela 6 estão apresentados os dados sociodemográficos dos progenitores 

dos alunos, especificamente, as habilitações literárias. Pode verificar-se uma maior 

incidência de pais que frequentaram o 3º ciclo, 451 (29,2%) e de mães também ao nível 

do 3º ciclo, 474 (30,7%), em ambos, pai e mãe, o que demonstra menor frequência é a 

pós-graduação com 5 (0,3%) no pai e 11 (0,7%) na mãe. 

 

Tabela 4                                                                                                                                                                                     

Dados sociodemográficos dos progenitores dos adolescentes: Habilitações Literárias 

 

Amostra (N=1542) 

 

 Pai (N=1542)   Mãe (N=1542) 

Habilitações Literárias N Percentagem N Percentagem 
 

1º Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo 

Ensino Secundário 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado 

Doutoramento 

Missing 

Total 

 

212 

318 

451 

320 

 17 

113 

   5 

 20 

 13 

 73 

 1542 

 

13,7% 

20,6% 

29,2% 

20,8% 

 1,1% 

 7,3% 

 0,3% 

 1,3% 

 0,8% 

 4,7% 

    100,0% 

 

181 

251 

474 

371 

 24 

166 

 11 

 33 

 15 

 16 

 1542 

 

11,7% 

16,3% 

30,7% 

24,1% 

  1,6% 

10,8% 

  0,7% 

  2,1% 

 1,0% 

 1,0% 

   100,0% 

 

 Na tabela 7 estão representados os valores relativos ao encarregado de educação 

dos alunos, é de salientar que o papel de encarregado de educação é maioritariamente da 

responsabilidade da mãe com 71,0% que corresponde a 1095 de uma amostra total de 

1542 adolescentes, o pai corresponde a 23,5%, ou seja, 362 da amostra total. 
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Tabela 5                                                                                                                                                                                  

Dados sociodemográficos dos progenitores dos adolescentes: Encarregado de 

Educação  

 

Amostra (N=1542) 

 

 Pai (N=1542)   Mãe (N=1542) 

Encarregado de Educação N Percentagem N Percentagem 
 

Sim  

Não 

Missing 

Total 

 

362 

1015  

165 

1542 

 

23,5% 

65,8% 

10,7% 

100,0% 

 

1095 

338 

109 

1542 

 

71,0%  

21,9% 

7,1% 

100,0% 

 

 No que respeita à situação profissional dos progenitores, representada na tabela 

8, pais empregues correspondem a 79,7% (n=1229) e desempregados 13,9% (n=214) e 

mães empregues 71,1% (n=1096) e desempregadas 25,8% (n=398). É de salientar que o 

número de mães desempregadas é 11,9% superior que o de pais desempregados.  

 

Tabela 6                                                                                                                                                                                   

Dados sociodemográficos dos progenitores dos adolescentes: Situação Profissional 

 

Amostra (N=1542) 

 

 Pai (N=1542)   Mãe (N=1542) 

Situação Profissional N Percentagem N Percentagem 
 

Empregue  

Desempregado 

Missing 

Total 

 

1229  

214 

99 

1542 

 

79,7%  

13,9% 

6,4% 

100,0% 

 

1096 

398 

48 

1542 

 

71,1%  

25,8% 

96,9% 

100,0% 
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 A tabela 9 diz respeito à categoria profissional dos progenitores, as que exibem 

valores mais representativos são: nos pais, os operários artificies e trabalhadores 

similares (OATS) com 26,7% que corresponde a 412 pais, com valor inferior mas 

também significativo, os pais que ocupam quadros superiores (QS) com 13,9%, ou seja, 

215 pais, os trabalhadores não qualificados (TNQ) com 11,4% e N=176 e pessoal dos 

serviços e vendedores com 10,2% e N=157. As categorias menos representativas nos 

pais são com 0,1% e N=2 os emigrantes e com 0,2% e N= 3 os agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura e pescas (ATQAP) e os reformados. Em 

relação às mães as categorias mais representativas são, a dos trabalhadores não 

qualificados com 16,8% e N=259, operários artífices e trabalhadores similares (OATS) 

com 15,7% e N=242 e pessoal administrativo e similares (PAS) com 10,8% e N=167. 

Nas mães as categorias com valores mais baixos e análogos aos pais são, com 0,1% e 

N=1 agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas e reformadas e 

com 0,2% e N= 3 as emigrantes. É de referir que os valores em falta (missing) tanto nos 

pais como nas mães são valores expressivos com uma percentagem de 12,3% e N=190 

nos pais e de 15,8% e com N=244 nas mães.  
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Tabela 7                                                                                                                                                                                     

Dados sociodemográficos dos progenitores dos adolescentes: Categoria Profissional 

 

Amostra (N=1542) 

 

 Pai (N=1542)   Mãe (N=1542) 

Profissão N Percentagem N Percentagem 
 

Desempregue 

QS 

EPIC 

TPNI 

PAS 

PSV 

ATQAP 

OATS 

OIMTM 

TNQ 

Reformado 

Emigrante 

Missing 

Total 

 

40 

215 

101 

100 

69 

157 

3 

412 

71 

176 

3 

2 

190 

1542 

 

2,6% 

13,9% 

6,5% 

6,5% 

4,5% 

10,2% 

0,2% 

26,7% 

4,6% 

11,4% 

0,2% 

0,1% 

12,3% 

100,0% 

 

101 

127 

147 

128 

167 

115 

1 

242 

5 

259 

1 

3 

244 

1542 

 

6,5% 

8,2% 

9,5% 

8,3% 

10,8% 

7,5% 

0,1% 

15,7% 

0,3% 

16,8% 

0,1% 

0,2% 

15,8% 

100,0% 

Nota. (QS) Quadros Superiores da Administração pública dirigentes e quadros superiores de empresa; 

(EPIC) Especialistas das profissões intelectuais e científicas; (TPNI) Técnicos e Profissionais de Nível 

Intermédio; (PAS) Pessoal Administrativo e Similares; (PSV) Pessoal dos Serviços e Vendedores; 

(ATQAP) Agricultores e Trabalhadores da Agricultura e Pescas; (OATS) Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares; (OIMTM) Operários de Instalações e Máquinas e Trabalhadores de Montagem; 

(TNQ) Trabalhadores não qualificados. 

 

 

2.2. Instrumentos de Avaliação 

Neste estudo foram utilizados 4 instrumentos de avaliação, um questionário 

sociodemográfico, a escala de reactividade psicológica de Hong, a escala de 

reactividade terapêutica de Dowd e o inventário de temperamento e carácter júnior – 
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JTCI de Robert Cloninger. Estes tiveram como finalidade avaliar a reactividade 

psicológica, personalidade e características sociodemográficas dos adolescentes. 

