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Resumo 

 

O vírus SARS-Cov-2 causou uma pandemia, assim classificada no dia 11 de março de 2020. 

Sucessivamente, cada vez mais países implementaram medidas de confinamento, tendo 

Portugal decretado Estado de Emergência no dia 18 de março de 2020. Com as medidas de 

confinamento obrigatório e distanciamento social, toda a população foi afetada por esta 

pandemia, sofrendo vários impactos nomeadamente a nível psicológico. O confinamento 

pode potenciar mais dificuldades na conciliação trabalho-família, anteriormente já 

complexa, especialmente em famílias com filhos menores. O presente estudo tem como 

objetivo compreender as diferenças entre a disponibilidade psicológica parental e o 

ajustamento socioemocional das crianças no período pré-pandemia vs. durante o 

confinamento. Ademais, pretende analisar se a disponibilidade psicológica parental se revela 

um preditor significativo do ajustamento socioemocional das crianças e jovens e se funciona 

como um moderador entre um maior número de horas de trabalho semanais e o ajustamento 

socioemocional dos filhos. Recorreu-se a uma amostra de 337 participantes, 137 

pertencentes ao primeiro grupo (pré-pandemia) e 200 ao segundo grupo (durante o 

confinamento), tendo as amostras sido recolhidas através de dois inquéritos online. Os 

resultados sugerem que a disponibilidade psicológica parental e o ajustamento 

socioemocional das crianças são inferiores no grupo da amostra recolhida durante o 

confinamento. Ademais, verifica-se que a disponibilidade psicológica parental está 

associada ao ajustamento socioemocional das crianças, em ambos os grupos. Não foram 

encontrados efeitos significativos de moderação da disponibilidade parental entre as horas 

de trabalho semanais e o ajustamento socioemocional das crianças. Estas evidências 

demonstram a importância de analisar os impactos psicossociais da pandemia mais 

aprofundadamente e realizar um acompanhamento das crianças e jovens e da sua saúde 

mental no período pós-confinamento, uma vez que os impactos sentidos se poderão 

prolongar e ampliar nos meses subsequentes. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Covid-19; confinamento; conciliação trabalho-família; disponibilidade 

psicológica parental; ajustamento socioemocional. 
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Abstract 

 
 

 

The pandemic caused by SARS-Cov-2, classified as such on March 11th, 2020, led several 

countries to the implementation of containment measures, with Portugal having declared the 

impacts constitutional State of Emergency on March 18th, 2020. Lockdown and social 

isolation measures adopted affected Portugal’s entire population and had several impacts, 

particularly in the population’s psychological health. Previous studies have concluded that 

confinement can lead to more challenges in the, already difficult, work-family balance, 

especially in families with younger children. The aim of this study is to understand the 

differences between parental psychological availability and socioemotional adjustment of 

children in the pre-pandemic period and in the lockdown period. Furthermore, it intends to 

analyze whether the parental psychological availability could be a significant predictor of 

the socioemotional adjustment of children and adolescents and if it could function as a 

moderator between a greater number of weekly working hours and children’s socioemotional 

adjustment. This study used a sample of 337 participants, with 137 belonging to the first 

group, that answered to the first online survey in the pre-pandemic period, and 200 belonging 

to the second group, that answered to another online survey during the lockdown period. 

Results suggest that parental psychological availability and children's socioemotional 

adjustment are lower in the group of the sample collected during the lockdown period. In 

addition, it appears that parental psychological availability is associated with both group 

children's socio-emotional adjustment. There was no significant effect in the moderation 

models. These results underline the importance of a deeper study of the psychosocial of the 

Covid-19 pandemic and monitorization of children and adolescents, especially in what 

concerns to their mental health in the post-lockdown period as the impacts already felt may 

be prolonged and amplified during the following months. 

 

 

 

 

Keywords: Covid-19; lockdown; work-family balance; parental psychological availability; 

socioemotional adjustment. 
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Resumé 

 
 
Le virus SARS-Cov-2 a provoqué une pandémie, classée comme telle le 11 mars 2020. Par 

la suite, de plus en plus de pays ont mis en œuvre des mesures d'endiguement, Portugal a 

décrété l'état d'urgence le 18 mars 2020. Avec les mesures de confinement obligatoire et 

isolement social, toute la population a été touchée par cette pandémie, subissant plusieurs 

impacts, notamment au niveau psychologique. Le confinement peut conduire à davantage 

difficultés dans la conciliation travail-famille, qui était auparavant complexe, en particulier 

dans les familles avec de jeunes enfants. La présente étude vise à comprendre les différences 

entre la disponibilité psychologique des parents et l'adaptation socio-émotionnelle des 

enfants en période pré pandémique vs. pendant le confinement. Par ailleurs, il entend 

analyser si la disponibilité psychologique des parents s'avère être un prédicteur significatif 

de l'adaptation socio-émotionnelle des enfants et des jeunes et si elle fonctionne comme un 

modérateur entre un plus grand nombre d'heures de travail hebdomadaires et l'ajustement 

socio-émotionnel des enfants. Un échantillon de 337 participants a été utilisé, 137 

appartenant au premier groupe (pré-pandémique) et 200 au deuxième groupe (pendant le 

confinement), et les échantillons ont été collectés au moyen de deux enquêtes en ligne. Les 

résultats suggèrent que la disponibilité psychologique des parents et l'adaptation socio-

émotionnelle des enfants sont plus faibles dans le groupe de l'échantillon recueilli pendant 

l'accouchement. De plus, il semble que la disponibilité psychologique des parents soit 

associée à l'adaptation socio-émotionnelle des enfants, dans les deux groupes. Il n'y avait 

aucun effet significatif dans les modèles de modération. Ces preuves démontrent 

l'importance d'analyser plus en profondeur les impacts psychosociaux de la pandémie et de 

surveiller les enfants et les jeunes et leur santé mentale dans la période post-accouchement, 

car les impacts ressentis peuvent être prolongés et amplifiés dans les mois suivants. 

 

 

 

 

Mots-clés: Covid-19; accouchement; conciliation travail-famille; disponibilité 

psychologique des parents; ajustement socio-émotionnel. 
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Introdução 

 
 

Com a evolução do vírus SARS-Cov-2, a declaração de pandemia global no dia 11 

de março de 2020 e consequente decreto que iniciou o Estado de Emergência em Portugal, 

os portugueses depararam-se com medidas de imposição de confinamento obrigatório, tendo 

as suas vidas modificado substancialmente. Inúmeros fatores associados à pandemia, por si 

só uma situação altamente geradora de stress (Brooks et al., 2020), acarretam impactos que 

se prolongarão além dos meses de confinamento, seja a nível social, económico, 

comportamental e/ou psicológico (Ghosh, Dubey, Chatterjee, Dubey, 2020). 

As famílias de duplo rendimento, isto é, sistemas familiares onde ambos os elementos 

do casal exercem trabalho remunerado, enfrentavam já antes da pandemia, desafios 

complexos para equilibrar as responsabilidades do trabalho e da família, especialmente os 

casais com filhos, devido à multiplicidade de papéis que as figuras parentais assumem (Bass, 

Butler, Grzywacz, & Linney, 2009; Lin, Chen, & Li, 2016). Há já algumas décadas que o 

novo modo de trabalhar tem impulsionado um aumento das exigências que são colocadas 

aos trabalhadores no seu dia a dia, e que podem passar por, por exemplo, trabalhar fora do 

horário estipulado e demonstrar uma disponibilidade alargada para o local de trabalho tendo 

levado ao cunhar do termo Economia 24/7 (Presser, 2003). Todas estas exigências, já 

elevadas anteriormente, foram ampliadas em fase de confinamento, podendo ser potenciadas 

pelo novo regime de trabalho largamente colocado em prática: o teletrabalho. Ademais, 

inúmeros casais depararam-se com alterações, não só de regime de trabalho, mas também a 

nível de horário, pelo que as dificuldades de conciliação podem ter-se alterado de forma 

muito distinta para diversos tipos de situações. Isto é, casais que, por exemplo, se deparam 

com a ausência ou diminuição do seu trabalho, encontram dificuldades acrescidas a outros 

níveis, mas o seu tempo disponível para atividades familiares e, nomeadamente, para as 

crianças, poderá aumentar, em termos quantitativos.  

Tendo as pressões laborais importantes implicações para a saúde e bem-estar dos 

indivíduos e, consequentemente, das suas famílias (Pudaruth, Juwaheer, Nunkoo, & 

Vencatachellum, 2017), o impacto do trabalho na família é de enorme relevância, 

especialmente em famílias com crianças, nas quais os pais têm de equilibrar inúmeras 

responsabilidades parentais, que passam pela parentalidade responsiva e consistente para um 

desenvolvimento saudável e, sobretudo, pela necessidade de estar atento e disponível 

(Matias, Ferreira, Vieira, Cadima, Leal, & Matos, 2017). A disponibilidade psicológica para 
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a criança, ou seja, a capacidade de, neste caso, as figuras parentais concentrarem a sua 

atenção na criança e de lhe responderem com sensibilidade (Danner-Vlaardingerbroek, 

Kluwer, Steenbergen, & Lippe, 2013), poderá ser influenciada pelas condições de trabalho 

dos pais que, quando revelam elevados níveis de cansaço físico e psicológico poderão ter 

uma perceção de falta de disponibilidade para interações positivas com os filhos (Mendonça 

& Matos, 2015). As dificuldades de comportamento das crianças, influenciadas por rotinas 

e organização inconsistentes em casa (Dumas, LaFreniere & Serketich, 1995), poderão estar 

agravadas durante o período de confinamento. Além disso, o seu comportamento é 

influenciado pelos comportamentos e atitudes parentais, pelo que a disponibilidade 

psicológica parental é extremamente relevante para o seu desenvolvimento. Deste modo, 

com o confinamento, verifica-se uma maior permeabilidade entre os domínios trabalho e 

família, pelo que é pertinente explorar em que medida o confinamento modificou a 

disponibilidade parental e (consequentemente ou não) o ajustamento socioemocional das 

crianças. 

Assim, num primeiro momento deste trabalho é realizada uma breve 

contextualização teórica acerca da interface entre trabalho e família, com foco nas 

consequências familiares, abordando os desafios atuais colocados a esta conciliação. São 

explicitadas, também, as relações entre características das famílias e do trabalho com a 

parentalidade, assim como a importância da disponibilidade parental como um potencial 

preditor e moderador do ajustamento socioemocional da criança. É realizada uma reflexão 

acerca do impacto psicossocial que a pandemia e subsequentes medidas de confinamento 

teve, tem e poderá ter nas famílias e, sobretudo, nas crianças e jovens, sendo comparados 

resultados recolhidos num período pré-pandemia com resultados obtidos em pleno período 

de confinamento, durante a pandemia causada pela Covid-19. 
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Enquadramento teórico 

 

 
1. Impacto psicossocial da COVID-19 

 
Em dezembro de 2019 registou-se o primeiro caso do SARS-Cov-2. O vírus 

progrediu e expandiu rapidamente, espalhando-se por todo o mundo e levando a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) a declarar pandemia global no dia 11 de março de 2020. A 

COVID-19 foi registada em mais de 180 países, e, com a progressão rápida da doença, 

adotaram-se estratégias para reduzir a propagação (Kraemer et al., 2020), sendo a medida 

mais implementada o distanciamento social. Em Portugal, o Estado de Emergência foi 

decretado a 18 de março de 2020 (DL n.14-A/2020), tendo sido renovado e mantido até dia 

2 de maio de 2020. Com este decreto, e os subsequentes, os portugueses depararam-se com 

medidas de imposição de confinamento, tendo sido encerrados muitos serviços e atividades 

económicas, nomeadamente as escolas e outras estruturas de apoio à infância (e.g. creches, 

jardins de infância). Assim, a população portuguesa viveu cerca de dois meses num elevado 

isolamento social, confinada à sua habitação, o que, certamente, causou impactos nas suas 

vidas, em várias dimensões. Segundo Relvas, Portugal, Major e Sotero (2020) estes impactos 

passam, sobretudo, pela “indiferenciação entre o local de lazer e o local de trabalho, maior 

assistência aos filhos no método de ensino à distância, redução dos contactos com a família 

alargada e redes sociais, lazer familiar de carácter indoor e dificuldade de planeamento a 

curto/médio prazo” (pp.3).  

