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RESUMO 

 

A literatura aponta para que a combinação de um conjunto de características contextuais 

negativas não só interfere de forma significativa com a parentalidade, como contribui para o 

empobrecimento dos resultados das intervenções de educação parental (Wade, Llewellyn, & 

Matthews, 2008). Partindo do modelo de risco cumulativo, este trabalho pretende analisar o 

efeito da acumulação de factores de risco, associados ao contexto familiar, nas atitudes e 

comportamentos parentais, bem como na sua modificação após a frequência de intervenções de 

educação parental.  

 

Participaram neste estudo 358 pais, entre os 15 e os 69 anos de idade, que integraram 

diferentes intervenções de educação parental, preferencialmente destinadas a famílias de risco 

psicossocial. Para operacionalizar a investigação foi utilizado um questionário sociodemográfico, 

que possibilitou a recolha de informação acerca das características contextuais dos participantes 

e respectivas famílias, e a sua subsequente organização em três categorias, em função do 

número de factores de risco presentes no agregado familiar. O AAPI-2: Adult-Adolescent 

Parenting Inventory de Bavolek e Keene (1999) foi utilizado com o objectivo avaliar um conjunto 

de atitudes e comportamentos parentais de alto risco, antes e depois das intervenções. 

 

Os resultados evidenciam que, antes das intervenções de educação parental, o grupo de pais 

que acumula um maior número de factores de risco (i.e. entre 3 a 6 factores de risco), quando 

comparado com o grupo de pais sem risco ou de baixo risco (i.e. que reúnem 0 a 2 factores de 

risco), apresenta em média atitudes e comportamentos parentais menos adequados. O número 

de factores de risco não demonstrou constituir, no entanto, uma variável relevante para explicar 

as diferenças encontradas, entre o pré e o pós-teste, verificando-se que as intervenções de 

educação parental tiveram um impacto semelhante na generalidade dos participantes, 

independentemente do seu estatuto de risco. 

 

Os resultados obtidos sugerem a pertinência da utilização do modelo de risco cumulativo para a 

abordagem e compreensão da parentalidade nas famílias de risco psicossocial, bem como 

enfatizam a importância de adoptar uma perspectiva abrangente da parentalidade, que considere 

a multiplicidade de factores associados à vida das famílias. Paralelamente, reforçam a 

pertinência das intervenções de educação parental, demonstrando que mesmo em contextos de 

grande adversidade é possível melhorar as capacidades educativas das figuras parentais. 
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ABSTRACT  

 

The literature shows that the combination of a set of negative contextual characteristics not only 

interferes significantly with parenting, but also contributes to the poor effectiveness of parental 

education interventions (Wade, Llewellyn, & Matthews, 2008). This study uses the cumulative risk 

model to analyze the effect of the accumulation of risk factors, associated with the family context, 

in the parental attitudes and behaviours as well as in the modifications occurring after the 

subjects attend parent education interventions. 

 

Participants were 358 parents, with ages between 15 and 69 years, all of whom participated in 

different interventions targeted preferentially at families with psychosocial risk. A 

sociodemographic questionnaire was used to collect information about the contextual 

characteristics of the participants and respective families, as well as their subsequent 

organization in three categories, in function of the number of risk factors present in the 

household. The AAPI-2: Adult-Adolescent Parenting Inventory of Bavolek e Keene (1999) allowed 

the evaluation of a set of high risk attitudes and parental behaviours before and after the 

interventions. 

 

The results show that before the interventions the parents with more risk factors (between 3 and 

6) have on average more inadequate parenting attitudes and behaviours than those with a lower 

number of risk factors (between 0 and 2). However, the number of risk factors is not a moderator 

of the differences found between the pre and post test.  The interventions in parental education 

had similar impact in all participants, regardless of their risk status. 

 

The results of this study suggest that it is pertinent to utilize the cumulative risk model to 

understand parenting in families with psychosocial risk. Furthermore, they emphasize the 

importance of adopting a comprehensive perspective on parenting, taking into account the 

multitude of factors inherent to family life. At the same time the results reinforce the relevance of 

parental education interventions, demonstrating that even in high adversity contexts 

it is possible to improve the educational competence of parents. 
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RESUME  

 

La littérature met en évidence que la combinaison d’un ensemble de caractéristiques contextuelle 

négatives non seulement interfère d’une façon significative avec la parentalité, mais aussi 

contribuent à des pires résultats des interventions de formation parentale. Ayant comme cadre de 

référence un modèle de risque cumulatif, ce travail a comme but analyser l’effet de l’accumulation 

des facteurs de risque, associés au contexte familiale, aux attitudes et comportements 

parentales, aussi bien que leur modification après la participation dans des interventions de 

formation parentale. 

 

Dans cet étude ont participé 358 parents, âgés entre 15 et 69 années, intégrés dans des 

différentes interventions de formation parentale, destinées plutôt à des familles en situation de 

risque psycho-social. Un questionnaire sociodémographique a possibilité la collecte d’information 

concernant les caractéristiques contextuelles des participants et de leurs familles, et il a permis 

leur classement en trois groupes, selon le numéro de facteurs de risque présents. L’AAPI.-2 – 

Adults-Adolescent Parents Inventory (Bavolek & Keene, 1999), a eu comme objectif l’évaluation 

d’un ensemble d’attitudes et comportements parentales de risque élevé, avant et après les 

interventions. 

 

Les résultats montrent que avant le début des interventions, le groupe des parents soumis à un 

nombre plus élevé de facteurs de risque (entre trois et six facteurs) une fois comparé avec le 

groupe de parents à risque moyen ou sans risque (deux ou moins facteurs de risque), présente, 

en moyenne, des attitudes et des comportements moins adéquats.  Cependant, le nombre de 

facteurs de risque ne semble pas constituer une variable importante pour expliquer les 

différences trouvées entre le pré et le post-teste. Les interventions d’éducation parentale ont été 

également efficaces dans la généralité des participants, indépendamment de leur statut de 

risque. 

 

Les résultats obtenus suggèrent la pertinence du recours à un modèle cumulatif dans l’approche 

et compréhension de la parentalité dans les familles en situation de risque psycho-social, ainsi 

que l’importance d’envisager la parentalité d’une façon globale, prenant garde de la multiplicité 

de facteurs associés à la vie familiale. Parallèlement, ils soulignent la pertinence des 

interventions de formation parentale, en démontrant que, même dans des contextes en situation 

de profonde adversité il est possible d’améliorer les capacités éducatives des parents.  
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INTRODUÇÃO 

 

A família representa o primeiro e um dos mais importantes contextos de desenvolvimento 

do ser humano (Plácidos & Rodrigo, 1998), na medida em que pode ser encarada como um 

contexto social, educativo e de aprendizagem que, se reunir as condições de convivência 

adequadas, pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de todos os seus elementos 

(González, 2008). Como resultado as relações familiares têm uma profunda influência sobre o 

bem-estar biopsicosocial de crianças e jovens. Actualmente, são muitas as evidências que 

indicam que os factores de risco familiares, como a educação inadequada, os conflitos e as 

rupturas familiares, influenciam de forma substancial a trajectória desenvolvimental infanto-

juvenil, encontrando-se frequentemente associados a uma amplitude de problemas de saúde 

mental comummente observados em crianças e jovens. 

 

Apesar das relações familiares serem extremamente importantes, os pais geralmente 

recebem pouca ou nenhuma preparação para o exercício do seu papel, para além da própria 

experiência de terem sido filhos (Sanders, 2005). Felizmente, ao longo dos tempos, grande parte 

dos pais teve acesso a um conjunto de recursos e fontes de suportes, mais ou menos formais, 

que os auxiliaram nesta matéria, nomeadamente, a família de origem, a família alargada e a 

comunidade (Smith, Perou & Lesesne, 2002). As experiências mais comuns e os conselhos 

práticos eram assim partilhados com os cuidadores que procuravam apoio ou orientação. 

Todavia, nas últimas gerações, a mudança dos estilos de vida e da própria estrutura familiar fez 

com que muito deste suporte mais tradicional deixasse de estar disponível (Harm & Brim, 1980), 

levando a que algumas destas aprendizagens tendam a ocorrer ao longo da vida, mais 

propriamente durante o quotidiano familiar, mediante tentativa-erro (Sanders, 2005). 

 

Contemporaneamente, a parentalidade é conceptualizada como um processo complexo, 

que vai muito além da “simples” função de – um pai, uma mãe ou outra figura substitutiva – criar 

e educar uma criança, desde o nascimento até à idade adulta. De acordo com Cowan, Powell e 

Cowan (1998), a tarefa central dos pais não é apenas garantir a sobrevivência da criança ou 

providenciar práticas educativas adequadas, mas sim criar condições para que a mesma tenha 

um desenvolvimento pleno e global dentro e fora da família. A qualidade com que os pais 

desempenham estas funções depende de múltiplos factores, nomeadamente, de factores 

inerentes aos próprios pais (e.g. características de personalidade, situação profissional, 

qualidade da relação conjugal, história de relações com os próprios cuidadores, etc.), de factores 

afectos à criança (e.g. idade, posição na fratria, temperamento, etc.) e de factores de natureza 

distal (e.g. classe social e grupo cultural de origem, stressores contextuais, rede de suporte 

social, etc.) (Belsky, 1984). “Diversidade” é, assim, uma palavra-chave no que toca à 

parentalidade e ao exercício do papel parental, diversidade esta que se deve, de igual modo, à 
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variação temporal que constitui a história, às mudanças culturais e sociais (Lener, Rothbaum, 

Boulos & Castellino, 2002). 

 

Actualmente, preconiza-se que o comportamento parental deve ir ao encontro do 

interesse superior da criança, o que significa que os pais deverão, acima de tudo, procurar 

preservar o bem-estar e garantir o desenvolvimento integral dos seus filhos. Para tal, as figuras 

parentais deverão providenciar à criança afecto, suporte, estrutura, orientação e estabilidade, 

encorajar a comunicação clara e aberta, reconhecer as necessidades da criança, escutá-la e 

valorizá-la enquanto pessoa, e estimular o seu senso de competência e controlo pessoal 

(Council of Europe, 2006). Todavia, presentemente, muitos pais têm dificuldade em lidar com o 

conjunto de pressões que afectam e colocam em causa o exercício do papel parental. Utting & 

Pugh (2004) inclui neste grupo de factores a condição de pobreza de alguns agregados, a 

presença de problemas de saúde na família, a tendência crescente para o divórcio e 

recasamento, a dispersão da família alargada e das redes de suporte social, a dificuldade em 

conciliar a vida familiar e a vida profissional, a exposição das crianças às influências externas 

dos mass media, a não-aceitação crescente das práticas educativas tradicionais e a incerteza 

acerca de quais os limites apropriados para o comportamento da criança. 

 

 É precisamente em virtude destes e de outros desafios, com que as famílias 

contemporâneas se deparam, que surge “a necessidade de formar e informar, educar e 

reeducar, ou simplesmente apoiar os pais na educação dos seus filhos” (Cruz & Ducharme, 

2006, p. 298). Com efeito, a discussão das questões relativas à educação parental é, para além 

de pertinente, uma discussão extremamente actual, especialmente se atendermos a que, nas 

últimas décadas, se tem assistido a um conjunto de mudanças sociais e alterações na estrutura 

familiar que trouxeram implicações consideráveis para o funcionamento das famílias e para a 

forma como se educam as crianças, bem como se tem observado uma crescente preocupação 

com a promoção dos direitos das crianças, tanto a nível humano como legal, existindo mesmo 

um alarme social face aos maus-tratos infanto-juvenis (Marujo, 1994). 

 

Do ponto de vista estrutural, esta dissertação encontra-se organizada em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo compreende o enquadramento teórico da investigação, no qual se 

aprofunda todo um conjunto de questões relativas ao domínio da educação parental, se reflecte 

em torno dos desafios e especificidades da intervenção com pais de baixo nível socioeconómico 

e se destaca o modelo de risco cumulativo. O segundo capítulo consagra o enquadramento e os 

objectivos gerais da investigação, descreve o método utilizado, salientando aspectos relativos 

aos participantes, aos instrumentos e aos procedimentos de recolha e análise de dados. Segue-

se, no terceiro capítulo, a apresentação dos resultados e, no quarto, a sua discussão à luz da 

literatura. Ainda neste último capítulo são apresentadas as conclusões da investigação e 

identificadas as suas principais limitações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 
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1. A educação parental 

1.1. Definição, origem e evolução 

 

A educação parental pode ser compreendida como uma intervenção organizada com o 

objectivo de mudar, ou mesmo aperfeiçoar, a performance de pais e mães no desempenho do 

papel parental, com vista a influenciar positivamente o desenvolvimento infanto-juvenil e a 

melhorar a qualidade das interacções familiares (Smith et al., 2002). Frequentemente 

disponibilizada à população sob a forma de programas, apresenta-se como um conjunto de 

actividades organizadas, planeadas, com objectivos claros e conteúdos precisos (Harman & 

Brim, 1980). Esta modalidade de intervenção familiar parte do pressuposto de que a tarefa de 

ser pai ou mãe, apesar de gratificante, é altamente complexa e exigente, pelo que a educação 

parental pode auxiliar os pais a serem mais eficazes no exercício das suas funções (Smith et al. 

2002), ao proporcionar actividades educativas e de suporte que ajudem os pais, ou futuros pais, 

a compreender as suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais e sociais e as 

necessidades dos seus filhos (Pugh, 1999).  

 

Contraria-se, deste modo, a visão segundo a qual a parentalidade é natural e instintiva 

no ser humano, assumindo-se que o seu exercício eficaz exige estudo e prática, tal como 

qualquer profissão (Polster & Dangel, 1984; Mischley, Stacy, Michley & Dush, 1985). Ao 

debruçar-se sobre a importante aprendizagem que diz respeito ao ofício de ser pai ou mãe, a 

educação parental tem por objectivo melhorar as capacidades educativas das figuras parentais 

e, nos casos mais graves, de romper o círculo vicioso segundo o qual as famílias com problemas 

têm filhos com problemas que, por sua vez, virão no futuro a criar crianças problemáticas 

(Pourtois, Desmet & Barras, 1994).  

