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RESUMO: O objetivo desta investigação, de caráter exploratório, consiste em analisar 

os comportamentos disciplinares, as atitudes educativas e os fatores de risco associados 

em pais com historial de consumo de substâncias psicoativas. Partindo do pressuposto 

que cada substância produz efeitos diferentes no sujeito que a consome, pretendemos 

analisar as alterações nas práticas parentais, de acordo com a droga de eleição.  

Participaram nesta investigação 59 pais e 27 mães, sendo 31 consumidores de heroína, 31 

consumidores de cocaína e 24 consumidores de álcool. As idades estavam compreendidas 

entre os 30 e os 60 anos. Os comportamentos disciplinares foram avaliados através da 

Escala de Comportamentos Disciplinares Parentais – ECDP (Cruz, Oliveira & Ribeiro, 

2011), as atitudes educativas foram estudadas com a versão portuguesa do Adult-

Adolescent Parenting Inventory – AAPI-2 Forma A (Bavolek & Keene, 1999; Lopes & 

Brandão, 2005), e os fatores de risco associados ao consumo foram avaliados através da 

versão portuguesa do Addiction Severity Index – ASI-X (Brown, Friedman & Frank, 

1997; NEICC/FPCEUC, s/ data), tendo sido utilizada a versão curta deste instrumento, 

para efeitos de investigação.  

Relativamente aos comportamentos disciplinares, os resultados mostram que os pais 

alcoólicos recorrem mais frequentemente à punição física e não física, enquanto que os 

pais consumidores de substâncias recorrem mais à indução. No que se refere às atitudes 

educativas, os pais alcoólicos apresentam mais expectativas inapropriadas, mais inversão 

de papéis entre pais e filhos e mais opressão da autonomia da criança do que os pais 

consumidores de substâncias. No que concerne aos fatores de risco associados ao 

consumo, verifica-se que os pais alcoólicos reportam mais problemas familiares, 

enquanto que os pais consumidores de heroína apresentam mais riscos de problemas 

médicos e psicológicos e os pais consumidores de cocaína apresentam mais risco de 

prática de atividades ilegais e criminais.  

Os resultados deste estudo parecem apontar no sentido da parentalidade variar em função 

do consumo de diferentes tipos de substâncias. Os pais alcoólicos parecem ser mais 

punitivos na sua atuação disciplinar, enquanto que os pais consumidores de heroína e de 

cocaína parecem incorrer mais em fatores de risco associados à negligência.  

 Palavras-chave: parentalidade, consumo de substâncias, comportamentos disciplinares, atitudes 

educativas, fatores de risco para o consumo de substâncias.    
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ABSTRACT: The goal of this exploratory investigation is to analyze the disciplinary 

behaviors, the parental attitudes and the risk factors associated with drug consumption in 

substance-abusing parents. Assuming that each substance produces different effects in 

the subject that consumes it, we intend to analyze the differences in parenting practices, 

according with the substance of election.  

Participants were 59 fathers and 27 mothers, 31 being heroin users, 31 cocaine users and 

24 alcohol abusers. Participants’ age ranges from 30 to 60 years. The disciplinary 

behaviors were collected with the Escala de Comportamentos Disciplinares Parentais – 

ECDP (Parenting Disciplinary Behaviors Scale, Cruz, Oliveira & Ribeiro, 2011), the 

educational attitudes were assessed with the Portuguese version of the Adult-Adolescent 

Parenting Inventory – AAPI-2 A Form (Bavolek & Keene, 1999; Lopes & Brandão, 

2005), and the risk factors associated with substance abuse were assessed with the 

Portuguese version of the Addiction Severity Index – ASI-X (Brown, Friedman & Frank, 

1997; NEICC/FPCEUC), the short version of this instrument being used for research 

purposes.   

Concerning the disciplinary behaviors, the results show that alcoholic parents rely more 

often in physical punishment, while substance abuse parents rely more often in inductive 

behavior. In what concerns educational attitudes, alcoholic parents exhibit more 

inappropriate expectations, role reversal and oppression of the child's autonomy than 

parents with substance abuse. Regarding the risk factors associated with parents with 

substance abuse, alcoholic parents report more family problems, while heroin users 

exhibit more medical and psychological issues and cocaine users show a higher risk of 

involvement in criminal and illegal activities.  

The results of this study seem to point out that parenting does change according to 

different kinds of substance use. Alcoholic parents appear to be more punitive in their 

disciplinary performance, while parents with substance abuse seem to incur in higher risk 

factors associated with negligence.  

            Keywords: parenting, substance abuse, disciplinary behavior, educational attitudes, risk factors 

associated with substance abuse. 
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RESUMÉ : Cette recherche, de caractère explorateur vise à analyser les comportements 

disciplinaires, les attitudes éducatives et les facteurs de risque chez les parents 

consommant des substances psychoactives. Supposant que chaque substance produit des 

effets différents sur le sujet qui la consomme, nous proposons comparer les 

comportements et les attitudes des parents, selon la drogue d’élection.  

Cinquante-neuf pères et 27 mères, desquels 31 sont consommateurs d’héroïne, 31 de 

cocaïne et 24 d’alcool, ont participé à cette recherche. Les comportements disciplinaires 

ont été évalues par le Escala dos Comportamentos Disciplinares Parentais (Échelle des 

Comportements Disciplinaires Parentaux ; Cruz, Oliveira & Ribeiro, 2011), les attitudes 

éducatives ont été étudiées par la version portugaise du ‘Adult-Adolescent Parenting 

Inventory – Forme A’ (Inventaire sur les Attitudes Parentales ; Bavolek & Keene, 1999; 

Lopes & Brandão, 2005), et les facteurs de risque associés à la consommation ont été 

évalues par la version portugaise du ‘Addiction Severity Index – ASI-X’ (Brown, 

Friedman & Frank, 1997; NEICC/FPCEUC). 

En ce qui concerne les comportements disciplinaires, les résultats montrent que les 

parents alcooliques. Recourent plus souvent à la punition physique et non physique, tandis 

que les parents consommant des substances recourent davantage à l’induction. En ce qui 

concerne les attitudes éducatives, les parents alcooliques présentent plus d’expectatives 

inappropriées plus d’inventions de rôles et plus d’oppression de l’autonomie de l’enfant, 

que les parents consommateurs des substances. Quant aux facteurs de risque associés à la 

consommation, on vérifie que les parents alcooliques montrent davantage de problèmes 

familiaux, tandis que les parents consommant de l’héroïne présentent plus de risques de 

problèmes médicaux et psychologiques, et les parents consommant de la cocaïne 

présentent plus de risques de pratiquer des activités illégales et criminelles.   

Les résultats de cette recherche ont mis en évidence que la parentalité varie en fonction 

de la consommation de différents types de substances. Les parents alcooliques semblent 

être plus punitifs dans leur action disciplinaire, tandis que les parents qui consomment de 

l’héroïne et de la cocaïne paraissent plus susceptibles aux facteurs de risque associés à la 

négligence. 

 Mots clés: parentalité, consommation de substances, comportements disciplinaires, attitudes 

éducatives, facteurs de risque pour la consommation de substances.  
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Introdução 

 

 Diversos estudos científicos e revisões da literatura têm sido desenvolvidos sobre 

os temas da parentalidade e do consumo de substâncias psicoativas ao longo do tempo. 

No entanto, não existem muitas investigações que conjuguem estas duas temáticas. 

Alguns autores acreditam que o exercício de uma parentalidade positiva está em 

crise, devido à quantidade de riscos que, atualmente, podemos encontrar no quotidiano 

das famílias. Os fatores de risco mais estudados são a presença de depressão parental, 

situações socioeconómicas desfavoráveis ou mesmo a pobreza declarada, 

monoparentalidade, parentalidade na adolescência, maus-tratos e/ou negligência para 

com as crianças e consumo de substâncias ou abuso de álcool por parte dos pais. Apesar 

de todos estes fatores de risco influenciarem negativamente os resultados 

desenvolvimentais das crianças (em várias dimensões e ao longo do tempo), 

normalmente, são estudados e operacionalizados individualmente (Teti & Cole, 2011).  

De modo a colmatar a falta de informação nestas áreas, a presente investigação 

tem como objetivo estudar, de forma comparativa, três grupos de pais em programas de 

tratamento: consumidores de álcool, heroína e cocaína. Partindo do pressuposto que cada 

substância, de acordo com os seus efeitos farmacológicos, produz efeitos diferentes no 

sujeito que a consome, com a realização deste estudo, espera-se encontrar diferenças nos 

comportamentos disciplinares, nas atitudes educativas e nos fatores de risco associados 

ao consumo de substâncias entre cada grupo de pais, dependendo da sua substância de 

eleição.  

A parentalidade, exercida em conjunto com o consumo de substâncias, é 

percebida, normalmente, como frágil e incompatível na sua execução, bem como nefasta 

e disfuncional na sua influência, afetando também as mais variadas funções sociais (cf. 

Mayes, & Truman, 2002).  

O consumo de substâncias alberga um número variado de fatores que, 

independentemente ou interactivamente, contribuem para a alteração das práticas 

parentais. Este assunto encontra a sua primeira problemática na diferenciação de efeitos 

que exercem no indivíduo, afetando a parentalidade idiossincraticamente, dependendo do 

tipo, quantidade e frequência do consumo (Bernstein & Hans, 1994). 
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Ao estudar pais consumidores de substâncias, volta-se o foco da atenção para as 

crianças, vendo os pais como uma variável independente e a fonte de um problema, e não 

como vítimas do problema per si, nos termos mais negativos. É claro que esses problemas 

existem e as suas implicações devem ser estudadas e tratadas como tal, mas torna-se vital, 

também, compreender o ponto de vista parental sobre os seus papéis (Colten, 1982). 

Este estudo, de carácter exploratório, integra uma investigação mais ampla sobre 

a parentalidade e o consumo de substâncias, a partir da qual foram realizadas duas 

dissertações no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia: a presente dissertação sobre 

as diferenças nas práticas parentais, consoante a substância de eleição, e uma outra 

dissertação sobre pais consumidores e ex-consumidores de substâncias em programas de 

tratamento (Santos, 2013).   

 No primeiro capítulo desta dissertação, serão apresentados conceitos, 

especificidades, características e repercussões da parentalidade e do consumo de 

substâncias psicoativas, individualmente e numa abordagem conjunta. Na parte final 

deste capítulo, serão apresentados os objetivos da investigação que nortearam este estudo.  

 No segundo capítulo será apresentado o método, descrevendo-se os participantes, 

os instrumentos de recolha de dados, bem como o procedimento utilizado.  

 Posteriormente, no terceiro capítulo, serão apresentados e analisados os resultados 

obtidos nesta investigação. 

Por último, no quarto capítulo, serão discutidos os resultados. Procurar-se-á seguir 

um fio condutor de análise de dados, através do qual, de modo progressivo, se consiga 

aprofundar o nível de compreensão e a relação entre as variáveis consideradas. 
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1. Enquadramento Teórico 

 

1.1 A parentalidade 

 

A parentalidade é um conceito universalmente reconhecido, mas de difícil 

definição; pode ser explicado como a série de relações e atividades que estão envolvidas 

na educação (e desenvolvimento) das crianças pelos seus pais. Deve-se ter em atenção 

que esta definição também contempla famílias não biológicas, no caso de adoção, avós e 

ainda uma mais recente visão, do Estado, no caso de crianças ao cuidado do mesmo, numa 

relação de reciprocidade. A parentalidade é explicada tendo em conta o ambiente físico e 

social e as dimensões relacionais e racionais (Smith, 2011).  

 Primeiramente, a parentalidade é vista como uma fase dentro do processo familiar, 

onde ocorre maturação e mudança. Além deste facto, é uma atividade que se forma num 

contexto familiar específico, imbuído de emoções e laços afetivos que vinculam ente si 

os vários membros da família, uns aos outros (Belsky, 1984).   

A parentalidade é um conceito multifatorial, determinado por influências 

individuais (personalidade e características subjetivas dos pais e da criança), históricas 

(desenvolvimento histórico da relação parental), sociais (satisfação matrimonial e rede 

social de suporte) e circunstanciais (níveis socioeconómicos desfavorecidos ou pobreza 

declarada, falta de conhecimentos sobre como educar uma criança, etc.) (Smith, 2011).  

A parentalidade pauta-se pela sua constante evolução: altera a vida familiar de 

acordo com a sua componente social, no que concerne às expectativas e 

práticas/conhecimentos socialmente formulados. O conceito carrega consigo a ideia de 

que ser pai não é somente um facto biológico ou social, mas também causa ou 

consequência de processos de maturação psicológica parental (Colten, 1982). 