Embora alguma literatura refira os efeitos de situações de crise na população em geral 

e, especificamente, nas crianças, é escassa a informação no que diz respeito às implicações 

que uma situação pandémica poderá ter. De facto, em 2020 a população experiencia uma 

situação única, pelo que todos os mecanismos de adaptação constituíam novos desafios, a 

nível profissional, individual ou familiar. A elevada falta de controlo e o constante 

sentimento de incerteza, com consciência de que é possível que os planos futuros se alterem 

substancialmente, são fortes catalisadores para a emergência de sintomas de ansiedade e/ou 

depressão (Ramírez, Castro-Quintero, Lerma-Córdoba, Yela, & Córdoba, 2020), assim 

como o cenário geralmente alarmante, potenciado pelo elevado número de notícias acerca 

da pandemia (Ribeiro, Souza, Nogueira, & Eler, 2020). Paralelamente, os sentimentos de 

medo de contágio, receio de perder familiares ou amigos e medo da solidão revelaram-se 
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muito comuns, o que poderá potenciar o desenvolvimento de outros transtornos como fobias, 

pânico ou depressão (Ribeiro et al., 2020). Adicionalmente, as pessoas com sintomas de 

COVID-19 e as efetivamente contagiadas reúnem condições para uma acrescida 

probabilidade de desenvolver sintomas psicossociais mais severos, assim como indivíduos 

que já sofriam algum tipo de transtorno anteriormente, e que irão potencialmente vivenciar 

o aumento desses sintomas e consequente agravamento da sua saúde mental (Ramírez et al., 

2020).  

Uma das maiores e mais preocupantes consequências psicossociais advindas da 

pandemia é o isolamento social, que poderá ter um elevado impacto a nível psicológico. É 

integrado por alguns fatores causadores de stress, como o afastamento de familiares e amigos 

e a sobreposição de vários domínios da vida, anteriormente separados: o trabalho, a escola, 

a família… (Brooks et al., 2020). Há ainda outras preocupações que assolam a população, 

não só relativas à saúde, sua e dos seus, como também a nível económico e laboral (Ribeiro 

et al., 2020), pelo que estamos perante um elevado número de fatores que emergiram e se 

acumularam num curto espaço temporal, acarretando um enorme potencial para influenciar 

significativamente a vulnerabilidade da população (Xiang et al., 2020).  

Em Portugal, no relatório disponibilizado com os resultados preliminares de um 

estudo internacional, verificou-se que os participantes que mais preocupação demonstraram 

relativamente à pandemia foram as mulheres (87.7%), trabalhadores em regime de 

teletrabalho (43.0%) e participantes com filhos (57.0%) (Relvas et al., 2020). Além disso, 

verificou-se um aumento em itens como o stress, a depressão e a ansiedade, 

comparativamente com aquilo que os participantes dizem ter sentido no período antecedente 

ao confinamento (Relvas et al., 2020), sendo que 60% das pessoas referiram que o 

confinamento e as restrições a ele associadas prejudicaram o seu bem-estar psicológico 

(Deco, 2020). De acordo com um outro estudo, divulgado em abril, quase metade dos 

inquiridos (cerca de 10 mil) referiu que a pandemia teve em si um impacto psicológico 

moderado a severo: 11.7% referiram ter sintomas moderados a graves de depressão, 16.9% 

de ansiedade e 5.6% de stress (O Minho, 2020). Um reflexo deste impacto é a procura por 

aconselhamento psicológico, que aumentou significativamente, tendo a linha de 

aconselhamento psicológico do Serviço Nacional de Saúde - SNS 24, criada a 1 de abril com 

o objetivo de apoiar toda a população através de uma linha disponível 24 horas, atendido 

mais de 27 mil chamadas (27118) desde que foi criada até ao dia 5 de agosto de 2020 (SNS, 

2020).  
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2. Conciliar trabalho-família em tempo de pandemia 

 
A crescente competitividade no domínio laboral, que transformou o mundo do 

trabalho num mundo mais intenso e exigente, reduziu a energia e o tempo que as pessoas 

tinham anteriormente para a família e para lazer (Gallie & Russell, 2009). Desta forma, as 

atividades associadas à parentalidade estão muitas vezes associadas a conflito trabalho-

família, uma vez que, ao cumpri-las, a capacidade dos pais para executarem as suas 

obrigações no trabalho pode diminuir (Pimenta, Ribeiro, & Pinto, 2014). Consequentemente, 

pessoas com filhos apresentam maiores níveis de perceção de conflito trabalho-família do 

que indivíduos sem filhos (Pimenta et al., 2014), o que poderá ser explicado por pressões 

que advêm da parentalidade e que dificultam a conciliação entre domínios (Greenhaus & 

Beutell, 1985).  

Cada vez há mais conflitos a este nível, seja devido à evolução das novas tecnologias 

ou a mudanças na estrutura das organizações (Duxbury, Lyons, & Higgins, 2008). O facto 

de diversas empresas/organizações se esforçarem por reduzir o número de trabalhadores, 

mantendo o volume total de trabalho necessário para o seu bom funcionamento (Duxbury et 

al., 2008) constitui um grande problema para muitas famílias, uma vez que um maior número 

de horas tem sido consistentemente associado a consequências negativas nos indivíduos 

(Jacob, Allen, Hill, Mead, & Ferris, 2008), que frequentemente transbordam para as famílias. 

De facto, mais horas de trabalho estão associadas a um maior grau de interferência da vida 

laboral na família (Gallie & Russell, 2009), o que pode originar conflitos de papéis e tensão 

conjugal, afetando, consequentemente, a saúde de cada um dos membros do agregado. De 

acordo com Koronaiou (2007), 85.2% dos pais acreditam que são as horas laborais que os 

afastam da vida familiar.  

Desta forma, sendo o trabalho e a família (para a maioria das pessoas) duas 

dimensões da vida que ocupam muito tempo e possuem um elevado investimento emocional 

(Torres, 2004) e, evoluindo o comportamento em função das interações mútuas entre o 

indivíduo e o ambiente (Bronfenbrenner, 1979), há uma grande ligação entre os dois 

domínios. A investigação tem demonstrado que o número de horas laborais semanais e 

trabalhar fora do horário acordado são fontes de dificuldade na conciliação trabalho-família 

(Greenhaus & Beutell, 1985; Simon, Kummerling, & Hasselhorn, 2004). No que diz respeito 

ao conflito relacionado com a dimensão familiar, o tipo e a constituição do agregado familiar 

e as responsabilidades parentais para com os filhos são fatores propiciadores de conflito, 

pois pressupõem a presença física no contexto familiar (Ford, Heinen, & Langkamer, 2007; 
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Greenhaus & Beutell, 1985), o que reflete a maior prevalência de dificuldades de conciliação 

quando os trabalhadores têm responsabilidades conjugais e parentais. Alguns estudos (e.g., 

Bianchi, 2000) indicam que as horas de trabalho remunerado reduzem o tempo que os pais 

passam com os filhos, e, adicionalmente, quando as obrigações de trabalho dos pais são 

elevadas e há um alto nível de stress associado, a qualidade das interações com os filhos é 

inferior (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013) e o bem-estar das crianças decresce 

(Strazdins, Obrien, Lucas, & Rodgers, 2013). Em Portugal, 22.4% dos cuidadores referiram 

ter obstáculos no seu trabalho que condicionam a conciliação trabalho-família, sendo o maior 

a imprevisibilidade do horário ou horário atípico (6.8%) (INE, 2018). 

A estes desafios de conciliação previamente existentes e motivos de preocupação e 

stress para muitas famílias, acresce uma pandemia mundial. Assim, se já se revelava uma 

tarefa árdua conciliar os dois domínios em circunstâncias de vida normativas, a pandemia 

agrava este cenário, especialmente para as famílias com filhos menores. Embora trabalhar 

em casa possa aliviar algumas dificuldades relativamente ao cuidado dos filhos, uma vez 

que as creches e escolas encerraram, também pode potenciar outro tipo de conflitos, 

nomeadamente quando as horas de trabalho colidem com as restantes responsabilidades 

parentais e familiares (Darmody, Smyth, & Russel, 2020). Poderá, neste panorama, ser ainda 

mais complexo e desafiante manter uma distinção clara entre o trabalho e outros domínios 

(Dockery & Bawa, 2020). Segundo um estudo da Deco Proteste (2020), seis em cada dez 

pessoas em situação de coabitação referem algumas situações de conflito, a maioria devido 

ao confinamento ao mesmo espaço durante um longo período. No caso dos agregados 

familiares com crianças, o apoio aos filhos foi, para 28% dos participantes do estudo, uma 

fonte de conflito (Deco, 2020).  

Relativamente às mudanças no trabalho, segundo a Deco (2020), 35% dos inquiridos 

mantinham o seu horário de trabalho, 19% ficaram com horário de trabalho reduzido, ao 

contrário dos 7% que passaram a trabalhar mais horas. Dos inquiridos que mantiveram 

atividade de trabalho ativa, três em cada dez ficaram em teletrabalho total e 19% 

parcialmente em teletrabalho. Cerca de 30% ficaram sem atividade de trabalho, ainda que 

temporariamente, como em regime de lay-off, e 9% ficaram desempregados. A mudança do 

modo de trabalho não é a única transição excecional provocada pelo confinamento – é 

acompanhada pela transição de forma de trabalhar e/ou estudar dos restantes membros do 

agregado familiar, o que remete para a partilha do mesmo espaço durante todo o dia, por 

várias semanas consecutivas (Silva et al., 2020). Desta forma, e segundo os mesmos autores, 

é importante considerar dois fatores impactantes para este modelo de teletrabalho: as 
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condições da habitação e o considerável aumento de tarefas domésticas e familiares 

associadas à presença permanente de todos (ou quase todos) os membros do agregado 

familiar em casa. Muitos inquiridos afirmaram ter sentido deterioração das relações e 

dificuldade em conciliar as várias tarefas em casa (Silva et al., 2020). 

Alguns estudos mostram que as figuras parentais referem ter um relacionamento de 

maior qualidade com os filhos quando o tempo em conjunto não é perturbado por obrigações 

relacionadas com o seu trabalho (Roeters, Van der Lippe, & Kluwer, 2010). Este paradigma 

é alterado com o elevado número de pais em teletrabalho, levando esta mudança a uma 

“diluição sem preparação das fronteiras entre os espaços e tempos do trabalho e os espaços 

e tempos da família” (Silva et al., 2020, p. 24).  De facto, os mesmos autores verificaram 

que muitos dos inquiridos em teletrabalho revelaram sentir o tempo como improdutivo e 

desgastante, devido ao elevado número de solicitações e tensão permanente, a par de poucas 

divisões na casa que permitam uma separação efetiva entre os membros do agregado 

familiar. Alguns referiram inclusive que os horários de trabalho se estendem mais 

frequentemente, pelo que realizam bastantes tarefas fora do horário estipulado (Silva et al., 

2020). Estas recentes afirmações vão ao encontro de literatura anterior, que demonstra uma 

associação entre trabalhar em casa e um elevado número de horas de trabalho (Dockery & 

Bawa, 2014). Adicionalmente, a presença das crianças em casa durante o dia implica a 

dedicação de mais tempo ao seu cuidado, pelo que as famílias com filhos em idade escolar 

revelaram sentir uma maior pressão na gestão das tarefas (Silva et al., 2020). No grupo de 

inquiridos em teletrabalho, 38% consideram que a sua concentração diminuiu e 37% que 

estão menos eficientes no seu trabalho - quando têm crianças e/ou jovens em casa, esta 

narrativa piora (DECO, 2020). 

Apesar disto, uma significativa percentagem destes trabalhadores considera que o 

regime de teletrabalho não afetou significativamente a sua atividade profissional nem o 

equilíbrio entre os domínios pessoal e profissional – para 37%, este equilíbrio inclusive 

melhorou (Deco, 2020).  Um dos aspetos positivos mais associado ao teletrabalho é relativo 

aos ganhos temporais e financeiros anteriormente associados às deslocações para o local de 

trabalho, o que leva a uma maior disponibilidade pessoal e uma acalmia dos ritmos 

acelerados em que viviam anteriormente (Silva et al., 2020). Concluindo, é evidente que a 

experiência de confinamento em teletrabalho pode variar em função das condições da 

habitação, condições socioeconómicas e composição do agregado familiar. Estas 

disparidades são um espelho das desigualdades em que vivemos, ampliadas em tempo de 

confinamento (Silva et al., 2020). 