 

De acordo com a Fédération Suisse pour la Formation des Parents (FSFP, 1994), a 

educação parental faz parte integrante da formação de adultos e do trabalho social com famílias, 

constituindo um elemento essencial na promoção da saúde pública e na prevenção de 

problemas psicossociais, como a delinquência e a toxicodependência. Oferece aos pais apoio na 

sua tarefa educativa, visa o ensino de conhecimentos e o desenvolvimento de competências e 

de processos que lhes permitem tornarem-se mais conscientes e reflectir sobre questões 

pedagógicas, relacionais, políticas e sociais relacionadas com o desempenho da função 

parental. Paralelamente, mostra caminhos que permitem aos pais utilizar e aumentar os seus 

recursos, ajudando crianças e adultos a desenvolverem-se na sua globalidade.  

 

As designações treino parental, educação parental e formação de pais são apenas 

alguns dos muitos termos que têm sido utilizados, de forma indiscriminada, para classificar um 

sem número de intervenções cuja finalidade é capacitar os pais para promover o 

desenvolvimento óptimo das crianças. A revisão da literatura sobre a temática permite verificar 



 

5 

 

que alguns autores têm procurado diferenciar as duas primeiras expressões, sendo o treino 

parental associado às intervenções que visam a mudança das práticas educativas, no caso de 

pais com problemas específicos (e.g. filhos com necessidades especiais a nível emocional ou 

físico) ou que manifestam um determinado padrão comportamental (e.g. práticas parentais 

negligentes, punitivas ou abusivas), ao passo que a educação parental se refere a modalidades 

de intervenção pautadas primordialmente por objectivos de prevenção universal, isto é, 

abrangendo todos os pais independentemente das suas competências (Dore & Lee, 1999). 

Existem ainda autores que circunscrevem o recurso à expressão treino parental para designar as 

modalidades de intervenção baseadas nos modelos behavioristas e nos pressupostos teóricos 

da aprendizagem social, com a finalidade de reverter os problemas de comportamento das 

crianças. Não obstante, e independentemente da abordagem pela qual se possa enveredar, o 

que é certo é que tanto a educação como o treino parental evidenciam irrefutavelmente um traço 

comum, que se prende com o facto de partilharem o mesmo objectivo: apoiar os pais facultando-

lhes informação prática, transmitindo-lhes princípios da aprendizagem e modificação do 

comportamento, assim como incentivando a promoção de competências no âmbito da gestão 

comportamental, comunicação, resolução de problemas e conflitos (Schaefer & Briesmeister, 

1989). 

 

Constata-se, de igual modo, que autores como Harman e Brim (1980), Fine (1989) e 

Dohertty (1995) fazem questão de delimitar o campo da educação parental de actividades como 

a psicoterapia, o aconselhamento e a orientação. De acordo com Fine (1989), existe um número 

considerável de diferenças entre a actividade de psicoterapia e educação parental: (a) enquanto 

o exercício da psicoterapia é limitado àqueles que possuem formação e treino para o efeito, a 

educação parental pode ser levada a cabo por um conjunto de profissionais de backgrounds 

distintos, incluindo educadores, professores, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros; (b) a 

psicoterapia, contrariamente à educação parental, é caracterizada pela partilha de informação 

essencialmente privada, sendo na maioria das vezes realizada no contexto da relação de um 

para um; (c) a psicoterapia pode continuar indefinidamente, enquanto a educação parental é 

tipicamente limitada no tempo; (d) existe menos confrontação na educação parental do que na 

actividade de psicoterapia; (e) a psicoterapia é mais invasiva e procura suscitar processos de 

mudança mais profundos que a educação parental. 

 

Também com o objectivo de sistematizar e clarificar conceptualmente e 

terminologicamente a intervenção parental, Cruz e Ducharne (2006) propõem um Modelo 

Piramidal, o qual organiza o trabalho com pais em quatro níveis, em função de três grandes 

dimensões relacionadas entre si: o estatuto de risco da criança, o objectivo da intervenção e a 

amplitude dos alvos da intervenção. De acordo com as autoras, a educação parental 

corresponderia aos níveis 2 e 3 de intervenção, sendo que o segundo nível corresponderia a 

intervenções de carácter informativo, dirigidas a pais cujos filhos apresentam problemas 
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considerados de baixo risco e a pais que desejam saber mais acerca dos seus filhos, e o terceiro 

nível seria indicado para pais que apresentam claramente dificuldade em lidar com alguns 

comportamentos das suas crianças, comportamentos estes indicadores de inadaptação, com o 

objectivo de impedir que os comportamentos observados se tornem realmente problemáticos. 

 

Do ponto de vista socio-histórico é possível traçar o crescimento da educação parental a 

partir de uma variedade de processos e preocupações. A sua génese encontra-se muito 

provavelmente associada ao esforço de formalizar aquilo que deixou de existir informalmente, 

isto é, um mecanismo com o objectivo de providenciar aos pais orientação concreta, suporte e 

reforço no desempenho do papel parental (Harman & Brim, 1980). Adicionada a esta motivação 

primária, Vila (1998) enumera um conjunto de factores que, nas últimas décadas, têm 

contribuído para o crescimento exponencial desta modalidade de intervenção familiar. Em 

primeiro lugar, o crescente corpo teórico no domínio do desenvolvimento infantil e da 

psicopatologia do desenvolvimento, mais concretamente nas áreas de estudo das relações 

precoces, dos estilos parentais e do impacto da parentalidade no desenvolvimento infanto-

juvenil. Em segundo lugar, a crescente diferenciação das características, formas e tipologias de 

famílias no mundo ocidental, que suscitou a urgência de se apoiar, em certos casos, a 

competência educativa das famílias, dada a carência de apoios sociais a este nível. Em terceiro 

lugar, a necessidade cada vez mais premente de apoiar a função educativa das famílias com 

filhos com condições pessoais de risco biológico. Por último, o aumento da situação de pobreza 

e marginalidade na sociedade ocidental, que colocou uma parte das crianças em situação de 

risco social, convertendo o desenvolvimento de programas dirigidos a estas populações numa 

necessidade de primeira ordem. Dore e Lee (1999) salientam ainda como relevante para o 

desenvolvimento deste domínio o movimento da desinstitucionalização, o qual advoga o 

regresso das crianças e jovens com problemas comportamentais e emocionais à família e 

comunidade de origem, e o aumento alarmante dos casos de abuso e negligência parental nas 

duas últimas décadas, acompanhado do desenvolvimento de uma política focalizada na 

preservação familiar e na prevenção de retiradas à família. 

 

1.2. Perspectivas teóricas em educação parental 
 

A revisão da literatura sobre a temática permite verificar que não existe uma única grelha 

conceptual que oriente o desenvolvimento dos programas de educação parental. Pelo contrário, 

são muitas as intervenções que incorporam elementos de diferentes perspectivas teóricas entre 

as quais se salientam o modelo comportamental, o modelo humanista e o modelo reflexivo (Firts 

& Way, 1995; Burting, 2004). As intervenções de base comportamental procuram ensinar e 

treinar os pais a aplicar um conjunto de técnicas para lidarem com o comportamento das 

crianças, nomeadamente, as estratégias de contingência de resposta como elogiar e dar 

atenção, o uso de reforços físicos e verbais, o emprego da técnica de time-out e da retirada de 
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privilégios, o ignorar de comportamentos e, mais raramente, a aplicação da punição física 

moderada (Briesmeister & Schaefer, 1998). As abordagens humanistas apostam no 

desenvolvimento de competências de comunicação que incluem a escuta activa, a expressão 

sentimentos e a resolução de conflitos (Todres & Bunston, 1993; Cruz & Ducharne, 2006). As 

intervenções baseadas no modelo reflexivo procuram ajudar os pais a perceber quais os 

objectivos subjacentes aos comportamentos inapropriados da criança, a auxiliar as crianças a 

compreender as consequências naturais e lógicas das suas acções, a evitar lutas de poder entre 

pais e filhos, permitindo às crianças a tomada de decisão e a assumpção de responsabilidades 

(Todres & Bunston, 1993; Cruz & Ducharne, 2006). 

 

Analogamente, a educação parental tem sido influenciada por outras perspectivas 

teóricas igualmente importantes como os modelos psicodinâmicos, que colocam a primazia no 

passado para modelar padrões de comportamento actuais, valorizando a reflexão acerca do 

mesmo no processo de mudança; o modelo da aprendizagem social, que identifica os 

mecanismos de aprendizagem e manutenção de padrões comportamentais negativos ou de 

interacção familiar disfuncional; os modelos cognitivos, que sublinham a importância do papel 

das cognições parentais (i.e. os atributos, as expectativas e as crenças) nas práticas educativas 

e realçam a capacidade dos pais de re-conceptualizar as suas crenças e a abordagem dos 

problemas se lhes for dada a informação e a estrutura correcta; as abordagens ecológicas e 

sistémicas, que realçam a interdependência dos diversos sistemas intrafamiliares e 

extrafamiliares, postulando que a eficácia da intervenção no subsistema parental passa 

necessariamente pela consideração dos vários subsistemas com os quais a família interage; e a 

teoria da vinculação, que enfatiza as relações de vinculação precoce entre pais e filhos e a 

necessidade de criar um ambiente seguro no contexto da educação parental para promover a 

confiança, a aprendizagem, a mudança e a reparação da relação paterno-filial (Cowan et al., 

1998; Pugh, 1999; Sanders et al., 2003). 

 

1.3. Componentes, estratégias, modalidades e níveis de intervenção  
 

Goodyear e Rubovits (1982) organizam as componentes dos programas de educação 

parental em três grandes grupos: a componente do conhecimento, a componente das 

competências de gestão familiar e a componente das competências interpessoais.  

 

Segundo os autores, a componente do conhecimento distingue-se das duas restantes, na 

medida em que se focaliza na informação ou conteúdo, e não na aquisição de competências 

propriamente ditas. Este conhecimento é normalmente apresentado como um quadro de 

referência da competência parental que é ensinada. Ocasionalmente, esta componente é 

desenhada de forma isolada, isto é, sem possuir uma correspondência directa com a aquisição 

de uma competência. Assim, os técnicos podem incluir num programa de intervenção a 
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discussão de uma série de temáticas, por considerarem que o trabalho desses conteúdos será 

importante para um determinado grupo de pais. A inclusão de uma componente desta natureza 

parte do pressuposto de que a aquisição de determinados conhecimentos permite aos pais 

serem mais eficientes no exercício das suas funções.  

 

A componente da gestão familiar tem como finalidade desenvolver nas figuras parentais 

as competências necessárias para que os pais sejam capazes de responder às exigências 

colocadas pela família. Esta componente engloba a modelagem do comportamento de pais e 

filhos, muito embora não se restrinja ao uso desta estratégia. Deste modo, procura-se ajudar os 

pais a gerir o comportamento das crianças, bem como a promover nas mesmas comportamentos 

que venham a ser adequados para lidarem com futuras situações. A componente da gestão 

familiar pode ainda incluir, em alguns casos, o ensino de competências ao nível da gestão do 

tempo e dos recursos financeiros da família.  

 

Finalmente, a componente das competências interpessoais focaliza-se sobretudo na 

qualidade das relações. Também aqui o objectivo é a mudança comportamental, no entanto, o 

foco da intervenção são as atitudes, os valores e os auto-conceitos. As estratégias utilizadas 

para facilitar esta mudança baseiam-se maioritariamente nos processos de comunicação 

(Goodyear & Rubovits, 1982). 

 

Um trabalho similar é realizado por Fine e Henry (1989) os quais sistematizam os 

objectivos das intervenções de educação parental, em quatro grandes áreas, consoante os seus 

conteúdos: 

(1) o fornecimento de informação, que envolve a transmissão de conhecimentos acerca 

de temáticas consideradas relevantes ao exercício das funções parentais (e.g. tarefas e marcos 

desenvolvimentais, cuidados materno e paterno infantis, saúde, etc.);  

(2) o desenvolvimento de competências, que integra o ensino de práticas educativas, 

com a finalidade de promover nas crianças comportamentos positivos e eliminar 

comportamentos indesejáveis, recorrendo para o efeito a estratégias como a dramatização, a 

modelagem e os ensaios comportamentais para facilitar o desenvolvimento de competências 

como elogiar, encorajar, negociar, estabelecer limites, escutar activamente, entre outras;  

(3) a promoção da reflexão e tomada de consciências das razões subjacentes aos 

comportamentos parentais, a qual contempla a identificação e intervenção ao nível das crenças 

irracionais e dos valores que orientam a acção parental;  

(4)  a resolução de problemas, que se prende com o desenvolvimento de competências 

aplicáveis à resolução de um largo espectro de situações problemáticas, o que inclui a 

identificação do problema, a exploração das opções de resolução, a antecipação das 

consequências de cada tipo de resolução, a selecção e implementação de um plano e a 

avaliação da estratégia implementada. 
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Goodyear, Rubovits (1982), Dore e Lee (1999) sugerem assim que, aquando do 

desenvolvimento de intervenções de educação parental, o valor atribuído a cada uma das 

componentes ou conteúdos supracitados deverá variar em função dos destinatários da 

intervenção e dos objectivos que se pretende atingir, visto que nem todos os grupos de pais têm 

necessidades idênticas, nem são capazes de assimilar o mesmo tipo de material. Os autores 

salientam, ainda, que estas componentes ou conteúdos não devem ser entendidas como 

mutuamente exclusivas, podendo pelo contrário co-existir numa mesma intervenção. 

 

Tal como não existe um modelo conceptual único que oriente os programas de educação 

parental, não existe uma estratégia de intervenção única que oriente o desenvolvimento destas 

intervenções. A educação parental faz-se valer de uma multiplicidade de estratégias, sendo que 

entre as mais utilizadas estão os grupos de discussão, a exposição de informação e materiais 

audiovisuais seguidos de momentos de debate ou períodos de “pergunta-resposta”, a 

apresentação de modelos, a dramatização, o treino directo, a realização de leituras e as visitas 

domiciliárias (Harman & Brim, 1980; Smith et al., 2002). Observa-se, deste modo, a utilização de 

metodologias predominantemente didácticas, activas ou reflexivas, que podem ser utilizadas de 

forma individual ou combinada.  

 

A estratégia utilizada poderá passar, de igual modo, pela implementação de um currículo 

previamente delineado. Todavia, é de notar que os currículos das intervenções de educação 

parental, não raramente, são co-construídos sessão a sessão por técnicos e participantes. Esta 

informação remete para a existência de modalidades de intervenção mais ou menos formais. As 

abordagens formais tendem a ser mais estruturadas, são organizadas para os participantes, 

usualmente são dinamizadas por técnicos e seguem um currículo ao longo das sessões. Já as 

abordagens não-formais são mais flexíveis no que respeita a todos estes elementos das 

intervenções (Harman & Brim, 1980). 