A relação que se cria entre pais e filhos é fonte de autodefinição, gratificação, 

stress, preocupações, responsabilidades e recompensas, apresentando um papel central e 

um foco primário na vida daqueles que se tornam pais. A parentalidade também inclui as 

crenças (que, por sua vez, abrangem perceções, expectativas, conhecimentos, ideias, 

objetivos e valores acerca do cuidado e desenvolvimento da criança) e as atitudes dos pais 

e das crianças, que se formam e se alteram ao longo do tempo (Smith, 2011).  
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Existem três principais determinantes socio-contextuais da parentalidade: (1) a 

personalidade e outros recursos psicológicos dos pais, (2) as características individuais 

da criança, as dificuldades e (3) os apoios do contexto em que a família está inserida. A 

personalidade dos pais é determinante pois, além de afetar a parentalidade diretamente, 

influencia os outros dois fatores que, por sua vez, moldam a parentalidade também, 

influenciando o alvo da sua ação indiretamente (Bornstein, Hahn & Haynes, 2011).  

As cognições parentais são constituintes chave da educação e cuidados prestados 

às crianças e servem várias funções: geram, organizam, moldam e moderam a eficácia 

das práticas parentais. Pais com mais conhecimentos criam expectativas mais realistas 

acerca dos seus filhos e têm maior probabilidade de se comportarem de forma apropriada, 

em função do nível de desenvolvimento destes (Smith, 2011).   

Através do estudo das autopercepções, particularmente no que toca ao sentimento 

dos pais acerca das suas capacidades parentais, investimento na educação dos seus filhos 

e a satisfação que daí advém, podemos afirmar que os adultos que se avaliam como 

competentes, que têm consciência das suas capacidades, dos pontos fortes e fracos, e que 

compreendem os efeitos possíveis das suas ações, terão mais probabilidade de se tornarem 

pais que agem de forma construtiva (Bornstein et al., 2011).  

As práticas parentais referem-se aos comportamentos dos pais em interação com 

os filhos, numa base quotidiana. Algumas destas práticas prendem-se com a 

comunicação, o ingrediente vital da interação social; a sensibilidade, como qualidade 

afetiva das relações emocionais, focando-se na acessibilidade dos pais em responder e 

compreender as comunicações dos seus filhos; as expressões dos afetos, consistentes com 

manifestações de amor, ternura e carinho expressos dos pais para com as suas crianças; e 

atividades e tempo dedicados às interações com a criança, através de situações em que os 

pais providenciam experiências que promovem a adaptação da criança ao mundo físico e 

social (Bornstein et al., 2011). 

 

1.1.1 As tarefas da parentalidade 

De modo a melhor entender como o ambiente físico e social afeta a parentalidade, 

é necessário, primeiramente, especificar as várias tarefas críticas que os pais realizam 

para promoverem diretamente o bem-estar e desenvolvimento das crianças (Belsky, 

1984).  
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 Apesar das diversidades culturais, o principal objetivo da parentalidade é o 

empoderamento das crianças, ensinando-lhes competências e tornando-as pessoas 

empáticas e capazes de viver em sociedade (Parke & Burriel, 1998 cit in Bornstein et al., 

2011). Este objetivo é posto em prática durante um longo período de tempo, adequado às 

necessidades da criança e executado dentro dos limites dos recursos e constrangimentos 

presentes na família. Além disso, este objetivo é operacionalizado através de uma série 

de atos regulados com vista a adaptar, com sucesso, a exploração do ambiente e das 

oportunidades que este oferece às crianças, não esquecendo que estas também são agentes 

ativos nesta interação e adaptação ‘pessoa-ambiente’ (Belsky, 1984). 

 Considerando este objetivo principal, podem-se identificar cinco tarefas básicas 

da parentalidade realizadas pelos pais face aos seus filhos: (1) a satisfação das 

necessidades básicas de sobrevivência e saúde; (2) a disponibilização de um mundo físico 

organizado e previsível, com espaços, objetos e tempos que possibilitem a existência de 

rotinas; (3) resposta às necessidades de compreensão cognitiva das realidades 

extrafamiliares, onde os pais funcionam como os apresentadores, medidores e intérpretes 

do mundo exterior, sendo através deles que a criança entra em contacto, conhece e 

interage com o mundo físico e social que a rodeia; (4) satisfação das necessidades de afeto 

e segurança, que se traduz pela construção de relações de vinculação; (5) satisfação das 

necessidades de interação social da criança e da sua integração na comunidade. A família 

constitui um contexto com normas próprias de funcionamento e de comunicação entre os 

seus elementos. A família é o primeiro contexto de socialização da criança, responsável 

em grande parte pela sua adaptação aos contextos sociais posteriormente frequentados 

(Cruz, 2005). 

 

1.1.2 Características de um ambiente familiar estimulador e caloroso 

A existência de um ambiente familiar estimulador é a condição necessária para 

assegurar as necessidades físicas e básicas da criança, bem com os cuidados adequados 

de saúde e segurança. É um ambiente que proporciona uma frequência elevada de 

contactos sociais com figuras vinculativas, pares e membros da comunidade. 

O clima emocional da família deve ser positivo, permitindo à criança aprender a 

confiar nos outros e em si própria. O ambiente familiar deve incluir, também, um 

ambiente em que a estimulação sensorial e cognitiva seja providenciada a um nível 

adequado.  
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As crianças devem conviver num espaço onde os cuidadores respondam física, 

verbal e emocionalmente com consistência e clareza suficientes, transmitindo e 

reforçando os comportamentos valorizados e apropriados à aprendizagem.  

O local onde habitualmente a criança permanece não deve restringir o 

comportamento motor e exploratório da mesma. Deve estar organizado em termos físicos 

e temporais de forma a permitir que as expectativas quanto a objetos e acontecimentos 

seja confirmada ou reformulada. 

Experiências culturais ricas e variadas devem ser promovidas junto da criança, 

tornadas significativas pelas pessoas que a acompanham e partilham consistentemente 

destes momentos e espaços (Bradley, 1995 cit in Bornestein et al., 2011).  

 

1.2 A arquitetura da adição 

 

O termo substância psicoativa é utilizado para definir todas aquelas que, 

introduzidas voluntariamente no organismo, modificam o estado mental do seu utilizador, 

provocando alterações psicológicas, podendo gerar dependência ou não. O termo droga, 

enquanto objeto abstrato, não existe; existem, sim, várias substâncias psicoativas, com 

diferentes propriedades farmacológicas, diferentes tipos de uso, consumidores e 

contextos, diferentes expectativas simbólicas em diferentes momentos históricos e 

socioculturais (Ferreira-Borges, 2008).  

Os efeitos farmacológicos de uma substância dependem, também, da expectativa 

simbólica que esta representa para o consumidor e o significado que este lhe atribui. As 

expectativas simbólicas abrangem um conjunto de crenças acerca dos efeitos que o álcool 

ou drogas poderão ter no comportamento, humor e emoções de quem as consome. 

Desenvolvem-se antes de qualquer experiência com as substâncias psicoativas em 

questão, através de processos como a aprendizagem vicariante e outros mecanismos de 

condicionamento (Bentler & Newcomb, 2006).  

As expectativas iniciais acerca dos efeitos das substâncias são, posteriormente, 

reforçadas por contingências ambientais e pelos efeitos farmacológicos diretos. São, 

também, vistas como mediadoras/facilitadoras cognitivas, que filtram diferentes 

influências da aprendizagem social (perceção das atitudes do grupo de pares ao consumo) 

e conhecimentos prévios sobre o assunto (perceção dos efeitos para a saúde e prevalências 
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de consumo). Contribuem, em grande parte, para o resultado da experiência do consumo 

como positiva ou negativa. As dimensões específicas das expectativas simbólicas 

prendem-se com a redução dos afetos negativos e a intensificação de afetos positivos, 

aumento da criatividade e da coesão social, podendo culminar na adição à(s) substância(s) 

(Ellickson & Hayes, 2005). 

O consumo de substâncias diferencia-se entre uso, abuso, dependência e 

toxicodependência. O uso prende-se com o consumo nocivo de uma substância, em doses 

ou frequência acima das necessárias ao efeito terapêutico. O abuso pode levar a danos 

físicos, mentais e à dependência; esta, por sua vez, traduz-se pela necessidade física e/ou 

psíquica de consumir uma determinada substância. O conceito de toxicodependência 

define uma doença crónica caraterizada por alterações cerebrais que resultam num desejo 

compulsivo para o consumo de substâncias; é uma doença complexa, recidivante, que 

provoca perda de interesse por recompensas naturais e custos a nível pessoal, familiar, 

social e económico (Ferreira-Borges, 2008). 

Para alguns indivíduos, o uso continuado de uma substância prende-se com um 

aumento do consumo, de forma a dar resposta a neuroadaptações e à progressiva presença 

de uma síndrome de abstinência, caraterizada por uma necessidade urgente de repor uma 

determinada substância no organismo, de forma a evitar os sintomas fisiológicos, 

cognitivos e emocionais, caraterísticos de uma dependência física (Kalivas, & Volkow, 

2005).  

 

1.2.1 A neurobiologia da adição 

Os mecanismos neurobiológicos que estão na base da dependência são 

semelhantes para a maior parte das substâncias. Isto é, com a administração crónica, 

verifica-se a ocorrência de uma série de neuroadaptações em regiões distintas do cérebro 

(nomeadamente no estriado, tálamo, córtex pré-frontal e órbito-frontal, bem como na 

região límbica) que reagem aos efeitos das substâncias, no sentido de manter a 

homeostase interna, sendo visível através do desenvolvimento da tolerância, que 

demonstra, no geral, a adaptação neuronal a uma exposição repetida da substância, só 

funcionando na sua presença. Quando o uso da substância é interrompido, estas 

neuroadaptações persistem, o que se evidencia através da síndroma de abstinência. O 

desconforto provocado por estas alterações e o evitamento dos sintomas de abstinência 
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são também uma grande motivação para a continuidade do consumo (Volkow, Fowler & 

Wang, 2003).  

Paralelamente a estas caraterísticas, podem ainda manifestar-se outros aspetos 

relacionados com a associação e memorização experiencial de todo o contexto de 

utilização da substância e dos seus efeitos. Este papel é atribuído à amígdala, que faz parte 

integrante do sistema límbico – responsável pelo processamento de toda a informação 

emocional e experiencial – que se traduz numa vontade intensa de consumir, uma maior 

perda de controlo do processo de decisão, no que toca ao uso de substâncias, e um padrão 

compulsivo de busca e utilização da substância. Este conjunto de comportamentos 

motivados pelo uso de substâncias explica, em parte, a existência de recaídas após longos 

períodos de abstinência. Estes aspetos correspondem ao desenvolvimento de processos 

mentais mais complexos que caracterizam um tipo de dependência mais comportamental, 

conhecida como adição (Teixeira, 2001).  

De facto, o uso continuado de substâncias psicoativas afeta, de maneira repetida, 

os sistemas cerebrais responsáveis pela motivação, tal como os estímulos naturais (através 

da libertação maciça de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação 

de prazer). Como resultado, o cérebro passa a reagir como se estas substâncias fossem 

biologicamente necessárias (Goldstein & Volkow, 2002). 

 

1.2.2 A heroína, a cocaína e o álcool 

As substâncias psicoativas são classificadas médica e farmacologicamente pelos 

seus efeitos no sistema nervoso central (SNC), existindo três categorias que abrangem 

todas os tipos de substâncias conhecidas atualmente: depressores do SNC, estimulantes 

do SNC e alucinogénios.  

 No que diz respeito aos depressores do SNC podemos encontrar barbitúricos, 

benzodiazepinas, opiáceos, colas e solventes. Quanto aos estimulantes do SNC, incluem-

se a coca e todos os seus derivados, anfetaminas e a cafeína. No que toca aos 

alucinogénios, fazem parte o LSD (dietilamina do ácido lisérgico), PCP (fenilciclidina), 

a mescalina, os cannabinóides, o ecstasy (MDMA) e suas variantes (Ferreira-Borges & 

Cunha-Filho, 2008).  
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 Para efeitos desta dissertação e de acordo com os efeitos de cada substância, bem 

como a incidência dos seus usuários, selecionou-se duas substâncias que representam as 

duas primeiras categorias: heroína (depressora do SNC, da família dos opiáceos) e 

cocaína (estimulante do SNC). Selecionamos, ainda, o álcool, que, pelas suas 

caraterísticas, se isola da classificação usual de droga; não obstante, e de acordo com os 

seus efeitos neuronais, físicos e comportamentais, é uma substância psicoativa relevante 

pelo que integrará este estudo. 

 

Heroína 

É uma substância narcótica e analgésica que provoca um surto de prazer e euforia, 

usualmente seguido de várias horas de sonolência, alterações do humor e rubor da pele. 

Por outro lado, pode causar náuseas e vómitos, tonturas, bem como intensa irritação 

cutânea – devido à sua principal via de administração ser, predominantemente, 

intravenosa. A síndrome de abstinência inclui inquietação, dores musculares e ósseas, 

insónias, diarreia, vómitos, lacrimejo, falta de apetite, irritabilidade e suores frios 

(Ferreira-Borges & Cunha-Filho, 2008). 