 

8 
 

3. Parentalidade e disponibilidade parental 

 
Segundo Bronfenbrenner (1979) e a teoria dos sistemas ecológicos, a possibilidade 

de os pais terem um bom desempenho no que diz respeito à educação dos seus filhos depende 

das exigências dos papéis, tensões e apoios disponíveis através de outros contextos. Os 

microssistemas (e.g., família, escola, creche) são os contextos proximais da criança e são 

influenciados pelos mesossistemas, ou seja, as inter-relações entre os diferentes 

microssistemas (Bronfenbrenner, 1979). Desta forma, e tendo em conta que o 

desenvolvimento do indivíduo só pode ser totalmente entendido na interação com o contexto 

em que está inserido, é desde logo importante atender às condições de trabalho, que irão 

influenciar a vida do trabalhador e, consequentemente, da sua família. Esta ideia é 

igualmente suportada pelo modelo da interferência (spillover), no qual os autores assumem 

que as experiências num determinado contexto irão influenciar as experiências dos outros 

contextos em que o individuo está envolvido (Sumer & Knight, 2001).  

A parentalidade diz respeito ao comportamento das figuras parentais para com os 

filhos, tendo como propósito promover o seu desenvolvimento (Cruz, 2013). Da 

parentalidade, que pode ser uma experiência gratificante e satisfatória, podem também surgir 

sentimentos de stress, exaustão e tensão, devido às exigências e desafios que o papel acarreta 

(Vieira, Ávila, & Matos, 2012). Todos os desafios que advêm da parentalidade convergem 

com aqueles causados pela complexa conciliação entre o mundo do trabalho e a vida 

familiar, pelo que as figuras parentais expostas a um elevado nível de fadiga e/ou stress no 

trabalho parecem envolver-se menos com os seus filhos (Bass et al., 2009). Ademais, o 

tempo despendido com as crianças em atividades importantes para o seu desenvolvimento 

aparenta ser de menor qualidade, a par da diminuição da qualidade do ambiente familiar (Li 

et al., 2013). Sobretudo quando há um forte envolvimento em ambos os papéis, o conflito 

poderá resultar numa redução da energia e de investimento psicológico disponíveis para as 

relações (Jacob et al., 2008) e causar menores níveis de bem-estar, tanto a nível do trabalho, 

como familiar (Sekaran, 1986). Estes fatores associam-se a uma diminuição da satisfação 

familiar, maiores níveis de stress familiar (Santos, 2015) e podem causar o afastamento das 

figuras parentais das interações familiares (Bass et al., 2009). Quando os pais veem os seus 

recursos reduzidos, é-lhes mais difícil focar a sua atenção na criança e estar mentalmente 

disponíveis para ela (Matias et al., 2017), pelo que se pode concluir que o modo como as 

figuras parentais equilibram os seus papéis afeta o seu bem-estar e interfere com a qualidade 

das relações com os seus filhos (Santos, 2015). Tal realidade é visível nos relatos de cansaço 
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físico e psicológico dos casais, que frequentemente têm sentimentos de culpa devido à 

perceção de indisponibilidade para interagir de forma positiva com os filhos (Mendonça & 

Matos, 2015). Ademais, as crianças e jovens demonstram alguma consciência acerca da 

disponibilidade das figuras parentais, sendo que frequentemente percecionam um 

decréscimo do envolvimento e apoio dos pais ao longo do seu desenvolvimento (DeGoede, 

Branje, & Meeus, 2009). 

Embora muitas das pesquisas relacionadas com esta temática realizem um retrato 

detalhado de quanto tempo os pais passam com as crianças, nem sempre indicam a qualidade 

desse período, fator que poderá ser relevante para compreender os efeitos dos horários de 

trabalho nas crianças. O bem-estar familiar e das crianças pode ser afetado devido a inúmeras 

causas, entre as quais maior pressão de tempo e stress e o aumento da realização de múltiplas 

tarefas, particularmente se os pais realizam as tarefas enquanto cuidam das crianças (Fox, 

Han, Ruhm, & Waldfogel, 2013), algo que será potencialmente mais frequente na situação 

de confinamento. No entanto, muitas famílias desenvolvem estratégias e competências para 

lidar com os múltiplos desafios, apesar das dificuldades que poderão sentir na gestão dos 

múltiplos papéis (Matias, Fontaine, Simão, Oliveira, & Mendonça, 2010), havendo 

mecanismos que poderão moderar o efeito de vários dos fatores previamente referidos no 

desenvolvimento das crianças. Aproveitar o tempo em família parece ser um importante 

moderador relativamente às horas de trabalho mais longas, aquando a chegada a casa (Bass 

et al., 2009), pelo que, independentemente da atividade que os pais fazem com os filhos, o 

fator mais importante aparenta ser a qualidade do tempo juntos (Roeters & Van Houdt, 

2019), pelo que poderemos atender à disponibilidade psicológica para a criança. 

A disponibilidade psicológica para a criança diz respeito à capacidade mental de 

concentrar a atenção na criança, iniciar o comportamento com ela e lhe responder com 

sensibilidade (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013). De acordo com Bowlby (1973), 

especificidades como a sensibilidade às necessidades da criança, a disponibilidade e a 

consistência nas atitudes e comportamentos são fundamentais para o desenvolvimento de 

uma relação de vinculação segura. Matias et al. (2017) verificaram que a disponibilidade 

psicológica parental para a criança estabelecia uma importante ligação entre o conflito 

trabalho-família sentido pelos pais e as capacidades de regulação emocional das crianças. 

Assim, e segundo Sekaran (1986), o tempo que as figuras parentais não conseguem 

despender com os seus filhos, em termos quantitativos, poderá ser compensado com tempo 

de qualidade em família. A disponibilidade psicológica dos pais funciona como um elo entre 
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as características negativas e positivas do trabalho e a qualidade das interações entre pais e 

filhos após o dia de trabalho (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013).  

Consequentemente, a disponibilidade psicológica parental é especialmente 

importante na medida em que o investimento parental contribui para os resultados 

socioemocionais nas crianças, como por exemplo a autorregulação e o desenvolvimento 

cognitivo (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & Bornstein, 2000). É evidente a 

existência de relação entre a disponibilidade emocional dos pais e a saúde psicológica, 

capacidades de adaptação e funcionalidade da criança (Gökçe & Yılmaz, 2018), 

nomeadamente demonstrando que o envolvimento frequente entre pais e filhos em atividades 

cognitivamente estimulantes reduz significativamente os problemas de comportamento 

(Rosenbaum & Morett, 2009). Com base na teoria da vinculação, a disponibilidade centra-

se em aspetos como a responsividade, sensibilidade e participação emocional das figuras 

parentais (Biringen, 2000). A falta de disponibilidade emocional prende-se com os 

momentos em que as figuras parentais estão presentes fisicamente, mas não totalmente 

envolvidos na situação, não estando focados na criança, ou seja, não estão acessíveis (Field, 

1994). A disponibilidade parental e características e comportamentos dos pais estão 

associados aos problemas externalizados e internalizados das crianças, assim como 

problemas comportamentais em geral (Bosco, Renk, Dinger, Epstein, & Phares, 2003), 

sintomas depressivos e dificuldades de relacionamento (Steinberg & Davila, 2008).  

Acrescendo aos fatores laborais, as figuras parentais em sofrimento psicológico 

tendem a tornar-se mais severas nas suas práticas parentais, o que é associado a crianças com 

sintomatologia ansiosa e mais probabilidade de problemas de comportamento (Nixon, Layte, 

& Thornton, 2019). Estando a qualidade da relação pai-filho altamente relacionada com os 

resultados socioemocionais e cognitivos da criança, desempenhando um forte papel de 

proteção em situações de adversidade económica (Nixon et al., 2019), mudanças na natureza 

das relações pais-filhos durante a pandemia podem ter implicações de longo prazo para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente (Darmody et al., 2020). Um aumento nos 

relatos de ansiedade e depressão em adultos durante o período de confinamento pressupõe 

diferenças nas práticas parentais e, sobretudo, um impacto no bem-estar emocional dos seus 

filhos (Darmody et al., 2020).  Embora na maior parte das famílias portuguesas o contacto 

pais-filhos se mantenha, e ainda que os pais consigam adaptar-se positivamente aos novos 

obstáculos criados pela pandemia, estas relações são também afetadas pelo contexto 

envolvente e consequente falta de contacto com o ambiente exterior. De facto, Darmody et 

al. (2020) referem que o equilíbrio entre os múltiplos papéis sem ajuda externa, conforme 
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aconteceu no período de confinamento, pode afetar a capacidade dos pais de serem 

cuidadores apoiantes. 

 

 

4. Desenvolvimento socioemocional das crianças 

 

O efeito do ambiente familiar no desenvolvimento emocional e social da criança tem 

sido consensual na literatura (Gökçe & Yılmaz, 2018). Consistindo no ambiente mais 

imediato da criança (física, social e psicologicamente), o microssistema é o local no qual a 

criança aprende sobre o mundo, dando-lhe um ponto de referência acerca do mesmo (Swick 

& Williams, 2006) e a família, é, sem dúvida, o contexto primário e mais imediato para a 

criança aprender e desenvolver as suas capacidades (Swick & Williams, 2006). O 

desenvolvimento de competências emocionais é uma importante aquisição para a saúde e 

bem-estar e para a adaptação social e escolar, sendo que, em idade pré-escolar, exige 

aptidões que permitam às crianças corresponder às novas exigências afetivas, sociais e 

cognitivas e estabelecer relações com os pares (Machado, 2012). O desenvolvimento 

emocional nesta fase engloba as capacidades de experimentar, reconhecer, categorizar, 

nomear e regular as suas próprias emoções (Stoica & Roco, 2013). Dessa forma, e em 

contacto com as figuras parentais e outras figuras significativas, as crianças aprendem a 

expressar e a comunicar as suas necessidades e os seus interesses, o que também permite e 

potencia o estabelecimento de relações significativas (Feldman, 2015). Comportamentos 

como partilhar, agradecer ou pedir desculpa são alguns exemplos de aptidões sociais, sendo 

que as crianças capazes de realizar tais comportamentos serão, à partida, mais bem-sucedidas 

nas relações que estabelecem (Bras & Reis, 2012).  

Num estudo relacionado com horários de trabalho atípicos, concluiu-se que os 

horários de trabalho dos pais são importantes em todas as fases do desenvolvimento da 

criança e/ou jovem, embora em diferentes domínios, dependendo da idade e do estádio 

desenvolvimental em que a criança ou jovem se encontra (Li et al., 2013). Para as crianças 

em idade pré-escolar, as consequências mais consistentes referiam-se a problemas cognitivos 

e de saúde mental/comportamentais, enquanto que relativamente aos adolescentes, as 

associações entre os horários dos pais e os efeitos no jovem eram mais consistentes no que 

diz respeito a comportamentos de risco. Como moderadores destas consequências negativas, 

é possível encontrar fatores como a idade da criança, a estrutura familiar ou os rendimentos 
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do agregado familiar (Li et al., 2013). Relativamente à idade da criança, esta e o seu estádio 

de desenvolvimento constituem fatores relevantes, uma vez que os primeiros anos de vida 

constituem uma importante fase de desenvolvimento, a vários níveis (Li et al., 2013). 

Sendo o desenvolvimento e o comportamento humano produto de interações 

constantes entre a criança/jovem e o ambiente que a envolve (Bronfenbrenner, 1979), o 

ambiente familiar será o contexto mais influenciador, sobretudo nos primeiros anos de vida. 

Dumas et al. (1995) verificaram que crianças criadas em ambientes inconsistentes em casa, 

com falta de rotina ou de organização, tendem a exibir níveis mais baixos de competência 

social e níveis mais altos de problemas de comportamento. Com o confinamento, estas 

rotinas ficaram alteradas, e, sabendo que rotinas e rituais parecem atenuar o stress do 

quotidiano enquanto as famílias balançam as exigências do trabalho e da família (Fiese, 

Foley, & Spagnola, 2006), estamos perante um motivo de preocupação acrescido. No 

entanto, e em contraposição, para algumas famílias as mudanças nas rotinas causadas 

confinamento poderão ter um impacto positivo: tal como supracitado, quase metade dos 

portugueses em coabitação, nos quais se enquadram diversos casais com filhos menores, 

mencionaram que o confinamento impactou positivamente a sua relação com a família 

(DECO, 2020). Estas mudanças propiciam um ritmo de vida mais calmo para as famílias 

que se encontram em teletrabalho, o que pode aumentar a disponibilidade pessoal (Silva et 

al., 2020) e constituir uma oportunidade para melhorar a interação entre pais e filhos, 

envolvendo todos os membros do agregado em atividades familiares (Wang, Zhang, Zhao, 

Zhang & Jiang, 2020 2020).  