 

No que concerne às modalidades de intervenção, a formação de pais pode ser realizada 

de forma individual ou em grupo. Apesar de na literatura ser mais frequente a menção a este 

último formato (Medway, 1989), existem referências a programas que combinam ambas as 

modalidades de intervenção (Mischley et al., 1985; Thompson, Grow, Ruma, Daly & Burke, 1993; 

Cowen, 2001). O formato grupo parece apresentar como vantagens a relação custo-benefício e o 

facto de proporcionar aos pais maior suporte social, mediante a partilha de conselhos, ideias e 

experiências (Wolfe & Haddy, 2001). Por encorajarem o contacto social com outros cuidadores, 

as sessões em grupo promovem a resolução mútua de problemas, ajudam a que os pais 

normalizem os problemas experienciados com os próprios filhos, possibilitam a exposição a 

modelos apropriados e favorecem o desenvolvimento da empatia ao encorajar os pais a ouvirem 

e a responderem às necessidades e preocupações dos outros (Campbell & Palm, 2004). Porém, 

deve-se salvaguardar que este formato não é eximo de limitações, uma vez que pode tornar 
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mais difícil a disponibilização de uma atenção individualizada, adequada às necessidades dos 

vários membros do grupo. Verifica-se, deste modo, que a combinação da intervenção 

individualizada e da intervenção em grupo poderá ser efectivamente uma mais-valia aquando o 

trabalho com pais (Thompson et al., 1993).  

 

Mais especificamente, no que respeita à organização dos grupos, esta pode ser realizada 

atendendo a vários critérios: pais com crianças da mesma idade, pais com um problema em 

comum, pais com o mesmo estatuto socioeconómico ou background. No entanto, é importante 

realçar que alguns autores consideram vantajoso a constituição de grupos heterogéneos, 

elucidando, por exemplo, que um grupo de pais de crianças mais novas poderá beneficiar da 

partilha de experiências com pais de crianças mais velhas (Fine & Henry, 1989). 

 

As actividades de educação parental podem ainda ser classificadas quanto ao nível de 

intervenção, sendo neste sentido organizadas em duas grandes categorias, as intervenções de 

acesso universal e as intervenções selectivas. As primeiras são desenhadas com o intuito de 

informar ou preparar os pais para os deveres e responsabilidades inerentes à parentalidade. 

Partem de uma perspectiva de saúde pública e, por isso, são dirigidas a todos os pais 

independentemente das suas competências, com objectivos de prevenção. Já as segundas têm 

como destinatários os pais cujos filhos são considerados em risco e os pais que estão em risco 

de apresentar comportamentos parentais negativos. Nesta última categoria incluem-se com 

frequência os programas dirigidos a famílias de nível socioeconómico baixo, os programas para 

mães e pais adolescentes, os programas direccionados a cuidadores de crianças com 

deficiência e/ou problemas emocionais e comportamentais, os programas de prevenção de 

maus-tratos, os programas de prevenção de violência doméstica ou delinquência juvenil (Smith 

et al., 2002). 

 

1.4. A avaliação da eficácia em educação parental 
 

A avaliação das intervenções de educação parental assume-se como uma tarefa crucial, 

na medida em que ao identificarem-se os elementos críticos que contribuem para o sucesso 

destas actividades, será possível maximizar os efeitos dos pais nas trajectórias de 

desenvolvimento das crianças, bem como reforçar o desenho e a implementação de programas 

e políticas que promovam o funcionamento saudável da família (Reppucci, Britner & Woodlard, 

1997; Wolfe & Haddy, 2001). Muito embora se verifique a existência de uma quantidade 

considerável de experiências de trabalho neste domínio, poucos são os estudos que contemplam 

de uma forma sistemática e consistente a dimensão avaliativa das intervenções (Matthews & 

Hudson, 2001). Na sua generalidade, as actividades de educação parental são avaliadas pelos 

participantes como sendo muito atractivas e indo de encontro às necessidades dos pais. 

Todavia, a utilização do nível de satisfação parental como único critério de avaliação é deveras 
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redutor; só através do recurso a estudos de avaliação dos resultados será possível demonstrar a 

existência de benefícios decorrentes da frequência deste tipo de intervenções (Cruz & 

Durcharne, 2006). 

 

A avaliação das intervenções de educação parental apresenta-se como uma tarefa difícil, 

quer do ponto de vista metodológico, quer do ponto de vista teórico (Smith et al., 2002), dado 

que levanta um conjunto de dificuldades não necessariamente relacionadas com questões de 

rigor científico, mas com a natureza do objecto de estudo em questão (Medway, 1989), que 

contém em si um conjunto de aspectos difíceis de controlar numa investigação; são eles (Cruz & 

Durcharne, 2006):  

(1)  A impossibilidade de replicação de uma intervenção. Frequentemente, os técnicos 

responsáveis pela sua aplicação são diferentes e o mesmo acontece com os seus destinatários, 

tornando-se impossível depreender se a eficácia observada com um grupo, mas não com outro, 

é produto das características dos técnicos, do grupo de pais ou da intervenção; 

(2)  As características do grupo de controlo, o qual normalmente é formado a partir das 

listas de espera; 

(3)  O número de desistências que ocorre durante o funcionamento de uma intervenção. 

De facto, os pais que levam o programa até ao fim, e em relação aos quais é avaliada a eficácia, 

são provavelmente aqueles que à partida estão mais motivados para iniciar um processo de 

mudança, o que acabará por enviesar os resultados da avaliação positivamente; 

(4)  O recurso aos pais como principal fonte de informação, mesmo quando o objectivo é 

recolher dados acerca da criança. Poucos são os estudos que recorrem à utilização de 

observadores independentes na avaliação da eficácia, o que limita necessariamente a validade 

dos resultados obtidos. 

 

Mais concretamente, no que respeita ao desenho da investigação, é possível encontrar 

estudos onde a avaliação é somente realizada nas fases prévia e posterior à intervenção (pré-

teste e pós-teste), com o objectivo de verificar a ocorrência de alterações significativas nas 

várias dimensões da parentalidade; estudos onde este modelo de avaliação é 

metodologicamente enriquecido com  recurso a grupos de controlo, de forma a garantir que as 

mudanças ocorridas se devem à intervenção em si e não a factores externos à mesma; e 

estudos que englobam um terceiro momento de avaliação, mais longínquo no tempo, que 

permitem verificar a estabilidade dos resultados obtidos (o follow-up). A realização de estudos de 

follow-up, em particular, reveste-se de especial importância quando o objectivo é avaliar se os 

efeitos das intervenções se mantêm ao longo do tempo e por quanto tempo. No entanto, o 

número de investigações que contempla análises desta natureza fica aquém do desejado 

(Medway, 1989; Todres & Bunston, 1993; Briesmeister & Schaefer,1998), sendo esta uma das 

críticas mais recorrentes na literatura em torno desta matéria. 
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No que concerne à selecção das medidas propriamente ditas, verifica-se que estas 

variam de acordo com o referencial teórico-conceptual e os objectivos das intervenções, 

podendo consistir em medidas relativas ao comportamento ou à realização das crianças, ao 

comportamento ou às cognições parentais (atitudes, valores, conhecimentos), e à qualidade do 

contexto familiar. Note-se, contudo, que, tendencialmente, se observa o recurso à avaliação dos 

estados internos parentais (e.g. atitudes ou crenças) em detrimento da avaliação dos 

comportamentos, muito provavelmente devido ao facto de a primeira avaliação ser de mais fácil 

execução, já que apenas implica a administração de questionários (Cruz e Durcharne, 2006). A 

maioria dos estudos opta ainda por utilizar mais de um tipo de instrumento, minimizando assim 

problemas relacionados com as medidas. Se por um lado, o uso de uma única medida pode 

colocar limitações quando uma intervenção apresenta mais de um objectivo, por outro, a 

inclusão de mais de um instrumento permite aferir a validade dos resultados obtidos (Todres & 

Bunston, 1993). Não obstante, First e Way (1995) apontam como constrangimento à maioria dos 

estudos realizados o facto de as medidas utilizadas serem conceptualmente limitadas e focarem 

somente um determinado tipo de resultados (e.g. relacionados com a criança, com os pais, com 

a família ou com a relação conjugal). Os autores alertam ainda para a importância de incluir na 

avaliação das intervenções abordagens de carácter qualitativo que enfatizem a natureza e o 

significado das experiências pessoais, de modo a compreender, de forma aprofundada, a 

natureza dos resultados da educação parental evidenciados nas experiências dos participantes. 

De igual modo, Reppucci e colaboradores (1997) defendem que se se pretende captar a 

experiência de sucesso dos participantes numa intervenção, a avaliação da sua eficácia não 

deve ser reduzida a um conjunto de números, devendo pelo contrário incorporar informação de 

natureza qualitativa e quantitativa, dado que ambas se revelam importantes para compreender 

os processos que conduzem à eficácia ou não eficácia das intervenções. 

 

Porque na prática não existe um método perfeito de avaliação das intervenções de 

educação parental, os investigadores devem estar conscientes das limitações dos métodos de 

avaliação que utilizam e, sempre que possível, adoptar medidas que permitam maximizar o rigor 

das suas investigações (Holzer, Higgins, Bromfield, Richardson, & Higgins, 2006). Entre os 

problemas metodológicos comummente identificados pela literatura encontra-se a constituição 

de amostras demasiado pequenas e com recurso a técnicas de amostragem não aleatória, a 

ausência de grupos de controlo e de estudos de follow-up (Todres & Bunston, 1993). 

 

2. A parentalidade nas famílias de nível socioeconómico baixo  
 

Compreender porque é que certos indivíduos parecem ter maior adequação na 

realização efectiva da sua parentalidade, enquanto outros têm maior dificuldade, é uma questão 

teórica que tem interessado diversos investigadores e cujas respostas têm implicações ao nível 

da intervenção e da prevenção (O´Connor, 2002). De modo a obter uma melhor compreensão e 
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abordagem ao processo em estudo, vários autores têm procurado discriminar as características 

individuais e contextuais das famílias que parecem exercer maior influência sobre o 

funcionamento parental.  

 

As famílias em situação de desvantagem social e económica têm sido alvo frequente 

deste tipo de análise, especialmente porque a literatura tende a evidenciar diferenças 

significativas e consistentes ao nível da parentalidade, em função da classe social de pertença 

(Cruz, 2005), e a identificar o baixo estatuto socioeconómico como um factor de risco para a 

ocorrência de maus-tratos (Horton & Cruise, 2001). Na generalidade, a investigação tem 

demonstrado que os pais de nível socioeconómico baixo mantêm relações menos igualitárias 

com os filhos, são menos responsivos às necessidades internas e às solicitações das crianças, 

são mais orientados para a manutenção da ordem e da obediência, investem menos em 

estratégias disciplinares adequadas e eficazes, sendo descritos como mais controladores, 

restritivos, intrusivos, punitivos e inconsistentes. Simultaneamente, observa-se que estes pais 

apresentam níveis inferiores de envolvimento, suporte e comunicação com os filhos, valorizam 

mais a conformidade em relação às regras e expectativas sociais, não têm tanta consideração 

pelos desejos e vontades das crianças e estimulam na família um ambiente no qual é claro que 

os pais têm autoridade (Kaiser & Delaney, 2002; Hoff, Laursen & Tardiss, 2002; Magnuson & 

Duncan, 2002; Leyendecker, Hardwood & Comparini, 2005).  

 

O estatuto socioeconómico é um construto multidimensional e a sua utilização implica 

uma categorização em função de variáveis como o nível de escolaridade, a situação económica 

e a situação profissional. No caso particular das famílias de nível socioeconómico baixo, é 

possível pontuar problemas ao nível destas três categorias, factor essencial para a compreensão 

da diferença de classes no que concerne à parentalidade (Bornstein, Hahn, Suwalsky & Haynes, 

2003). Paralelamente, agregado aos níveis educacionais reduzidos, à situação de desemprego 

ou emprego precário, e à escassez de rendimentos, estas famílias, especialmente as mais 

pobres, não raramente acumulam uma panóplia de problemas psicossociais (Ghate & Hazel, 

2002; Hoff et al., 2002; Magnuson & Duncan, 2002), frequentemente associados a atitudes e 

comportamentos parentais de alto risco (Dore & Lee, 1999).  

 

Neste sentido, o nível socioeconómico do agregado familiar é conceptualizado como um 

factor condicionante da parentalidade (Hoff et al., 2002), traduzindo-se a sua influência ao nível 

das relações emocionais, estilos e práticas educativas (Abreu-Lima, 2005). As dificuldades 

acrescidas desta população decorrem do facto de terem de lidar diariamente com parcos 

recursos económicos, desigualdade no acesso aos recursos educativos, financeiros e 

comunitários, insegurança, criminalidade, insalubridade na habitação, precariedade laboral, entre 

outros factores, que não só contaminam a qualidade da relação estabelecida com a criança e os 

cuidados prestados aos filhos, como também o funcionamento geral dos pais. 
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2.1. A ecologia da parentalidade nas famílias de nível socioeconómico baixo  
 

A parentalidade não pode ser retirada do contexto (Pugh, 1999; Osofsky & Thompson, 

2000), factores individuais, sociais e económicos têm um impacto extremamente significativo na 

forma como os pais desempenham o seu papel. Consequentemente, características como a 

baixa idade dos progenitores, o baixo nível de instrução, a escassez de rendimentos, a situação 

de desemprego ou emprego precário, o elevado número de crianças no agregado familiar e a 

monoparentalidade, que frequentemente pontuam as famílias de baixo nível socioeconómico, 

não podem ser ignoradas, especialmente quando o objectivo é compreender as especificidades 

da parentalidade nestas famílias. Nos parágrafos que se seguem são abordados em maior 

detalhe cada um destes factores. 

 

A investigação aponta de forma consistente para uma associação entre o nível de 

escolaridade dos pais e múltiplos aspectos da parentalidade e da vida familiar, sugerindo que a 

educação promove a aquisição de competências, valores e conhecimentos importantes para o 

adequado exercício da função parental (Duckworth & Sabates, 2005). O nível de escolaridade da 

mãe, em particular, é descrito como o predictor sociodemográfico mais robusto do 

comportamento materno (Hoff et al., 2002; Leyendecker et al., 2005), revelando-se 

negativamente associado com a quantidade e qualidade das interacções mãe-filho e com a 

utilização de práticas educativas abusivas (Zeiob & Forehand, 1975; Fox, Platz & Bentley, 1995; 

Duncan & Brooks-Gunn, 2000). 