 

Cocaína 

É um energizante poderoso que aumenta o nível de vigília, causa diminuição do 

apetite, taquicardia e arritmias, diminui a fadiga e a necessidade de dormir, aumenta o 

desejo sexual e a temperatura corporal. Em dose excessiva pode causar náuseas, tremores 

musculares, agitação, agressividade, ansiedade, paranoia e alucinações (Ferreira-Borges 

& Cunha-Filho, 2008). 

 

Álcool 

É uma substância que provoca um efeito temporário relaxante e de sonolência, 

originando desequilíbrio e perda de coordenação motora, distúrbios de raciocínio e 

capacidade de julgamento, alterações da fala e aumento dos tempos de reação. Em dose 
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excessiva pode causar náuseas e vómitos, perda do controlo físico e da consciência 

(Cooney, Kaddin & Steinberg, 2005). 

 

1.2.3 A personalidade e os fatores psicossociais do consumo de substâncias 

A compreensão e explicação do consumo de substâncias psicoativas têm como 

base os traços de personalidade e os modelos psicossociais. Os traços de personalidade 

mais comuns, presentes nos consumidores de substâncias, são a procura de sensações e a 

impulsividade. Estes indicadores estão relacionados com uma iniciação mais precoce ao 

consumo de álcool e drogas, bem como com situações de policonsumo ou consumo 

crónico/excessivo, perturbações da personalidade antissocial, comportamentos de risco – 

nomeadamente no que toca à transmissão do VIH – tentativas de suicídio e abandono 

escolar (Bentler & Newcomb, 2006).  

A procura de sensações implica a busca de experiências novas, complexas e 

intensas, com propensão para assumir riscos físicos, sociais, legais e financeiros. Estas 

experiências traduzem uma necessidade de estimulação sensorial e excitação, assim como 

a procura da novidade. Aumentam durante o período da adolescência e estabilizam entre 

os 25 e os 30 anos de idade e são as preditoras mais poderosas da iniciação ao consumo 

de álcool e drogas e/ou um início precoce em percursos desviantes, relativamente a outras 

características da personalidade. A estabilidade ou mudança nos níveis de procura de 

sensações prende-se com mudanças nos padrões de consumo de cada sujeito (Zuckerman, 

1994).  

A impulsividade refere-se à tendência para efetuar mudanças comportamentais 

rápidas, não obstante as consequências negativas ou a perda de recompensas diferidas no 

tempo. É um constructo multidimensional, que inclui orientação para o momento presente 

e menor capacidade para adiar gratificações, deficiente capacidade de planificação e 

hedonismo, associado, também, à procura de sensações. Níveis elevados de 

impulsividade estão associados a piores resultados em termos de intervenção e/ou 

tratamento (Bentler & Newcomb, 2006).  

As caraterísticas e processos do meio agem sobre o indivíduo, influenciando o 

início da sua carreira nos consumos, direta e indiretamente através de fatores individuais, 

familiares e do grupo de pares. 
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Os fatores que dizem respeito ao indivíduo prendem-se com a curiosidade, a 

tomada do risco, a procura de sensações, a impulsividade, o isolamento, a autoestima e o 

autoconceito negativos e as atitudes positivas face à droga.  

Os fatores familiares focam-se nos padrões de comunicação deficitários, historial 

de consumos (abusivos ou não) de substâncias psicoativas, híper-rigidez ou negligência, 

superproteção ou abandono nas práticas educativas, atitudes dos pais face às drogas e 

contexto/meio envolvente da família.  

Quanto aos fatores ligados ao grupo de pares, estes relacionam-se com a pressão 

grupal, o reforço social e a procura de modelos (Ellickson & Hayes, 2005).  

É possível identificar, ainda, pessoas expostas indiretamente ao uso de 

substâncias: os indivíduos que convivem com utilizadores de substâncias. Estes podem 

ser afetados pelo comportamento desta pessoa e pelo seu uso, especialmente se forem 

familiares ou pessoas com relacionamentos íntimos que convivem com esta realidade 

intensamente – como é o caso dos filhos dos consumidores. Os indivíduos expostos a 

ambientes onde se utilizam as mais diversas substâncias também podem ser afetados pelo 

seu uso (Ferreira-Borges, 2008). 

 

1.3 A parentalidade e o consumo de substâncias 

 

A parentalidade, exercida em conjunto com o consumo de substâncias, é 

percebida, normalmente, como frágil e incompatível na sua execução, bem como nefasta 

e disfuncional na sua influência, afetando também as mais variadas funções sociais (cf. 

Mayes, & Truman, 2002).  

O consumo de substâncias alberga um número variado de fatores que, 

independentemente ou interactivamente, contribuem para a alteração das práticas 

parentais. Este assunto encontra a sua primeira problemática na diferenciação de efeitos 

que exercem no indivíduo, afetando a parentalidade idiossincraticamente, dependendo do 

tipo, quantidade e frequência do consumo (Bernstein & Hans, 1994). 

A qualidade da parentalidade (e o seu efeito junto das crianças) é afetada pelo 

consumo de substâncias por diversas razões. Primeiramente, e durante a gravidez, o feto 

fica exposto a qualquer substância que se tome, podendo comprometer o seu 
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desenvolvimento neuronal, bem como o seu desenvolvimento mental e comportamental 

ao longo do tempo. Estes efeitos podem, por sua vez, comprometer a maneira como as 

crianças vão responder às atividades e aos cuidados parentais. Além da exposição fetal, a 

criança recém-nascida fica exposta – no caso de drogas fumadas – ao fumo proveniente 

do consumo, numa fase em que a maturação neuronal ainda ocorre, e pode ser afetada 

(Suchman, Pajulo, DeCoste & Mayes, 2006).  

Os efeitos do abuso de substâncias na parentalidade prendem-se com os problemas 

no desenvolvimento da criança. As práticas parentais adotadas pelos pais são certamente 

comprometidas se estes usarem substâncias, uma vez que estas alteram o estado de 

consciência, o humor, a memória, a regulação de afeto, o controlo dos impulsos e a 

capacidade de julgamento. A componente comportamental da parentalidade sofre 

modificações, interferindo com aspetos relativos à função executiva e capacidades 

motoras.  

As capacidades – que ficam afetadas pelo consumo - são essenciais para 

providenciar uma parentalidade responsiva e estável para uma criança. Também não são 

de descurar os possíveis problemas psicológicos e ambientais que podem coocorrer com 

o consumo de substâncias (Bernstein & Hans, 1994).  

Desde o nascimento, a relação da criança com a sua figura de vinculação é crítica 

para o seu desenvolvimento, nomeadamente no que concerne à capacidade de 

autorregulação, autonomia e expectativas do que qualquer relação pode ou deve vir a ser 

(Suchman et al., 2006).  

A dependência de substâncias psicoativas por parte dos pais afeta vários aspetos 

da parentalidade, incluindo a garantia das necessidades básicas e materiais da criança, a 

relação e a comunicação com os filhos, bem como as estratégias de educação e disciplina 

parentais. No que toca, particularmente, às necessidades básicas e materiais da criança, 

estas são frequentemente negligenciadas pela necessidade de consumo por parte dos pais. 

Além da estrutura e dinâmicas familiares, o consumo de substâncias tem impacto noutras 

áreas da vida do consumidor, como a financeira, o emprego e as atividades sociais, 

acabando por afetar o quotidiano familiar (Pirsaraee, 2006). 

Pais consumidores de substâncias reportam que têm grandes dificuldades em 

comunicar e responder às necessidades dos seus filhos, não exigindo destes aquilo que 

seria esperado em termos desenvolvimentais. Normalmente negligenciados e vivendo 

com privações diversas, os pais consumidores de substâncias criam expectativas 
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irrealistas do que os filhos são capazes de fazer sozinhos (Bornstein et al., 2011). A 

maioria dos pais consumidores de substâncias não definem regras para os seus filhos e 

desencorajam as crianças de expressar a sua opinião e os seus desejos e de manter 

conversas sobre temas que não lhes interessam no momento (Pirsaraee, 2006). 

A observação das interações entre pais e filhos, com historial de dependência de 

substâncias psicoativas, permitem identificar nos pais indícios de sensibilidade reduzida, 

fraca responsividade e perceção das necessidades da criança, bem como ameaças de 

punição física e verbal (Suchman et. al., 2006). 

Existe uma tensão constante entre as necessidades a longo prazo da criança, como 

o sustento, a estimulação, o apoio, a estrutura e a vigilância, e as necessidades a curto 

prazo dos pais, como a aquisição e consumo da substância (Kerwin, 2005).  

Estudos anteriores mostraram que a qualidade da parentalidade é versátil e 

dinâmica, consoante o estado do consumidor, ou seja, quando há a necessidade de 

procura/consumo de substâncias psicoativas, toda a sua atenção e esforços se focam nessa 

atividade, passando para segundo plano as necessidades da criança; contudo, quando o 

consumo é efetuado e as necessidades aditivas do consumidor são saciadas, há um período 

em que qualquer incómodo pode despoletar reações exageradas (como o abuso físico) ou 

o oposto (ignorar, negligência). Posteriormente, enquanto não começarem a surgir 

sintomas de abstinência e a necessidade de tomar nova dose, a qualidade da parentalidade 

regressa ao nível normal, sendo esta fase aquela em que surgem, normalmente, 

sentimentos de remorso, questionamento da qualidade das suas competências como 

pai/mãe e, muitas vezes, pedidos de ajuda aos amigos ou à família alargada (Pirsaraee, 

2006) 

Quando a necessidade da procura da substância se instala, os assuntos familiares 

deixam de ter a importância que teriam noutras circunstâncias. Assim, a negligência e o 

abuso físico são comportamentos frequentes em famílias com estas características, sendo 

o consumo de substâncias o fator mais comum de sinalização de crianças às comissões 

de proteção, com a suspeita de abuso ou negligência (têm quatro vezes mais probabilidade 

de serem vítimas de negligência do que crianças cujos pais não consomem) (Suchman et 

al., 2006). 

Pais consumidores relatam que a maior causa do seu envolvimento diminuto com 

a criança é a necessidade de dispensar tempo na angariação de dinheiro (muitas vezes de 

forma ilegal) para comprar a substância e para usufruir dela. Isto traduz-se em ausências 
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mais ou menos prolongadas do meio familiar, consoante o grau de envolvimento do 

consumidor com a substância, ou seja, quanto maior for a necessidade de uma dose 

(elevada), maior o tempo necessário para reunir fundos para a adquirir. Quando os pais 

consumidores se encontram na fase em que sentem uma grande necessidade de consumo, 

o tempo gasto com a criança era visto como tempo perdido, em que poderiam estar a 

reunir dinheiro ou mesmo a consumir (Hogan, 2007). Pais consumidores de substâncias 

têm, também, maior probabilidade de incorrerem em problemas com a Justiça, como 

multas, aprisionamento ou mesmo a retirada da criança por Comissões de Proteção 

(Colten, 1982).  

Os pais consumidores apresentam, frequentemente, sentimentos ambivalentes 

acerca de ficarem ou não com a criança (Bornstein et al., 2011). Os que optam por manter 

os filhos sob a sua responsabilidade, tornam-se mais decididos na adoção do seu papel 

parental e frequentemente procuram realizar atividades com o objetivo de minimizar os 

riscos que os seus consumos têm nas crianças (Kerwin, 2005). É apenas quando 

experienciam sintomas de abstinência que descarregam a sua ansiedade nos filhos, 

normalmente usando a crítica negativa e um tom de voz elevado. Raramente recorrem à 

violência, apresentando, no entanto, padrões de interação pobres e demonstrando menos 

prazer, entusiasmo e diversão quando estão a brincar com as crianças, do que os pais não 

consumidores (cf. Mayes, & Truman, 2002).  

As investigações demonstram que os pais consumidores que optam por não 

manterem os filhos sob a sua responsabilidade, apresentam mais problemas, quer ao nível 

do seu consumo, quer ao nível das consequências psicossociais que daí advêm, sendo a 

presença das crianças um fator preventivo para comportamentos mais autodestrutivos 

(Hogan, 2007).  

Enquanto as crianças são pequenas e não se apercebem do ato de consumo, os pais 

consumidores não se inibem de consumir perto à sua frente; no entanto, quando os filhos 

atingem uma certa idade e se começam a aperceber do ato de consumo, revelam cuidado 

em se isolarem no momento do consumo. Nesta altura, recorrem mais à assistência da 

família para providenciarem os cuidados que os filhos precisam, do que pais não 

consumidores, por opção própria, e tendo em conta o melhor interesse da criança (Colten, 

1982). 

  



15 
 

1.3.1 A parentalidade e o consumo de heroína, cocaína e álcool 

Cada droga apresenta efeitos distintos no seu consumidor, quer física quer 

psicologicamente. Estes efeitos, por sua vez, vão influenciar, também de maneira distinta, 

a capacidade de resposta do adulto à sua criança.  