 

 

5. Impacto psicossocial da Covid-19 nas crianças e jovens 

 

Consequentemente à pandemia, e tendo em consideração as possíveis e expectáveis 

consequências psicossociais nos indivíduos, a OMS (2020) enfatiza a atenção que deve ser 

dada aos grupos de maior risco, referindo, também, a importância de atender às crianças e 

adolescentes. No que concerne às crianças, embora não consideradas um especial grupo de 

risco em termos de saúde física relativamente à Covid-19, podem sentir o impacto desta 

pandemia e consequente confinamento de um modo bastante amplificado.  

As consequências da pandemia ainda estão longe de ser todas conhecidas. No 

entanto, as crianças são altamente suscetíveis às preocupações dos pais, pelo que será natural 
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que absorvam alguma dessa preocupação e angústia (Robson, 2020), especialmente 

considerando a associação entre o stress e a depressão parental às dificuldades 

socioemocionais das crianças (Nixon et al., 2019). Neste sentido, e tendo em consideração 

os resultados encontrados na população a nível de saúde mental, já em época de 

confinamento, é altamente provável que a saúde e o bem-estar mental das crianças também 

possa sofrer alterações.  

Do confinamento advém algumas implicações, como a falta de rotinas (Van Lancker 

& Parolin, 2020) e sentimentos de frustração ou de informação insuficiente (Van Lancker & 

Parolin, 2020) acerca da pandemia e do futuro. Adicionalmente, e de acordo com algumas 

pesquisas anteriores, é possível que desenvolvam sentimentos de tristeza e de insegurança 

(Cacioppo & Cacioppo, 2014; Hawkley & Capitanio, 2015), frustração ou tédio (Brooks et 

al., 2020), sinais precoces de ansiedade derivados de uma preocupação constante, assim 

como sintomas depressivos, consequência de um estado de tristeza, mau humor ou falta de 

motivação (Sanders, 2020).  

Segundo os dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) (Miks & McIlwaine, 2020) em abril, 1.6 mil milhões de crianças no mundo não 

se encontravam a frequentar a escola devido à pandemia. Com o encerramento das escolas 

por um longo período, advém a diminuição da atividade física e um estilo de vida mais 

sedentário, horários de sono irregulares e mais tempo de ecrã (Rundle, Park, Herbstman, 

Kinsey, Wang, 2020). Adicionalmente, muitas crianças e jovens são acompanhadas pelo 

psicólogo escolar, pelo que não frequentar a escola implica, para muitos, a interrupção do 

aconselhamento psicológico (Robson, 2020), o que agrava a sua saúde mental, 

especialmente tendo em conta que os efeitos de desastres podem piorar muitos problemas 

pré-existentes nas crianças (Shapiro et al., 2006). 

Embora o encerramento das escolas seja a forma mais visível de impacto para as 

crianças, não é o único fator que as afeta. Quando combinado com os fatores de stress que 

advém de viver em isolamento, pode ter consequências como atraso no desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social, sendo que pode inclusive aumentar o risco de problemas 

mentais nos adolescentes (Robson, 2020). Ademais, os jovens vivenciam o distanciamento 

social e elevados níveis de isolamento, o que pode desencadear sentimentos de incerteza, 

medo e desespero (Shultz et al., 2016). Moroni, Nicoletti e Tominey (2020), com base em 

estudos anteriores, constatam que o isolamento social dos amigos e professores pode afetar 

a saúde mental, bem-estar e comportamento das crianças. Todos estes resultados realçam a 

importância das relações sociais para o bem-estar mental (Cacioppo & Cacioppo, 2014), 
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relações que o isolamento social limitou. Por definição, o bem-estar socioemocional é 

desenvolvido dentro do contexto inerente de interações sociais, sendo relevante atender às 

interações com outros familiares, colegas da escola, amigos e conhecidos, fundamentais para 

o desenvolvimento do seu bem-estar socioemocional (Thomson & McLanahan, 2012) e 

maioritariamente suspensas no período de confinamento. Neste sentido, e considerando que 

as crianças com irmãos aparentam adquirir competências sociais mais rapidamente, é 

expectável que as crianças sem irmãos sejam mais afetadas a este nível (Robson, 2020). De 

acordo com o The Children’s society (2020), há relatos de ansiedade relacionados com a 

COVID-19, sendo esta mais notória nas crianças que viviam em áreas mais afetadas pelo 

vírus, a par do sentimento de medo (Jiao et al., 2020). Num estudo realizado em Itália e 

Espanha em época de confinamento, a maioria dos pais (86%) com filhos dos 3 aos 18 anos 

relatou mudanças no comportamento dos filhos, entre as quais dificuldade de concentração, 

tédio, irritabilidade, inquietação, nervosismo e sentimentos de solidão (Orgilés, Morales, 

Delvecchio, Mazzeschi, & Espada, 2020). Na China, foram encontradas diferenças no modo 

como as crianças lidaram com o confinamento, sendo que, em crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos, verificou-se uma maior propensão a demonstrar 

necessidade de atenção e receio que os familiares adoecessem, enquanto que crianças e 

jovens entre os 6 e os 18 anos demostraram mais desatenção (Jiao et al., 2020). A 

irritabilidade tem sido descrita como transversal a todas as idades (Jiao et al., 2020) e muito 

comum nas crianças e jovens (Pisano, Galimi & Cerniglia, 2020).  

Por fim, fatores familiares, como as reações dos pais, a qualidade da relação e 

interações entre as figuras parentais e a criança influenciam as reações das crianças a 

desastres (Pfefferbaum, Jacobs, Houston, & Griffin, 2015) e, sendo os pais, geralmente, 

modelos importantes para o comportamento dos filhos, as habilidades parentais revelam-se 

ainda mais cruciais aquando do confinamento (Wang et al., 2020). Sendo a resposta de uma 

criança ao trauma baseada, não só em variáveis individuais (e.g. temperamento, 

funcionamento cognitivo), mas também distinta consoante a natureza do evento, 

experiências anteriores, suporte adulto disponível e estabilidade de uma rotina diária 

(Kilmer, Gil-Rivas & Hardy, 2013), é clara a importância da disponibilidade e práticas 

parentais, assim como o potencial negativo que as alterações na rotina poderão ter, tanto 

durante como após o confinamento.  
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Método 

 

 

1. Objetivos e hipóteses de estudo 

 
Atendendo às dificuldades de conciliação entre os domínios laboral e familiar e os 

seus impactos na interação e qualidade da relação parental, ampliados pelo período de 

confinamento, é do interesse deste estudo perceber se se verificam diferenças na 

disponibilidade psicológica parental antes e durante o período de confinamento. 

Adicionalmente, pretende-se aceder às diferenças no ajustamento socioemocional das 

crianças e jovens no período de confinamento, quando comparado com o período 

antecedente à pandemia. O estudo pretende, igualmente, compreender se o tempo em 

família, ainda que potencialmente afetado devido a elevadas horas de trabalho semanais, é 

desfrutado em qualidade, através da variável de disponibilidade parental. Deste modo, tendo 

em consideração que o envolvimento frequente entre a figura parental e o filho em atividades 

estimulantes pode reduzir significativamente os problemas de comportamento da criança 

(Rosenbaum & Morett, 2009) e que a disponibilidade psicológica dos pais funciona como 

um elemento de ligação entre características do trabalho e a qualidade das interações entre 

pais e filhos (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013), será pertinente estudar de que forma 

estas importantes componentes estão interligadas. 

Desta forma, e à luz da literatura disponível, o presente estudo pretende analisar, em 

famílias com crianças entre os 3 e os 12 anos, a associação entre os horários de trabalho 

(através das horas de trabalho semanais das figuras parentais) e a disponibilidade parental. 

Pretende, também, compreender as relações entre a disponibilidade parental e o ajustamento 

socioemocional das crianças. A par destes dois grandes objetivos, este estudo tem como 

propósito compreender de que forma a disponibilidade parental se terá alterado com a 

pandemia causada pela Covid-19, especificamente devido às medidas de confinamento 

obrigatório impostas, e qual o impacto que esta conjuntura exerceu nas crianças, a nível do 

seu comportamento e desenvolvimento socioemocional.  

Para tal, foram construídas as seguintes hipóteses de investigação:  

H1. A pandemia está associada a um menor ajustamento socioemocional das 

crianças. 
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H2. A pandemia está associada a uma menor disponibilidade psicológica parental 

para as crianças, controlando o número de horas de trabalho da figura parental. 

H3. Menor disponibilidade psicológica parental está associada a um menor 

ajustamento socioemocional das crianças. 

H4. A disponibilidade psicológica parental apresenta um efeito de moderação entre 

as horas de trabalho semanal e o ajustamento socioemocional das crianças, controlando a 

idade da criança. 

 

 

2. Participantes e procedimentos 

 
Este estudo recorreu a duas amostras independentes. A primeira decorreu de uma 

extensão do Projeto (Re)conciliar, que pretende analisar a relação entre a vida familiar e os 

horários laborais não padronizados (atípicos), tendo sido aprovado pela Comissão de Ética 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (Ref.ª 

2018/07-4).  

A recolha de dados foi realizada por via de um inquérito na plataforma digital 

Inquéritos UP, com consentimento informado a preceder o inquérito, como condição 

obrigatória para o seu preenchimento. Foram utilizadas duas estratégias de divulgação, via 

amostra por conveniência, o que possibilitou parte da recolha pelo efeito “bola de neve” e 

envio de correio eletrónico para os infantários da cidade do Porto e arredores, assim como 

para Instituições ou Associações relacionadas com a parentalidade e com crianças, 

solicitando a colaboração das Instituições na divulgação do inquérito, a par de divulgação 

no site do projeto (RE)Conciliar. Esta solicitação foi acompanhada de um texto introdutório, 

onde foram explicitados os objetivos do estudo e os critérios de inclusão, assim como 

referida a natureza voluntária da participação e a confidencialidade das respostas 

submetidas. 

Devido à interrupção abrupta da recolha, aquando as medidas de confinamento 

impostas devido à pandemia causada pela Covid-19, uma segunda amostra usou os dados do 

estudo (RE)Conciliar trabalho e família em tempo de pandemia, um estudo igualmente 

aprovado pela Comissão de Ética (Parecer Refª 2020/05-4b). Este estudo foi divulgado 

online, durante o período de confinamento, via redes sociais, bola de neve, canal institucional 

da FPCEUP e convite a empresas e associações para divulgação. As hipóteses do presente 
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estudo foram repensadas considerando a nova conjuntura e a amostra atual. Assim, o estudo 

alargou os seus critérios, analisando as hipóteses mencionadas em famílias com filhos 

menores, entre os 2 e os 17 anos. 

Tendo em conta os objetivos de investigação, procedeu-se à agregação dos dados 

recolhidos em ambas as recolhas, tendo sido definidos alguns critérios para aproximar as 

amostras em termos de características sociodemográficas, familiares e de situação face ao 

trabalho antes da pandemia. Assim, na amostra recolhida durante o confinamento procedeu-

se à retirada dos participantes que se encontravam desempregados no período que antecedeu 

a pandemia e/ou que não tinham nenhum filho com idade compreendida entre os dois e os 

dezassete anos, assim como aqueles que não coabitavam com o/a companheiro/a.  

A amostra deste estudo é constituída por 337 participantes, sendo 137 fruto da 

recolha do primeiro estudo, doravante designado Grupo 1 (amostra pré-covid) e 200 do 

segundo estudo da amostra recolhida durante o período de confinamento (Grupo 2). 