 

A idade é frequentemente concebida como um indicador de maturidade psicológica 

(Belsky, 1984). Neste sentido, a visão mais tradicional, resultante dos estudos que comparam o 

comportamento materno de mães adolescentes com o de mães adultas, revela que as primeiras 

têm comportamentos maternos menos adequados (Canavarro & Pereira, 2001). Entre as 

diferenças observadas, alguns autores referem que as mães adolescentes, comparativamente às 

mães adultas, proporcionam às crianças ambientes menos apoiantes e estimulantes, comunicam 

menos e de forma menos positiva com os filhos, são menos responsivas e mais punitivas, 

percepcionam os filhos como mais problemáticos e elaboram expectativas irrealistas em relação 

aos mesmos (Passino et al., 1993; Bromwich, 1997; Buchholz & Hogue, 1997, Fergusson & 

Woodward, 1999). Alguns estudos sugerem, inclusivamente, que os filhos de mães adolescentes 

têm risco acrescido de ser alvo de negligência e/ou maus-tratos, especialmente quando as 

jovens mães pertencem a famílias disfuncionais, numerosas e com problemas socioeconómicos 

(Britner & Reppucci, 1997; Buchholz & Hogue, 1997; Dukewich et al., 1999), 

 

A literatura tem ainda evidenciado o impacto negativo das dificuldades económicas na 

qualidade do comportamento parental, sugerindo que o aumento do desemprego e da 

instabilidade económica estão associados a uma maior incidência de maus-tratos (Peterson & 
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Hawley, 1998; Horton & Cruise, 2001). Conger e Elder (1994) descrevem que a pressão 

económica é responsável pelo desencadear de um conjunto de alterações emocionais que 

tornam os pais mais tensos, explosivos, lábeis e depressivos, conjuntura afectiva que torna o 

casal mais permeável à ocorrência de conflitos. Por seu turno, tanto a presença de interacções 

hostis no subsistema casal, como a afectação do bem-estar psicológico dos seus elementos, 

contamina o comportamento parental, favorecendo a ocorrência de interacções coercivas na 

relação pais-filhos, bem como aumentando a tendência dos progenitores para serem punitivos, 

rejeitantes e arbitrários. Na mesma linha, Mcloyd (1998) refere que a pobreza e a perda 

significativa de rendimentos diminui a capacidade dos pais serem consistentes e envolvidos no 

processo educativo dos filhos, sendo o principal mediador desta relação o sofrimento psicológico 

resultante da contínua exposição a condições de vida adversas. A situação de desemprego, em 

particular, surge ainda na literatura associada à presença de quadros depressivos, perda de 

auto-estima e satisfação com a vida, consumo de álcool e outras drogas, problemas de sono, 

queixas somáticas e suicídio (Linn, Sandifer & Stein, 1985; Dooley, Catalano & Wilson, 1994), 

facto preocupante se se considerar a importância dos recursos psicológicos dos pais no 

exercício da parentalidade. 

 

Questões relativas à pressão económica são igualmente colocadas nos agregados 

numerosos com baixos rendimentos, onde a gestão do orçamento familiar é mais difícil, podendo 

resultar em situações de carência comprometedoras para a qualidade do ambiente familiar. 

Quanto maior é o número de crianças presentes num agregado, menor é o número de recursos 

disponíveis para cada um dos seus elementos, sendo que estes recursos não incluem apenas o 

acesso a bens materiais, mas também a recursos emocionais proporcionados pelos pais como o 

tempo e a atenção (Horton & Cruise, 2001). Como referem Bossard e Bold (1956 in Furman, 

1995), a parentalidade nas famílias numerosas é “extensiva” ao invés de “intensiva”, sendo a 

ênfase colocada na família ao invés de num indivíduo em particular. Neste contexto, é esperado 

que a criança coopere com os pais e com os irmãos mais velhos, que têm um papel dominante 

na família, pelo que a obediência e a disciplina são valorizadas. Desta forma, à medida que 

aumenta o número de filhos os pais não só tendem a ser mais autoritários (Sears, Maccoby, & 

Levin, 1957 in Furman, 1995) como têm maior probabilidade de evidenciar atitudes e práticas 

educativas abusivas (Horton & Cruise, 2001). 

 

A monoparentalidade é frequentemente associada a um estatuto socioeconómico baixo 

(Horton & Cruise, 2001). De acordo com Garfinkel e McLanahan (1986 in Weinraub & Gringlas, 

1995), nenhum outro grupo demográfico é tão pobre e vive durante tanto tempo numa situação 

de pobreza como as famílias monoparentais. Apesar de figurarem um grupo heterogéneo, a 

maioria destas famílias é encabeçada por mães com níveis educacionais reduzidos e baixos 

salários (Ososfky & Thompson, 2000). Por geralmente serem vulneráveis, quer no plano 

económico, quer do ponto de vista dos cuidados prestados às crianças, são frequentemente um 
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alvo privilegiado de trabalhos de investigação e das políticas sociais de apoio à família (Wall, 

2003). Porque as famílias monoparentais representam uma consolidação extrema do trabalho e 

das funções parentais numa só pessoa (Heyns, 1982 in McLoyd, Jayaratne, Ceballo & Borquez, 

1994), esta estrutura familiar encontra-se normalmente associada a dificuldades no que toca à 

conciliação da actividade laboral com a vida familiar. A sobrecarga de papéis e 

responsabilidades não raramente é geradora de stress, entre outras formas de sofrimento 

psicológico que afectam o comportamento parental. Especialmente se acompanhada de 

dificuldades económicas e falta de suporte social, a monoparentalidade é reconhecida como um 

factor de risco para a ocorrência de maus-tratos (Weinraub & Gringlas, 1995). 

 

Vários estudos têm ainda demonstrado que as famílias de nível socioeconómico baixo, 

especialmente as mais pobres, são particularmente vulneráveis ao aparecimento de problemas 

de saúde física e mental (Leinonen, Solantaus & Punmaki, 2002; Magnuson & Duncan, 2002; 

Ghate & Hazel, 2005), pelo que integram frequentemente no seu agregado familiar elementos 

portadores de deficiência ou com algum grau de incapacidade que, quer pela idade avançada 

quer pelas características da sua doença ou deficiência, necessitam de cuidados especializados 

(Sousa, 2005; Sousa, Hespanha, Rodrigues & Grilo, 2007). Estas circunstâncias acarretam 

sobretudo nas famílias com fracos recursos importantes implicações económicas, sociais e 

relacionais, contaminando a qualidade dos cuidados prestados à criança e o comportamento 

parental. 

 

Com a exposição teórica efectuada procurou-se conceptualizar e contextualizar 

teoricamente o funcionamento parental nas famílias de nível socioeconómico baixo. Os factores 

de risco anteriormente apresentados servem de base à composição de um Índice Compósito de 

Risco (ICR) a ser utilizado no presente estudo, sendo aqui identificados para justificar o seu 

enquadramento ao longo da investigação. 

 

3. Os desafios colocados à educação parental nas famílias de nível socioeconómico 
baixo 
 

Alguns dos autores que procuram avaliar o impacto dos programas de educação parental 

sugerem que estes tendem a ser menos eficazes junto das famílias de nível socioeconómico 

baixo do que das famílias pertencentes a classes sociais mais elevadas (Knapp & Deluty, 1989; 

Holden et al., 1990; Webster-Stratton & Hammond, 1990; Dore & Lee, 1999; Lundahl, Risser, 

Lovejoy, 2006). Paralelamente, as investigações que integram estudos de follow-up apresentam 

resultados inconsistentes, colocando em causa a estabilidade dos resultados obtidos junto das 

famílias com baixos rendimentos (Thompson et al., 1993). Com efeito, vários trabalhos têm 

procurado esclarecer quais as variáveis que contribuem para o sucesso ou insucesso destas 
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intervenções, focalizando sobretudo aspectos relativos às características dos próprios programas 

e das pessoas que neles participam.  

 

Como referido anteriormente, a educação parental é uma modalidade de intervenção 

heterogénea, com diferentes orientações teóricas, componentes e tipologias de intervenção 

(Luandhl et al., 2006). Face aos desafios colocados pelo trabalho com as famílias de nível 

socioeconómico baixo, têm sido realizados esforços no sentido de esclarecer como é que cada 

um destes elementos pode contribuir para maximizar a intervenção junto destas famílias. 

 

Goodyear e Rubovits (1982) verificaram que os pais em situação de desvantagem social 

e económica têm maior probabilidade de permanecer num programa de educação parental 

quando, numa primeira fase, a intervenção se focaliza na aprendizagem de competências de 

gestão familiar, ao invés de trabalhar competências interpessoais, por as primeiras se 

coadunarem melhor com as necessidades destas famílias. Na mesma linha, Thompson e 

colaboradores (1993) sugerem que os programas dirigidos a famílias com baixos rendimentos 

devem apostar no desenvolvimento de competências práticas que possam ser implementadas 

de forma imediata no contexto familiar. 

 

De acordo com Goodyear e Rubovits (1982), também a componente do conhecimento 

habitualmente fornecida por estes programas deverá sofrer alterações, tanto em termos da sua 

complexidade, como na forma de apresentação dos conteúdos, sendo que nestes casos deverá 

ser fornecido o mínimo de materiais escritos e de vocabulário técnico, bem como privilegiado o 

uso de metodologias activas e reflexivas, como a discussão de grupo, o treino directo, a 

apresentação de modelos e a dramatização (Knapp & Deluty, 1989). Considerando que à partida 

os pais de nível socioeconómico baixo encontram-se em níveis mais básicos de 

desenvolvimento cognitivo, os autores consideram igualmente que, num momento inicial, estes 

pais respondem melhor a uma abordagem mais estruturada e educativa, por não se sentirem tão 

confortáveis perante a ambiguidade e a diversidade.  

 

Por sua vez, Mischley e colaboradores (1985) alertam para a necessidade de se adequar 

a intervenção às circunstâncias particulares destas famílias, valorizando a realização de visitas 

domiciliárias com o objectivo de individualizar a intervenção, bem como de sessões 

extraordinárias para os pais que por algum motivo não tiveram oportunidade de comparecer a 

alguma sessão. Paralelamente, alguns autores sublinham a importância dos pais serem 

envolvidos na definição do horário das sessões, assim como de serem accionados um conjunto 

de serviços facilitadores da assiduidade e adesão aos programas, como transporte, babysitting, 

incentivos financeiros e apoio alimentar (Goodyear & Rubovits, 1982; Miller & Prinz, 1990; Spoth, 

Redmond, Hockaday & Shin, 1996; Dumas, Nissey-Tsiopinis & Moreland, 2006). 
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A necessidade de considerar a influência das variáveis contextuais nos resultados da 

intervenção parental é suportada empiricamente pelos estudos que demonstram que factores 

inerentes às próprias famílias permitem explicar o motivo pelo qual alguns pais não beneficiam 

das intervenções de educação parental (Belsky, Melhuish, Barnes, Leyland & Romaniuk, 2006; 

Guttentag, Pedrosa-Josic, Landry, Smith & Swank, 2006; Lundahl et al., 2006; Reyno & McGrath, 

2006). A maioria dos estudos desenvolvidos, neste domínio, tem por base a avaliação dos 

programas de treino parental, dinamizados em contexto clínico, cuja população-alvo são as 

famílias com filhos com perturbações de comportamento. Deste modo, verifica-se escasso o 

número de estudos que se dedica a compreender o efeito dos factores de risco familiar nos 

resultados das intervenções de educação parental desenvolvidos em contexto comunitário, que 

se dirigem a pais cujos filhos nem sempre evidenciam problemas de conduta e que não 

procuram ajuda espontaneamente (Bayer, Reid & Webster-Stratton, 2003). 

 

A revisão da literatura em torno das intervenções de educação parental permite constatar 

que, na generalidade, parece consensual que a desvantagem socioeconómica, a falta de 

condições habitacionais, a adversidade familiar e a dependência de subsídios governamentais 

influenciam negativamente os resultados das intervenções (Dumas & Wahler, 1983; Webster-

Stratton, 1985; Holden et al, 1990; Miller & Prinz, 1990; Webster-Stratton & Hammond, 1990; 

Kazdin & Wassell, 2000). De acordo com Webster-Stratton e Hammond (1990), o número de 

eventos negativos e stressores ambientais, que precede o período de intervenção, encontra-se 

inclusivamente associado à estabilidade dos resultados obtidos até um ano de follow-up. Por seu 

turno, Medway (1989), Strain, Yours e Horowitz (1981 in Webter-Stratton & Hammond, 1990) 

chamam à atenção para a vulnerabilidade das famílias monoparentais, com baixos rendimentos, 

as quais não só evidenciam menor probabilidade de integrar, frequentar e terminar um programa 

de treino parental, como também revelam maior dificuldade em manter a longo prazo os ganhos 

decorrentes da intervenção. 

 

Constata-se, deste modo, que envolver as famílias em situação de desvantagem social e 

económica, de forma bem sucedida, em intervenções de educação parental, pode em muitos 

casos constituir um verdadeiro desafio, não só devido aos múltiplos problemas com que estas 

famílias se deparam, como ao facto destes pais nem sempre integrarem estas intervenções de 

forma voluntária (Gardner, Trentacosta, Dishion, Connell, Shaw & Wilson, 2009). Como refere 

Wahler (1980), estas famílias encontram-se frequentemente aprisionados pela sua condição de 

pobreza, falta de habilitações literárias, desemprego e disfuncionalidade familiar, não possuindo 

o mínimo de recursos e fontes de suporte para beneficiarem dos programas de educação 

parental que, na globalidade, implicam um investimento pessoal e um compromisso temporal 

considerável (Dumas et al. 2006). Consequentemente, para muitos destes pais a hipótese de 

integrar uma intervenção desta natureza pode à partida ser percepcionada como um fardo, isto 
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é, como mais uma exigência e potencial fonte de stress nas suas vidas (Kazdin & Wassell, 

2000). 

 

Apesar de, actualmente, existir suporte, teórico e empírico, para a premissa de que a 

combinação de um conjunto de características contextuais negativas constitui uma barreira 

significativa à eficácia das intervenções de educação parental, é ainda necessário mais 

investigação para compreender em que extensão, e de que modo, as variáveis contextuais 

influenciam o sucesso destas intervenções junto das famílias de baixo nível socioeconómico 

(Wade, Llewellyn & Matthews, 2008). Este conhecimento permitirá o desenho e implementação 

de intervenções de educação parental mais ajustados às necessidades e particularidades destas 

famílias, facilitará a identificação dos pais que têm maior probabilidade de beneficiar deste tipo 

de intervenções, contribuirá para uma redução dos níveis de abandono nestes programas e, 

naturalmente, potenciará a eficácia destas modalidades de intervenção familiar junto dos pais 

que diariamente se deparam com condições de vida adversas. 

