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Resumo:
A desejabilidade social é uma variável de extrema importância para a
avaliação psicológica. Alguns estudos têm evidenciado a relação entre
desejabilidade social e altos níveis de abuso psicológico. O presente
estudo pretendeu avaliar a relação entre a exposição a vários tipos de
maus-tratos durante a infância/juventude e os níveis de desejabilidade
social apresentados na idade adulta. Neste estudo participaram 317
indivíduos de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas
entre os 18 e 72 anos (M = 29.70, DP = 14.205). Os dados foram recolhidos
através de uma plataforma online, através de um protocolo que
contemplava um questionário sociodemográfico, um Questionário de
Trauma na Infância e uma Escala de Desejabilidade Social. Os resultados
permitiram constatar que a necessidade de aprovação social se encontra
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relacionada de forma positiva com a vitimação na infância e juventude,
nomeadamente, ao nível do trauma de vitimação infantil total (r = .13;
p = .02) e da negligência física (r = .14; p = .02). Podemos assim concluir
que indivíduos com experiências de vitimação infantil e juvenil mais
elevada, tendem a apresentar valores também mais elevados na procura
de aprovação social na idade adulta. Tendo em conta a importância da
desejabilidade social na avaliação e intervenção de casos forenses, é
pertinente que se proceda a mais estudos que permitam verificar a sua
relação com as experiências de vitimação.
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Social desirability in adults who experienced
abuse in childhood and youth
Abstract:
Social desirability has great importance in psychological assessment.
Some studies show the relationship between social desirability and high
scores of psychological abuse. The present study intends to evaluate
the connection between the exposure to several types of maltreatment
during the childhood/youth, and the social desirability scores presented
at adulthood. The sample was composed of 317 Portuguese individuals,
with ages between 18 to 72 years old (M = 29.70, SD = 14.205). This
data was collected by an online platform, which contemplated the
sociodemographic questionnaire, a Childhood Trauma Questionnaire,
and a Social Desirability Scale. The results of our research show that
the need for social approval is positively related with the childhood/
youth victimization, namely, on total child victimization trauma (r = .13;
p = .02) and on physical abuse (r = .14; p = .02). We can conclude that
individuals with higher experiences of childhood/youth victimization, in
adulthood, tend to also present higher scores in seeking social approval.
Knowing the importance of social desirability in forensic assessment and
intervention, it is important to proceed with more studies that allow this
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connection with the victimization experience.
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Social desirability, Adults, Child abuse.
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