 

2.2.1. Questionário sócio-demográfico O questionário sócio-demográfico 

utilizado no estudo é um instrumento de recolha de informações através de escolha 

múltipla e perguntas abertas sobre, a idade dos participantes, género, ano lectivo, 

nacionalidade, naturalidade, número de irmãos, estado civil, idade, situação de emprego 

e habilitações literárias dos progenitores e o encarregado de educação. 

 

2.2.2. Escala de reactividade psicológica de Hong A escala de reactividade 

psicológica de Hong (Hong psychological reactance scale) foi originalmente construído 

por Hong & Faedda (1996) que elaboraram uma escala para avaliar diferenças 

individuais e a tendência para a reactividade psicológica. Esta contém quatro 

componentes, reactividade à adesão, resistência á influência, reactividade ao conselho, e 

resposta emocional, que por sua vez se dividem em 14 itens. A reactividade à adesão 

revela a reactividade que o sujeito demonstra perante situações em que é esperado que 

siga as regras e desejos dos outros e é representada por 4 itens. A resistência á 

influência revela a reactividade que o sujeito apresenta perante as tentativas de controlo 

do seu comportamento por parte dos outros e é representada por 4 itens. A reactividade 

ao conselho refere-se à reactividade que o sujeito revela devido às sugestões dos outros 

em relação às atitudes que deve ter, representada por 2 itens. E a resposta emocional diz 

respeito à reactividade do sujeito quando é incapaz de fazer as suas opções sem que haja 

interferência dos outros e é representada por 4 itens (Brown, Finney & France, 2009). 

A HPRS, é uma escala de likert e foi adaptada por Moreira & Oliveira (2012), 

possui 14 itens, que variam segundo o grau de valor do participante numa escala de 



54 
 

cinco pontos: 1 = discordo completamente; 2 = discordo; 3 = não concordo nem 

discordo; 4 = concordo; 5 = concordo completamente.   

 

2.2.3. Escala de reactividade terapêutica de Dowd A escala de reactividade 

terapêutica de Dowd (Dowd therapeutic reactance schale) é um instrumento que 

pretende avaliar a reactividade psicológica como traço (Chadee, 2011). É composta por 

28 itens que constituem a escala total, subdividindo-se em duas subescalas obtidas 

através de análise factorial, a reactividade verbal da qual fazem parte onze itens e a 

reactividade comportamental com dezassete itens ao todo (Dowd, Wallbrown, Sanders 

& Yesenosky, 1994; Dowd, Milne & Wise, 1991). A TRS foi adaptada à população 

portuguesa por Moreira & Oliveira (2012), é pontuada segundo uma escala de tipo likert 

de quatro pontos: 1 = discordo completamente; 2 = discordo; 3 = concordo; 4 = 

concordo completamente.  

 

2.2.4. Inventário de temperamento e carácter júnior JTCI O JTCI é um 

instrumento abrangente que permite avaliar as dimensões do temperamento e do 

carácter do modelo psicobiológico da personalidade de Robert Cloninger em crianças e 

adolescentes (Shmeck, Goth, Pouska & Cloninger, n.d.). Ajuda a compreender os 

factores constituintes e neuroanatómicos que estão envolvidos no comportamento 

normal e/ou psicopatológico (Quintana & Muñoz, 2010). A versão Portuguesa do JTCI 

foi adaptada por Moreira et al (2012) e apresenta propriedades psicométricas favoráveis, 

boa construção, preditividade e validade em estudantes nas faixas etárias dos 11 aos 18 

anos de idade e consistência interna de moderada a forte. Cada uma das sete escalas do 

JTCI tem boa validade de constructo comparado com outros testes de personalidade 

padronizados. É um inventário constituído por 127 itens de auto-relato e de resposta 
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tipo Likert com cinco opções: 1 = Completamente Falso; 2 = Maioritariamente Falso; 3 

= Não consigo decidir; 4 = Maioritariamente Verdadeiro; 5 = Completamente 

Verdadeiro.  

O JTCI mede as 7 principais dimensões do modelo psicobiológico da personalidade 

que estão agrupadas em quatro dimensões de temperamento (procura de novidade, 

evitamento do perigo, dependência de recompensa e persistência), e três dimensões de 

carácter (determinação, cooperação e auto transcendência), que por sua vez se 

subdividem em 26 facetas no total. No temperamento a dimensão de procura de 

novidade subdivide-se nas facetas: excitabilidade, impulsividade, extravagância e 

desordem. A dimensão evitamento do perigo subdivide-se em: ansiedade antecipatória, 

medo da incerteza, timidez, fadiga. A dimensão dependência e recompensa subdivide-se 

em: sentimentalismo, abertura à comunicação, ligação e amizade e dependência. A 

dimensão persistência subdivide-se em resistência ao esforço, trabalho, ambição e 

perfeccionismo. Por sua vez, no carácter, a dimensão de determinação subdivide-se em 

responsabilidade, orientação para os objectivos, recursos e auto-aceitação. A cooperação 

subdivide-se em, aceitação social, empatia, altruísmo e compaixão e, valores. Por último 

a  auto transcendência subdivide-se em fantasia e imaginação e espiritualidade (Moreira, 

Oliveira, Cloninger, Azevedo, Sousa, Castro & Cloningerc, 2012).  

 

2.3. Procedimentos 

2.3.1 - Procedimento de recolha de dados Foi seleccionada uma amostra 

aleatória de indivíduos adolescentes que foi recolhida nos distritos de Braga (duas 

escolas), Porto (uma escola) e Aveiro (duas escolas). Os critérios de elegibilidade para a 

participação no presente estudo foram, ser estudante e possuir mais de 12 anos e menos 

de 18 anos inclusive. 
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Todos os adolescentes que participaram na investigação foram avaliados 

individualmente e em contexto escolar. Previamente à recolha de dados foram 

endereçados, em formato papel, diferentes pedidos de autorização e colaboração, aos 

agrupamentos de escolas e aos encarregados de educação dos alunos. Informavam 

devidamente sobre os objectivos e procedimentos a tomar assegurando a 

confidencialidade e anonimato dos dados a serem utilizados na investigação. Sendo 

posteriormente e pessoalmente entregues aos directores de turma ou ao investigador.  

Numa primeira fase foi administrada aos adolescentes um questionário 

sociodemográfico, sucedendo-se a escala da reactividade psicológica de Hong, a escala 

de reactividade terapêutica de Dowd e o inventário de temperamento e carácter júnior – 

JTCI. Depois de entregues os instrumentos e durante todo o procedimento, foram sendo 

tiradas quaisquer dúvidas que o aluno tenha sentido necessidade de colocar. 