 

4. O Modelo cumulativo do risco enquanto abordagem à análise do risco contextual 
  

A investigação recente sugere que factores de risco como a pobreza, a baixa 

escolaridade, o desemprego, a monoparentalidade, os agregados familiares numerosos e o 

stress decorrente de acontecimentos de vida negativos, tendem a concentrar-se nos mesmos 

indivíduos (Masten, Coatsworth, Neemann, Gest, Tellegen & Garmezy, 1995), sendo teórica e 

empiricamente difíceis de analisar separadamente (Burchinal, Roberts, Hooper & Zeisel, 2000). 

O modelo cumulativo do risco foi desenvolvido no sentido de atender a esta elevada 

probabilidade de co-ocorrência de factores (Burchinal, Vernon-Feagans & Cox 2008), 

salientando a importância do número de factores de risco em detrimento do tipo ou peso de cada 

um dos factores individuais (Hopper, Burchinal, Roberts, Zeisel & Need, 1998).  

 

A análise do impacto do risco cumulativo tem como precursores Rutter (1979 in 

Appleyard, Egeland, Dulmen & Sroufe, 2005), Sameroff e colaboradores (Sameroff, Seifer, 

Barocas, Zax & Greenspan, 1987; Sameroff, Seiffer, Baldwin & Baldwin, 1993) os quais 

descrevem, no clássico estudo da Ilha de Wight e no Estudo Longitudinal de Rochester, o efeito 

deletério da acumulação de factores de risco nos resultados desenvolvimentais das crianças, 

bem como a sua contribuição para o aparecimento de transtornos psiquiátricos na infância. 

Ambos os trabalhos sublinham que, mais do que a presença isolada de um factor, é a 

acumulação de factores de risco o primeiro determinante dos resultados desenvolvimentais das 

crianças, pelo que à medida que o número de factores de risco aumenta, independentemente da 

sua natureza, o desenvolvimento da criança fica cada vez mais comprometido. Esta premissa é 

igualmente reforçada por trabalhos mais recentes que demonstram que o risco cumulativo está 

negativamente associado com os resultados desenvolvimentais de crianças e adolescentes nos 
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domínios sócio-emocional, cognitivo, linguagem e comportamental (Masten et al., 1995; 

Burchinal et al., 2000; Appleyard et al., 2005; Burchinal et al., 2008; Trentacosta, Hyde,  Shaw,  

Dishion,  Gardner & Wilson, 2008). 

 

Para descrever a extensão da exposição ao risco, este modelo propõe a utilização de um 

Índice Compósito de Risco (ICR), onde os co-factores são aglomerados, sumariando o número 

de factores de risco presentes em cada família num único valor (Sameroff, Seifer & McDough, 

2004). A vantagem desta abordagem passa pela sua simplicidade e robustez; o predictor torna-

se o número de condições de risco ambiental e pode ser facilmente utilizado para testar se o ICR 

modera o impacto de outras variáveis de interesse (Burchinal et al., 2000; Sameroff et al., 2004). 

Por outro lado, ao colocar a tónica no número total de factores de risco, em prejuízo de cada 

factor individual, este modelo permite captar a co-variação natural dos factores de risco dentro 

de uma amostra (Rauer, Karney, Garvan & Hou, 2008). Já no que concerne às desvantagens, 

este modelo é criticado pela forma como o ICR é construído, dada a ampla informação que é 

descartada quando a distribuição contínua de uma variável é transformada numa variável 

dicotómica, bem como ao facto de ser atribuído o mesmo peso a todos os factores de risco 

durante a produção do índice total, não considerando a contribuição relativa de cada factor 

(Burchinal et al., 2000; Sameroff et al., 2004; Rauer et al., 2008). 

 

A revisão da literatura permite verificar que a maioria dos trabalhos que tem por base o 

modelo cumulativo do risco tem como objecto de análise os resultados desenvolvimentais das 

crianças (e.g. Sameroff et al., 1987; Samerof et al., 1993; Burchinal et al., 2000; Appleyard et al., 

2005; Burchinal et al., 2008; Trentacosta et al., 2008). Pelo contrário, um reduzido número de 

estudos tem procurado investigar a relação entre o risco cumulativo e as atitudes e 

comportamentos parentais, ou a sua modificação após a intervenção (Reyno & Macgrath, 2006). 

Torna-se deste modo necessário procurar evidências empíricas no sentido de esclarecer estas 

relações, especialmente se atendermos a que a intervenção familiar e parental não raramente 

tem como destinatários famílias que reúnem vários factores de risco em simultâneo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trentacosta%20CJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trentacosta%20CJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shaw%20DS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dishion%20TJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gardner%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wilson%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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1. Enquadramento geral da investigação 

 

 O presente trabalho de investigação tem como enquadramento um protocolo de 

colaboração celebrado entre a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, 

a Direcção Geral da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social, I.P. e várias instituições 

do ensino superior
1
, cuja finalidade é apoiar do ponto de vista técnico-cientifico a 

regulamentação dos programas de educação parental, previstos no artigo 41º da Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 1 Setembro), através da produção 

de conhecimento científico que contribua para uma prática, fundamentada e sustentada, em 

matéria de intervenção parental. Este protocolo prevê a cooperação inter-institucional ao nível da 

realização das seguintes actividades: (1) levantamento das experiências de educação parental 

desenvolvidas em território nacional, (2) avaliação das necessidades e dos recursos existentes 

neste domínio, (3) avaliação das intervenções de educação parental em curso
2
. O estudo 

empírico aqui apresentando insere-se, mais concretamente, neste último objectivo. 

 

Para conhecer as mudanças potenciadas pelas intervenções de educação parental, as 

instituições supracitadas definiram um protocolo de avaliação constituído por oito instrumentos 

de avaliação psicológica e psicossocial, com vista à recolha de informação ao nível da criança, 

dos pais e da família, em três momentos pré-definidos – no início da intervenção, no fim da 

intervenção e um ano após o seu término. Todavia, porque apesar da sua contextualização, a 

actual investigação possui objectivos específicos, o referido protocolo não foi utilizado na sua 

totalidade, recorrendo-se apenas aos instrumentos que se revelaram úteis para persecução dos 

objectivos que circunscrevem este trabalho.  

 

2. Objectivos do estudo empírico 

 

Como referido no enquadramento teórico deste trabalho, a literatura tende a evidenciar 

diferenças significativas e consistentes nas atitudes e comportamentos parentais, em função da 

classe social de pertença (Cruz, 2005), assumindo o nível socioeconómico como um factor 

condicionante da parentalidade (Hoff et al., 2002). Os estudos que procuram encontrar bases 

explicativas para este facto remetem para factores de ordem ecológica, sublinhando que as 

famílias em situação de desvantagem social e económica, principalmente as mais pobres, 

tendem a reunir um conjunto de factores de risco e de stress, cuja sinergia coloca em causa a 

qualidade com que os pais desempenham a função parental. De entre os factores identificados 

pela literatura salientam-se a instabilidade económica decorrente da situação de desemprego ou 

                                                 
1
 A Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, o Instituto de Estudos da 
Criança da Universidade do Minho e a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto.  
 
2 As intervenções avaliadas apresentam características distintas em termos de formato, conteúdo, população-alvo, duração e 
estratégias de intervenção, possuindo como traço comum o facto de constituírem modalidades de intervenção em grupo. Para mais 
pormenores sobre a investigação consultar o Relatório de Avaliação de Programas de Educação Parental elaborado por Alarcão e 
colaboradores (2008).  
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emprego precário de um ou ambos os pais, (Mcloyd, 1990; Conger & Elder, 1994; Perterson & 

Hawley, 1998; Horton & Cruise, 2001), a baixa idade e nível de escolaridade dos progenitores 

(Zeiob & Forehand, 1975; Fox et al., 1995; Duncan & Brooks-Gunn, 2000), o elevado número de 

filhos (Horton & Cruise, 2001), a monoparentalidade (Weinraub & Gringlas, 1995; Ososfky & 

Thompson, 2000; Horton & Cruise, 2001) e a presença de problemas de saúde física e mental no 

seio da família (Cumming & Davies, 1994; Leinonem et al., 2002; Magnuson & Duncan, 2002; 

Zahn-Waxler et al., 2002; Ghate & Hazel, 2005). A revisão da literatura em torno da educação 

parental aponta ainda no sentido de a maioria dos factores supracitados se encontrarem 

negativamente associados aos resultados das intervenções de educação parental, sendo mesmo 

utilizados para explicar a falta de eficácia de algumas intervenções junto destas famílias (Wahler, 

1980; Dumas & Wahler, 1983; Dumas, 1984; Webster-Stratton, 1985; Medway, 1989; Holden et 

al., 1990; Miller & Prinz, 1990; Webster-Stratton & Hammond, 1990; Kazdin & Wassell, 2000; 

Reyno & McGrath, 2006).  

 

Vários trabalhos têm demonstrado de forma consistente que o acumulo de múltiplos 

factores de risco no contexto familiar afecta negativamente o desenvolvimento infanto-juvenil 

(e.g. Sameroff et al., 1987; Sameroff et al., 1993; Burchinal et al., 2000; Appleyard et al., 2005; 

Burchinal et al., 2008; Trentacosta et al., 2008). Todavia, tal como mencionado anteriormente, 

são escassos os estudos que têm procurado analisar a relação entre o risco cumulativo e as 

atitudes e comportamentos parentais, ou a sua modificação após a intervenção (Reyno & 

Mcgrath, 2006). Neste sentido, partindo da perspectiva cumulativa do risco, enquanto grelha 

conceptual, procurar-se-á compreender em que extensão a acumulação de factores de risco, no 

sistema familiar, interfere nas atitudes e comportamentos parentais, ou na sua modificação, após 

a frequência de intervenções de educação parental. Deste modo, o trabalho de investigação aqui 

apresentado foi conceptualizado com os seguintes objectivos: 

(1) Caracterizar os participantes em estudo em função de cada factor de risco e da sua 

acumulação; 

(2) Analisar as diferenças nas atitudes e comportamentos parentais, previamente à 

intervenção, em função da acumulação de factores de risco no sistema familiar; 

(3) Analisar as diferenças nas atitudes e comportamentos parentais, entre o pré e o pós-

teste, no grupo total de participantes; 

(4) Compreender em que extensão a acumulação de factores de risco no contexto 

familiar influencia os resultados das intervenções educação parental. 

 

3.  Metodologia 

3.1. Participantes 

 

O presente estudo utiliza uma sub-amostra do projecto de investigação mais amplo no 

qual se encontra enquadrado (N=358). Para o efeito, foram apenas seleccionados os 
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respondentes que afirmaram ser pais (i.e. pai ou mãe), acerca dos quais se dispunha de toda a 

informação ao nível dos factores de risco em estudo e que responderam ao AAPI-2 – Adult-

Adolescent Parenting Inventory (Bavolek & Keene, 1999), no pré e pós-teste. A amostra final é 

composta por 358 pais que frequentaram diferentes tipos de intervenção de educação parental, 

quer voluntariamente, quer na sequência do encaminhamento e referenciação por parte das 

entidades competentes em matéria de intervenção psicossocial. Os participantes são 

essencialmente mães (86,6%), estando os pais representados em menor número (13,4%). A 

idade dos participantes varia entre os 15 e os 69 anos de idade (M= 35,06; DP= 7,94), sendo as 

mães (M=34,39; DP =7,48) mais novas que os pais (M=39,39; DP= 7,48). As características 

sóciodemográficas dos participantes são apresentadas no quadro 1. 

 

Quadro 1- Caracterização da amostra total de respondentes (N=358) 

 

Como é possível observar pela leitura do quadro 1, a maioria dos respondentes é pouco 

escolarizado (30,2% dos participantes possuem o 1º Ciclo, 31,9% o 2º Ciclo e 11,6 % são 

analfabetos) e encontra-se desempregado (59,8%). Os agregados familiares a que os 

participantes pertencem são predominantemente biparentais (67,3%) e cerca de metade das 

famílias afirma ter três ou mais filhos (47,2%). 

 

3.2.  Instrumentos 

3.2.1. Dados pessoais 

 

A informação relativa às características dos respondentes foi recolhida através de um 

questionário sociodemográfico desenvolvido e utilizado no âmbito do estudo mais amplo no qual 

se enquadra a presente investigação. Tal como o nome indica, este instrumento incide sobre 

variáveis de cariz sociodemográfico relativas aos participantes e respectivo agregado familiar, 

proporcionando o levantamento de informação relevante para a caracterização da situação de 

risco dos respondentes.  

Nível de escolaridade  Situação profissional do respondente 

 F %  F % 

Sem estudos 41 11,6 Desemprego 241 59,8 

1º Ciclo 107 30,2 Trabalho ocasional 24 6,7 

2º Ciclo 113 31,9 Conta própria 17 4,7 

3º Ciclo 65 18,4 Conta de outrem 80 22,3 

Secundário 18 5,1 Pensionista/reformado 6 1,7 

Superior 10 2,8 Doméstica 7 2,0 

Total 358 100 Outra 10 2,8 

   Total 358 100 

Estrutura do agregado familiar Número de filhos 

 F %  F % 

Monoparental 117 32,7 1 73 20,4 

Biparental 241 67,3 2 116 32,4 

Total 358 100 3-4 127 35,5 

   5-9 42 11,7 

   Total 358 100 
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3.2.2. AAPI – 2: Adult-Adolescent Parenting Inventory (Bavolek & Keene, 1999) 

 

O AAPI-2 é um inventário utilizado para avaliar as atitudes e comportamentos parentais 

de alto risco, em pais adultos, pais adolescentes ou potenciais pais. Composto por duas formas 

equivalentes, permite reduzir o efeito de aprendizagem quando se repete a sua aplicação num 

curto período de tempo, motivo pelo qual é frequentemente utilizado na avaliação da eficácia das 

intervenções de educação parental. Tanto a Forma A – utilizada no pré-teste – como a Forma B 

– utilizada no pós-teste – incluem 40 itens organizados numa escala tipo Likert de 1 a 5 pontos, 

que vai desde a concordância completa com o conteúdo do item até à discordância total com o 

mesmo. Este instrumento permite obter cinco indicadores relativos ao desempenho da função 

parental, a partir das cinco subescalas que o constituem (Bavolek & Keene, 1999):  

(1)  Expectativas inapropriadas: avalia em que medida os pais apresentam ou não uma 

percepção realista do desenvolvimento, capacidades e limitações das crianças; 

(2)  Falta de empatia: avalia em que medida os pais estão ou não conscientes das 

necessidades e sentimentos dos seus filhos, de modo a adequarem as suas atitudes e 

comportamentos; 

(3)  Valorização dos castigos corporais: avalia em que medida os pais valorizam ou não 

o castigo físico como modo de disciplinar e educar os seus filhos; 

(4)  Inversão de papéis: avalia em que medida as percepções dos pais reflectem ou não 

situações de inversão de papéis, nomeadamente ao considerarem que as crianças deverão ser 

sensíveis e responsáveis pelo bem-estar dos pais; 

(5)  Controlo/Autonomia: avalia em que medida os pais tendem ou não a oprimir as 

necessidades crescentes de autonomia, poder e independência que caracterizam o processo de 

desenvolvimento normal das crianças. 