 

Tabela 1 

Tabela comparativa entre os dois grupos 

  Grupo 1 Grupo 2 

Sexo Masculino 10.9% 19% 

Feminino 89.1% 81% 

Habilitações 12º e inferior 29.2% 10% 

Superior a 12º 70.8% 90% 

Nº de filhos 1 29.9% 38.5% 

2 51.1% 55% 

3 ou mais 19% 6.5% 

Rendimento mensal Até 1200€ 12.4% 5.5% 

1200€ - 1800€ 27.7% 21% 

1800€ - 2400€ 19.7% 30.5% 

2400€ - 3000€ 16.8% 25.5% 

Acima de 3000€ 23.4% 15.5% 

Idade do/a participante M = 39.01; DP = 4.86   M = 42.14, DP = 5.03 

Idade filho mais novo M = 5.86; DP = 3.44   M = 7.67; DP = 4.28 

Horas trabalho semanais M = 37.72; DP = 8.84  M = 33.81; DP = 17.92 
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Em ambos os grupos, todos os participantes estavam empregados no período 

antecedente ao confinamento, vivem em coabitação com o/a companheiro/a e têm pelo 

menos um filho com idade compreendida entre os 2 e os 17 anos. No segundo grupo, no 

período de confinamento, 70.5% dos participantes encontravam-se empregados e em 

teletrabalho, 9.5% empregados e em casa em apoio aos filhos, 5.5% em layoff e 5% 

empregados sem exercício ativo. Apenas 11% se encontravam empregados e em exercício 

ativo no local de trabalho. Ainda neste grupo, 65.5% dos participantes referem ter sentido 

algumas alterações no comportamento do filho mais novo desde o início do período de 

confinamento e 4.5% referiram muitas alterações; 26.5% não notaram alterações. 

Através dos testes de independência de qui-quadrado, verificou-se que os dois grupos 

diferem significativamente em função das proporções de escolaridade [χ2(1, 379) = 24.09, 

p < .001], uma vez que no grupo dois há significativamente mais participantes com 

escolaridade superior ao 12º ano do que no grupo 1 e de número de filhos [χ2(2, 379) = 

19.32, p < .001], havendo discrepância na proporção relativamente ao número de 

participantes com um filho e com três ou mais filhos (Cf. Tabela 1). 

Relativamente à idade do filho mais novo, através de um teste t para amostras 

independentes, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas [t(326) = -4.28, p 

<.001], sendo no grupo 1 a média significativamente inferior (M = 5.86, DP = 3.43) à 

verificada no grupo 2 (M = 7.67, DP = 4.28). Relativamente ao sexo [χ2(1, 379) = 3.29, p = 

.070] e ao rendimento mensal do agregado familiar [χ2(4, 375) = 8.05, p = .090], não há 

diferenças estatisticamente significativas ao nível das proporções entre os dois grupos.  Há 

ainda diferenças nas horas de trabalho semanais [t(276) = 2.53, p = .012], como seria 

expectável devido às modificações nos horários e regimes de trabalho no período de 

confinamento (grupo 2), o que reflete menos horas de trabalho e maior variabilidade de 

respostas a este nível. 

 

 

3. Instrumentos 

 
Previamente à administração dos questionários, estes foram submetidos a reflexões 

faladas com pessoas que se enquadravam na amostra pretendida, segundo os critérios de 

inclusão: coabitavam com o/a companheiro/a, estavam empregados e tinham pelo menos 

um(a) filho/a menor. O segundo estudo procedeu igualmente a reflexões faladas com 
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diversos participantes. Através deste procedimento, foi possível reformular algumas 

questões, clarificando as que poderiam suscitar mais dúvidas, adequando, assim, a 

linguagem e a formulação das mesmas aos participantes, melhorando a adequação do 

protocolo à população alvo. 

 

3.1 Questionário Sociodemográfico 

Para a recolha de alguns dados sociodemográficos relevantes, foi utilizado um breve 

questionário, com questões como, entre outras, a idade, escolaridade, número de filhos/as, 

assim como informações mais específicas relativas ao domínio laboral, entre elas o setor e 

horário de trabalho. Além disso, no segundo protocolo foi também questionada a perceção 

das alterações do comportamento dos/as filhos/as, assim como as alterações ao nível do 

regime e horário de trabalho. 

 

3.2 Psychological Availability for Children Scale (Danner-Vlaardingerbroek, 

Kluwer, Van Steenbergen, & Van Der Lippe, 2013; Matias, Ferreira, & Matos, 2014)  

A escala da disponibilidade psicológica para a criança é constituída por oito itens, 

com uma escala de sete pontos, que compreende as respostas entre o 1 – discordo totalmente 

e o 7 – concordo totalmente. Alguns exemplos de itens são: “Pense no modo como se sente 

após um dia de trabalho, relativamente ao seu filho mais novo/à sua filha mais nova… estou 

totalmente disponível para atividades com o meu filho/a minha filha” e “estou demasiado 

preocupada/o para ter interesse naquilo que o meu filho/a minha filha está a fazer”, havendo 

assim itens na positiva e na negativa para avaliar esta dimensão. Esta escala apresentou uma 

consistência interna adequada no presente estudo (α =.839). 

 

3.3 Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997; Adaptação 

portuguesa de Fleitlich, Loureiro, Fonseca, & Gaspar, 2005) 

O SDQ é um instrumento que permite aceder ao ajustamento psicossocial da criança, 

possibilitando a identificação de problemas de comportamento, problemas relacionais e 

emocionais (Goodman, 1997; Kersten et al., 2015). Este instrumento pode ser aplicado aos 

professores ou aos pais da criança/jovem com idade compreendida entre os 2 e os 17 anos 

de idade (Croft et al., 2015; Kersten et al., 2015), tendo sido administrado apenas a pais no 

presente estudo que foram instruídos a reportar-se ao filho mais novo. É composto por 25 

itens (alguns positivos e outros negativos) divididos por cinco subescalas de comportamento 

(sintomas emocionais, problemas de comportamento, hiperatividade, problemas de 
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relacionamento, comportamento pró-social), com três possibilidades de resposta: “não é 

verdade”, “é um pouco verdade”, “é muito verdade”. Os itens podem ser reunidos para 

agregar os problemas de internalização, através da junção das subescalas problemas 

emocionais e problemas com os pares, e os problemas de externalização, com as subescalas 

problemas de conduta e hiperatividade. Os restantes itens constituem a subescala de 

comportamento pró-social. 

No presente estudo foram retirados 8 itens, que devido à situação do período de 

confinamento não se enquadravam no panorama atual da vida da criança, nomeadamente os 

itens relativos a interações com pares, como por exemplo o item “As outras crianças metem-

se com ele/a, ameaçam-no/a ou intimidam-no/a”. Foram assim retirados os itens 9, 11, 14, 

16, 17, 19, 22 e 23 pertencentes a várias subescalas. 

Goodman, Lamping e Ploubidis (2010) recomendam, em amostras com crianças de 

“baixo-risco”, a referida agregação de subescalas. Neste sentido, procedeu-se à junção das 

subescalas sintomas emocionais e relacionamento com os colegas na subescala problemas 

de internalização (5 itens) e à aglomeração das subescalas de problemas de comportamento 

e hiperatividade, para constituir uma subescala denominada de problemas de externalização 

(composta por 9 itens), sendo a terceira subescala denominada de comportamento pró-social 

(3 itens). Verificou-se a consistência interna da totalidade dos itens utilizados neste 

instrumento, concluindo-se que estes itens apresentam uma consistência interna razoável (α 

= .788). O alfa de Cronbach da escala relativa a problemas de internalização apresentou uma 

consistência interna baixa (α = .596 no grupo 1; α = .599 no grupo 2); a escala relativa a 

dificuldades de externalização apresentou uma consistência interna adequada (α = .775 no 

grupo 1; α = .846 no grupo 2) e, por fim, a escala de comportamento pró-social, apresentou 

uma consistência interna baixa (α = .605 no grupo 1; α = .630 no grupo 2). A baixa 

consistência encontrada neste instrumento vai ao encontro de resultados encontrados em 

vários estudos (e.g., Goodman, 2001; Smedje, Broman, Hetta, & Von Knorring, 1999). Estes 

valores podem ser explicados devido ao escasso número de itens em cada escala, mas 

também podem significar que as escalas medem um conteúdo mais heterogéneo do que o 

pretendido (Smedje et al., 1999). 
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4. Procedimentos de análise 

 

As análises dos dados foram realizadas com recurso ao programa IBM SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versão 26. Para testar as hipóteses usou-se a 

ANOVA para comparação de médias entre os dois grupos, regressões lineares múltiplas e a 

extensão PROCESS Macro versão 3.5, de Andrew Hayes para a testagem do modelo de 

moderação.  

As variáveis foram analisadas no que diz respeito à existência de outliers, não tendo 

sido observados valores extremos, pelo que não se procedeu a nenhum tratamento a este 

nível. Também relativamente a valores omissos, não foi realizado nenhum procedimento, 

uma vez que tinham uma baixa prevalência, sempre abaixo de 5% (exceto na variável “horas 

de trabalho semanais”, com uma prevalência de 8.6%), pelo que foram apenas tratados como 

dados omissos aquando a sua presença nas análises. 

Foram realizados testes de independência de qui-quadrado, com o intuito de verificar 

se os dois grupos diferiam em proporção de alguns fatores sociodemográficos: sexo, 

escolaridade, rendimento mensal, número de filhos e um teste t para amostras independentes 

para verificar as diferenças relativas à idade do filho mais novo. 

 

 

Resultados 

 
 

1. Comparações entre grupos - diferenças pré-pandemia e confinamento  

 

Uma vez que os dois grupos diferem significativamente em função das proporções 

de escolaridade, número de filhos e idade do filho mais novo, estas variáveis foram 

controladas nas análises subsequentes. 

No sentido de se comparar o ajustamento socioemocional das crianças entre os dois 

grupos (pré-pandemia e confinamento) foi aplicada uma ANCOVA, controlando o efeito das 

variáveis supracitadas, para cada variável dependente do SDQ. 

Os resultados obtidos indicam que os comportamentos de internalização da criança 

diferem significativamente em função do grupo [F(1, 319) = 6.77, p = .010, ηp2 = .021] 

depois de se controlar o efeito da idade do filho mais novo [F(1, 319) = 8.36, p = .004, ηp2 
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= .026], do número de filhos [F(1, 319) = .12, p = .728, ηp2 < .001] e da escolaridade [F(1, 

319) = 5.03, p = .026, ηp2 = .016]. As dificuldades de internalização mostraram-se 

significativamente mais elevadas no grupo 2 – durante o confinamento (M = 1.82, DP = 

0.12) do que no grupo 1, relativo ao período anterior ao confinamento (M = 1.30, DP = 0.15). 

A idade do filho mais novo, explicando 2.6% da variância não explicada por outras variáveis, 

e a escolaridade, explicando 1.6%, têm um efeito significativo nas dificuldades de 

internalização das crianças, sendo que quanto mais velha a criança e quanto menor a 

escolaridade dos pais, maiores são as dificuldades de internalização. 

Relativamente ao comportamento externalizado, não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos [F(1, 325) = 1.09, p = .298, ηp2 = .003], 

depois de controlado o efeito do número de filhos [F(1, 325) = .02, p = .889, ηp2 < .001], da 

escolaridade [F(1, 325) = 2.04, p = .154, ηp2 = .006] e da idade do filho mais novo [F(1, 

325) = 31.37, p < .001, ηp2 = .088]. Apenas a idade do filho mais novo mostra um efeito 

significativo nas dificuldades de externalização das crianças, explicando 8.8% da variância 

não explicada pelas outras variáveis, sendo que quanto mais velho, menos dificuldades de 

externalização. 

No que diz respeito ao comportamento pró-social, os resultados indicam que difere 

significativamente em função do grupo [F(1, 319) = 6.77, p = .010, ηp2 = .021], após 

controlado o efeito da variável número de filhos [F(1, 320) = 12.24, p = .001, ηp2 = .037], 

escolaridade [F(1, 320) = .13, p = .714, ηp2 < .001] e idade do filho mais novo [F(1, 320) = 

1.80, p = .181, ηp2 = .006]. O comportamento pró-social tem valores significativamente mais 

elevados no grupo 1 – pré confinamento (M = 4.81, DP = 0.12) do que no grupo 2 (M = 3.63, 

DP = 0.10). O número de filhos apresenta um efeito estatisticamente significativo no 

comportamento pró-social das crianças, explicando 3.7% da variância, sendo que ter mais 

filhos está associado a valores mais elevados de comportamento pró-social do filho mais 

novo. 

Deste modo, a pandemia parece estar associada a um relato de maior grau de 

dificuldades de internalização e a resultados inferiores ao nível do comportamento pró-social 

das crianças do que a situação pré-pandemia. Adicionalmente, 70% dos participantes do 

segundo grupo referem ter notado entre algumas a muitas alterações no comportamento dos 

filhos desde o início do período de confinamento. 