Todos os instrumentos foram distribuídos à turma, em mão, durante o período de 

aulas, preenchidos individualmente e recolhidos no final da mesma. Os instrumentos 

demoraram aproximadamente 45 minutos a completar. Os alunos cujos pais não deram 

autorização, ou que não tenham entregado o papel do consentimento, ou até mesmo que 

não aceitaram participar, não foram incluídos no estudo. 

 

2.3.2 - Procedimentos de análise de dados 

Os dados deste estudo foram recolhidos e posteriormente analisados no 

programa informático “IBM SPSS Statistics 21”. Para as 2 hipóteses deste estudo, os 

dados foram analisados  utilizando o coeficiente de correlação linear de Pearson, 

medida de associação bivariada, que mede o grau e a direcção da relação linear entre 

duas variáveis quantitativas e que permite obter correlações entre variáveis. 

 



57 
 

3. Resultados 

Com o objectivo de avaliar a relação entre o modelo psicobiológico da 

personalidade de Robert Cloninger e a reactividade psicológica em adolescentes foram 

realizadas análises de correlação através dos resultados obtidos no inventário de 

temperamento e carácter júnior que avalia a personalidade e nas escalas de reactividade 

psicológica de Hong e de reactividade terapêutica de Dowd que avaliam a reactividade. 

 

3.1. Temperamento e Reactividade Psicológica e Terapêutica   

Como se pode observar a tabela 8 descreve as correlações encontradas entre as 4 

dimensões e respectivas 16 facetas do temperamento (personalidade), os 4 componentes 

da escala de reactividade psicológica de Hong e os dados globais da escala de 

reactividade terapêutica de Dowd.  

Como se pode verificar foi encontrada uma correlação positiva entre a dimensão 

procura de novidade (NS) e a resposta emocional (H_ER) (r=.400, p≤.01) e a resposta à 

adesão (H_RC) (r=.432, p≤.01) e a resistência à influência (H_RI) (r=.321, p≤.01) e a 

reactividade aos conselhos (H_RA) (r=.362, p≤.01) e o total da escala de Hong 

(H_TOT) (r=.524, p≤.01) e entre NS e o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.295, 

p≤.01).  

Em relação à dimensão evitamento ao perigo (HA) apresenta correlações 

negativas fracas com a resposta emocional (H_ER) (r=-.061, p≤.05), com a resposta à 

adesão (H_RC) (r=-.096, p≤.01) e o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.080, p≤.01) e 

correlação negativa também com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.241, p≤.01) 

não são apresentadas quaisquer tipos de correlações entre HA e a resistência à 

influência (H_RI) e a reactividade aos conselhos (H_RA).  
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Relativamente à dimensão dependência de recompensa (RD) encontraram-se 

correlações negativas fracas entre esta e a resposta emocional (H_ER) (r=-.053, p≤.05), 

a resposta à adesão (H_RC) (r=-.145, p≤.01), a resistência à influência (H_RI) (r=-.099, 

p≤.01), a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.232, p≤.01) e o total da escala de 

Hong (H_TOT) (r=-.188, p≤.01) entre RD e o total da escala de Dowd (D_TOT) não se 

apresenta qualquer correlação. 

Verificaram-se também correlações negativas entre a dimensão persistência (PS) 

e a resposta emocional (H_ER) (r=-.130, p≤.01) e a resposta à adesão (H_RC) (r=-.242, 

p≤.01) e a resistência à influência (H_RI) (r=-.157, p≤.01) e a reactividade aos 

conselhos (H_RA) (r=-.340, p≤.01), e o total da escala de Hong (H_TOT) (r=.307, 

p≤.01) entre (PS) e o total da escala de Dowd (D_TOT) não foram encontradas 

correlações. 

 No que diz respeito às facetas da dimensão NS, a excitabilidade (NS1) 

apresentou correlações positivas com a resposta emocional (H_ER) (r=.219, p≤.01), 

com e resposta à adesão (H_RC) (r=.288, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) 

(r=.182, p≤.01), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=.207, p≤.01) com o total 

da escala de Hong (H_TOT) (r=.309, p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) 

(r=.263, p≤.01).  

A faceta impulsividade (NS2) mostra correlações positivas com a resposta 

emocional (H_ER) (r=.400, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=.350, p≤.01), 

com a resistência à influência (H_RI) (r=.293, p≤.01), com a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=.257, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=.448, p≤.01) e com 

o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.238, p≤.01). 

A faceta extravagância (NS3) demonstrou correlações positivas com a resposta 

emocional (H_ER) (r=.188, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=.210, p≤.01), 
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com a resistência à influência (H_RI) (r=.151, p≤.01), com a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=.240, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=.277, p≤.01) e com 

o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.111, p≤.01).  

Foram igualmente apresentadas correlações positivas entre a faceta desordem 

(NS4) e a resposta emocional (H_ER) (r=.372, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) 

(r=.430, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=.319, p≤.01), com a 

reactividade aos conselhos (H_RA) (r=.337, p≤.01), com o total da escala de Hong 

(H_TOT) (r=.503, p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.238, p≤.01).  

No que respeita às facetas da dimensão HA, a ansiedade antecipatória (HA1) 

esta apresenta correlações positivas fracas com a reactividade aos conselhos (H_RA) 

(r=.095, p≤.01) e o total da escala de Hong (H_TOT) (r=.056, p≤.05), correlação 

negativa com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.164, p≤.01) e não apresenta 

correlações com H_ER, H_RC e H_RI.  

A faceta medo da incerteza (HA2) apresenta correlações negativas fracas com a 

resposta emocional (H_ER) (r=-.141, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.162, 

p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.090, p≤.01), com a reactividade aos 

conselhos (H_RA) (r=-.051, p≤.05), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.151, 

p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.232, p≤.01).  

A faceta timidez (HA3) exibe correlações negativas fracas com a resposta à 

adesão (H_RC) (r=-.061, p≤.05), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.110, 

p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.082, p≤.01), com o total da escala 

de Dowd (D_TOT) (r=-.169, p≤.01) e não demonstra qualquer tipo de correlação com a 

resposta emocional (H_ER) e com a resistência à influência (H_RI). 
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 A faceta fadiga (HA4) apresenta correlação negativa apenas com o total da 

escala de Dowd (D_TOT) (r=-.087, p≤.01), não apresentando correlações com nenhum 

dos resultados da escala de Hong.  