A responsividade parental é afetada momento a momento, tanto devido às reações 

depressivas (com o síndrome de abstinência), como às atividades impulsivas e 

imprevisíveis, afetando a experiência da criança. Estas condições, não só acarretam 

potenciais riscos genéticos para o feto, como também influenciam a disponibilidade 

afetiva, a capacidade de prestação de cuidados e a tolerância para com uma criança menos 

responsiva (Bornstein et al., 2011). 

O comportamento e características de personalidade dos consumidores de 

substâncias diferem em função da droga específica de abuso, com implicações na eficácia 

diferencial dos programas de tratamento. Os consumidores de heroína são, geralmente, o 

grupo mais problemático, seguido dos consumidores de cocaína, finalizando com os 

consumidores de álcool (Colten, 1982). 

O contexto social onde ocorre o consumo varia e também influencia a 

parentalidade. Por exemplo, o álcool está disponível legalmente e o seu uso é socialmente 

aceite, ao contrário da maioria das restantes drogas.  

No que concerne ao álcool, a investigação revela que os pais consumidores 

conseguem estabelecer uma ligação emocional positiva com as crianças, apesar de, 

paralelamente, poderem apresentar atitudes negativas, emoções negativas durante 

interações e laços vinculativos do tipo ambivalente. O abuso de álcool pode provocar 

episódios de raiva e/ou depressão, promovendo um ambiente familiar instável, a 

construção de expectativas inapropriadas face às capacidades das crianças (em relação 

aquilo que conseguem realizar sozinhas) e culminando numa inversão nos papéis dos 

cuidadores, com as crianças a tornarem-se responsáveis por cuidar dos seus pais (Hogan, 

2007).  

Pais alcoólicos mostram-se menos coesos e adaptados, mais conflituosos, com 

menor capacidade de resolução de problemas e com mais tendência para o abuso/castigo 

físico da criança. Por outro lado, os pais consumidores de substâncias psicoativas 

apresentam maior tendência para negligenciarem os filhos. Os filhos dos pais 

consumidores de substâncias têm maior probabilidade de apresentar problemas ao longo 

do seu crescimento, tanto físicos como emocionais, revelando os efeitos negativos da 
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negligência no desenvolvimento e ajustamento psicossocial das crianças (McMahon, 

Winkel & Rounsaville, 2007).  

A negligência, seguida da retirada da criança dos pais, é extremamente comum 

em pais consumidores de substâncias psicoativas. Cerca de 47% dos pais em tratamento 

já tiveram um filho retirado pelas comissões de proteção. Apesar de procurarem 

tratamento – muitas vezes para poderem recuperar a custódia – cerca de 70% dos 

consumidores desiste antes de o ter finalizado ou entra em recidiva algumas vezes durante 

o seu percurso, cerca de 50%, essencialmente durante o primeiro ano (Kerwin, 2005).  

Durante os estados de perda de consciência, os pais consumidores de heroína são 

incapazes de supervisionar e/ou proteger os seus filhos, privando-os de afeto e interações 

sociais, concedendo-lhes uma maior “autonomia” e incorrendo no risco de negligência. 

Além disto, pais consumidores de heroína expõem os seus filhos à mais variada 

parafernália de utensílios que podem causar um ambiente de risco para a criança, bem 

como a sua exposição a um estilo de vida de consumo, traficantes e acesso relativamente 

fácil a este tipo de substância (Hogan, 2007).  

A cocaína é a droga mais envolvida em atividades criminais, como a prostituição, 

roubos e tráfico, expondo a criança à violência (cf. Mayes, & Truman, 2002). Assim, os 

consumidores de cocaína têm mais probabilidade de serem presos, expondo os seus filhos 

a múltiplos episódios de separação parental e a mudanças para famílias de acolhimento, 

sendo que entre 16 a 61% dos casos notificados nos serviços de proteção de crianças e 

jovens, a nível nacional, se devem ao consumo de substâncias pelos pais, e suas possíveis 

consequências (Bernstein & Hans, 1994). Quanto à parentalidade, e dado os sentidos 

estarem sobre-estimulados, o simples choro de um bebé pode causar um surto de 

irritabilidade; a impaciência torna-se uma característica comum nos pais consumidores 

de cocaína em relação aos seus filhos, sendo o recurso à repreensão verbal (através de 

gritos, insultos, etc.) uma prática comum (cf. Mayes, & Truman, 2002). 
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1.3.2 Olhando por outro ângulo 

Ao estudar pais consumidores de substâncias, volta-se o foco da atenção para as 

crianças, vendo os pais como uma variável independente e a fonte de um problema, e não 

como vítimas do problema per si, nos termos mais negativos. É claro que esses problemas 

existem e as suas implicações devem ser estudadas e tratadas como tal, mas torna-se vital, 

também, compreender o ponto de vista parental sobre os seus papéis (Colten, 1982). 

O bem-estar psicológico e os recursos psicossociais dos pais consumidores são 

preditores mais significativos da qualidade das interações com os filhos do que o seu 

próprio consumo. A responsividade parental também não depende diretamente do 

consumo de substâncias, apesar de ser constantemente afetada por este, podendo a sua 

variação ser melhor explicada por fatores contextuais (Hogan, 2007).  

A maior parte desta população tem noções claras de como exercer práticas 

parentais positivas, reconhecendo a diferença entre as suas crenças e as suas próprias 

práticas (Suchman et al., 2006). 

Pais consumidores de substâncias psicoativas são mais capazes de avaliar a sua 

parentalidade de uma forma honesta e introspetiva do que pais não consumidores, 

admitindo as suas falhas e apontando situações onde se sentem satisfeitos; além disto, 

pais consumidores mostram vontade de aprender mais sobre como melhorar as suas 

práticas parentais, bem como arrependimento pelos seus atos, acabando por culpabilizar 

o consumo e a não capacidade/vontade de parar, como génese da situação familiar em 

que se encontram (Hogan, 2007). 

Pais consumidores não são menos realistas do que os seus pares não consumidores 

no que toca à parentalidade de uma criança; diferem, sim, nas expectativas que constroem 

da relação que criam, têm ou pretendem criar, bem como das capacidades dos seus filhos 

de realizarem determinadas tarefas (Colten, 1982).   

Nem todas as investigações realizadas sobre a parentalidade e o consumo de 

substâncias documentam diferenças nas interações entre pais consumidores e não 

consumidores, sobretudo no que concerne à monitorização das crianças por parte dos pais, 

a estruturação, condução e encorajamento dos comportamentos dos seus filhos, bem 

como a partilha de afetos (cf. Mayes, & Truman, 2002).  

Várias investigações não evidenciam diferenças significativas entre pais 

consumidores e não consumidores de substâncias no que concerne a atitudes, experiências 
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e autopercepções, essencialmente no que toca a assuntos como as mudanças na vida do 

casal após o nascimento de uma criança, as práticas educativas positivas, os prós e contras 

na decisão de engravidar - quando a gravidez é planeada - e os sentimentos e as atividades 

realizadas com a criança (Colten, 1982).  

No que concerne às descrições dos filhos e aos sentimentos associados a essas 

descrições, não existem diferenças significativas entre pais consumidores e não 

consumidores. O mesmo fenómeno aparece no que toca à quantidade de vezes em que a 

criança se comporta mal, os problemas que os pais sentem que têm com as crianças e à 

importância e ao bem-estar que os pais retiram de educar uma criança. As diferenças 

significativas que se encontram é na forma como reagem ao comportamento inadequado 

da criança, nas estratégias disciplinares e possíveis punições: pais consumidores 

explodem frequentemente, usam mais o castigo físico e menos o diálogo, explicando raras 

vezes à criança o porquê de se ter comportado mal ou o que deve mudar para corrigir 

(Colten, 1982).  

Quanto à avaliação direta das atitudes e dos comportamentos na parentalidade, 

pais consumidores sentem-se mais facilmente inadequados no seu papel parental e com 

pouco controlo sobre as suas crianças. Além disto, estes pais mostram-se também 

preocupados com a possibilidade dos seus próprios filhos se tornarem consumidores, 

desistirem da escola ou se envolverem em atividades criminais, desejando melhores 

condições do que aquelas que acham que têm ou que lhes podem providenciar. Os 

sentimentos de inadequação e incapacidade são, muitas vezes, incutidos e reforçados por 

outros, e não advindos dos próprios (Colten, 1982). 

 

1.4 Objetivos de investigação 

  

Alguns autores acreditam que o exercício de uma parentalidade positiva está em 

crise, devido à quantidade de riscos que, atualmente, podemos encontrar no quotidiano 

das famílias. Os fatores de risco mais estudados são a presença de depressão parental, 

situações socioeconómicas desfavoráveis ou mesmo a pobreza declarada, 

monoparentalidade, parentalidade na adolescência, maus-tratos e/ou negligência para 

com as crianças e um dos fatores de risco: o consumo de substâncias ou abuso de álcool 

por parte dos pais (Teti & Cole, 2011).  
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O objetivo desta investigação consiste em comparar atitudes educativas e 

comportamentos disciplinares parentais em três grupos de pais consumidores de 

substâncias psicoativas. Partindo do pressuposto que cada substância, de acordo com os 

seus efeitos farmacológicos, produz efeitos diferentes no sujeito que a consome, 

pretendemos analisar os comportamentos disciplinares e as atitudes educativas, de acordo 

com a droga de eleição dos consumidores. Sendo assim, a heroína, a cocaína e o álcool 

surgem como as três substâncias em análise.  

Em função dos resultados observados na literatura, esperamos encontrar 

diferenças entre os comportamentos disciplinares e as atitudes educativas de pais 

consumidores, com tendência para atitudes educativas e comportamentos disciplinares 

mais desadequados, como a indução, a punição física, a punição verbal e emocional, a 

criação de expectativas inapropriadas, a menor capacidade empática, a inversão de papéis 

e a opressão da autonomia da criança.   

De forma a melhor compreender o fenómeno do consumo de substâncias pelos 

pais, também pretendemos analisar os fatores de risco associados ao consumo que afetam 

as dinâmicas familiares, como problemas de saúde, empregabilidade e recursos 

económicos, qualidade e quantidade de consumos, problemas e atividades (i)legais, 

estrutura e relações familiares e problemas psicológicos.  

No seguimento dos resultados de McMahon et al. e Hogan (2007), espera-se que 

os pais consumidores de álcool recorram maioritariamente à punição física, construam 

expectativas inapropriadas, mas possuam maior capacidade de empatia para com os seus 

filhos; a inversão de papéis e a opressão de autonomia da criança também serão práticas 

recorrentes nestes pais. Espera-se, ainda, que, comparados com os outros dois grupos de 

pais, consigam ter mais recursos económicos e maior facilidade em manter um emprego, 

bem como permaneçam no seio do ambiente familiar e, como tal, reportem maiores 

dificuldades e problemas familiares.  

Com base nos resultados de Mayes e Truman (2002), e de Bernstein e Hans 

(1994), postulamos que a indução e a punição verbal e emocional sejam as práticas mais 

recorrentes nos dois grupos de pais consumidores de substâncias. Os resultados poderão 

variar entre consumidores de heroína e cocaína, particularmente no que toca à indução – 

mais característica de consumidores de heroína – e à punição verbal e emocional – mais 

característico de consumidores de cocaína.  
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Pais toxicodependentes estarão mais predispostos a problemas de saúde e 

psicológicos, devido às características das substâncias. Espera-se que o afastamento do 

seio familiar seja mais visível em consumidores de heroína, bem como os fatores de risco 

associados à negligência. Pais consumidores de cocaína apresentarão um maior registo 

de problemas legais e atividades em economias paralelas (maior fonte de rendimento) e 

serão aqueles com um historial de maiores quantidades de consumo.  
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2. Método  

 

2.1 Participantes 

 

 A fim de responder aos objetivos desta investigação, identificamos como 

população-alvo pais e mães que, num determinado momento da sua vida, tenham sido ou 

ainda sejam consumidores de heroína, cocaína ou álcool.    

 A amostra deste estudo inclui 86 participantes (59 do sexo masculino e 27 do sexo 

feminino), entre os 30 e os 60 anos de idade (M=40.28; DP=6.54), todos provenientes de 

um nível socioeconómico médio-baixo e vivendo no distrito do Porto. A escolaridade dos 

sujeitos varia desde o analfabetismo até ao 12º ano (M=6.93; DP=3.4).   

A seleção dos participantes foi realizada no Centro de Respostas Integradas Porto 

Ocidental (CRI) e no Projeto Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC), locais estes onde 

esta população se encontra na procura e prossecução de tratamento. A escolha dos 

participantes ficou a cabo das terapeutas que trabalhavam nestas instituições, pois já 

mantinham com os sujeitos uma relação terapêutica de confiança, podendo sescolher, 

naturalmente, aqueles que se adequavam às características deste estudo. É, portanto, uma 

amostra de conveniência. 