No sentido de se comparar a disponibilidade psicológica parental entre os dois grupos 

(pré-pandemia e confinamento) foi aplicada uma ANCOVA, controlando o efeito das 

variáveis idade do filho mais novo, número de filhos e escolaridade, assim como o número 
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de horas de trabalho semanais, uma vez que, como as horas de trabalho semanais diferem 

entre os dois grupos, o seu potencial efeito deverá ser controlado aquando analisadas as 

diferenças na disponibilidade parental.  

Os resultados obtidos indicam que a disponibilidade parental difere 

significativamente em função do grupo [F(1, 331) = 22.95, p < .001, ηp2 = .065) depois de 

controlado o efeito das horas de trabalho semanais [F(1, 185) = .29, p = .598, ηp2 = .001), 

da escolaridade [F(1, 331) = .25, p = .615, ηp2 = .001], do número de filhos [F(1, 331) = 

5.63, p = .018, ηp2 = .017] e da idade do filho mais novo [F(1, 331) = 3.90, p = .049, ηp2 = 

.012]. Há diferenças estatisticamente significativas na disponibilidade parental para os 

filhos, antes e durante o período de confinamento, sendo que no período que antecedeu a 

pandemia verifica-se uma maior disponibilidade psicológica para a criança (M = 46.20, DP 

= 0.74), quando comparada com o período de confinamento (M = 41.50, DP = 0.60). 

Verificou-se ainda que o número de filhos (1.7% da variância) e a idade do filho mais novo 

(1.2% da variância) têm um efeito estatisticamente significativo na disponibilidade parental, 

no sentido em que ter mais filhos está associado a menor disponibilidade parental e quanto 

mais velho é o filho mais novo, maior é esta disponibilidade. Como reportado, as horas de 

trabalho semanais e a escolaridade não revelam efeitos significativos.  

 

 

2. Relações entre as variáveis 

 

Realizaram-se regressões lineares múltiplas, com o objetivo de analisar se a 

disponibilidade parental prediz o ajustamento socioemocional das crianças, nas três 

dimensões do SDQ anteriormente referidas. Foi elaborado um modelo de regressão linear 

múltipla, com base no método confirmatório (método enter), por forma a identificar o efeito 

preditor da disponibilidade psicológica para a criança nos resultados socioemocionais das 

crianças: dificuldades de internalização, dificuldades de externalização e comportamento 

pró-social. Este efeito foi testado separadamente para cada um dos grupos. 

 Uma vez que a idade da criança pode ser um fator preponderante no tipo de 

resultados obtidos nas escalas do SDQ, a idade do filho mais novo foi controlada nos 

modelos. Assim, a disponibilidade psicológica, a idade da criança, a escolaridade e o número 

de filhos, foram as variáveis independentes incluídas. Dada a sua natureza categorial, a 

escolaridade e o número de filhos foram tratadas como variáveis dummy, tendo a 



 

24 
 

escolaridade como categoria de referência o 12º ano ou inferior e o número de filhos como 

referência o 1 filho. 

Através do modelo de regressão linear múltipla, com o objetivo de identificar 

preditores das dificuldades de internalização da criança, o modelo de regressão explica cerca 

de 10% da variância das dificuldades de internalização no grupo pré-pandemia [r2aj = .10, 

F(5, 131) = 4.15, p = .002]  e 8% no grupo durante pandemia [r2aj = .08, F(5, 181) = 4.33, p 

= .001]. 

No grupo pré-pandemia verifica-se que a disponibilidade parental [t(134)= - 2.38, p 

= .019, B = -.04, β = - .20, SE = 0.02, IC95% = -0.07;-0.01], a idade da criança [t(134) = 

2.66, p = .009, B = .10, β = .23, SE = 0.04, IC95% = 0.03;0.18] e a escolaridade da figura 

parental [t(131) = -2.41, p = .017, B = -.69, β = -0.20, SE = 0.29, IC95% = -1.26;-0.12] se 

revelaram preditores significativos das dificuldades de internalização. Quanto menor a 

disponibilidade psicológica parental, maior a idade da criança e menor a escolaridade dos 

pais, maiores indicadores de dificuldades de internalização foram reportados. Por sua vez, 

relativamente ao número de filhos, não houve diferenças significativas entre ter um filho ou 

dois [t(131) = .49, p = .625, B = .14, β = .05, SE = 0.29, IC95% = -0.44;0.72], ou entre ter 

um ou 3 ou mais filhos [t(131) = .13, p = .896, B = .05, β = .01, SE = 0.38, IC95% = -

0.7;0.80]. 

No grupo em situação de confinamento, a disponibilidade parental [t(184) = - 2.73, 

p = .007, B = -.04, β = - .19, SE = 0.01, IC95% = -0.07;-0.01] manteve-se como um preditor 

significativo das dificuldades de internalização da criança, sendo que o número de filhos 

também se mostrou significativo - ter dois filhos vs. ter um relaciona-se com as dificuldades 

de internalização [t(184) = -2.86, p = .005, B = -.76, β = -.22, SE = 0.27, IC95% = 1.29; -

0.24], ou seja, as dificuldades são menores quando os casais têm dois filhos, 

comparativamente a ter um. A idade da criança [t(184) = 1.59, p = .113, B = .05, β = .12, SE 

= 0.03, IC95% = 0.01;0.11], a escolaridade da figura parental [t(184) = -.76, p = .447, B = -

.31, β = -.05 SE = 0.41, IC95% = -1.12;0.50] e ter 3 ou mais filhos vs. ter um [t(184) = .56, 

p = .579, B = .30, β = .04, SE = 0.53, IC95% = -0.75;1.34] não se mostraram preditores 

significativos das dificuldades de internalização. 

Relativamente às dificuldades de externalização, verificou-se que o modelo de 

regressão explica cerca de 9% da variância das dificuldades de externalização no grupo pré-

pandemia [r2aj = .09, F(5, 131) = 3.58, p = .005] e cerca de 24% da variância das dificuldades 

de externalização no grupo durante pandemia [r2aj = .24, F(5, 187) = 12.87, p < .001].  
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No grupo pré-pandemia verifica-se que a disponibilidade parental [t(131) = -3,15, p 

= .002, B = -.12, β = -.27, SE = 0.04, IC95% = -0.20;-0.05] e o número de filhos - ter 3 ou 

mais filhos vs. ter um filho [t(131) = -1.98, p = .049, B = - 1.71, β = -.19, SE = 0.86, IC95% 

= -3.41; -0.01] são preditores das dificuldades de externalização. Quanto menor a 

disponibilidade psicológica parental, maiores indicadores de dificuldades de externalização 

foram reportados, assim como ter três filhos ou mais vs. ter um se relaciona com as 

dificuldades de externalização, na medida em que as dificuldades decrescem quando têm 3 

ou mais filhos, comparativamente a ter um filho. Relativamente à idade da criança, [t(131) 

= -.97, p = .332, B = -.09, β = -.08, SE = 0.09; IC95% = -0.26;0.09], à escolaridade da figura 

parental [t(131) = -1.26, p = .212, B = -.82, β = -.11, SE = 0.65, IC95% = -2.10;0.47] e à 

diferença entre um ou dois filhos [t(131) = .72, p = .471, B = .48, β = .07, SE = 0.66, IC95% 

= -0.83;1.79], não se revelam preditores significativos das dificuldades de externalização. 

No grupo 2, durante pandemia, tanto a disponibilidade [t(187) = -5.12, p < .001, B = 

-0.15, β = -.33, SE = 0.03, IC95% = -0.21;-0.09] como a idade da criança  [t(187) = -5.44, p 

< .001, B = -.34, β = -.36, SE = 0.06, IC95% = -0.47;-0.22] se revelam preditores 

significativos das dificuldades de externalização da criança, sendo que, quando a 

disponibilidade é menor e a idade da criança também é menor, há maiores indicadores de 

dificuldades de externalização. Não se verificam diferenças estatisticamente significativas 

entre ter um ou dois filhos [t(187) = -.51, p = .611, B = -.28, β = -.04, SE = 0.56, IC95% = -

1.38; 0.81], um ou três filhos [t(187) = .57, p = .567, B = .64, β = .04, SE = 1.12, IC95% = -

1.56;2.84], nem relativamente à escolaridade ser inferior ou superior ao 12º ano [t(187) = -

.04, p = .965, B = -.04, β < -.01, SE = 0.85, IC95% = -1.71;1.63], pelo que estas variáveis 

não se mostraram preditores significativos das dificuldades de externalização. 

No que diz respeito ao comportamento pró-social, o modelo de regressão explica 

cerca de 13% da variância do comportamento pró-social no grupo pré-pandemia [r2aj = .13, 

F(5, 131 = 5.18, p < .001] e cerca de 23% da variância no grupo durante pandemia [r2aj = 

.23, F(5, 182) = 12.21, p < .001].  

No grupo pré-pandemia verifica-se que a disponibilidade parental [t(131) = 3.57, p 

< .001, B = .05, β = .30, SE = .01, IC95% = 0.02;0.07] e a idade da criança [t(131) = 2.42, p 

= .017, B = .07, β = .20, SE = 0.03, IC95% = 0.01;0.13] são preditores significativos do 

comportamento pró-social das crianças. Quando a disponibilidade parental e a idade da 

criança são mais elevadas, os indicadores de comportamento pró-social reportados são 

também mais elevados. Por sua vez, no que diz respeito ao número de filhos e à escolaridade 

da figura parental, não há diferenças significativas entre ter um filho ou dois [t(131) = .86, p 
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= .391, B = .19,  β = .08, SE = 0.22, IC95% = -0.25;0.62], entre ter um e três ou mais [t(131) 

= .74, p = .459, B = .42, β = .07, SE = 0.29, IC95 = -0.35;0.78] nem entre níveis de 

escolaridade [t(131) = 1.92, p = .058, B = .42, β = .16, SE = 0.22, IC95% = -0.01;0.05], pelo 

que não se revelam preditores significativos do comportamento pró-social das crianças. 

No grupo 2 - durante pandemia, a disponibilidade parental [t(182) = 5.84, p < .001, 

B = .07, β = .38, SE = 0.01, IC95% = 0.05;0.09] mantem-se um preditor significativo do 

comportamento pró-social das crianças. Há diferenças estatisticamente significativas entre 

ter dois filhos vs. um filho [t(182) = 5.24, p < .001, B = 1.13, β = .36, SE = 0.22, IC95% = 

0.71;1.56] e entre ter 3 ou mais filhos vs. um filho [t(182) = 2.90, p = .004, B = 1.24, β = 

.20, SE = 0.43, IC95% = 0.40;2.09], sendo que, quando os casais têm dois ou três ou mais 

filhos, o comportamento pró-social é mais elevado, quando comparado com ter um filho. 

Não se encontram diferenças relativamente à escolaridade da figura parental [t(182) = -.95, 

p = .345, B = -.32, β = -.06, SE = 0.34, IC95% = -0.99;0.35] e a idade da criança não é 

preditora do seu comportamento pró-social [t(182)= .10, p = .918, B < .01, β = .01, SE = 

0.03, IC95% = -0.05, 0.05]. 

 

Tabela 2 

Regressão Linear Múltipla (método enter) das variáveis em estudo e o ajustamento 

socioemocional 

 

 

 Internalização Externalização Comportamento pró-social 

 1 2 1 2 1 2 

Disponibilidade 

parental 
β    - .20** - .19** -.27** -.33** .30**  .38** 

Idade da criança β 23** .12 -.08 -.36** .20** .01 

Nº de filhos 

2 vs. 1 filho 
β .05 -.22** .07 -.04 .08 .36** 

Nº de filhos 

3 ou mais vs. 1 filho 

 

β 

 

.01 

 

.04 

 

-.19* 

 

.04 

 

.07 

 

.20** 

Escolaridade β -.20** -.05 -.11 < -.01 .16 -.06 

Nota. * p < .05. ** p < .01 



 

27 
 

Por forma a verificar se a disponibilidade psicológica parental apresenta um efeito 

de moderação entre as horas de trabalho semanal e o ajustamento socioemocional das 

crianças, foi realizado um modelo de moderação, com recurso ao PROCESS macro. Para 

este modelo, as variáveis foram centradas na média, a variável idade da criança foi 

controlada e os dois grupos foram testados separadamente. 

Relativamente ao grupo um, verifica-se que não há diferenças estatisticamente 

significativas nos modelos de regressão relativos às dificuldades de internalização [F(4, 123) 

= 2.31, p = .061,  r2 = .07] e de externalização [F(4, 123) = 2.16, p = .077,  r2 = .07]. Há 

diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao modelo de regressão do 

comportamento pró-social [F(4, 123) = 4.79, p = .001,  r2 = .13]. Não foram encontrados 

efeitos significativos de moderação em nenhum dos modelos (cf. tabela 3). 