Os resultados das facetas da dimensão RD e no que concerne à faceta 

sentimentalismo (RD1) demonstra correlações negativas fracas com a resposta à adesão 

(H_RC) (r=-.079, p≤.01), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.129, p≤.01), 

com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.084, p≤.01) e não apresenta correlações 

com a resposta emocional (H_ER), com a resistência à influência (H_RI) e com o total 

da escala de Dowd (D_TOT).  

A faceta abertura à comunicação (RD2) mostra correlações negativas fracas com 

a resposta emocional (H_ER) (r=-.170, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-

.119, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.142, p≤.01), com a reactividade 

aos conselhos (H_RA) (r=-.089, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-

.179, p≤.01) e não apresenta correlações com o total da escala de Dowd .  

A faceta ligação e amizade (RD3) indica correlações positivas fracas com a 

resposta emocional (H_ER) (r=.063, p≤.05) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) 

(r=.149, p≤.01) e negativas com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.055, p≤.05), com a 

reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.265, p≤.01) e com o Total da Escala de Hong 

(H_TOT) (r=-.106, p≤.01) e não exibe nenhuma correlação com a resistência à 

influência (H_RI).  

A faceta dependência (RD4) aponta correlações negativas com a resposta à 

adesão (H_RC) (r=-.093, p≤.01), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.103, 

p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.088, p≤.01) e correlação nula com 

a resposta emocional (H_ER), com a resistência à influência (H_RI) e o total da escala 

de Dowd (D_TOT).  
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Por último estão representadas na tabela 11, os resultados das correlações entre 

as facetas da dimensão persistência (PS), mais especificamente correlações 

estatisticamente significativas negativas entre a faceta resistência ao esforço (PS1) e a 

resposta emocional (H_ER) (r=-.183, p≤.01), com e resposta à adesão (H_RC) (r=-.235, 

p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.160, p≤.01), com a reactividade aos 

conselhos (H_RA) (r=-.251, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.290, 

p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.079, p≤.01).  

A faceta trabalho (PS2) apresenta correlações estatisticamente significativas 

negativas com a resposta emocional (H_ER) (r=-.060, p≤.05), com e resposta à adesão 

(H_RC) (r=-.188, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.138, p≤.01), com a 

reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.327, p≤.01), com o total da escala de Hong 

(H_TOT) (r=-.253, p≤.01) e não apresenta correlação com o total da escala de Dowd. 

 A faceta ambição (PS3) exibe correlações estatisticamente significativas 

negativas com a resposta emocional (H_ER) (r=-.081, p≤.01), com a resposta à adesão 

(H_RC) (r=-.148, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.082, p≤.01), com a 

reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.217, p≤.01), com o total da escala de Hong 

(H_TOT) (r=-.187, p≤.01) e nenhuma correlação com o total da escala de Dowd 

(D_TOT).  

A faceta perfeccionismo (PS4) está correlacionada negativamente com a 

resposta emocional (H_ER) (r=-.064, p≤.05), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.160, 

p≤.01), a resistência à influência (H_RI) (r=-.096, p≤.01), a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=-.239, p≤.01), o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.198, p≤.01) e não 

tem correlacção com o total da escala de Dowd. 
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Nota. *   Correlação significativa em P < .05. 

          ** Correlação significativa em P < .01. 

 

  Tabela 8 

  Descrição das Correlações entre Temperamento do JTCI, a Reactividade Psicológica 

de Hong e Reactividade Terapêutica de Dowd 

 

Hong Dowd 
 

Temperamento  H_ER H_RC H_RI H_RA H_TOT D_TOT 

 

NS 0,400** 0,432** 0,321** 0,362** 0,524** 
 

0,295** 

NS1 0,219** 0,288** 0,182** 0,207** 0,309**  0,263** 

 

NS2 0,400** 0,350** 0,293** 0,257** 0,448**  0,238** 

NS3 0,188** 0,210** 0,151** 0,240** 0,277**  0,111** 

NS4 0,372** 0,430** 0,319** 0,337** 0,503**  0,238** 

HÁ -0,061* -0,096** -0,032 -0,044 -0,080** -0,241** 

HA1 -0,002 0,015 0,046 0,095** 0,056* -0,164** 

HA2 -0,141** -0,162** -0,090** -0,051* -0,151** -0,232** 

HA3 -0,024 -0,061* -0,033 -0,110** -0,082** -0,169** 

HA4 0,027 -0,035 0,007 -0,047 -0,018 -0,087** 

RD -0,053* -0,145** -0,099** -0,232** -0,188**  0,028 

RD1 0,004 -0,079** -0,030 -0,129** -0,084** -0.036 

RD2 -0,170** -0,119** -0,142** -0,089** -0,179** -0,003 

RD3 0,063* -0,055* -0,020 -0,265** -0,106**  0,149** 

RD4 -0,012 -0,093** -0,044 -0,103** -0,088** -0,010 

PS -0,130** -0,242** -0,157** -0,340** -0,307** -0,021 

PS1 -0,183** -0,235** -0,160** -0,251** -0,290** -0,079** 

PS2 -0,060* -0,188** -0,138** -0,327** -0,253**  0,025 

PS3 -0.081** -0,148** -0,082** -0,217** -0,187** -0,012 

PS4 -0,064* -0,160** -0,096** -0,239** -0,198**  0,006 
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3.2. Carácter e Reactividade Psicológica e Terapêutica   

A tabela 12 descreve as correlações encontradas entre as 3 dimensões e 

respectivas 10 facetas do Carácter (personalidade), os 4 componentes da escala de 

reactividade psicológica de Hong e os dados globais da escala de reactividade 

terapêutica de Dowd. Os resultados revelam que existem correlações significativas 

negativas entre o domínio determinação (SD) e a resposta à adesão (H_RC) (r=-.159, 

p≤.01), a resistência à influência (H_RI) (r=-.084, p≤.01), a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=-.343, p≤.01) e o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.224, p≤.01) e 

associação positiva com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.173, p≤.01). 

 A dimensão cooperação (CO) apresenta correlações significativas negativas 

com todas as subescalas de Hong, ou seja, com a resposta emocional (H_ER) (r=-.108, 

p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.228, p≤.01), com a resistência à influência 

(H_RI) (r=-.114, p≤.01), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.378, p≤.01) e o 

total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.296, p≤.01) e nenhuma correlação significativa 

com o total da escala de Dowd (D_TOT).  

A dimensão auto transcendência (ST) demonstra associação positiva com a 

resposta emocional (H_ER) (r=.174, p≤.01), com resposta à adesão (H_RC) (r=.122, 

p≤.01), com resistência à influência (H_RI) (r=.141, p≤.01), com o total da escala de 

Hong (H_TOT) (r=.152, p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.157, 

p≤.01) e sem associação com reactividade aos conselhos (H_RA). 