  Foram identificados três grupos distintos. Os consumidores de heroína são 31 (20 

sujeitos do sexo masculino e 11 do sexo feminino), estando 20 em programa de tratamento 

com metadona, 7 abstinentes, 3 ainda mantendo consumos, 1 dos quais de haxixe. Os 

consumidores de cocaína são também 31 (21 sujeitos do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino), encontrando-se 11 abstinentes, 12 ainda mantendo consumos e 8 consumindo 

haxixe. Os alcoólicos são 24 (18 sujeitos do sexo masculino e 6 do sexo feminino), sendo 

que 20 se encontram abstinentes e 4 consomem haxixe.  
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2.2 Instrumentos 

 

 Para efeitos desta investigação, foram utlizados três instrumentos. Foi utilizada a 

Escala de Comportamentos Disciplinares Parentais (ECDP), o Adult-Adolescent 

Parenting Inventory Forma A (AAPI – 2) e o Addiction Severity Index (ASI- X).  

 

Escala de Comportamentos Disciplinares Parentais - ECDP 

A ECDP (Cruz, Oliveira & Ribeiro, 2011) é um instrumento de avaliação dos 

comportamentos disciplinares parentais, focando quer as estratégias coercivas, quer as 

não coercivas. É composto por 16 itens, cuja seleção decorreu da revisão da literatura 

realizada pelos autores. Os respondentes devem avaliar numa escala de cinco pontos (1: 

nunca; 2: raramente; 3: às vezes; 4: quase sempre; 5: sempre) a frequência com que 

utilizam aqueles comportamentos quando os seus filhos apresentam comportamentos 

desadequados.   

Da análise de componentes principais e do conteúdo dos itens, foram extraídas 

três componentes, que foram nomeadas Indução, Punição verbal/emocional, Punição 

física e não física. A primeira dimensão está relacionada com a intervenção disciplinar 

indutiva, com um nível de coerção muito baixo; a segunda dimensão está relacionada com 

a intervenção disciplinar verbal/emocional e implica um nível de coerção moderado; a 

terceira dimensão está relacionada com comportamentos de punição física e verbal e com 

um nível de coerção elevado. Estas dimensões revelaram uma consistência interna 

aceitável de 0.70, 0.69 e 0.69, respetivamente (Cruz, 2013).  

 

Adult-Adolescent Parenting Inventory - AAPI -2 Forma A 

O AAPI (Bavolek, & Keene, 1999) é um instrumento desenhado para avaliar as 

atitudes, atribuições e práticas educativas parentais de adultos e adolescentes. É composto 

por 40 itens, apresentando uma escala tipo Likert de 5 pontos (1: Concordo totalmente; 

2: Concordo; 3: Não tenho a certeza; 4: Discordo; 5: Discordo totalmente, apresentando-

se o valor três como um ponto neutro). Desenvolvido a partir dos dados da literatura 

relativa a pais maltratantes e/ou negligentes, os itens do AAPI indica graus de 
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concordância ou discordância com comportamentos parentais mal adaptativos. Os itens 

estão organizados em cinco subescalas, que servem de base para a posterior avaliação dos 

resultados: (A) Expectativas Inapropriadas, (B) Falta de Empatia, (C) Punição Física, (D) 

Inversão de Papéis, (E) Opressão da Autonomia da Criança. 

 Entre os casos de abuso e negligência para com as crianças, a presença de pais 

com expectativas inapropriadas é algo comum e recorrente. Os pais percebem 

incorretamente as capacidades dos seus filhos. Este fenómeno pode ser explicado através 

de deficiente conhecimento e informação por parte dos pais acerca dos estádios de 

desenvolvimento de uma criança, particularmente do foro emocional, físico e intelectual. 

Os efeitos das expectativas inapropriadas é devastador, fazendo com que as crianças se 

avaliem negativamente e possuam baixa autoestima. 

  Empatia é a habilidade que nos permite compreender as necessidades, sentimentos 

e traços de outra pessoa. Pais empáticos são sensíveis aos seus filhos e criam um ambiente 

estimulante a nível emocional, intelectual, físico, social e criativo, para promoção de um 

desenvolvimento saudável. Pais com níveis baixos de empatia, sentem as necessidades 

dos seus filhos como irritantes e excessivas, tornando as atividades do quotidiano em 

dinâmicas stressantes.  

 A punição ou o castigo físico é uma das práticas disciplinares favoritas de pais 

abusivos. Estes comportamentos têm como objetivo reforçar a autoridade de quem os 

pratica, tornando as crianças obedientes e submissas. Pais abusivos não só consideram o 

castigo físico como uma medida disciplinar correta, como defendem o seu uso. Este tipo 

de atitudes e de práticas depende dos valores familiares e sociais.  

 A inversão de papéis é outro fator comum no comportamento de pais abusivos. É 

esperado das crianças que sejam sensíveis e responsáveis por grande parte da felicidade 

dos seus pais; nesta situação ficam a cargo das crianças tarefas e comportamentos 

característicos dos adultos. Levada ao extremo, as necessidades das crianças são 

negligenciadas.  

 Associada a todos os constructos anteriormente referidos está a crença de que a 

autonomia da criança deve ser oprimida. Pais desadequados acreditam que se as crianças 

usarem a sua independência para explorar os meios em que está inserida, vai sentir-se à 

vontade para questionar, desobedecer e desrespeitar a autoridade parental.  
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 A nota de cada subescala corresponde à média dos itens que a compõem. As 

pontuações baixas indicam atitudes e comportamentos parentais que predispõem a um 

alto risco de abuso e/ou negligência. As pontuações altas indicam ausência de 

comportamentos de risco, de abuso e/ou negligência (Bavolek, & Keene, 1999). 

A consistência interna foi estudada através dos coeficientes alpha de Cronbach 

que neste estudo foram: .73 para as Expectativas Inapropriadas; .80 para a Empatia; .70 

para a Punição física; .61 para a Inversão de papéis e -.01 para a Autonomia. Estes 

resultados são concordantes com os encontrados noutros estudos com população 

portuguesa (Costa & Cruz, 2012).  

 

Addiction Severity Index – ASI X 

 O instrumento original “The Expanded Female Version of the Addiction Severity 

Index (ASI) - “ASI-F” (Brown, Frank & Friedman, 1997) foi adaptado para “ASI X” por 

comparação com o “EuropASI”. A adaptação portuguesa foi realizada com o apoio do 

Núcleo de Estudos das Perturbações pelo Uso de Substâncias (NEPPUS) e pelo Núcleo 

de Estudos e Intervenção Cognitiva-Comportamental da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (NEICC/FPCEUC) e é a versão 

utilizada nesta investigação. 

 Trata-se de uma entrevista semiestruturada que permite recolher informações 

sobre sete domínios: médico, emprego, consumo de drogas, consumo de álcool, legal, 

psicológico e familiar/social. Este instrumento permite reunir dados relevantes sobre a 

história do consumo de cada sujeito e sobre os fatores de risco associados (Brown et al., 

1997). 

 A versão original é uma versão longa do instrumento. É utilizada como meio de 

obterem diagnóstico, no contexto de intervenções no consumo de substâncias psicoativas, 

de modo a melhor direcionar a forma de tratamento, composto por 211 questões. Para 

efeitos de investigação, existe a versão curta, ASI-X, que é constituída por 54 questões e 

que utilizamos no presente estudo. No Quadro 1 sistematizam-se as principais 

características das duas versões  

 



25 
 

Quadro 1. Questões presentes nas duas versões do ASI 

Secção/Domínio Versão Longa Versão Curta 

 Total Questões Total Questões 

Secção A 15 AA-AO - 0 

Secção B 22 B1-B15 - 0 

Médico 19 C1-C17 3 C11-C13 

Emprego 32 D1-D27 4 D4, D9, D10 

 

Álcool e drogas 

 

35 

 

E1-E29 

 

18 

E1, E2, E5-E10, E13, 

E21a, E23a/b, E24a/b 

Legal 24 F1-F24 5 F15,F18-F20 

Familiar 34 G1-G27 13 G3,G10-G20, G22, 

Psicológico 30 H1-H23 11 H3-H13 

Total 211 questões 54 questões 

 

 As questões apresentam várias escalas de resposta: dicotómica (“Sim” ou “Não”), 

número de dias, de 1 a 31 e tipo Likert com cinco pontos (0: Nada, 1: Ligeiramente, 2: 

Moderadamente, 3: Consideravelmente, 4: Extremamente).  

Seguindo as instruções dos autores, foi construída uma nota compósita para cada 

domínio, que corresponde à média ponderada dos itens que o integram. Em cada domínio, 

os valores mais elevados indicam maior risco e problemas associados, com exceção do 

domínio Emprego, em que acontece o oposto (Brown et al., 1997).   

 

2.3 Procedimento 

  

 No âmbito da presente investigação, foi realizado um estudo piloto dos 

instrumentos. Foi utilizada uma amostra de três sujeitos (todos do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 21 e os 24 anos de idade) alheios à investigação aqui 

relatada, de forma a testar a compreensão dos questionários. Conclui-se que os três 

questionários tinham uma informação acessível e compreensível.  
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De forma a aceder a esta população, optou-se pelo contacto com instituições onde 

se realizassem tratamentos ao consumo de substâncias psicoativas. Deste modo, 

selecionou-se, primeiramente, o CRI Porto Ocidental e, posteriormente, o PIAC.  

 O projeto de investigação, incluindo os objetivos, os critérios de seleção dos 

participantes, os instrumentos a ser utilizados e a planificação do procedimento a ser 

aplicado (c.f. Anexo 1) foi submetido às direções das instituições supramencionadas. 

Após aprovação do projeto, iniciou-se a recolha dos dados, em Setembro de 2012, 

terminando em Abril de 2013, dada a especificidade da população e os critérios de 

inclusão.  

 A recolha de dados foi efetuada por duas mestrandas nas instalações das 

instituições, visto ser mais cómodo e prático para os sujeitos e contribuir para a 

diminuição a taxa de recusa de participação. As informações sociodemográficas e alguns 

aspetos da história do consumo já eram conhecidos pelas terapeutas e estavam disponíveis 

nas bases de dados informáticas dos serviços; assim, eram preenchidas previamente, de 

modo a diminuir a duração da recolha e facilitar a processo para o participante. 

 De forma a garantir a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, bem 

como a autorização do sujeito para o efeito, foi construído, previamente, um formulário 

onde se explicavam estas questões e onde, no final, tanto a investigadora como o 

participante assinavam (c.f. Anexo 2). Após este momento, era atribuído um código 

numérico a cada participante.  

 A forma de aplicação dos questionários foi feita através de entrevista e registadas 

as respostas em papel, tanto para maior comodidade e compreensão dos participantes, 

como para recolha de informações adicionais importantes para a investigação. As salas 

onde decorriam as entrevistas eram bem iluminadas, confortáveis e resguardadas. Com a 

chegada de cada participante, seguiam-se as apresentações e uma breve explicação do 

objetivo geral da investigação. 

 Em primeiro ligar, foi aplicada a ECDP. A instrução dada aos sujeitos era a 

seguinte: “Todas as crianças se portam mal, de vez em quando. Quando os seu filho/a se 

porta mal, como costuma reagir?” 

 Após o momento da instrução, seguia-se a leitura dos itens, correspondentes às 

reações possíveis, às quais os sujeitos respondiam dentro da escala de resposta. 
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 Na aplicação do segundo questionário, o AAPI – 2 Forma A, os participantes 

foram instruídos que: “Este inventário apresenta 40 afirmações relacionadas com a 

forma como os pais lidam com os seus filhos. Responda naturalmente e com sinceridade. 

Escolha a sua primeira reação, não fique a pensar se a sua opinião está certa, pois não 

existem respostas certas ou erradas. Para cada afirmação, indique a sua opinião baseada 

na escala que melhor a exprima.” 

 Na aplicação do terceiro e último questionário, o ASI, os sujeitos foram 

informados que se seguia uma breve entrevista, que recaía sobre informações mais 

pessoais, de vários domínios da sua história de vida, particularmente a história de 

consumos. Seguido o manual, não foi dada uma instrução exata. 

 Por vezes, os participantes acrescentavam outros dados sobre a parentalidade, 

consumo de substâncias ou a sua história de vida, para além do que lhes era perguntado. 

Assim, as entrevistas variaram entre os 20 minutos inicialmente estimados e os 40 

minutos, que só eram utilizados quando os sujeitos assim o entendiam. 
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3. Análise de resultados 

 

3.1 Análises preliminares 

 

3.1.1 Consistência Interna 

 Em relação ao Questionário dos Comportamentos Disciplinares Parentais, 

utilizou-se as dimensões criadas por Cruz (2013), de modo a obtermos as seguintes 

variáveis: ‘Indução’ (composta pelos itens 3, 7, 10, 11, 13 e 14), ‘Punição física e não 

física’ (composta pelos itens 1, 2, 4, 9 e 16) e ‘Punição verbal e emocional’ (composta 

pelos itens 5, 6, 8 e 12). Na primeira dimensão, foi necessário recodificar os itens 3 e 13, 

de modo a que o sentido de resposta fosse na mesma direção dos restantes itens. 