 

Na generalidade, quanto mais baixos os valores obtidos em cada subescala, mais 

elevado é o índice de risco relativamente ao desempenho da função parental. O resultado total 

de cada subescala é calculado através do somatório dos valores numéricos obtidos em cada 

item. Este resultado bruto é posteriormente convertido num resultado padronizado, através da 

consulta das tabelas de normalização do AAPI-2, para a população americana, dado que este 

instrumento ainda não se encontra aferido para a população portuguesa. Os resultados 

padronizados indicam um perfil de risco para a ocorrência de negligência e maus-tratos contra 

crianças, situando-se entre 1 e 10, sendo que 1 a 3 representa um alto risco e 7 a 10 a prestação 

de cuidados adequados e atitudes parentais reflectidas (Bavolek & Keene, 1999). 

 

Na sua versão original, este instrumento revela muito boas características psicométricas, 

traduzidas por valores de alpha de Cronbach que variam entre 0,80 e 0,92, tanto para a Forma A 

como para a Forma B (Bavolek & Keene, 1999). Os quadros que se seguem sintetizam os 

coeficientes de consistência interna obtidos na amostra em estudo para ambas as formas. 
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Quadro 2 – Consistência interna do inventário AAPI-2 (Forma A e B) 

 
Subescala 

  Forma A Forma B 

Nº de itens Alpha Nº de itens Alpha 

Expectativas inapropriadas 7 0,72 6 0,59 
Falta de empatia 10 0,70 10 0,75 

Castigos corporais 9 0,58 11 0,71 

Inversão de papéis 7 0,63 5 0,61 
Controlo/Autonomia 5 0,16 7 0,46 

 

Como é possível observar no quadro 2, na Forma A, as subescalas Expectativas 

Inapropriadas, Falta de Empatia e Inversão de Papéis, apresentam valores de alpha de 

Cronbach aceitáveis, verificando-se ainda que a retirada de qualquer item destas subescalas não 

alteraria de forma significativa os índices de consistência interna obtidos. Na subescala Castigos 

Corporais a eliminação do item 18 permitiu elevar a consistência interna da subescala para um 

valor de 0,64. A subescala Controlo/Autonomia revelou níveis de fidelidade extremamente 

baixos, pelo que foi eliminada de posteriores análises. 

  

Por seu turno, e como se depreende da leitura do quadro 2, na Forma B, as subescalas 

Castigos Corporais e Inversão de Papéis, apresentaram valores de alpha de Cronbach 

recomendáveis, não beneficiando de forma significativa da supressão de qualquer item. Porque 

o presente estudo assumiu como indicativo de consistência interna valores iguais ou superiores 

a 0,60, optou-se por eliminar na subescala Expectativas Inapropriadas o item 2, apesar de a sua 

supressão resultar numa subida pouco significativa do valor de alpha, que foi de 0,60. Tal como 

na Forma A, a subescala Controlo/Autonomia revelou níveis de fidelidade pouco satisfatórios, 

pelo que foi eliminada de posteriores análises. 

 

4. Procedimentos 

4.1. Recolha de dados 

 

As instituições e os dinamizadores das intervenções de educação parental foram 

previamente contactados no sentido de serem informados sobre os objectivos, a metodologia do 

estudo e os instrumentos a aplicar. Após obtida a sua concordância relativamente ao estudo e 

definido o modo de contacto com os participantes, o protocolo foi então aplicado no início (pré-

teste) e no fim da intervenção (pós-teste). Dado o baixo nível de escolaridade dos respondentes, 

os instrumentos foram aplicados em regime de entrevista, de modo a facilitar a correcta 

compreensão de todos os itens e a fidelidade das respostas facultadas. A aplicação do protocolo 

foi realizada, sempre que possível, por investigadores treinados e distintos dos dinamizadores 

das intervenções, de acordo com a disponibilidade dos participantes. Aos respondentes foi 

explicada a investigação em curso e pedida a colaboração para a mesma, sendo garantida a 

confidencialidade da informação recolhida. 
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4.2. Cálculo do Índice Compósito de Risco (ICR) 

 

O ICR foi construído a partir da informação fornecida pelo questionário sociodemográfico. 

Esta medida foi calculada a partir da soma de 7 factores de risco, cuja fundamentação pode ser 

encontrada no enquadramento teórico deste trabalho. O cálculo do ICR implicou, antes de mais, 

que cada factor fosse convertido numa variável dicotómica, a qual assume os valores 0 ou 1, em 

função da sua presença ou ausência, sendo esta dicotomização realizada de acordo com os 

procedimentos referidos na literatura (Gassman-Pines & Yoshikawa, 2006). Procede-se, em 

seguida, à enumeração e descrição dos factores risco considerados: 

(1) Ausência no agregado de uma das figuras parentais: Foi considerado factor de 

risco a pertença a uma família monoparental; 

(2) Baixa idade do respondente: Considerou-se factor de risco o facto de a figura 

paterna/materna apresentar uma idade igual ou inferior a vinte anos; 

(3) Baixa escolaridade do respondente: Um nível de escolaridade igual ou inferior ao 

2º Ciclo foi identificado como factor de risco; 

(4) Ocupação profissional desqualificada do respondente: Foi definido como factor de 

risco o facto de o respondente estar desempregado ou se encontrar na situação de trabalhador 

ocasional, reformado, pensionista, doméstico e outras situações que não trabalhador por conta 

própria ou trabalhador por conta de outrem;  

(5)  Elevado número de filhos: Considerou-se factor de risco um número de filhos igual 

ou superior a 3; 

(6)  Respondente recebe ajuda económica por parte do estado: Foram incluídos nesta 

categoria os pais que declararam receber rendimento social de inserção ou outra ajuda 

económica por parte do estado; 

(7)  Respondente reside com familiar que necessita de cuidados físicos ou educativos 

especializados: A presença de elementos no agregado familiar com necessidade de cuidados 

físicos ou educativos especializados foi considerado factor de risco. 

 

4.3. Análise de dados 

  

 A análise dos dados recolhidos foi realizada com recurso ao software SPSS – Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 16. Em primeiro lugar, procedeu-se às análises 

exploratórias dos dados, salvaguardando os pressupostos necessários à utilização de testes 

paramétricos, tendo em vista a adopção dos testes estatísticos mais adequados. Posteriormente, 

de acordo com a natureza dos dados e os objectivos definidos, para além da estatística 

descritiva, foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA), comparações de 

médias com recurso ao teste t para amostras emparelhadas e análises de variância (ANOVA) 

para medidas repetidas (GLM).  
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1. Análises exploratórias 

 

Num primeiro momento, os dados foram inspeccionados com vista a detectar eventuais 

violações dos pressupostos estatísticos necessários à condução de análises subsequentes. O 

teste Kolmogorov-Smirnov não permitiu confirmar o pressuposto da normalidade univariada das 

distribuições, no entanto, a análise dos histogramas e respectiva curva revelou tratarem-se de 

distribuições relativamente simétricas. Porque os métodos paramétricos permitem violações do 

pressuposto de normalidade, desde que as distribuições não sejam excessivamente enviesadas 

e a dimensão da amostra não seja demasiado pequena (Maroco, 2010), manteve-se a opção 

pela utilização de estatística paramétrica. 

 

Tendo em vista proceder a análises de variância multivariada (MANOVA) para 

comparação de diferenças entre grupos, foi testada a normalidade multivariada dos resultados 

na amostra, através do cálculo das distâncias de Mahalanobis. O valor máximo encontrado 

(17,03) situa-se abaixo do valor crítico de 18,47 (Pallant, 2007), o que aponta para a ausência de 

outliers multivariados e apoia o pressuposto da normalidade multivariada da distribuição. 

Todavia, porque a dimensão dos grupos comparados é desigual, a significância estatística dos 

resultados foi avaliada através do teste Pillais´s trace, tal como recomendado por Pallant (2007). 

Paralelamente, foram confirmados os pressupostos da esfericidade e da homogeneidade das 

matrizes de co-variância das distribuições, condições essenciais à realização da estatística F na 

Anova de medidas repetidas (Maroco, 2007). 

 

2. Descrição dos participantes relativamente aos factores de risco e ao Índice 

Compósito de Risco (ICR) 

 

O quadro que se segue apresenta a distribuição de cada factor de risco contido no ICR 

pelos participantes em estudo. 

 

Quadro 3 – Distribuição dos participantes em função de cada factor de risco (N=358) 

Factor de risco 
 

Presença Ausência 

F % F % 

F1. Ausência no agregado de uma das figuras parentais 117 32,7 241 67,3 
F2. Idade do respondente menor ou igual a 20 anos 13 3,6 345 96,4 
F3. Escolaridade do respondente menor ou igual ao 2º Ciclo 261 72,9 97 27,1 
F4. Respondente com ocupação profissional desqualificada 261 72,9 97 27,1 
F5. Número de filhos maior ou igual a 3 169 47,2 189 52,8 
F6. Recebe ajuda económica por parte do estado 256 71,5 102 28,5 
F7. Reside com familiar que inspira cuidados especializados 133 37,2 225 62,8 

  

Como é possível verificar pela leitura do quadro 3, os factores 3 – “Nível de escolaridade 

do respondente igual ou inferior ao 2º Ciclo” e 4 – “Respondente com ocupação profissional 

desqualificada” são os que apresentam maior incidência entre os participantes (72,9%), 
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seguindo-se o factor 6 – “Recebe ajuda económica por parte do estado” com níveis de presença 

na ordem dos 70%. Pelo contrário, o factor 2 – “Idade do respondente menor ou igual a 20 anos” 

é o que expressa menor incidência na amostra, surgindo apenas em 3,5% dos respondentes.  

 

No que concerne à acumulação dos factores de risco, e como se pode observar no 

quadro 4, o ICR varia num intervalo entre 0 e 6, apresentando um valor médio de 3,37 (DP = 

1,47). Mais de metade dos participantes (53,6%) reúne 4 ou mais factores de risco e em nenhum 

dos casos se observa a presença de 7 factores de risco em simultâneo. 

 

Quadro 4 – Distribuição dos participantes em função do ICR (N=358) 

Nº de factores de risco F % Nº de factores de risco F % 

0 21 5,9 4 108 30,2 

1 19 5,3 5 71 19,8 
2 52 14,5 6 13 3,6 
3 74 20,7    

 

Com vista a proceder às análises estatísticas pretendidas, o ICR foi convertido numa 

variável nominal com três categorias, nomeadamente: “sem risco ou baixo risco” (0-2 factores de 

risco) (n=76), “risco médio” (3-4 factores de risco) (n=151) e “risco elevado” (5-6 factores de 

risco) (n =131).   

 

2.1.  Atitudes e comportamentos parentais, prévios à intervenção, em função do IRC 

 

Para a analisar as diferenças nas atitudes e comportamentos parentais, previamente à 

intervenção, em função do nível de risco dos participantes (i.e. sem risco ou baixo risco, risco 

médio e risco elevado), foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA).  

 

Antes de proceder à apresentação dos resultados, é importante salientar que, devido à 

supressão dos itens que menos contribuíam para a consistência interna do AAPI-2 (forma A e B), 

não foi possível calcular os valores padronizados de acordo com as tabelas de normalização 

deste instrumento, pelo que se optou por calcular a nota média de cada subescala. Note-se, 

ainda, que no AAPI-2, quanto mais baixos os resultados obtidos em cada subescala, mais 

elevado é o risco relativamente ao desempenho da função parental associado a essa variável 

(Bavolek & Keene, 1999).  

 

Como é possível observar pela leitura do quadro 5, os valores de F encontrados 

permitiram detectar diferenças significativas entre as médias obtidas pelos três grupos na 

maioria das subescalas em estudo (Pillais´s trace = 0,149; F (8,706) =7,119; p<0.001; eta
2 

=0,075).  
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Quadro 5 – Diferenças entre grupos em função do ICR nas subescalas do AAPI-2, no pré-teste 
 

Subescalas 

Sem risco 
ou baixo 

risco (AB)  

(n=76) 

Risco Médio  

(M) 

(n=151)                                     

Risco 
Elevado  

(E) 
(n=131)                                    

                               
F 

(2,524) 

 

Eta 

 

Scheffe 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Expectativas 
inapropriadas 

2,98 (0,61) 2,51 (0,66) 2,39 (0,66) 20,43*** 0,10 AB>M e E 

Falta de empatia 3,30 (0,56) 2,86 (0,63) 2,72 (0,59) 22,32*** 0,11 AB>M e E 

Castigos corporais 3,52 (0,65) 3,39 (0,67) 3,37 (0,72) 1,16 0,00 - 

Inversão de papéis 3,00 (0,59) 2,70 (0,66) 2,46 (0,65) 16,90*** 0,09 AB>M>E 

*p<0,05  * *p<0,01 ***p<0,001  
  

Quando os resultados das variáveis dependentes foram considerados separadamente, 

com recurso ao teste post hoc de Scheffe e utilizando o valor de alpha ajustado de Bonferroni 

(0,012), verificou-se que, previamente à frequência das intervenções de educação parental, os 

pais sem risco ou de baixo risco apresentam notas significativamente mais altas que os pais de 

risco médio e de risco elevado, nas subescalas Expectativas Inapropriadas e Falta de Empatia. 

Apesar de se observar uma tendência para os pais de risco médio evidenciarem valores 

superiores aos dos pais de risco elevado, em ambas as subescalas, estas diferenças não se 

revelaram estatisticamente significativas. Deste modo, é possível afirmar que, antes do início das 

intervenções de educação parental, os pais sem risco ou de baixo risco, quando comparados 

aos restantes grupos, apresentam uma percepção mais realista das tarefas comportamentais e 

desenvolvimentais das crianças nas diferentes etapas do desenvolvimento, bem como revelam 

uma maior consciência das necessidades e sentimentos dos seus filhos, de modo a adequarem 

as suas atitudes e comportamentos. 