No que diz respeito às facetas da dimensão SD, a responsabilidade (SD1) 

apresentou correlações negativas com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.215, p≤.01), com 

a resistência à influência (H_RI) (r=-.146, p≤.01), com a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=-.296, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.285, p≤.01), e 
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não apresenta correlação com a resposta emocional (H_ER) e total da escala de Dowd 

(D_TOT).   

A faceta orientação para os objectivos (SD2) mostra correlações estatisticamente 

significativas negativas com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.122, p≤.01), com a 

resistência à influência (H_RI) (r=-.076, p≤.01), com a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=-.316, p≤.01) e com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.176, p≤.01) e 

correlação estatisticamente significativa positiva com o total da escala de Dowd 

(D_TOT) (r=.146, p≤.01) e sem associação com a resposta emocional (H_ER). 

A faceta recursos (SD3) demonstrou correlações estatisticamente significativas 

negativas fracas com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.059, p≤.01), com a resistência à 

influência (H_RI) (r=-.007, p≤.01), com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.194, 

p≤.01) e com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.086, p≤.01) e correlação 

estatisticamente significativa positiva com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.184, 

p≤.01) e nenhuma com a resposta emocional (H_ER). 

Foram igualmente apresentadas correlações estatisticamente significativas 

negativas fracas entre a faceta auto-aceitação (SD4) e a resposta à adesão (H_RC) (r=-

.055, p≤.01), a resistência à influência (H_RI) (r=-.013, p≤.01), a reactividade aos 

conselhos (H_RA) (r=-.165, p≤.01), e o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.090, 

p≤.01) e correlação estatisticamente significativa positiva com o total da escala de 

Dowd (D_TOT) (r=.184, p≤.01) e nenhuma com a resposta emocional (H_ER). 

No que respeita às facetas da dimensão cooperação, a aceitação social (CO1) 

esta mostra correlações estatisticamente significativas negativas com todas as 

subescalas com a resposta emocional (H_ER) (r=-.263, p≤.01), com a resposta à adesão 

(H_RC) (r=-.262, p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=-.189, p≤.01), com a 
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reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.286, p≤.01), com o total da escala de Hong 

(H_TOT) (r=-.349, p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.086, p≤.01).      

A faceta empatia (CO2) apresenta correlações negativas com a resposta 

emocional (H_ER) (r=-.062, p≤.05), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.092, p≤.01), 

com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.285, p≤.01) e com o total da escala de 

Hong (H_TOT) (r=-.125, p≤.01) e associação positiva com o total da escala de Dowd 

(D_TOT) (r=.083, p≤.01) e sem correlação com a resistência à influência (H_RI). 

A faceta altruísmo (CO3) exibe correlações estatisticamente significativas 

negativas com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.106, p≤.01), com a reactividade aos 

conselhos (H_RA) (r=-.285, p≤.01) e com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.141, 

p≤.01) e correlação significativa positiva com o total da escala de Dowd (D_TOT) 

(r=.114, p≤.01) e não apresenta correlação com a resposta emocional (H_ER) e com a 

resistência à influência (H_RI).  

 A faceta compaixão e valores (CO4) apresenta correlação estatisticamente 

significativa negativa com todos os valores da reactividade, com a resposta emocional 

(H_ER) (r=-.156, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=-.235, p≤.01), com a 

resistência à influência (H_RI) (r=-.149, p≤.01), com a reactividade aos conselhos 

(H_RA) (r=-.286, p≤.01), com o total da escala de Hong (H_TOT) (r=-.290, p≤.01) e 

com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=-.052, p≤.05).  

Os resultados das facetas da dimensão ST, e no que concerne à faceta fantasia e 

imaginação (ST1) demonstra correlações estatisticamente significativas positivas com a 

resposta emocional (H_ER) (r=.212, p≤.01), com a resposta à adesão (H_RC) (r=.196, 

p≤.01), com a resistência à influência (H_RI) (r=.197, p≤.01), com o total da escala de 

Hong (H_TOT) (r=.252, p≤.01) e com o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.125, 

p≤.01) e não é significativa com a reactividade aos conselhos (H_RA). 
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Por último a faceta espiritualidade (ST2) apresenta correlações estatisticamente 

significativas positivas fracas com a resposta emocional (H_ER) (r=.069, p≤.01) e com 

o total da escala de Dowd (D_TOT) (r=.123, p≤.01) e correlação estatisticamente 

significativa negativa com a reactividade aos conselhos (H_RA) (r=-.096, p≤.01), e não 

apresenta valores significativos com a resposta à adesão (H_RC), com a resistência à 

influência (H_RI) e com o total da escala de Dowd (H_TOT). 

 

Nota. *   Correlação significativa em P < .05. 

          ** Correlação significativa em P < .01. 

  Tabela 9 

  Descrição das Correlações entre Carácter do JTCI, a Reactividade Psicológica de 

Hong e a Reactividade Terapêutica de Dowd  

 Hong Dowd 

Carácter H_ER H_RC H_RI H_RA H_TOT  
 

SD -0,034 -0,159** -0,084** -0,343** -0,224** 

 

 0,173** 

SD1 -0,150 -0,215** -0,146** -0,296** -0,285** -0,005 

SD2 0.033 -0,122** -0,076** -0,316** -0,176**  0,146** 

SD3 0,032 -0,059* -0,007 -0,194** -0,086**  0,184** 

SD4 -0,009 -0,055* -0,013 -0,165** -0,090**  0,156** 

CO -0,108** -0,228** -0,114** -0,378** -0,296**  0,019 

CO1 -0,263** -0,262** -0,189** -0,286** -0,349** -0,086** 

CO2 0,062* -0,092** -0,016 -0,285** -0,125**  0.083** 

CO3 0,020 -0,106** 0,006 -0,296** -0,141**  0,114** 

CO4 -0,156** -0,235** -0,149** -0,286** -0,290** -0,052* 

ST 0,174** 0,122** 0,141** 0,017 0,152**  0,157** 

ST1 0,212** 0,196** 0,197** 0,130 0,252**  0,125** 

ST2 0,069** 0,004 0,032 -0,096** -0,002  0,123** 
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4. Discussão de Resultados 

  

O presente estudo teve como objectivo investigar a relação entre a personalidade 

e reactividade em adolescentes. Os resultados demonstraram relações significativas 

entre várias dimensões da personalidade e as escalas de reactividade. Na escala de 

reactividade psicológica de Hong, foram encontradas correlações positivas entre 

reactividade e duas dimensões da personalidade, a procura de novidade (NS) e auto 

transcendência (ST), e correlações negativas com as restantes dimensões da 

personalidade, evitamento do perigo (HA), dependência de recompensa (RD), 

persistência (PS), determinação (SD) e cooperação (CO). No que respeita à escala 

terapêutica da reactividade de Dowd, foram reveladas correlações significativas 

positivas entre o total da escala e os seguintes domínios da personalidade: Procura de 

novidade (NS), determinação (SD) e auto transcendência (ST) e relações negativas com 

o evitamento ao perigo (HA). Não tendo sido encontradas quaisquer relações entre esta 

escala e os domínios, dependência de recompensa (RD), persistência (PS) e cooperação 

(CO). 