 Ao analisar a consistência interna do QCDP, foram obtidos os seguintes valores 

no coeficiente alfa de Cronbach: .85 para a Indução, .87 para a Punição física e não física 

e .54 para a Punição verbal e emocional. Como o valor de consistência interna da última 

dimensão é baixo, procedeu-se à análise dos itens que a compunham, concluindo que, 

com a retirada do item 8 – e apesar de permanecermos apenas com 3 itens na dimensão – 

o valor da consistência interna aumentaria para .66, aumento este considerado substancial. 

Posto isto, teve-se em consideração esta alteração no cálculo da variável correspondente. 

 No que concerne ao AAPI – 2 Forma A, utilizaram-se as dimensões definidas por 

Bavolek e Keene (1999), de forma a construir as seguintes variáveis: Expectativas 

Inapropriadas (composta pelos itens 2, 10, 12, 17, 21, 28 e 34), Falta de Empatia 

(composta pelos itens 1, 6, 11, 16, 19, 20, 22, 38, 39 e 40), Punição Física (composta 

pelos itens 5, 9, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 32 e 37), Inversão de Papéis (composta pelos 

itens 3, 7, 13, 2, 29, 33 e 35) e Opressão da Autonomia (composta pelos itens 4, 8, 14, 30 

e 36). Foi necessário recodificar os itens 4, 8, 14, 18, 24, 26 e 31, de modo a inverter o 

sentido de resposta, tal como sugerido pelos autores. 

 Ao analisar a consistência interna, foram obtidos os seguintes valores de alfa de 

Cronbach: .73 para as Expectativas Inapropriadas, -0.12 para a Falta de Empatia, .84 para 

a Punição Física, .17 para a Inversão de Papéis e .51 para a Opressão da Autonomia. Após 

verificação destes valores, e de modo a melhor compreender, particularmente, a baixa 

consistência interna das dimensões Falta de Empatia e Inversão de Papéis, foi realizada 

uma análise dos itens que compõem cada dimensão. Conclui-se que, com a retirada do 
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item 7 na subescala de Inversão de Papéis, a consistência interna subia significativamente 

para .63. Quanto à subescala Falta de Empatia, não se conseguiu obter nenhuma 

conclusão. Optou-se, contudo, por manter esta dimensão nas análises posteriores, 

admitindo-se corresponder a uma especificidade da amostra em estudo.  

Relativamente ao ASI-X, seguindo as instruções dos autores, foi construída uma 

nota compósita para cada domínio, que corresponde à média ponderada dos itens que o 

integram, não sendo, portanto, calculada a consistência interna do instrumento.  

  

3.1.2 Indicadores de distribuição normal 

 Foram analisados três indicadores na apreciação da normalidade da distribuição: 

o teste Kolmogorov-Smirnov, as distribuições das variáveis e o rácio entre a estatística e 

o erro padrão da curtose e da assimetria.  

Foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) para todas as variáveis em 

análise e tendo-se verificado que o pressuposto da normalidade não é cumprido em 

nenhuma dimensão (p<.001).  

Ao analisar a distribuição das variáveis, conclui-se que, em geral, as distribuições 

são leptocúrticas e assimétricas, com a curva normal pontiaguda e prolongada para a 

direita (assimetria positiva).  

Ao analisar o rácio entre a estatística e o erro padrão da curtose (cf. Quadro 2), 

verificou-se que este rácio é, em geral, superior a mais ou menos 2, e assim o padrão de 

distribuição não se aproxima da normalidade, com a exceção das variáveis Punição física 

e não física (.61), Punição Física (-.04), Inversão de Papéis (.37), Opressão da Autonomia 

(-1.86), fator Emprego (-.16) e fator Familiar (-.22). Analisando o rácio entre a estatística 

e o erro padrão da assimetria (cf. Quadro 2), verificou-se que este rácio é, em geral, 

superior a mais ou menos 2, e assim o padrão de distribuição não se aproxima da 

normalidade, com a exceção das variáveis Punição Física (-.92) e fator Familiar (-.5). 

Atendendo a todos os indicadores referidos, optou-se pela utilização de testes não 

paramétricos na análise dos resultados. 
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Quadro 2: Medidas descritivas e indicadores de distribuição normal 

    Curtose Assimetria 

Dimensões M DP Min-Max Estatística EP Estatística EP 

Comportamentos disciplinares 

Indução 3.55 .07 1.67-5 1.77 .51 .78 .26 

Punição física e 

não física 

3.15 .09 1.20-4.20 .31 .51 -1.16 .26 

Punição verbal e 

emocional 

2.3 .06 1.33-4.33 3.13 .51 .9 .26 

Atitudes educativas 

Expectativas 

Inapropriadas 

2.33 .38 1.71-3.57 3.2 .51 1.49 .26 

Falta de empatia 2.6 .19 2-3.3 6.89 .51 1.24 .26 

Punição física 3.36 .59 2.64-4.09 -1.88 .51 -.24 .26 

Inversão de papéis 2.67 .03 1.89-3 1.19 .51 -1.48 .26 

Opressão da 

autonomia 

3.31 .04 2.8-4.4 -.95 .51 .61 .26 

Fatores de risco associados ao consumo 

Médico .3 .03 0-2.42 36.16 .51 4.84 .26 

Emprego .64 .27 .07-1 .08 .51 -.73 .26 

Álcool .2 .02 0-.57 -1.22 .51 .73 .26 

Droga .17 .03 0-.97 4.28 .51 2.28 .26 

Legal .3 .14 0-6.2 17.57 .51 4.37 .26 

Familiar .4 .01 .1-.72 .11 .51 -.13 .26 

Psicológico .65 .09 0-6.42 26.68 .51 4.85 .26 

  

3.2 Análises descritivas e correlacionais  

 

No que concerne às medidas descritivas, o Quadro 2 permite verificar que o 

comportamento disciplinar mais utilizado pelos participantes é a indução (M=3.55; 

DP=.07), destacando-se a punição verbal e emocional (M=2.3; DP=.06) como a menos 

utilizada.  
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Quanto às atitudes educativas, Bavolek e Keene (1999) definiram níveis de risco 

para cada dimensão: elevado, médio e baixo. Utilizando estas normas definidas para a 

população norte-americana, é possível verificar que as Expectativas Inapropriadas 

(M=2.33; DP=.38), a Punição Física (M=3.36; DP=.59) e a Opressão da Autonomia 

(M=3.31; DP=.04) apresentam um risco médio e a Falta de Empatia (M=2.6; DP=019) e 

a Inversão de Papéis (M=2.67; DP=.03) apresentam um risco elevado.  

Quanto aos fatores de risco associados ao consumo, aqueles que se destacam pela 

sua frequência são o fator Emprego (M=.64; DP=.27) e o fator Psicológico (M=.65; 

DP=.09).  

Apresentam-se no Quadro 3 as médias ordenadas para os participantes do sexo 

masculino e do sexo feminino.  

 

Quadro 3: Médias ordenadas para homens e mulheres  

 Sexo Masculino 

(n=59) 

Sexo Feminino 

(n=27) 

Mann-Whitney U Sig.  SE 

 Médias ordenadas    

Comportamentos Disciplinares 

Indução 44.29 41.78 750 .66 104.92 

Punição física e não 

física 

43.31 43.93 808 .91 100.37 

Punição verbal e 

emocional 

42.98 44.63 827 .76 99.17 

Atitudes educativas 

Expectativas 

Inapropriadas 

44.72 40.83 724.5 .48 102.87 

Falta de empatia 43.4 43.72 802.5 .94 82.34 

Punição física 40.37 50.33 981 .07 102.87 

Inversão de papéis 40.61 49.81 967 .09 99.8 

Opressão da 

autonomia 

44.66 40.6 728 .50 100.41 

Fatores de risco associados ao consumo 

Médico 40.46 50.15 976 .06 97 
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Emprego 46.19 37.61 637.5 .13 104.62 

Álcool 45.47 39.19 680 .27 106.54 

Droga 43.47 43.57 798.5 .99 106.59 

Legal 43.94 42.54 770.5 .63 54.15 

Familiar 45.33 39.50 688.5 .31 106.3 

Psicológico 37.93 55.67 1.125 .001 101.39 

p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

 O Quadro 3 revela que, apenas o fator Psicológico apresenta valores 

significativamente diferentes para homens e mulheres. Este resultado mostra que são os 

participantes do sexo feminino aqueles mais propensos a percecionar e reportar 

problemas psicológicos.  

No que concerne à associação da idade e da escolaridade dos participantes, não 

foram encontradas correlações significativas com as dimensões dos comportamentos 

disciplinares (rs varia entre -.02 e -.12 para a idade; .06 e -.002 para a escolaridade), as 

atitudes educativas (rs varia entre .11 e -.16 para a idade; .09 e -.08 para a escolaridade) e 

os fatores de risco associados ao consumo (rs varia entre .10 e -.19 para a idade; .12 e -

.13 para a escolaridade). 

No que toca às intercorrelações entre os comportamentos disciplinares, foram 

encontradas correlações significativas entre a Punição física e não física e a Punição 

verbal/emocional (rs =.47, p<0.001). Já a correlação entre Indução e Punição física e não 

física não se revelou significativa (rs = -.09, p= 0.4). A correlação entre a Indução e a 

Punição verbal e emocional também não se revelou significativa (rs =.04 e p= .72).  

 As intercorrelações entre as atitudes educativas aparecem no Quadro 4.  

 

Quadro 4: Correlações entre as atitudes educativas 

 Expectativas 

Inapropriadas 

Falta de empatia Punição Física Inversão de Papéis 

Falta de 

Empatia 

.06    
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Punição 

Física 

.59*** .28**   

    

Inversão de 

Papéis 

.21* .33** .63***  

    

Opressão da 

autonomia 

.25* -.16 .22* .25* 

    

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

 Como mostra o Quadro 4, as Expectativas Inapropriadas correlacionam-se 

significativamente com a Punição Física (rs =.59; p<.001), com a Inversão de Papéis (rs 

=.21; p<.05) e com a Opressão da Autonomia (rs =.25; p<.05). Por sua vez, a Punição 

Física também se correlaciona com a Inversão de Papéis (rs =.63; p<.001) e com a 

Opressão da Autonomia (rs =.22; p<.05). Esta última correlaciona-se com a Inversão de 

Papéis (rs =.25; p<.05), mostrando que, estas quatro variáveis estão todas associadas.  

 A variável Falta de Empatia não é uma variável com consistência interna; contudo, 

correlaciona-se de forma significativa com a Punição Física (rs =.28; p<.01) e com a 

Inversão de Papéis (rs =.33; p<.01). É importante relembrar que, na análise dos resultados 

do AAPI – 2, resultados mais elevados revelam maior adequação e que resultados mais 

baixos revelam maior desadequação e, consequentemente, mais risco.  

 O Quadro 5 apresenta as intercorrelações entre os resultados relativos aos sete 

fatores de risco.  

 

Quadro 5: Intercorrelações entre os fatores de risco associados ao consumo 

 Médico Emprego Álcool Droga Legal Familiar 

Emprego .39***      

Álcool .04 .05     

Droga .14 .01 -.78***    

Legal .26* .20 -.07 .25*   

Familiar .36* -.06 .39*** -.25* .05  

Psicológico -.12 .002 -.10 -.02 -.01 -.02 

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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O fator de risco Médico correlaciona-se significativamente com o fator Emprego 

(rs =.39; p<.001), com o fator Legal (rs =.26; p<.05) e com o fator Familiar (rs =.36; 

p<.05). O fator de risco Álcool correlaciona-se significativamente com o fator Familiar 

(rs =.39; p<.001). No que diz respeito ao consumo de substâncias, observam-se 

correlações significativas entre o fator Droga e, por um lado, o fator Legal (rs =.25; p<.05) 

e, por outro, o fator Familiar (rs = -.25; p<.05). O fator Álcool e Drogas associam-se de 

forma negativa, estatisticamente significativa (rs = -.78; p<.001).  