 

 Ainda no pré-teste, constatou-se a presença de diferenças estatisticamente significativas, 

na subescala Inversão de Papéis, quanto às notas médias obtidas pelos três grupos em estudo. 

Os pais sem risco ou de baixo risco apresentam assim resultados médios significativamente 

mais altos do que os pais de risco médio e de risco elevado, e os pais de risco médio 

apresentam resultados médios significativamente superiores aos obtidos pelos pais de risco 

elevado. Tendo por referência os resultados obtidos, pode-se concluir que, antes de integrarem 

as intervenções de educação parental, os pais sem risco ou de baixo risco são aqueles que 

reportam menos tendência para a inversão de papéis no contexto da relação paterno-filial, sendo 

os pais de risco elevado aqueles que demonstram mais percepções e atitudes desta natureza.  

 

Tal como se depreende pela leitura do quadro 5, apesar de na subescala Castigos 

Corporais se observarem diferenças nas notas médias obtidas pelos três grupos definidos em 

função do ICR, estas diferenças não se revelam estatisticamente significativas. Com efeito, é 

possível afirmar que, no pré-teste, os três grupos definidos em função do ICR não diferem entre 

si no que concerne à valorização do castigo físico enquanto estratégia educativa. 
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Finalmente, a análise dos valores de eta
2
, contidos no quadro 5, permite ainda 

compreender a proporção da variância da variável dependente que é explicada pela variável 

independente. Assim, e utilizando os critérios propostos por Cohen (1988 in Pallant, 2007)
3
 para 

a apreciação da força de associação representada por eta
2
, é possível concluir que, antes do 

início das intervenções, a acumulação de factores de risco constitui uma variável relevante para 

explicar os resultados obtidos nas dimensões Expectativas Inapropriadas, Falta de Empatia e 

Inversão de Papéis, exercendo um efeito de magnitude moderado nas diferenças encontradas. 

 

2.2. Mudanças nas atitudes e comportamentos parentais entre o pré e o pós-teste 

   

  No sentido de comparar as médias obtidas nas subescalas do AAPI-2 em ambos os 

momentos de avaliação, e assim verificar a existência de diferenças significativas nas atitudes e 

comportamentos parentais entre o pré e o pós-teste, foram conduzidos testes t para amostras 

emparelhadas. O quadro 8 sintetiza os resultados referentes a estas análises estatísticas para o 

grupo total de pais.  

 

Quadro 6 – Resultados do teste t para comparação dos valores médios obtidos entre o pré e o pós-
teste nas dimensões do AAPI-2 (N=358) 

*p<0,05  * *p<0,01 ***p<0,001  
 

  A análise da informação contida no quadro 6 permite constatar a presença de alterações 

significativas nas subescalas Falta de Empatia (t(357) = -18,19; p <0,001) e Inversão de Papéis 

(t(357) = -2,88; p <0,01), observando-se um aumento das notas médias obtidas em ambas as 

subescalas, após a frequência das intervenções de educação parental, pelo grupo total de pais. 

Por seu turno, a comparação dos valores médios obtidos nas subescalas Expectativas 

Inapropriadas e Castigos Corporais permite verificar que, apesar de se registar um ligeiro 

aumento nas notas médias obtidas pela totalidade dos participantes, do primeiro para o segundo 

momento de avaliação, estas alterações não são estatisticamente significativas (t(357) = - 0,40, 

p=0,689; t (357) = -0,38; p=0,703, respectivamente). 

 

  Observa-se, assim, que imediatamente após o término das intervenções, a generalidade 

dos pais se revela mais empático para com as necessidades e sentimentos das crianças e 

evidencia menor propensão para a inversão de papéis. Pelo contrário, não se verificam, no grupo 

total, alterações significativas no que toca às expectativas dos pais relativamente às tarefas 

                                                 
3
 De acordo com as orientações propostas por Cohen (1988 in Pallant, 2007) 0,01 corresponde a um efeito de magnitude 

pequeno, 0,09 a um efeito moderado e 0,25 a um efeito de grande.  

 
Subescalas do AAPI-2 

Pré-teste Pós-teste  
T 

 
D M (DP) M (DP) 

Expectativas inapropriadas 2,57(0,68) 2,58 (0,65) - 0,40 0,25 
Falta de Empatia 2,90 (0,64) 3,54 (0,65) -18,19*** 0,99 

Castigos Corporais 3,41 (0,68) 3,43 (0,60) -0,38 0,03 
Inversão de Papéis 2,68 (0,67) 2,78 (0,68) -2,88** 0,14 
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comportamentais e desenvolvimentais das crianças, nem quanto à valorização do castigo 

corporal enquanto estratégia educativa. 

 

Como medida complementar foi ainda calculado o tamanho do efeito, através do cálculo 

do d de Cohen, que permite compreender a força da relação entre duas variáveis, neste caso 

entre as notas médias obtidas nos dois momentos de avaliação. Em conformidade com os 

valores de d, contidos no quadro 6, observa-se um efeito considerado grande na subescala Falta 

de Empatia e efeitos marginais nas restantes subescalas
4
, o que permite concluir que foi na 

dimensão da empatia que as intervenções de educação parental tiveram um maior impacto. 

 

2.3. Comparação dos resultados das intervenções nos três grupos definidos em função do ICR 

 

Com o objectivo de compreender se existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o pré e o pós-teste, nos três grupos definidos em função do ICR, bem como perceber até 

que ponto a acumulação de factores de risco no sistema familiar pode ser considerada como 

uma variável moderadora dos resultados das intervenções de educação parental, foram 

conduzidas análises de variância (ANOVA) para medidas repetidas (GLM). Os quadros e as 

representações gráficas que se seguem sistematizam os resultados obtidos através deste 

procedimento estatístico, para cada uma das subescalas do AAPI-2. 

 

Quadro 7 – Valores médios obtidos, no pré e no pós-teste, na subescala Expectativas Inapropriadas 
por grupo de risco 

 
 

 
 

Figura 1. Valores médios na subescala Expectativas Inapropriadas, no pré e pós-teste, em função do 
ICR 

                                                 
4
 De acordo com as orientações propostas por Cohen (1988 in Pallant, 2007), para a leitura do valor de d, 0,2 corresponde a 

um efeito de magnitude pequeno, 0,5 a um efeito moderado, e 0,8 a um efeito de grande.  

 

 
Estatuto de risco do respondente 

 Pré-teste Pós-teste 

N M (DP) M (DP) 

Sem risco ou baixo risco 76 2,98 (0,61) 2,70 (0,63) 
Risco médio 151 2,51 (0,66) 2,62 (0,61) 

Risco elevado 131 2,39 (0,66) 2,46 (0,69) 
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Como é possível observar pela leitura do quadro 7 e da figura 1, os pais de médio e 

elevado risco registam um ligeiro aumento na subescala Expectativas Inapropriadas, entre o pré 

e o pós-teste, verificando-se a tendência inversa nos pais sem risco ou de baixo risco. De acordo 

com a análise de medidas repetidas, verifica-se um efeito de interacção significativo da variável 

ICR (F (2,355) = 7,880; p <0,001; potência = 0,955), pelo que é possível afirmar que o impacto 

das intervenções de educação parental, ao nível das expectativas parentais relativamente às 

crianças, varia em função do estatuto de risco do respondente. Apenas os pais de médio e alto 

risco registam modificações nesta subescala imediatamente após as intervenções, que se 

traduzem por uma percepção mais realista do desenvolvimento, capacidades e limitações das 

crianças. Pelo contrário, os pais sem risco ou de baixo risco registam nesta subescala 

modificações na direcção oposta ao que à primeira vista seria esperado, mantendo no entanto 

resultados médios superiores aos dos pais de risco médio e de risco elevado.  

 

Quadro 8 – Valores médios obtidos, no pré-teste e o pós-teste, na subescala Falta de Empatia por 
grupo de risco 

 
 

 
Figura 2. Valores médios na subescala Falta de Empatia, no pré e pós-teste, em função do ICR 

 

Na subescala Empatia, e de acordo com a informação contida no quadro 8 e na figura 2, 

é possível observar um aumento dos resultados médios do pré para o pós-teste, nos três grupos 

definidos em função do ICR. Todavia, de acordo com a análise de medidas repetidas, não se 

verifica um efeito de interacção significativo entre a acumulação de factores de risco e as 

mudanças observadas entre os dois momentos de avaliação (F (2,417) = 0,169; p = 0,845; 

potência = 0,112). Conclui-se, deste modo, que independentemente do seu estatuto de risco, 

todos os grupos beneficiaram de igual modo da frequência das intervenções de educação 

parental, revelando uma melhoria na capacidade de serem empáticos face às necessidades e 

sentimentos das crianças.  

 

 
Estatuto de risco do respondente  

 Pré-teste Pós-teste 

N M (DP) M (DP) 

Sem risco ou baixo risco 76 3,30 (0,56) 3,90 (0,65) 
Risco médio 151 2,86 (0,63) 3,53 (0,60) 

Risco elevado 131 2,72 (0,59) 3,34 (0,62) 
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Quadro 9 – Valores médios obtidos, no pré-teste e no pós-teste, na subescala Valorização dos 
Castigos Corporais por grupo de risco 

 
 

Figura 3. Valores médios da subescala Valorização dos Castigos Corporais, no pré e pós-teste, em 
função do ICR 
 

Na subescala Valorização dos Castigos Corporais, e como se depreende pela leitura do 

quadro 9 e da figura 3, observa-se um ligeiro aumento dos resultados médios do pré para o pós-

teste nos pais sem risco ou de baixo risco e nos pais de risco elevado, não se registando 

alterações nesta variável nos pais de risco médio. De acordo com análise de medidas repetidas, 

não se observa um efeito de interacção significativo entre o ICR e a mudança observada entre o 

pré e o pós-teste (F (2,355) = 0,223; p = 0,800, potência = 0,085), o que significa que o estatuto 

de risco dos pais não pode ser considerado como variável moderadora. 

 

Quadro 10 – Valores médios obtidos, no pré-teste e o pós-teste, na subescala Inversão de Papéis por 
grupo de risco 

 
Figura 4. Valores médios da subescala Inversão de Papéis, no pré e pós-teste, em função do ICR 

 
Estatuto de risco do respondente  

 Pré-teste Pós-teste 

N M (DP) M (DP) 

Sem risco ou baixo risco 76 3,52 (0,65) 3,58 (0,57) 
Risco médio  151 3,39 (0,67) 3,39 (0,58) 

Risco elevado 131 3,37 (0,72) 3,38 (0,63)  

 
Estatuto de risco do respondente  

 Pré-teste Pós-teste 

N M (DP) M (DP) 

Sem risco ou baixo risco 76 3,00 (0,59) 3,08 (0,53) 
Risco médio  151 2,70 (0,66) 2,80 (0,64) 

Risco elevado 131 2,46 (0,65) 2,59 (0,74) 
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Finalmente, na dimensão Inversão de Papéis, e como se pode constatar pela leitura do 

quadro 10 e da figura 4, observa-se um ligeiro aumento dos resultados entre o pré e o pós-teste 

para os três grupos definidos em função do ICR, não se verificando um efeito de interacção 

significativo entre a acumulação de factores de risco e a mudança observada entre os dois 

momentos de avaliação (F (2,355) = 0,106; p = 0,001; potência = 0,066). Os três grupos revelam 

assim beneficiar das intervenções de educação parental, registando uma redução na tendência 

para a inversão de papéis na relação pais-filhos. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1. Discussão dos resultados 

 

Como referido ao longo do presente trabalho, a literatura tende a evidenciar que a 

combinação de um conjunto de características contextuais negativas não só interfere de forma 

significativa com a parentalidade, como contribui para o empobrecimento dos resultados das 

intervenções de educação parental (Wade et al., 2008). Apesar do vasto número de estudos que 

procura identificar os factores críticos que comprometem o adequado exercício da função 

parental e o sucesso destas intervenções, a grande maioria realiza uma abordagem isolada 

desses mesmos factores, ao invés de atender ao seu efeito cumulativo. Deste modo, partindo do 

Modelo de Risco Cumulativo, proposto por Sameroff e colaboradores (1987,1993), procurou-se 

averiguar em que extensão a acumulação de factores de risco, no sistema familiar, interfere nas 

atitudes e comportamentos parentais, ou na sua modificação após a frequência de intervenções 

de educação parental. Um questionário sociodemográfico e o AAPI-2 de Bavolek e Keene (1999) 

foram os instrumentos elegidos para a investigação. 

 

O primeiro objectivo delineado consistia em caracterizar os participantes em estudo em 

função de cada factor de risco e da sua acumulação. Como foi possível verificar na descrição 

dos resultados, a generalidade dos pais que integraram as intervenções de educação parental 

revelam características sócio-demográficas frequentemente associadas a uma situação de 

desvantagem social e económica. A maioria dos participantes possui um nível de escolaridade 

igual ou inferior ao 2º Ciclo (72,9%) e uma ocupação profissional desqualificada (72,9%), não 

sendo por isso de estranhar que grande parte beneficie de apoio económico por parte do estado 

(71,5%). Observa-se ainda a presença de um elevado número de agregados familiares 

monoparentais (32,7%) e que cerca de metade dos respondentes (47,2%) possui três ou mais 

filhos.  

 

Atendendo a que a maioria das intervenções foi desenvolvida em contexto comunitário, 

não é de surpreender as características particulares do grupo de sujeitos em estudo. De acordo 

com os resultados descritivos, o grupo total dos participantes é claramente representativo de 

uma população de risco psicossocial, sendo que mais de metade dos respondentes (53,6%) 

revela uma combinação de quatro ou mais factores de risco que, de acordo com a literatura, 

comprometem de forma significativa a parentalidade em geral e as atitudes e comportamentos 

parentais em particular. Todavia é de notar que, apesar de constituir uma população de risco, o 

grupo total dos participantes apresenta características heterogéneas.  