Os resultados serão discutidos de acordo com as hipóteses formuladas. 

H1: As dimensões do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger estão 

significativamente correlacionadas com as dimensões da escala de reactividade 

psicológica de Hong. 

Os resultados das correlações entre as dimensões do modelo psicobiológico de 

Cloninger e a reactividade indicaram que a dimensão procura de novidade é o traço da 

personalidade mais associado a indicadores positivos na escala de reatividade 

psicológica de Hong. A procura de novidade está relacionada com a activação ou 

inibição afectiva dos indivíduos face a estímulos emocionais (Cloninger et al, 1994). Os 

sujeitos com altos níveis de procura de novidade (NS) podem ser reconhecidos por 
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possuírem um complexo de características cognitivas e pontos de vista muito próprios 

(Schweizer, 2006). Estão geralmente associados à criatividade, à procura recorrente de 

exploração do ambiente, ao entusiasmo e impulsividade na tomada de decisões 

(Bermpohl et al, 2008).  

Por sua vez, a reactividade, segundo a teoria da reactividade psicológica, é um 

estado motivacional activado pelo individuo face a uma força persuasiva, percebida ou 

real que ameaça a sua liberdade valorizada (Jenkins & Dragojevic, 2011; Fogarty & 

Young, 2000). Os indivíduos valorizam a sua independência e acham-se capazes de 

tomar as suas próprias decisões (Burgoon, Alvaro, Grandpre et al, 2002). Segundo 

Seibel & Dowd (2001) e Dowd & Wallbrown (1993), sujeitos com traços reactivos 

expressam comportamentos negativos, têm tendência para a agressividade, são 

dominantes e com falta de tolerância e conformidade. Aliás a conformidade é um 

processo de influência social, entendido como sendo um esforço intencional que procura 

influenciar o comportamento e crenças para que as pessoas estejam em consonância 

com as normas e valores sociais (Ambrosino, 2012; Rodriguez & Henderson, 2010). 

Esta influência social, tentativa de persuasão dos outros é vista como uma restrição à 

liberdade de escolha e manifesta-se nos sujeitos em reactividade através de raiva e 

cognições negativas (Pavey & Sparks, 2009; Quick & Considine, 2008). Assim sendo 

estando a reactividade associada à não conformidade e por sua vez à procura de 

novidade (NS), então a procura de novidade estará negativamente relacionada com a 

conformidade.  

Um das investigações que relaciona a procura de novidade (NS) e a reactividade 

é a do Oreg (2003), que com base nos resultados de outros estudos afirma que 

indivíduos reactivos têm preferência por baixos níveis de estímulos, ou seja, indivíduos 

reactivos não gostam de mudança e por conseguinte são mais resistentes à procura de 
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novidade. Ora, isto significa que, conforme o autor sugere a procura de novidade (NS) 

está negativamente relacionada com a reactividade, posição contrária aos resultados 

deste estudo, que demonstraram que a procura de novidade (NS) está positivamente 

correlacionada com a reactividade. A razão fundamental e que é passível de sustentar os 

resultados obtidos é o facto de a amostra ser constituída por participantes adolescentes. 

A adolescência é um período de transição caracterizado por grandes mudanças em todos 

os níveis, quer biológicas, como psicológicas e sociais (Carvalho, 2007; Kazdin, 2000). 

A idade é um dos factores que parecem influenciar a reactividade, sendo a adolescência 

uma das fases em que esta se apresenta mais alta (Miller et al, 2006). Os adolescentes 

devido aos seus carácteres mais instáveis e capacidades regulatórias reduzidas, que se 

traduzem pelo, forte desejo de independência e de afirmação das suas crenças, que pela 

necessidade de exploração e novidade, manifestam alta reactividade às emoções quando 

sentem que existem forças que ameaçam as suas liberdades (Senna & Dessen, 2012, 

Pfeifer et al, 2011; Choa & Sandsb, 2011; Stock, 2011; Grandpre et al, 2003).  

Vários estudos que examinaram diferentes constructos relacionando-os à 

reactividade em adolescentes demonstraram que estes não gostam de ser controlados e 

de sentirem que as suas escolhas estão claramente programadas (Grandpre, 2009). Um 

argumento semelhante pode ser explicado pelos resultados apresentados por Wiium e 

colaboradores (2009), sobre a reactividade psicológica e as atitudes dos adolescentes 

perante o controlo do consumo de tabaco, os adolescentes manifestaram atitudes 

negativas pois consideravam as medidas anti tabágicas uma ameaça à liberdade pessoal. 

Um estudo mais recente de Liller & Quick (2010) indicou que adolescentes reactivos 

tinham maior tendência a envolverem-se em comportamentos sexuais de risco e em 

consumirem tabaco. Em relação a características da personalidade na adolescência, uma 

investigação indicou que os adolescentes a partir dos 14 anos vão gradualmente 
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tornando-se mais condescendentes e abertos a novas ideias e experiências outro ainda 

refere que entre os 12 e os 18 anos os níveis de abertura são mais altos (Pullmann, 

Raudsepp & Allik, 2006; Allik, Laidra, Realo & Pullman, 2004). Os estudos 

apresentados constatam, entre outras coisas, que os adolescentes mostram mais abertura 

e necessidade de exploração e novidade bem como a tendência a serem reactivos 

perante restrições e imposições. O que vai de encontro aos resultados apresentados de 

que, a procura de novidade está positivamente relaciona com a reactividade psicológica 

em adolescentes. 

Por outro lado, a procura de novidade tem uma associação positiva forte com a 

escala total de Hong, (r=.5, p>.01) em que níveis elevados de procura de novidade (NS) 

estão associados a níveis elevados nas escalas de reactividade psicológica de Hong. Os 

resultados revelam-se muito importantes pois esclarecem a relação existente entre os 

conceitos de personalidade e psicopatologia e o fenómeno de reactividade psicológica 

em adolescentes.  