Finalmente, procedeu-se à análise das correlações entre as variáveis em estudo 

sendo os resultados apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Correlações entre os fatores de risco associados ao consumo e os 

comportamentos disciplinares e as atitudes educativas 

 Médico Emprego Álcool Droga Legal Familiar Psicológico 

Comportamentos Disciplinares 

Indução -.25* .41*** -.10 -.13 -.12 -.15 .15 

Punição física 

e não física 

.38*** -.03 .59*** -.49*** -.09 .70*** -.21 

Punição verbal 

e emocional 

.21 .18 -.04 -.03 -.04 .51*** -.24* 

Atitudes educativas 

Expectativas 

Inapropriadas 

.11 -.22* -.46*** .47*** .08 -.42*** -.06 

Falta de 

empatia 

.34** -.09 .07 .12 .11 .11 -.28** 

Punição Física .49*** -.27* -.60*** .65*** .14 -.08 -.20 

Inversão de 

Papéis 

.54*** -.55*** -.08 .23* -.05 .16 -.27* 

Opressão da 

autonomia 

-.43*** -.12 -.31** .30** -.17 -.16 -.08 

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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De salientar as correlações entre o fator de risco Álcool e os comportamentos e as 

atitudes que dizem respeito à punição física (rs = .59; p<.001 e rs = -.60; p<.001), as 

Expectativas Inapropriadas (rs = -.46; p<.001) e a Opressão da autonomia (rs = -.31; 

p<.01). O fator de risco Droga associa-se significativamente com os comportamentos e 

as atitudes que dizem respeito à punição física (rs = -.49; p<.001; rs =.65; p<.001), com 

as Expectativas Inapropriadas (rs =.47; p<.001), com a Inversão de Papéis (rs =.23; p<.05) 

e com a Opressão da Autonomia (rs =.30; p<.01). O fator Emprego correlaciona-se 

significativamente com os comportamentos indutivos (rs =.41; p<.001) e o fator Familiar 

associa-se com as variáveis punitivas física e não física (rs =.70; p<.001) e 

verbal/emocional (rs =.51; p<.001). Recordar que o fator Emprego deve ser analisado ao 

contrário: valores mais elevados representam menor fator de risco. Por último, o fator 

Psicológico correlaciona-se de forma significativa com a Punição verbal e emocional (rs 

= -.24; p<.05), com a Falta de Empatia (rs = -.28; p<.01) e com a Inversão de Papéis (rs 

= -.27; p<.05). 

 

3.3) Análise comparativa em função da substância de consumo  

 

 De forma a testar a hipótese apresentada nos objetivos de investigação – existência 

de diferenças nos comportamentos disciplinares, atitudes educativas e fatores de risco 

associados ao consumo de cada substância psicoativa - realizou-se o teste de Kruskal-

Wallis (alternativa não paramétrica ao teste One-Way ANOVA). Os resultados obtidos 

encontram-se no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Resultados do teste Kruskal-Wallis (H), consoante a substância de uso 

  Médias ordenadas 

 𝑥2 (gl,n) Heroína Cocaína Álcool 

Comportamentos disciplinares 

Indução 16.11*** 56.98 32.63 40.12 

Punição física 

e não física 

45.10*** 29.94 36.32 70.26 
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Punição verbal 

e emocional 

3.19* 37.60 46.68 47.02 

Atitudes educativas 

Expectativas 

Inapropriadas 

58.49*** 65.73 42.52 16.06 

Falta de 

empatia 

3.83 38.29 45.34 47.85 

Punição Física 41.51*** 54.02 53.65 16.81 

Inversão de 

Papéis 

7.75* 43.97 50.89 33.35 

Opressão da 

autonomia 

47.82*** 39.10 64.77 21.71 

Fatores de risco associados ao consumo 

Médico .82 46.02 40.85 43.67 

Emprego 2.31 39.18 43.39 49.23 

Álcool 49.57*** 29.58 34.16 73.54 

Droga 45.69*** 50.21 58.79 15.08 

Legal 1.14 43.50 45.10 41.44 

Familiar 24.54*** 27.71 46.03 60.62 

Psicológico .83 46.32 40.90 43.21 

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

Relativamente aos comportamentos disciplinares, os comportamentos indutivos 

são os mais praticados pelos consumidores de heroína (𝑥2(2,86)=16.11; p<.001), 

enquanto que os comportamentos punitivos físicos e não físicos (𝑥2(2,86)=45.10; 

p<.001), bem como  os verbais/emocionais (𝑥2(2,86)=3.19; p<.05), são mais praticados 

pelos consumidores de álcool.  

As Expectativas Inapropriadas (𝑥2(2,86)=58.49; p<.001), a Inversão de Papéis 

(𝑥2(2,86)=7.75; p<.05), e a Opressão da autonomia (𝑥2(2,86)=47.82; p<.001) também 

são atitudes educativas mais comuns em consumidores de álcool. É necessário recordar 

que as variáveis das atitudes educativas representam maior adequação com os valores 

mais elevados. 



37 
 

Os consumidores de cocaína apresentam níveis mais elevados de risco no fator 

Droga (𝑥2(2,86)=45.69; p<.001). Os consumidores de álcool são os que mais reportam 

problemas no fator Familiar (𝑥2(2,86)=24.54; p<.001). 

Apesar de postulado nos objetivos de investigação, existem resultados que, por 

não serem estatisticamente significativos, não confirmam as hipóteses lançadas, como é 

o caso da Falta de Empatia e do fator Emprego. No entanto, apesar de o valor de H não 

ser significativo, os consumidores de álcool surgem com a média mais elevada para o 

fator Emprego e para a Falta de Empatia. Recorde-se que a variável Falta de Empatia não 

é uma medida com consistência interna e, por isso, a sua análise e interpretação deve ter 

isto em conta.  

 No entanto, novamente, apesar de postulado nos objetivos de investigação, não 

foram encontrados valores estatisticamente significativos que corroborassem as hipóteses 

ligadas, por um lado, à utilização da punição verbal e emocional (em que os valores não 

variam entre as substâncias) e, por outro, ao consumo de substâncias e problemas de saúde 

e psicológicos. Contudo, neste último caso, apesar de o valor de H não ser significativo, 

tanto no fator Médico como no fator Psicológico, a Heroína surge com a média mais 

elevada.  
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4. Discussão dos resultados e conclusões 

 

 Confirmando a hipótese lançada nos objetivos de investigação, pais consumidores 

de álcool apresentam atitudes educativas favoráveis à utilização da punição física, como 

comportamento disciplinar, reforçando a posição de McMahon et al. (2007) quando refere 

que os pais alcoólicos mostram-se mais conflituosos, com menor capacidade de resolução 

de problemas e com tendência para o abuso/castigo físico da criança.  

Os resultados revelam que os comportamentos disciplinares e as atitudes 

educativas punitivas estão associadas a outras atitudes, como a criação de expectativas 

inapropriadas, a inversão de papéis e a opressão da autonomia da criança. Como seria, 

também, de esperar, estas atitudes educativas são mais inadequadas nos pais alcoólicos. 

Estes dados vão de encontro aos resultados de Hogan (2007), que reporta que pais 

consumidores de álcool constroem expectativas irrealistas acerca do que as crianças 

conseguem fazer sozinhas, culminando numa inversão dos papéis de cuidadores, 

tornando-se as crianças responsáveis pelos cuidados aos seus pais e diminuindo, por sua 

vez, a autonomia dos filhos.  

 No que concerne ao postulado nos objetivos sobre a maior capacidade empática 

que seria esperado encontrar nos pais alcoólicos, os resultados revelaram que a empatia 

está presente transversalmente em todos os pais consumidores, independentemente da 

substância preferencial. Como referido por Hogan (2007), pais consumidores de álcool 

conseguem estabelecer empatia com os seus filhos, apesar de, paralelamente, 

apresentarem atitudes e emoções negativas durante interações; estas descobertas 

corroboram, também, o estudo de Mayes & Truman (2002), evidenciando que nem todas 

as investigações documentam diferenças entre pais consumidores e não consumidores, 

sobretudo no que concerne à estruturação, condução e encorajamento dos 

comportamentos dos seus filhos, bem como na criação de empatia e partilha de afetos. 

Contudo, estes resultados carecem de verificação de fidelidade, dados os baicos valores 

de consistência interna da falta de empatia.  

 Ainda no que diz respeito a pais consumidores de álcool, esperava-se que 

reportassem menos dificuldades e mais estabilidade no que toca a questões ligadas ao 

emprego, bem como mais problemas familiares. Quanto à hipótese lançada sobre a 

questão da empregabilidade em pais consumidores de álcool, os resultados mostram que 
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os valores obtidos não são estatisticamente significativos. No entanto, ao efetuar uma 

análise mais profunda da variância e tendência central, observamos que são os pais 

alcoólicos aqueles que mais estão empregados, recebem ordenados estáveis e têm uma 

situação económica e financeira mais confortável, confirmando o postulado nos objetivos 

de estudo.  

No que toca ao esperado sobre os problemas familiares, o objetivo lançado 

confirma-se, como explicado por Pirsaraee (2006) que refere que o consumo de 

substâncias tem impacto noutras áreas da vida do consumidor, acabando por afetar o 

quotidiano familiar. Além disto, pais alcoólicos, apesar das consequências dos seus 

consumos, costumam permanecer no seio do ambiente familiar, existindo contacto 

frequente ou permanente com os membros que o compõem, sendo compreensível que 

aumentem as perceções e os sentimentos de problemas familiares.  

No que diz respeito aos pais toxicodependentes, objetivámos que os 

comportamentos disciplinares indutivos e verbal/emocionalmente punitivos seriam os 

mais praticados. Quanto à indução, confirma-se o previsto, sendo os pais consumidores 

de heroína aqueles que mais recorrem a este tipo de comportamento disciplinar. Na fase 

de recolha de dados, feita em forma de entrevista, alguns consumidores de heroína 

revelaram que este tipo de comportamentos disciplinares – como o ignorar ou questionar 

e conversar com a criança – são os mais fáceis de utilizar quando se está sob a influência 

de substâncias psicoativas; punir física, verbal e emocionalmente exige capacidades 

motoras, cognitivas, emocionais e psicológicas que eles não dominam no momento do 

consumo, ou após períodos longos de tempo de utilização de substâncias (Bernstein & 

Hans, 1994). 

No que se prende com a punição verbal e emocional, os valores encontrados na 

análise de resultados não são estatisticamente significativos. Neste caso particular, pode-

se observar que esta variável está correlacionada com a punição física e não física que, 

por sua vez, está associada a pais alcoólicos. No entanto, ao analisarmos mais 

profundamente estes dados, os consumidores de cocaína utilizam mais a punição verbal 

e emocional, apesar da não significância estatística dos resultados. Esta explicação 

encontra reforço nos estudos de Mayes & Truman (2002), em que referem a sobre-

estimulação dos sentidos e a impaciência como características comuns de pais 

consumidores de cocaína, assim como o recurso à punição verbal e emocional.  
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Na análise dos resultados, encontramos correlacionados, negativamente, o fator 

droga e o fator familiar. Este resultado significa que, quanto maiores os fatores de risco 

associados ao consumo de drogas, menores os fatores de risco associados ao ambiente 

familiar, não confirmando a hipótese lançada. Como este resultado não encontra suporte 

na revisão da literatura efetuada, procurou-se compreender o real significados destes 

valores. Como reportam os estudos de Hogan (2007), existe uma tensão constante entre 

as necessidades a curto e longo prazo da criança e as necessidades a curto prazo dos pais 

consumidores de substâncias, como a aquisição e consumo destas. Suchman et. al. (2006) 

reforçam esta ideia, dizendo que, quando a necessidade da procura da substância se 

instala, os assuntos familiares deixam de ter a importância que teriam noutras 

circunstâncias, tornando a negligência um comportamento frequente em famílias com 

este tipo de problemática.  

O facto de os problemas familiares estarem correlacionados negativamente com o 

consumo de drogas pode significar ausência da presença parental no seio familiar, 

evidenciando, precisamente, um fator de risco de negligência. O fator Droga também se 

associa, por um lado, com os comportamentos disciplinares e atitudes educativas 

punitivas e, por outro, com as expectativas inapropriadas, inversão dos papéis e opressão 

da autonomia, revelando maior adequação. Este fenómeno também se enquadra na 

mesma explicação, não indicando estes valores maior adequação nos comportamentos 

disciplinares e nas atitudes educativas parentais, mas sim, provavelmente, maior risco de 

negligência.  

Kerwin (2005) revela que o consumo parental de substâncias é o principal motivo 

de retirada das crianças aos pais, pelas comissões de proteção de crianças e jovens, 

traduzindo-se em separações prolongadas entre pais e filhos. Estas separações também 

podem justificar-se com a entrega da criança à família alargada pelos próprios pais, tendo 

em vista proporcionar melhores condições daquelas que se sentiam aptos a oferecer. Em 

contrapartida, nas famílias em que se mantem todos os seus elementos, as crianças são 

vistas, não raras vezes, como um fator preventivo para comportamentos parentais 

autodestrutivos.   

Objetivámos, também, que pais toxicodependentes estariam mais predispostos a 

problemas de saúde e psicológicos, devido às características das substâncias que 

consomem. A análise dos resultados não apresenta valores estatisticamente significativos 
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no que concerne a estas duas variáveis, mas, apesar disso, os valores mais elevados dizem 

respeito a pais consumidores de heroína e cocaína. Estes dados são congruentes com os 

reportados por Ferreira-Borges e Cunha-Filho (2008), que descrevem os efeitos físicos, 

psicológicos e emocionais que cada substância psicoativa propicia ao seu utilizador, bem 

como as consequências da síndrome de abstinência e do consumo a longo prazo.  