 

Tabela 3 

Efeitos de moderação da disponibilidade parental entre as horas de trabalho semanais e o 

ajustamento socioemocional dos filhos – Grupo 1 (N=137) 

 

 

 β t p 

 

 

Dificuldades de internalização 

 

Horas de trabalho semanais < .01 .37 .711 

Disponibilidade parental -.03 -2.09 .038* 

Interação < .01 .63 .529 

Idade criança .08 2.39 .019* 

Dificuldades de 

externalização 

Horas de trabalho semanais .04 1.09 .277 

Disponibilidade parental -.09 -2.18 .031* 

Interação < -.01 -.65 .517 

Idade criança -.05 -.50 .619 

Comportamento Pró-social 

Horas de trabalho semanais < -.01 -.22 .824 

Disponibilidade parental .05 3.39 < .001** 

Interação < .01 .93 .353 

Idade criança .04 1.37 .173 

Nota. * p < .05. ** p < .01 
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No segundo grupo, verificam-se diferenças estatisticamente significativas nos 

modelos de regressão relativos às dificuldades de internalização [F(4, 163) = 2.94, p = .022,  

r2 = .07], de externalização [F(4, 169) = 14.86, p < .001,  r2 = .26], assim como no modelo 

de regressão do comportamento pró-social [F(4, 166) = 6.59, p = .001,  r2 = .13]. Não foram 

encontrados efeitos significativos de moderação em nenhum dos modelos (cf. tabela 4). 

 

Tabela 4 

Efeitos de moderação da disponibilidade parental entre as horas de trabalho semanais e o 

ajustamento socioemocional dos filhos – Grupo 2 (N=200) 

 
 

 

Discussão 

 

Este estudo pretendeu analisar as diferenças entre a disponibilidade parental anterior 

ao e durante o período de confinamento, assim como analisar as diferenças no ajustamento 

socioemocional das crianças e jovens em três dimensões: dificuldades de internalização, de 

externalização e comportamento pró-social. Testou-se, ainda, o efeito preditor da 

 β t p 

 

 

Dificuldades de 

internalização 

 

Horas de trabalho semanais < -.01 1.08 .279 

Disponibilidade parental -.04 -2.52 .013* 

Interação < -.01 -.95 .346 

Idade criança .06 1.84 .068 

Dificuldades de 

externalização 

Horas de trabalho semanais < -.01 - .45 .656 

Disponibilidade parental -.15 - 4.90 < .001** 

Interação < .01 1.38 .171 

Idade criança -.32 -4.74 < .001** 

Comportamento Pró-social 

Horas de trabalho semanais < .01 .73 .467 

Disponibilidade parental .06 5.06 < .001** 

Interação < .01 -.04 .969 

Idade criança -.03 -1.15 .252 

Nota. * p < .05. ** p < .01 
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disponibilidade psicológica parental em cada subescala do ajustamento socioemocional, para 

cada um dos grupos, controlando os efeitos de variáveis que poderiam influenciar os 

resultados entre eles. Estudou-se igualmente o efeito moderador da disponibilidade 

psicológica parental entre as horas de trabalho semanais e o ajustamento socioemocional dos 

filhos.  

Os resultados obtidos sugerem que a pandemia está associada a um maior grau de 

dificuldades de internalização. Este resultado vai ao encontro da hipótese formulada (H1) de 

que a pandemia está associada a um menor ajustamento socioemocional das crianças. Sendo 

as dificuldades de internalização associadas a problemas relacionados com a depressão, 

ansiedade e humor desorganizado (Garnefski, Kraaij, & Etten, 2005), e tendo em 

consideração a literatura já existente acerca dos impactos a curto prazo das medidas de 

confinamento, estes resultados coincidem com os efeitos referenciados como mais comuns 

nas crianças em época de pandemia – o stress, ansiedade e medo (e.g. Sanders, 2020), 

embora com uma magnitude não muito elevada. Assim, estes resultados vão ao encontro, 

não só de resultados de estudos anteriores, relativos a reações a desastres e situações 

traumáticas, que avançam a forte possibilidade de consequências biopsicossociais, como 

danos a nível emocional (e.g., Ports, Ford, & Merrick, 2016), como a estudos recentes que 

refletem de que modo o isolamento social pode afetar a saúde mental, o bem-estar e o 

comportamento das crianças (Moroni et al., 2020). Adicionalmente, verificou-se que há um 

efeito significativo da escolaridade da figura parental nas dificuldades de internalização das 

crianças, sendo que quanto menor a escolaridade dos pais, maiores são as dificuldades de 

internalização. Tal resultado poderá ser explicado devido às diferenças de expetativas, 

crenças e atitudes perante os filhos, dependentes do estatuto socioeconómico, muito ligado 

ao nível de escolaridade. Pais de diferentes níveis socioeconómicos têm usualmente 

diferentes abordagens e práticas parentais, tendo alguns estudos reportado que pais com um 

nível socioeconómico mais elevado tendem a ser mais sensíveis, compreendendo mais 

frequentemente os sinais da criança e sendo responsivos, em contraste com os de estatuto 

socioeconómico baixo, que usualmente são mais controladores e restritivos (Hoff & Laursen, 

2019). 

Não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos a 

nível das dificuldades de externalização. Estes resultados são inconsistentes com alguns 

estudos realizados recentemente, que referem um aumento de irritabilidade e desatenção nas 

crianças e jovens, transversal a todas as idades, especialmente no caso da irritabilidade (Jiao 

et al., 2020; Pisano et al., 2020). Poder-se-á explicar esta ausência de diferenças tendo em 
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consideração que poderá ser um tipo de dificuldades com maior expressão num período 

posterior ao acontecimento, uma vez que as consequências de externalização após algum 

acontecimento não normativo se podem manifestar mais tarde no desenvolvimento da 

criança, potencialmente na adolescência e até na idade adulta (Grasso, Ford & Briggs-

Gowan, 2012). Deste modo, poderão ser dificuldades que surjam em momentos 

subsequentes ao confinamento, e não de modo imediato, ou poderemos estar perante uma 

maior responsividade dos pais a nível dos comportamentos de externalização. 

O resultado de menores níveis de comportamento pró-social no grupo da amostra 

recolhida durante o confinamento pode ser explicado pelo facto de durante o período de 

confinamento não existirem ocasiões de socialização, a não ser com o agregado familiar e 

através de plataformas digitais, não sendo possível verificar as mesmas demonstrações de 

partilha ou comportamentos pró-sociais nas crianças, especialmente nas que não têm irmãos. 

Já que em circunstâncias normativas as crianças com irmãos aparentam desenvolver mais 

rapidamente as suas competências sociais (Robson, 2020), seria de esperar que em período 

de confinamento as crianças sem irmãos fossem mais afetadas ao nível do comportamento 

pró-social e das competências a ele associadas. O número de filhos apresentou um efeito 

estatisticamente significativo no comportamento pró-social das crianças em situação de 

confinamento, o que seria expectável na medida em que, no caso dos filhos únicos, os pais 

não têm referencias de contacto com outras crianças no período de confinamento, 

respondendo “não se aplica” ao item da escala que a requer. No entanto, ainda que seja uma 

consequência esperada e, de certa forma, resultados normativos tendo em conta o panorama, 

será necessário atender a estes fatores, uma vez que um elevado número de semanas ou 

meses foi vivido apenas em agregado familiar, o que acarreta implicações para as crianças e 

jovens, privados de outros contextos e de interações sociais fundamentais para o 

desenvolvimento do seu bem-estar socioemocional (Thomson & McLanahan, 2012). 

Deste modo, a Hipótese 1 é parcialmente confirmada, uma vez que a nível das 

dificuldades de internalização e do comportamento pró-social há piores resultados no grupo 

2, mas não no que diz respeito às dificuldades de externalização. Poderá ser possível que as 

crianças e jovens portugueses tenham lidado com o confinamento com alguns receios, 

ansiedades e medos, e daí as dificuldades de internalização se demonstrarem mais elevadas. 

Por outro lado, poderemos estar perante uma amostra constituída por mais raparigas do que 

rapazes, e, nesse caso, estes resultados vão ao encontro da literatura que demonstra uma 

maior predisposição das raparigas para dificuldades de internalização, tendendo a apresentar 

maiores níveis de ansiedade e medo (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003), enquanto 
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que os rapazes tendencialmente apesentam níveis mais elevados de dificuldades de 

externalização do que as raparigas (Grasso et al., 2012). De facto, apesar das potenciais 

consequências negativas advindas do confinamento e isolamento social, e podendo esta 

conjuntura desencadear comportamentos que algumas crianças e jovens, em circunstâncias 

de vida normativas (sem pandemia), não exibiriam (Urbina-Garcia, 2020), é também 

expectável que crianças ou jovens anteriormente mais frágeis estejam mais predispostos a 

apresentar mais dificuldades de ajustamento. Esta ideia foi referida por Ramírez et al. (2020), 

que afirma que indivíduos com algum tipo de transtorno anterior ao confinamento irão, 

possivelmente, experienciar o aumento desses sintomas e consequente agravamento da sua 

saúde mental. Ademais, havendo associação entre o sofrimento psicológico das figuras 

parentais e práticas parentais mais severas, por sua vez associadas a sintomatologia ansiosa 

e maior probabilidade de problemas de comportamento nos filhos (Nixon et al., 2019), e com 

o aumento já conhecido dos relatos de ansiedade e depressão em adultos durante o período 

de confinamento, pressupõe-se um impacto no bem-estar emocional dos seus filhos 

(Darmody et al., 2020), tal como o presente estudo sugere.  Cerca de 70% dos participantes 

do segundo grupo referem ter notado alterações no comportamento dos filhos, entre algumas 

a muitas, embora esta afirmação não transpareça em que sentido estas alterações ocorreram, 

ou seja, não significa necessariamente sempre uma pioria ou mau ajustamento. Esta 

percentagem reflete uma maioria considerável, embora inferior à verificada em alguns 

estudos, como o de Orgilés et al. (2020), realizado em Itália e Espanha, em que 86% dos pais 

relataram mudanças no comportamento dos filhos. Estas diferenças poderão ser explicadas 

por diversos fatores, nomeadamente características específicas dos sistemas familiares, mas 

é importante ter em conta que o impacto da pandemia, nos primeiros meses, foi de bastante 

maior expressão a nível de saúde pública nestes dois países, quando comparados a Portugal.  

Relativamente à disponibilidade psicológica parental, a hipótese formulada (H2) é 

confirmada, uma vez que há valores significativamente mais elevados de disponibilidade 

psicológica para a criança no grupo da amostra recolhida no período antecedente à pandemia, 

mesmo controlando os efeitos do número de horas de trabalho. O número de filhos e a idade 

da criança demonstraram um efeito significativo na disponibilidade parental. O facto de o 

número de filhos ter um efeito significativo vai ao encontro dos resultados obtidos por 

Danner-Vlaardingerbroek et al. (2013), que verificaram uma associação negativa entre o 

número de filhos e a disponibilidade psicológica para o/a companheiro/a, sugerindo que a 

disponibilidade psicológica é, assim, dividida com os restantes membros do agregado 

familiar. Assim, seria igualmente expectável que a disponibilidade para os filhos fosse 
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influenciada por esta característica do agregado familiar. Relativamente à idade ter um efeito 

significativo, coincide, também, com estudos anteriores que referem o facto de as 

crianças/jovens percecionarem um decréscimo do envolvimento e apoio dos pais à medida 

que vão crescendo (DeGoede et al., 2009). 

Relativamente à diminuição da disponibilidade psicológica no período de 

confinamento, este resultado reflete que, embora a maioria dos pais esteja também confinado 

à sua habitação – no presente estudo, apenas 11% dos participantes se encontravam em 

exercício ativo no local de trabalho, pelo que os restantes viram as suas rotinas 

significativamente alteradas – tal não significa uma maior disponibilidade psicológica. 

Poderia ser expectável, numa primeira análise, que esta aumentasse, uma vez que muitos dos 

participantes viveram a suspensão da atividade de trabalho ou a redução de horas de trabalho 

semanais, anteriormente dimensões muito impactantes na disponibilidade psicológica 

(Gallie & Russell, 2009; Jacob et al., 2008). No entanto, como se pode verificar através da 

breve revisão da literatura supracitada, a pandemia tem um impacto psicossocial muito 

significativo. Poderá, neste panorama, ser ainda mais complexo e desafiante manter uma 

distinção clara entre o trabalho e outros domínios (Dockery & Bawa, 2020), tendo seis em 

cada dez pessoas em situação de coabitação referido situações de conflito familiar, a maioria 

devido ao confinamento ao mesmo espaço durante um longo período (Deco Proteste, 2020). 