Diferentes estudos que têm vindo a explorar a procura de novidade (NS), 

relacionam a sua componente neurobiológica ao sistema dopaminérgico do cérebro, e 

por sua vez à predisposição de diversas perturbações. Numa investigação sobre as 

diferenças individuais na procura de novidade, Duclot & Kabbaj (2013) mencionaram 

que a procura de novidade, é um indicador relacionado com perturbações do humor e o 

stress. Num outro estudo relacionado com o stress durante a adolescência, o aumento da 

procura de novidade (NS) e comportamentos de risco em ratos, sugeriu que a exposição 

a stressores está relacionada ao aumento da procura de novidade, comportamentos de 

risco e curiosidade durante a adolescência (Rodriguez & Sandi, 2011).  

Os resultados mostram que a procura de novidade (NS) apresenta uma relação 

positiva forte com a reactividade à adesão (H_RC) (r=.4, p>.01) e a resposta emocional 
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(H_ER) (r=.4, p>.01). A resposta emocional diz respeito à reactividade do sujeito 

quando é incapaz de tomar as suas opções sem que haja interferência dos outros 

(Brown, Finney &France, 2009). A reactividade à adesão revela a reactividade que o 

sujeito demonstra perante situações em que é esperado que siga as regras e desejos dos 

outros (Brown, Finney & France, 2009). Num estudo sobre a adolescência e a 

conformidade de Ferreira, Hofmann & Morel (2012) referem que sendo a adolescência 

um período crítico predispõem os adolescentes a terem dificuldades de obediência. De 

acordo com Dillard & Pfau (2002) isto acontece porque é provável que “a reactividade 

escolha a adolescência devido ao desejo de independência e individualidade e à recusa 

de autoridade” (p. 224). O que de facto corrobora a associação positiva obtida entre a 

procura de novidade (NS) a reactividade à adesão (H_RC) e a resposta emocional 

(H_ER), isto é, que adolescentes curiosos, que procuram a novidade e o excitamento, 

que são independentes quando se sentem controlados e obrigados a comportarem-se de 

determinada forma e em conformidade com o que os outros querem, activam uma 

resposta emocional negativa e a reactividade à adesão. 

Em termos das facetas da personalidade as que apresentam correlações mais 

significativas e positivas são a impulsividade (NS2) e a desordem (NS4) que integram o 

domínio do temperamento, procura de novidade (NS). A impulsividade (NS2) está 

positivamente correlacionada com todas as subescalas da escala de reactividade 

psicológica de Hong, sendo que a associação maior se dá entre a impulsividade (NS2) e 

o total da escala de Hong (H_TOT) (r=.5, p>.01) e a subescala resposta emocional 

(r=.4, p>.01). De acordo com a Sociedade Internacional para a Pesquisa sobre 

Impulsividade, a impulsividade pode ser descrita de várias formas, como um 

comprometimento do planeamento da acção, ou a tendência em agir com menos 

ponderação do que a norma, ou uma predisposição para atitudes irreflectidas a impulsos 
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internos ou externos que retractam uma ausência de preocupação pelas consequências 

contraproducentes dessas acções (International Society for Research on Impulsivity, 

2014). Os indivíduos com traços impulsivos são segundo Kose (2003) instintivos, 

alheados, mal-humorados com tendência à excitabilidade e com pouco autocontrolo 

agindo instintivamente apoiando-se em informações incompletas.  

Associados à impulsividade em adolescentes estão um número de indicadores 

relacionados com comportamentos sexuais de risco, uso de substâncias, perturbações de 

aprendizagem e de hiperactividade e défice de atenção, (Donohew, Zimmerman, Cupp, 

Novak, Colon & Abell, 2000; Wills, Vaccaro, & McNamara, 1994; Avila et al, 2004). 

Num estudo de Whelan et al (2011), os autores dizem que a impulsividade é uma 

“construção multidimensional” e que as redes neurológicas subjacentes relacionam-se 

com possibilidade do uso de drogas e perturbações do défice de atenção. Já os autores 

Bari & Robins (2013) consideram que a impulsividade nem sempre é negativa pois 

pode constituir-se como componente adaptativa e permitir dar resposta rápida a certas 

situações que impõem soluções céleres. Dowd & Wallbrown (cit in Dowd, 1933) 

encontraram uma forte relação e positiva entre reactividade e traços de personalidade e 

em que os resultados da reactividade foram previsto devido às necessidades de defesa, 

autonomia e mais importante de impulsividade, confirmando assim que os adolescentes 

impulsivos são mais reactivos. 

No que concerne à desordem (NS4) faceta do domínio procura de novidade (NS) 

os resultados obtidos demonstram que esta está relacionada positivamente com todas as 

subscalas da escala psicológica de Hong sendo que as associações mais fortes são com 

os valores da escala total de Hong (r=.5, p>.01) e com a reactividade à adesão (H_RC) 

(r=.4, p>.01). A faceta desordem (NS4) refere-se à tendência de certos indivíduos em 

não se sujeitarem às normas, são tidos como temperamentais porque perdem o controlo 
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muito facilmente, gostam de ter a liberdade para fazerem o que querem e quando 

querem e por isso tendencialmente não gostam da imposição de rotinas e regras e 

evitam todas as situações que lhe possam provocar desconforto (Koze, 2003). Conforme 

Miller et al (2006) que com base noutros estudos e nos seus próprios resultados 

caracterizaram a adolescência como, um período de forte reactividade e em que os 

adolescentes mostram reactividade perante a autoridade e controlo e têm forte 

necessidade de independência. O que confirma que quanto mais os adolescentes são 

independentes, questionam a autoridade e fogem do que lhes pode provocar desconforto 

mais revelam reactividade.  

Com base nas relações obtidas entre os domínios e facetas do modelo 

psicobiológico da personalidade de Cloninger e a reactividade psicológica de Hong e as 

evidências apresentadas na literatura considera-se verdadeira a H1, ou seja, as 

dimensões do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger estão 

significativamente correlacionadas com as dimensões da escala de reactividade 

psicológica de Hong em adolescentes. 

H2: As dimensões do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger estão 

significativamente correlacionadas com o total da escala de reactividade terapêutica de 

Dowd. 

Em relação à escala total de Dowd, (D_TOT) os resultados revelam a existência 

de correlações estatisticamente significativas e positivas entre esta e os domínios do 

modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger, procura de novidade (NS), 

determinação (SD) e auto transcendência (ST) e correlações estatisticamente 

significativas negativas com o evitamento ao perigo (HA). Ao contrário dos resultados 

da escala total de Hong, não foram encontradas correlações entre e as dimensões da 
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personalidade, dependência de recompensa (RD), persistência (PS), cooperação (CO) e 

escala total de Dowd.  

O modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger é um modelo dinâmico 

e integrador que pretendeu identificar as diferenças individuais e que pode ser aplicado 

tanto na personalidade normal como na patológica (Kose, 2003). 

De acordo com Kose (2003) os indivíduos que procuram a novidade 

caracterizam-se por se entusiasmarem com situações e ideias novas, tendem a evitar a 

monotonia e são tidos muitas vezes como inovadores.  

Relativamente à determinação (SD) os indivíduos tendem a ser responsáveis, 

credíveis, têm auto estima e são auto suficientes e essencialmente eficazes, apesar destas 

características, podem apresentar-se rebeldes e desafiadores face a autoridade.  

No que respeita à auto transcendência (ST), os sujeitos são vistos como criativos 

e originais mas com tendência a ausentarem-se mentalmente e a perderem-se no tempo. 

Cloninger & Zohar (2010) num estudo sobre personalidade e a percepção de saúde e 

felicidade revelaram que a determinação (SD) estava associada com todos os aspectos 

relacionados com o bem-estar e a auto transcendência (ST) estava altamente associada 

com emoções positivas. Uma outra investigação encontrou relações entre a 

determinação (SD) e transtornos relacionados com a fadiga (Jiang, Sato, Hara, 

Takedomi, Ozaki & Yamada, 2003). Harley, Wells, Frampton, & Joyce (2011) 

encontraram relações significativas entre auto transcendência e a perturbação bipolar. 

Outro estudo já referido, sobre as diferenças individuais na procura de novidade, 

demonstrou que a procura de novidade (NS) é um indicador relacionado com 

perturbações do humor e stress (Duclot & Kabbaj, 2013).  

Estas associações são bastante relevantes uma vez que permitem que se 

compreendam as relações estabelecidas pelos resultados deste estudo. Sendo o modelo 
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psicobiológico da personalidade explicativo tanto da personalidade normal como da 

patológica e por sua vez os domínios que o compõem serem indicadores de diferentes 

perturbações corroboradas por várias investigações associados à reactividade terapêutica 

de Dowd, então pode-se inferir que a escala possibilita avaliar a reactividade 

disfuncional nos indivíduos e neste caso concreto, adolescentes.  

A escala de reactividade psicológica de Hong e a escala terapêutica da 

reactividade de Dowd foram desenvolvidas para medir a reactividade, embora ambas 

tenham essa finalidade, diferem nos contextos em que são aplicadas, ao passo que a 

escala de Dowd foi elaborada para ser utilizada nas pessoas em terapia a escala de Hong 

foi criada de forma a abranger a população em geral (Brown, Finney & France, 2009).  

Os resultados da relação entre os totais das duas escalas de reactividade e os 

domínios do modelo psicobiológico da personalidade de Cloninger mostram que os dois 

instrumentos da reactividade estão relacionados positivamente aos dois domínios da 

personalidade, procura de novidade (NS) e auto transcendência (ST) e negativamente 

com o domínio evitamento ao perigo (HA). Contudo nas restantes dimensões, têm 

resultados díspares, os domínios dependência e recompensa (RD), persistência (PS), 

determinação (SD) e cooperação (CO) apresentam relações negativas com a escala de 

reactividade psicológica de Hong. Em relação à escala de reactividade terapêutica de 

Dowd, a dimensão determinação (SD) demonstra uma relação positiva e as dimensões 

dependência e recompensa (RD), persistência (PS) e cooperação não apresenta qualquer 

relação. Isto sugere que as duas escalas da reactividade medem fenómenos diferentes. 

Com base nas informações e resultados confirma-se que a escala de reactividade 

terapêutica de Dowd está parcialmente correlacionada com os domínios do modelo 

psicobiológico da personalidade. 
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Conclusão 

 O objectivo deste estudo foi avaliar as relações entre reactividade/resistência 

psicológica e personalidade em adolescentes. Para tal foram testadas duas hipóteses 

cujos resultados indicaram associações significativas entre várias dimensões do modelo 

psicobiológico da personalidade de Cloninger e a reactividade psicológica. Foram 

encontradas correlações positivas entre a escala de reactividade psicológica de Hong, e 

duas dimensões da personalidade, a procura de novidade (NS) e auto transcendência 

(ST) e correlações negativas com as restantes dimensões da personalidade, evitamento 

do Perigo (HA), dependência e recompensa (RD), persistência (PS), determinação (SD) 

e cooperação (CO). Em relação à escala terapêutica da reactividade de Dowd, foram 

obtidas tendências positivas entre o total da escala e os domínios da personalidade, 

procura de novidade (NS), determinação (SD) e auto transcendência (ST) e tendências 

negativas com o evitamento ao perigo (HA). Não tendo sido encontradas quaisquer 

relações entre esta escala e os domínios, dependência e recompensa (RD), persistência 

(PS) e cooperação (CO). Através destes resultados constata-se que apesar das escalas de 

reactividade apresentarem tendências semelhantes na procura de novidade (NS), auto 

transcendência (ST) e evitamento ao perigo, têm resultados díspares nos outros 

domínios, dependência e recompensa (RD), persistência (P), determinação (SD) e 

cooperação (CO) o que sugere que as duas escalas da reactividade medem fenómenos 

diferentes e que as dimensões do modelo psicobiológico da personalidade estão 

significativamente correlacionadas com a escala psicológica de Hong e parcialmente 

correlacionadas com o total da escala terapêutica de Dowd. 

Este estudo contribui de forma relevante para que fossem identificadas as 

relações existentes entre a reactividade e a personalidade em adolescentes e demonstrar 
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a sua consistência com os resultados apresentados por outras investigações, cujo 

trabalho se debruçou sobre estes constructos. 

 Compreender os processos que levam à resistência, conhecermos melhor 

quando e quais as circunstâncias que contribuem para a sua activação, pode fornecer as 

bases para a promoção da mudança comportamental em diversos contextos, como por 

exemplo, em contexto clínico e escolas.  

Entender o sistema de reactividade e a forma como estão relacionados com a 

personalidade na adolescência pode assim contribuir para que sejam criadas condições 

que facilitem o trabalho com adolescentes que demonstram características de 

personalidade mais reactivas para que estes desenvolvam competências de resistência e 

por conseguinte ajudá-los a prevenir comportamentos de risco.  

Contudo as escalas de reactividade psicológica e a escala terapêutica de Dowd 

são instrumentos de auto-relato e portanto levantam o problema de se perder a 

componente emocional que motiva a activação da reactividade.  
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