 

O segundo objectivo da investigação consistia em, previamente à intervenção, analisar 

as diferenças nas atitudes e comportamentos parentais em função da acumulação de factores de 

risco no sistema familiar. Como foi possível observar, antes do início das intervenções, eram 

perceptíveis diferenças estatisticamente significativas nas subescalas Expectativas 
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Inapropriadas, Falta de Empatia e Inversão de Papéis, em função do estatuto de risco dos 

respondentes. No que diz respeito às expectativas parentais em relação às crianças, constatou-

se que os pais sem risco ou de baixo risco, quando comparados aos restantes grupos, 

evidenciavam uma percepção mais realista das capacidades desenvolvimentais das crianças, 

bem como uma aceitação geral das suas limitações, demonstrando um maior respeito pelo ritmo 

de desenvolvimento das crianças e uma maior compreensão das condições de que as mesmas 

necessitam para desenvolver habilidades ajustadas à sua idade e condição física (Bavolek & 

Keene, 1999). No que concerne à dimensão da empatia, observou-se que os pais sem risco ou 

de baixo risco eram mais sensíveis às necessidades e sentimentos das crianças, quando 

comparados aos pais de risco médio e de risco elevado, revelando maior capacidade para 

escutar e apoiar as crianças quando solicitados (Bavolek & Keene, 1999). Finalmente, no que se 

refere à inversão de papéis, verificou-se que os pais sem risco ou de baixo risco eram aqueles 

que reportavam menos atitudes e percepções relacionadas com situações de inversão de 

papéis, quando comparado aos restantes grupos, manifestando uma maior compreensão e 

aceitação de que os adultos são os principais responsáveis pela satisfação das suas 

necessidades, não atribuindo às crianças essa responsabilidade (Bavolek & Keene, 1999). 

 

 Observa-se deste modo que, antes de integrarem as intervenções de educação parental, 

os pais que acumulavam um maior número de factores de risco (i.e. entre 3 a 6 factores de 

risco), quando comparados com os pais sem risco ou de baixo risco (i.e. que reúnem 0 a 2 

factores de risco), revelavam uma percepção menos realista das tarefas desenvolvimentais e 

comportamentais das crianças nas diferentes etapas do desenvolvimento, mostravam menor 

sensibilidade face aos sentimentos e às necessidades das crianças, bem como evidenciavam 

maior propensão para inversão de papéis na relação com os filhos. Estes resultados colocam 

assim em evidência que a co-ocorrência de um maior número de factores de risco, no sistema 

familiar, interfere de forma negativa com dimensões importantes ao adequado exercício da 

função parental, diferenciando à partida os três grupos definidos em função do ICR, no que 

concerne às atitudes e comportamentos parentais.  

 

Estes resultados são consistentes aos reportados por outros estudos que, apesar de se 

focalizarem noutras dimensões da parentalidade, evidenciam que os pais que acumulam um 

maior número de factores de risco tendem a ser mais rígidos, menos calorosos e envolvidos 

aquando a interacção com as crianças (Duncan & Brooks-Gunn, 2000; Burchinal et al., 2008), 

tendem a falar menos com os filhos e a proporcionar-lhes menos oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento (Morisson & Cooney, 2002; Burchinal et al., 2008), apresentam 

níveis de stress parental mais elevados e maior propensão para ocorrência de comportamentos 

abusivos e maltratantes (Nair, Shuler, Black, Kettinger & Harrington, 2003). Paralelamente, vão 

ao encontro dos modelos actuais do risco que reconhecem a complexidade ecológica da 

parentalidade e que advogam que a forma como os pais exercem a sua parentalidade resulta em 
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parte da relação dinâmica entre as características das figuras parentais e as características 

contextuais das famílias. 

 

Relativamente aos resultados do pré-teste, são ainda de destacar os valores encontrados 

na subescala Castigos Corporais que apontam para a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas no que toca à valorização do castigo corporal pelos três grupos definidos em 

função do ICR, apesar das notas médias obtidas pelos três grupos serem diferentes. O facto de 

estarmos perante um grupo de sujeitos que, apesar de heterogéneo, pertence na sua 

globalidade a um nível socioeconómico baixo, poderá contribuir para uma melhor compreensão 

dos resultados encontrados nesta subescala. Afinal, a maioria dos participantes apresenta um 

baixo nível de escolaridade e uma ocupação profissional desqualificada, características 

frequentemente associadas pela literatura à expressão de crenças mais tolerantes em relação à 

punição física e a uma maior utilização do castigo corporal enquanto prática educativa (e.g. 

Straus & Stewart, 1999; Xu, Tung & Dunaway, 2000; Canha, 2003). Um outro factor que poderá 

contribuir para uma melhor compreensão destes resultados, prende-se com o facto de a prática 

de punir fisicamente as crianças se encontrar profundamente enraizada em crenças religiosas, 

perspectivas culturais e político-sociais (Benjet & Kazdin, 2003). Independentemente do 

reconhecimento crescente das consequências negativas que o uso da punição física supõe, a 

sua utilização no contexto familiar continua a ser relativamente tolerada e socialmente aceite, 

tendo subjacente um discurso racionalizador que a considera como um direito e um dever dos 

pais, legitimados pelas suas finalidades pedagógicas, de interiorização de valores e de regulação 

da conduta (Gough & Reavey, 1997). A sua definição como o uso da força física com a intenção 

de causar dor ou medo, mas não ferimentos, ajuda ainda a estabelecer a distinção entre punição 

corporal e abuso físico, tendo em conta a aceitabilidade social e legal desta prática educativa 

(Straus & Donnelly, 2005). 

 

  Adicionalmente, procurou-se analisar as diferenças nas atitudes e comportamentos 

parentais, entre o pré e o pós-teste, no grupo total de participantes. Comparando os resultados 

obtidos, entre os dois momentos de avaliação, é possível concluir que as intervenções de 

educação parental não evidenciam o mesmo impacto na globalidade das atitudes e 

comportamentos parentais em estudo. A ausência de alterações significativas no que se refere 

às expectativas dos pais em relação às tarefas comportamentais e desenvolvimentais das 

crianças e à valorização do castigo corporal enquanto estratégia educativa remete para que o 

efeito das intervenções não terá sido tão manifesto nestas dimensões. Pelo contrário, as 

alterações positivas e estatisticamente significativas, observadas nas subescalas Falta de 

Empatia e Inversão de Papéis, permitem supor que as intervenções de educação parental 

contribuíram de alguma forma para o aumento do nível de consciência empática dos pais face às 

necessidades e sentimentos das crianças e para uma redução na propensão para a inversão de 
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papéis na relação pais-filhos. De acordo com a análise da magnitude dos efeitos, terá sido na 

dimensão Falta de Empatia que as intervenções revelaram um maior impacto.  

 

Finalmente, dada a necessidade de compreender em que extensão a acumulação de 

factores de risco influência os resultados das intervenções de educação parental, delineou-se 

como último objectivo de investigação compreender em que extensão a acumulação de factores 

de risco no contexto familiar influência os resultados das intervenções educação parental. De 

acordo com a análise de medidas repetidas, o ICR não constitui uma variável relevante para 

explicar as diferenças encontradas, entre o pré e o pós-teste, na maioria das dimensões 

analisadas, encontrando-se única e exclusivamente a moderar os resultados obtidos na 

subescala Expectativas Inapropriadas. Deste modo, é possível concluir que as intervenções de 

educação parental tiveram um impacto semelhante na generalidade dos participantes, 

independentemente do seu estatuto de risco, contribuindo para que a globalidade dos pais se 

tornasse mais consciente das necessidades e sentimentos das crianças, valorizasse menos o 

castigo corporal como estratégia educativa preferencial e compreendesse que os pais deverão 

ser sensíveis e responsáveis pelo bem-estar das crianças e não o contrário. 

 

  Os resultados encontrados revelam-se de difícil comparação, não só devido ao número 

extremamente limitado de estudos que procura compreender a relação entre o risco cumulativo e 

os resultados das intervenções de educação parental, como também devido ao facto dos 

estudos existentes diferirem entre si no que respeita às características das amostras em estudo, 

ao desenho da investigação e ao tipo de intervenções em causa. Todavia, é de salientar que os 

resultados obtidos se encontram na linha dos reportados por Nair e colabores (2003) que 

propunham, através de um programa de intervenção precoce dirigido a mães toxicodependentes, 

aumentar a comunicação entre mães e crianças e a ensinar as mesmas a criar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento dos seus filhos. Tal como na presente investigação, os autores 

verificaram que apesar do número de factores de risco se encontrar inicialmente relacionado 

com as atitudes e comportamentos parentais, a acumulação de factores de risco no agregado 

familiar não exercia um efeito moderador sob os resultados da intervenção. 

 

2. Considerações finais 

 

Realizando uma leitura integradora dos resultados até ao momento enunciados, é 

possível concluir que, antes do início das intervenções de educação parental, se observam 

diferenças estatisticamente significativas no que toca às atitudes e comportamentos parentais, 

em função do estatuto de risco dos respondentes. Os resultados obtidos corroboram os 

pressupostos teóricos subjacentes ao modelo de risco cumulativo, observando-se a tendência 

para piores resultados nas quatro subescalas da Forma A do AAPI-2 quanto maior a acumulação 

de factores de risco no sistema familiar, apesar de apenas se registarem diferenças significativas 
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em três subescalas (i.e. Expectativas Inapropriadas, Falta de Empatia e Inversão de Papéis). A 

globalidade dos participantes revela beneficiar da frequência das intervenções de educação 

parental implementadas, verificando-se mudanças positivas e estatisticamente significativas 

entre o pré e o pós-teste, que se traduzem por uma melhoria na capacidade dos pais serem 

empáticos face às necessidades e sentimentos das crianças e numa redução das atitudes e 

percepções relacionadas com situações de inversão de papéis. Ao contrário do que teoricamente 

seria espectável, as intervenções de educação parental tiveram um impacto semelhante na 

generalidade dos participantes, independentemente do seu estatuto de risco, contrariando a 

premissa de que a combinação de um conjunto de características contextuais negativas 

compromete de forma inequívoca o processo de mudança daqueles que integram estas 

modalidades de intervenção familiar. 

 

  Neste ponto do trabalho não se pode, porém, deixar de reconhecer a existência de um 

conjunto de limitações que sugerem prudência na interpretação dos resultados, bem como 

propor recomendações para futuras investigações neste domínio. 

 

 Em primeiro lugar, é de salientar o facto de a amostra em estudo não ser aleatória e de 

representar tendencialmente uma população de risco psicossocial, pelo que os resultados 

verificados deverão ser estritamente enquadrados nos objectivos traçados para esta 

investigação. Paralelamente, é de sublinhar a falta de heterogeneidade dos participantes quanto 

às habilitações literárias e situação laboral, o que sugere que mesmo no grupo de pais sem risco 

ou de baixo risco encontramos sujeitos pertencentes a um nível socioeconómico baixo, bem 

como a ausência de um grupo de controlo. Parece pois, fundamental, que futuras investigações 

incluam na sua amostra indivíduos de nível socioeconómico mais elevado, sem condições de 

risco, e grupos de controlo, estes procedimentos permitiram certamente avançar com resultados 

mais consistentes e susceptíveis de generalização. 

 

 No que se refere ao processo de recolha de dados, é de sublinhar o viés decorrente da 

utilização de um instrumento de auto-relato para avaliar as atitudes e comportamentos parentais 

de alto risco. Futuras investigações deverão considerar utilizar, paralelamente aos auto-relatos, 

outros métodos de avaliação de atitudes e comportamentos. De igual modo, o facto de o AAPI-2 

ter sido aplicado em regime de entrevista poderá levar a questionar se, em alguns casos, as 

respostas dos participantes terão sido verosímeis, ou se terão sido influenciadas pelo que 

socialmente é desejável, embora a adopção deste procedimento tivesse como finalidade facilitar 

a correcta compreensão de todos os itens.  

 

 De referir ainda um outro aspecto inerente a este trabalho, que tem a ver com o facto de 

a avaliação das intervenções focar somente um tipo de resultados, neste caso relacionados com 
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as atitudes e comportamentos parentais. A consideração de outras variáveis relativas aos pais, 

às crianças, ou mesmo a outras dimensões da parentalidade, poderia contribuir para uma 

abordagem mais complexa e enriquecedora da avaliação das intervenções, o que poderá ser 

tomado em linha de conta em futuras investigações. 

 

Uma outra limitação, ao nível dos instrumentos, prende-se com o facto de o AAPI-2 não 

se encontrar ainda aferido para a população portuguesa, tendo revelado níveis de consistência 

interna aquém dos desejáveis em algumas subescalas. Esta situação não só inviabilizou a 

utilização da subescala Controlo/Autonomia na análise dos resultados, como implicou a 

supressão dos itens que menos contribuíam para a consistência interna do AAPI-2. Deste modo, 

não foi possível calcular os valores padronizados de acordo com as tabelas de normalização do 

instrumento, de forma a obter o perfil de risco dos participantes para a ocorrência de negligência 

e maus-tratos contra crianças, antes e depois das intervenções. 

 

O presente estudo conta ainda com limitações decorrentes do não controlo de variáveis 

que poderiam revelar efeitos importantes nos resultados da investigação, mais especificamente, 

ao nível de intervenções de educação parental. Apesar de todas as intervenções em causa 

assumirem o formato de grupo, é de notar que estas diferem entre si no que respeita aos 

conteúdos e pressupostos teóricos subjacentes, número de sessões programadas e condições 

de implementação. Futuras investigações deverão proceder ao controlo destas variáveis, no 

sentido de esclarecer como é que cada um destes elementos pode contribuir para maximizar a 

eficácia das intervenções de educação parental junto das famílias em risco psicossocial. 

 

Finalmente, o facto de na caracterização do estatuto de risco dos respondentes terem 

sido apenas utilizadas variáveis de natureza sociodemográfica e relativas à estrutura do 

agregado familiar pode ser considerado como outra limitação. Assim, os resultados obtidos só 

podem ser interpretados tendo em conta estas características e relativamente ao Índice 

Compósito de Risco tal como aqui composto. Futuras investigações poderão acrescer à 

formulação do ICR outras variáveis do contexto ecológico das famílias, que a literatura aponta 

como tendo um impacto negativo na parentalidade e nos resultados das intervenções de 

educação parental.  

 

Apesar das limitações descritas, este estudo constitui um contributo válido para a 

investigação em torno da parentalidade e da educação parental. Por um lado, traz suporte para a 

utilização do modelo cumulativo de risco quando se pretende compreender as especificidades da 

parentalidade nas famílias de risco psicossocial, corroborando o efeito deletério da acumulação 

de factores risco, associados ao contexto familiar, nas atitudes e comportamentos parentais. Por 

outro lado, reforça a importância das intervenções de educação parental, demonstrando que 

mesmo em contextos de grande adversidade é possível potenciar as capacidades educativas 

das figuras parentais. 
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