Desta forma, não deveremos atender apenas à redução ou suspensão da atividade laboral, 

sendo necessário ter em conta todas as modificações e fatores causadores de stress e 

ansiedade, que conduzem a uma diminuição da disponibilidade ou disposição para a família 

e, consequentemente, da disponibilidade parental. Na verdade, muitos trabalhadores revelam 

sentir o tempo como improdutivo e desgastante, assim como uma maior pressão na gestão 

das tarefas nas famílias com filhos menores (Silva et al., 2020), pelo que seria explicável a 

diminuição da sua disponibilidade psicológica para as crianças, especialmente em casais 

com mais do que um filho. 

Verificou-se ainda, de acordo com a hipótese 3, que quando a disponibilidade 

psicológica parental é menor, maiores são os indicadores de dificuldades de internalização e 

de externalização reportados, em ambos os grupos, o que suporta a ideia de que a qualidade 

da relação pais-filhos e os resultados socioemocionais da criança estão associados (Nixon et 

al., 2019). Estes resultados coincidem com as ideias precedentes de que a disponibilidade 

parental está associada aos problemas externalizados e internalizados das crianças (Bosco et 

al., 2003) e dificuldades de relacionamento (Steinberg & Davila, 2008), acrescentando o seu 

papel de preditor significativo do ajustamento socioemocional das crianças e jovens. No 
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segundo grupo, durante pandemia, a idade da criança também se revelou um preditor 

significativo das dificuldades de externalização da criança, sendo que, quanto mais nova, 

mais elevados são os resultados nas dificuldades de externalização, coincidindo com 

evidências de uma tendência normativa de decréscimo nos problemas comportamentais à 

medida que as crianças vão crescendo (Bongers, Koot, Ende, & Verhulst, 2003). Em época 

de pandemia foram igualmente encontradas mais manifestações, como necessidade de 

atenção, nas crianças do grupo mais jovem (3-6 anos de idade) do que nas crianças mais 

velhas (Jiao et al., 2020). No segundo grupo, a associação entre a disponibilidade parental e 

os comportamentos de externalização é bastante superior, quando comparada ao resultado 

no grupo um, o que poderá refletir a importância ainda maior da disponibilidade psicológica 

parental no período de confinamento, por ser uma época tão atípica e em que as crianças 

precisam de mais atenção e foco parental. Assim, verifica-se um efeito maior, na medida em 

que quanto menor a disponibilidade parental, mais elevados são os resultados a nível de 

dificuldades de externalização. Nos dois grupos, quando a disponibilidade parental é maior, 

os indicadores de comportamento pró-social reportados são mais elevados, havendo, no 

segundo grupo, diferenças estatisticamente significativas relativamente ao número de filhos, 

o que seria de esperar, pela diferença anteriormente mencionada, relativa à distinção entre 

ter ou não irmãos, na subescala de comportamento pró-social.  

Assim, é possível concluir que a disponibilidade psicológica parental se associa a 

todas as dimensões do SDQ, em ambos os grupos. Apresenta uma magnitude de efeito 

ligeiramente mais elevada no grupo 2, ou seja, prediz com maior efeito, no que diz respeito 

às dificuldades de externalização e ao comportamento pró-social, mas não relativamente às 

dificuldades de internalização, em que a magnitude é praticamente idêntica. Deste modo, 

podemos inferir que quando os pais mobilizam recursos emocionais para se focar na criança, 

especialmente em tempo de confinamento, em que há inúmeras outras exigências no mesmo 

espaço que requerem a sua atenção, estas apresentam menores níveis de dificuldades 

socioemocionais. 

Relativamente à última hipótese estabelecida (H4), não foram encontrados efeitos 

significativos relativos ao papel moderador da disponibilidade parental entre as horas de 

trabalho semanais e o ajustamento socioemocional das crianças, pelo que a hipótese não é 

confirmada. Embora diversos estudos refiram que as horas de trabalho semanais reduzem o 

tempo que os pais despendem com os seus filhos (e.g., Bianchi, 2000), ter como único 

indicador o número de horas de trabalho poderá não permitir predizer totalmente a qualidade 

da relação (Roeters et al., 2010). Desta forma, pode ser compreendida a ausência de 
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associação entre as horas de trabalho semanais e o ajustamento socioemocional dos filhos, 

não só por ser possível atender a características de trabalho mais associadas às interações 

com os filhos, como a exaustão ou o humor negativo que advém do trabalho, por exemplo 

(Crouter, Bumpus, Head, & McHale, 2001), mas também pela especificidade da situação 

vivenciada. Isto é, não estando perante circunstâncias de vida normativas e rotineiras, 

deparamo-nos com inúmeros fatores que podem influenciar a disponibilidade parental, além 

da atividade laboral. Alguns destes fatores poderão ser o facto de 89% dos participantes da 

amostra recolhida durante confinamento se encontraram na sua habitação diariamente, 

devido às mudanças na sua atividade laboral, o isolamento social, a ausência de apoios 

externos ou familiares, o facto de todo ou grande parte do agregado familiar estar também 

confinado a casa, e, consequentemente, uma gestão altamente complexa de tarefas, rotinas e 

pessoas no mesmo espaço, entre muitas outras implicações anteriormente mencionadas. 

 

 

Conclusões 

 

O presente estudo tinha como principais objetivos verificar as diferenças na 

disponibilidade psicológica parental e no ajustamento socioemocional das crianças e jovens 

antes e durante o período de confinamento devido à Covid-19, verificar o efeito preditor da 

disponibilidade psicológica parental no ajustamento socioemocional dos filhos e o seu efeito 

moderador entre as horas de trabalho semanais e o ajustamento. Os resultados sugerem que 

há diferenças antes e durante o confinamento, sendo que, no geral, o ajustamento 

socioemocional das crianças e jovens difere, tendo também a disponibilidade psicológica 

parental diminuído significativamente. Ademais, a disponibilidade parental revelou ser um 

preditor significativo do ajustamento socioemocional, em ambos os grupos. Não foram 

encontrados efeitos significativos de moderação. 

Este estudo destaca-se no sentido em que realiza uma comparação entre dois grupos: 

antes e durante o período de confinamento, e não apenas um momento no tempo, usualmente 

no preciso momento de confinamento. Apesar de os dois grupos não serem constituídos 

pelos mesmos participantes, foram controladas as variáveis sociodemográficas em que os 

participantes das duas amostras diferiam significativamente. Apesar dos resultados 

pertinentes e relevantes para a área, devem ser realçadas algumas limitações do estudo. 

Primeiramente, a amostra recolhida não é representativa da população, havendo, por 
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exemplo, significativamente mais participantes do sexo feminino do que do sexo masculino, 

assim como diferenças a nível de escolaridade, com significativamente mais participantes 

com níveis superiores de habilitações. O facto de ser uma amostra de conveniência não 

permite generalizar os resultados obtidos para a população, uma vez que, e especialmente 

tendo sido realizada uma recolha exclusivamente através de inquéritos online, poderá não 

ser possível aceder a todo o tipo de população, representando todas as situações familiares e 

socioecónomicas - casais de um nível socioeconómico mais baixo possivelmente sentem os 

impactos da Covid-19 de forma mais exponencial, uma vez que as condições habitacionais, 

por exemplo, são muito referidas como um aspeto negativo da gestão e conciliação em 

confinamento. O facto de o ajustamento ser estudado de acordo com as respostas das figuras 

parentais pode acarretar algumas desvantagens, uma vez que nem sempre a informação 

fornecida por eles é fiável, havendo alguns fatores que potencialmente influenciam a sua 

avaliação do comportamento dos filhos, como por exemplo o stress que poderá estar 

associado ao próprio comportamento do filho ou a própria interpretação e conceito de 

comportamento adequado ou normativo. Além disso, algumas subescalas apresentam uma 

consistência interna baixa. Por fim, considera-se que o facto de o questionário ser realizado 

com recurso a instrumentos de autorrelato poderá condicionar as respostas devido a alguma 

desejabilidade social. 

O presente estudo permite compreender de forma mais aprofundada o impacto que a 

pandemia causada pela Covid-19 teve nas crianças e jovens durante o período de 

confinamento, assim como a importância da disponibilidade parental para um pleno e 

saudável desenvolvimento das crianças e jovens a nível socioemocional. Sendo a qualidade 

da relação pais-filhos altamente relacionada com os resultados socioemocionais e cognitivos 

da criança, e tendo um forte papel de proteção em situações de adversidade económica 

(Nixon et al., 2019), é essencial demonstrar e alertar para a importância da disponibilidade 

parental, mais do que o tempo com a criança, especialmente em períodos de vida instáveis. 

Tendo em conta que os dados foram recolhidos em pleno período de confinamento, será 

relevante continuar a pesquisa relativa às experiências e vivências do confinamento, mas 

também debruçar a pesquisa nas consequências que advém do período pós-confinamento e 

retoma da vida escolar e profissional. Será, assim, pertinente a realização de pesquisas 

longitudinais, atendendo aos efeitos e implicações a longo prazo, e não apenas às 

consequências imediatas. Seria igualmente interessante questionar diretamente as crianças e 

os jovens, e não apenas as figuras parentais, de modo a aceder à sua perspetiva, não só 

relativamente aos impactos psicossociais da pandemia, como acerca das interações, relações 
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familiares e potenciais alterações a esse nível. Considera-se, ainda, pertinente aumentar a 

consciencialização sobre os potenciais impactos do confinamento na saúde mental da 

população em geral, especificamente das crianças e jovens, alertando e reforçando a 

importância do acompanhamento e monitorização de possíveis alterações emocionais e 

comportamentais que, embora sejam expectáveis tendo em conta o período vivenciado, não 

devem ser desvalorizadas.  
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Anexos 
 

 

Anexo 1: Estatísticas descritivas e correlações de Pearson e Spearman entre horas de 

trabalho semanais, disponibilidade psicológica parental, ajustamento socioemocional da 

criança e idade filho mais novo, escolaridade e número de filhos - grupo 1 (N = 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1        2 3 4 5 6 7 8 

1. Horas de trabalho semanaisa  1        

2. Disponibilidade psicológicaa  -.088 1       

3. SDQ Dificuldades de internalizaçãoa  .030      -.149 1      

4. SDQ Dificuldades de externalizaçãoa  -.120 -.231** .167      1     

5. SQD Comportamento pró-sociala  .058 .324** -.028   -.400** 1    

6. Idade filho mais novoa  -.072      .192* .242** -.108 .226** 1   

7. Escolaridadeb  -.173 -.024 -.205*    -.075        .020 -.238** 1  

8. Número de filhosb  -.183* -.200* -.007 -.069 .027 .078 .087 1 

Média  37.72 45.69  1.28 7.07       4.82   5.86   

DP  8.84 7.74 1.56 3.48 1.19 3.43   

Nota. * p < .05. ** p < .01 

a Correlação de Pearson. bCorrelação de Spearman 

 



 

46 
 

Anexo 2: Estatísticas descritivas e correlações de Pearson e Spearman entre horas de 

trabalho semanais, disponibilidade psicológica parental, ajustamento socioemocional da 

criança e idade filho mais novo, escolaridade e número de filhos - grupo 2 (N = 200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1        2 3 4 5 6 7 8 

1. Horas de trabalho semanais a  1        

2. Disponibilidade psicológica a  -.033 1       

3. SDQ Dificuldades de internalização a  .115    -.172* 1      

4. SDQ Dificuldades de externalização a  -.098 -.366** .376** 1     

5. SQD Comportamento Pró-social a  .028 .347** -.136 -.178* 1    

6. Idade filho mais novo a  .270**    .088 .134 -.383** -.026 1   

7. Escolaridadeb  .078    .070 -.048 -.038 -.050 .070 1  

8. Número de filhosb  -.095 -.076 -.132 .095 .315** -.188** .005 1 

Média  33.81 41.86  1.83 5.94  3.62           7.67   

DP  17.92 8.73  1.76 4.07 1.56 4.28   

Nota. * p < .05. ** p < .01 

a Correlação de Pearson. bCorrelação de Spearman. 

 