No que concerne à cocaína, esta revela-se a substância com maiores quantidades 

de consumos e aquela com maiores ligações a atividades ilegais e criminais, associadas a 

economias paralelas. Estes dados confirmam o que se havia postulado nos objetivos de 

investigação, sendo congruente com os trabalhos de Mayes e Truman (2002) e de 

Bernstein e Hans (1994) que revelam a cocaína como a substância mais envolvida em 

atividades criminais, como a prostituição, roubos e tráfico, expondo as crianças à 

violência e a múltiplos episódios de separação parental, no caso de prisão dos pais. 

 

Em suma, esta investigação demonstra que pais consumidores de substâncias 

revelam diferenças significativas nas atitudes educativas e comportamentos disciplinares 

consoante a substância de abuso, com tendência para uma maior desadequação, 

confirmando a hipótese geral do objetivo deste estudo.  

Com esta investigação conseguiu-se compreender diferenças, correlações, 

variâncias e tendências destas variáveis com fatores de risco associados ao consumo de 

cada substância analisada. Os resultados, mesmo aqueles que não se verificaram 

estatisticamente significativos, revelaram-se passíveis de traduzir um significado 

relevante para a investigação e auxiliar na explicação dos fenómenos, sempre com recurso 

à revisão da literatura e aos trabalhos e estudos de autores que já investigaram esta 

população e estas temáticas. 

O facto da aplicação dos instrumentos ter sido feita em forma de entrevista, 

facilitou todo o processo, tendo acesso a informações adicionais e explicações de 

determinadas situações, fornecendo uma visão mais realista dos desafios, consequências 

e retornos de quem tem filhos e consome substâncias psicoativas. 
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4.1 Limitações deste estudo 

 

 Apesar de uma investigação ser pensada e planeada com o máximo de cuidado e 

pormenor que parece possível, há sempre aspetos que não são conseguidos tão bem, que 

são esquecidos, que não são sequer contemplados, seja qual for a restrição que o justifica. 

Este estudo não foi diferente. 

 O enquadramento teórico nunca está perfeito: haveria sempre mais um autor, mais 

uma referência, mais uma ida à biblioteca ou mais uma pesquisa nas bases de dados, mais 

um artigo científico ou um livro a que se poderia ter recorrido para acrescentar um pouco 

mais de informação e completar um pouco mais aquilo que já se diz. No entanto, a 

realização desta investigação veio comprovar a falta de trabalhos e estudos realizados 

com a junção destas duas temáticas da parentalidade e do consumo de substâncias. 

Isoladamente, estes dois temas encontram-se saturados de informação, em que o 

verdadeiro desafio está na seleção daquela que se pretende utilizar. Apesar disto, as duas 

temáticas raramente se cruzam da forma como se planeou estudar este tema, dificultando 

o acesso a informação pertinente.  

As diferenças culturais da população utilizada em artigos científicos e livros pode, 

muitas vezes, influenciar os objetivos, interpretações e reflexões que se possa fazer com 

os dados de investigações novas realizadas em países diferentes. De forma a melhor 

compreender este fenómeno da parentalidade no consumo de substâncias, propõe-se aqui 

o estudo destas temáticas em países com diferenças culturais significativas.  

A seleção das substâncias psicoativas em análise também poderia ser estudada de 

outra forma; associado a cada país, faixa etária, moldura legal (substâncias que são 

(i)legais diferem, de acordo com o país em questão) e costumes/tradições, poder-se-ia 

escolher outras substâncias e proceder a objetivos e análises semelhantes.  

 No que concerne à metodologia, considerou-se que existe uma lacuna na recolha 

de dados de caráter sociodemográfico, como questões que visassem apurar o número de 

filhos e as suas idades; se já alguma vez foi aberto processo de promoção e/ou proteção 

de crianças na sua família, ou mesmo se a criança já foi, alguma vez, retirada; se existiu 

algum período de afastamento prolongado entre o participante e os seus filhos e por que 

motivo. Ao acrescentar-se estas questões, poder-se-ia ter realizado mais questões de 

investigação pertinente, realizado testes e analisado resultados interessantes, associados 
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a estas temáticas e a esta população, que, neste estudo, não foram feitas. Fica aqui uma 

sugestão para investigações futuras.  

 Como qualquer dissertação de mestrado, existem constrangimentos temporais que 

restringem algumas questões, como o número de participantes: esta população, pelas suas 

características, é de difícil acesso, quer pela sensibilidade da temática, quer pela 

disponibilidade necessária para participar num estudo de cariz científico. Apesar disto, 

considera-se que o número total de participantes é razoável.  

Outro aspeto referente à população que se espera sempre não ser uma limitação, 

mas que não se pode deixar de considerar, é a questão da desejabilidade social das 

respostas dadas – quanto mais polémico, sensível ou pessoal seja o tema, mais se incorre 

no risco dos participantes responderem de forma menos sincera, apesar das garantias de 

confidencialidade e anonimato oferecidas. Espera-se, contudo, que este não seja o caso.  
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A Parentalidade Positiva (conceito introduzido pelo Conselho da Europa, 2006) é 

caracterizada pela criação de condições para que as crianças possam desenvolver as suas 

capacidades de forma o mais completa possível, tanto dentro como fora do contexto familiar, 

assumindo que existe uma grande variedade de modelos familiares, em vez de um modelo 

ideal de parentalidade (Sanders, Turner, & Markie-Dadds, 2002). 

Os pais influenciam os seus filhos através da prática de três papéis: são parceiros de 

interacção, instrutores ou conselheiros/educadores e gestores de oportunidades, isto é, 

organizam o contexto quotidiano e de experiências variadas e estimulantes fora de casa (Parke 

& Buriel, 1998). 

A parentalidade, em conjunto com o consumo de substâncias, é vista, normalmente, 

como frágil e incompatível na sua execução, bem como nefasta e disfuncional na sua 

influência, afectando também as mais variadas funções sociais, sendo do conhecimento 

comum que, qualquer indivíduo que seja adito a uma (ou mais) substância(s), canaliza todos 

os seus recursos para a aquisição e posterior consumo da mesma (cf. Mayes, & Truman, 

2002).  

O consumo de substâncias alberga um número variado de factores que, 

independentemente ou interactivamente, contribuem para a alteração das práticas parentais. A 

componente mais comportamental da parentalidade sofre modificações, interferindo com a 

regulação emocional, capacidade de julgamento e aspectos relativos á função executiva e 

capacidades motoras. Todas as capacidades – que ficam afectadas pelo consumo - são 

essenciais para providenciar uma parentalidade responsiva e estável para uma criança. 

Também não podemos descurar os possíveis problemas psicológicos e ambientais que podem 

co-ocorrer com o consumo de substâncias (Bernstein & Hans, 1994). Além disto, pais 

consumidores de substâncias, normalmente, isolam-se, mantendo um grupo de pares 

diminuído e pouco contacto com a família ou com a comunidade em que se inserem.  

Apesar disto, estes pais mostram-se também preocupados com a possibilidade dos seus 

próprios filhos se tornarem consumidores, desistirem da escola ou se envolverem em 

actividades criminais (Colten, 1982), desejando melhores condições para os seus filhos do que 

aquelas que acham que têm ou que lhes podem providenciar. 

 Claramente existe uma necessidade de efectuar estudos que forneçam ligações claras 

entre variáveis parentais e desenvolvimento das crianças, que ocorrem como resultado do 

comportamento parental na adição. 
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Este projecto tem como objectivo analisar comparativamente as diferenças nas práticas 

parentais em pais consumidores de substâncias, em tratamento, de acordo com: 

1. a  manutenção de consumos vs a inexistência de consumos 

2. o tipo de droga (álcool, heroína e cocaína). 

Estes grupos devem ser homogéneos no que respeita a variáveis como idade, sexo e 

fratria das crianças e nível de escolaridade dos pais.  

 

Método 

 

 Este estudo tem um carácter comparativo e correlacional.  

 

Participantes 

 

 Participam neste estudo 100 indivíduos de ambos os sexos, utentes do Centro de 

Respostas Integradas – Porto Ocidental.  

 

Critérios de selecção 

 A amostra será seleccionada pelas Dras. Maria João Ribeiro e Isabel Cristina 

Sarmento, visto manterem uma relação terapêutica prévia de confiança com os utentes.  

 A idade dos participantes será compreendida entre os 30 e os 50 anos, e procurar-se-á 

incluir igual número de homens e mulheres. Todos os participantes são pais e mães. 

 Os 100 participantes distribuem-se homogeneamente por cinco grupos (1) alcoolismo, 

(2) dependência de heroína, mantendo o consumo, (3) dependência de heroína sem consumos, 

(4) dependência de cocaína, mantendo o consumo e (5) dependência de cocaína sem 

consumos. Cada grupo deve conter, aproximadamente, 20 participantes, 10 de cada sexo.  

 

Instrumentos 

 

1. Addiction Severity Index - ASI-X (adaptação portuguesa) é uma entrevista semi-

estruturada que permite recolher informações sobre sete domínios: médico, emprego, 

consumo de drogas, consumo de álcool, legal, psicológico e familiar/social. Este 

instrumento permite reunir dados relevantes sobre a história do consumo de cada 

sujeito e sobre o seu quotidiano. É baseado no instrumento “The Expanded Female 

Version of the Addiction Severity Index (ASI) - “ASI-F” (Brown, Frank & Friedman, 
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1997). O “ASIX” está adaptado para comparação com o “EuropASI” (Blanken et al. 

1994). A adaptação portuguesa foi realizada com o apoio do Núcleo de Estudos das 

Perturbações pelo Uso de Substâncias (NEPPUS) e pelo Núcleo de Estudos e 

Intervenção Cognitiva-Comportamental da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra (NEICC/FPCEUC).  

 

2. Questionário de Comportamentos Disciplinares Parentais (Cruz, Oliveira & Ribeiro, 

2011) – Este questionário tem como objectivo analisar as práticas disciplinares parentais. É 

composto por 16-items com uma escala de resposta de 1 a 5, correspondendo 1 a ‘nunca’ e 5 a 

‘sempre’.  

 

3. Adult-Adolescent Parenting Inventory – AAPI – 2 (Bavolek, & Keene, 1999) – o AAPI 

permite avaliar as atitudes, atribuições cognitivas e as práticas parentais de adolescentes e 

adultos. É composto por 40-items com uma escala de resposta de 0 a 5, correspondendo 0 a 

‘discordo totalmente’ e 5 a ‘concordo totalmente’.  

  

Procedimento 

 

 Os instrumentos serão administrados individualmente, no contexto de uma entrevista, 

no Centro de Respostas Integradas – Porto Ocidental, para maior comodidade dos 

participantes. De modo a não sobrecarregar os participantes, algumas questões serão 

preenchidas previamente pelas investigadoras, com a colaboração das Dras. Maria João 

Ribeiro e Isabel Cristina Sarmento. Prevê-se que a administração dos instrumentos demore, 

aproximadamente, 20 minutos.  

É absolutamente garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, que serão 

codificados, sem referência ao nome do sujeito. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto 

ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a 

proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

 

 

 No âmbito de uma investigação para a realização da Dissertação de Mestrado 

sobre Parentalidade e Consumo de Substâncias, orientada pela Professora Doutora 

Orlanda Cruz, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto, pedimos a sua sincera colaboração no preenchimento de alguns questionários. 

 Garantimos que os dados recolhidos são anónimos e confidenciais, utilizados 

apenas para efeitos desta investigação.  

 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que 

me foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo 

de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização 

dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados 

para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são 

dadas pelo/a investigador/a. 

 

 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … 

Data: ……  /……  /……….. 

 

 

 

 

A investigadora, 

____________________________________ 



 

Declaração de Originalidade 

 

 

Eu, Jessica Filipa Ferreira Silva, portador do BI/CC: 13789631 declaro, para os devidos 

efeitos, que o meu trabalho, intitulado Parentalidade e o consumo de substâncias 

executado na Unidade Curricular Dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, 

orientado pelo/a Professor/a Doutora Orlanda Cruz, é um trabalho original e inédito, 

fruto das minhas pesquisas e investigações.  

Declaro, ainda, que citei e referenciei todos os autores e documentos por mim utilizados 

na produção do trabalho. As frases ou parágrafos retiradas de trabalhos ou obras de 

outros autores (adaptadas ou não) e citadas neste trabalho estão assinaladas entre aspas e 

devidamente referenciadas, de acordo com as normas requeridas. Declaro, também, que 

estou ciente de que o plágio – a utilização de partes de um trabalho alheio não 

devidamente referenciadas – pode resultar na anulação deste trabalho. 

 

 

_______________________________________________________ 

(Assinatura) 
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