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Resumo 

 

Enquadramento: Os pais assumem um papel determinante nos processos de adaptação e 

de perturbação dos filhos, sobretudo na infância e adolescência. Por este motivo, o com-

portamento parental ocupa um papel central na compreensão do desenvolvimento normati-

vo e atípico da criança. A presente investigação tem como principal objetivo caracterizar as 

estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos filhos em pais de crianças com pertur-

bações de ansiedade. Adicionalmente, procurou-se também analisar o efeito das variáveis 

sociodemográficas dos progenitores e da criança nas estratégias utilizadas. 

Metodologia: Participaram no estudo 30 progenitores (15 pais e 15 mães) de 20 crianças. A 

identificação das crianças com problemas de ansiedade foi realizada através de um proce-

dimento de screening multi-etapas. Aplicou-se o Questionário de Avaliação de Perturba-

ções Emocionais Relacionadas com a Ansiedade em Crianças (SCARED-R-C), tendo-se 

confirmado o diagnóstico através da entrevista de diagnóstico ADIS-C/P-IV. Posterior-

mente, fez-se a aplicação individual de uma entrevista semiestruturada a alguns dos pais 

das crianças aleatoriamente selecionadas para explorar as estratégias parentais face à 

ansiedade dos filhos. 

Resultados: Na análise qualitativa verificou-se que os pais adotam diferentes estratégias 

de coping para lidar com a ansiedade dos filhos, sobretudo estratégias de resolução de pro-

blemas, incentivo à fuga-evitamento e procura de apoio. A análise estatística sugere que 

pais e mães comportam-se de modo semelhante face à manifestação de ansiedade dos 

filhos, ainda que alguns resultados se tenham aproximado da significância estatística 

(estratégias de delegação e incentivo à fuga-evitamento). Também parece ser mais prová-

vel que os pais adotem estratégias fornecimento de apoio e de procura de apoio quando 

têm filhos do sexo feminino. 

Conclusões: Considera-se que a presente investigação de carácter exploratório representa 

um contributo adicional para a literatura empírica, uma vez que enfatiza a caracterização e 

análise das estratégias que os pais adotam face à manifestação de ansiedade dos filhos, 

permitindo assim aprofundar o conhecimento sobre a influência do papel parental nas per-

turbações de ansiedade infantil. 

Palavras-chave: Perturbações de Ansiedade nas Crianças, Comportamento Parental, 

Estratégias Parentais. 
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Abstract 

 

Background: The family, and above all parents, assume a key role in the development 

processes, adaptation and disturbance associated with children, mainly during their infancy 

and adolescence. For that reason parental behaviour occupies a central role in the under-

standing of normative and atypical development of children. The main aim of this investi-

gation is to identify strategies used by parents of children with anxiety disorders. Addition-

ally, there was also an attempt to analyze the impact of parents and children socio-

demographic variables on the strategies adopted by the parents.  

Methodology: This study involved 30 parents (15 fathers and 15 mothers) of 20 children. 

The identification of children with anxiety disorders was done through a multi-task screen-

ing procedure. It was applied the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-

Revised (SCARED-R-C), being the diagnosis confirmed through the interview ADIS-C/P-

IV. Afterwards, it was applied randomly, to some parents and children, an individual semi-

structured interview to explore the strategies that parents use to manage their children’s 

anxiety. 

Results: The qualitative data analysis permitted to identify some of the strategies that par-

ents use to manage their children anxieties, mainly problem-solving, encouragement of 

escape-avoidance and support seeking. Statistical analysis suggests that mothers and fa-

thers behave in a similar way when confronted with their children´s anxiety, even if some 

results approached a statistical significance (in delegation strategies and encouragement of 

escape-avoidance). It also seems more likely that parents will adopt strategies prone to 

providing and seeking support when they have female children. 

Conclusions: It is considered that the exploratory nature of this research represents an ad-

ditional contribution for an empirical reading, since it emphasizes the characterization and 

analyses the strategies that parents use to manage their children anxieties, thus providing a 

better knowledge in regard to the influence of the parental role in sorting out their children 

anxiety disorders. 

Keywords: Children Anxiety Disorders, Parental Behaviour, Parenting Strategies. 
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INTRODUÇÃO 

A presente investigação foi realizada no âmbito da Dissertação de Tese de Mestrado 

em Psicologia Clínica e da Saúde, submetida à Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa. Este estudo enquadra-se no âmbito de um estudo mais vasto (“Ansiedade parental, 

estilos parentais, superproteção, significações e estratégias parentais em pais de crianças 

com perturbações de ansiedade: O pai é importante?”). Este estudo tem como principal 

finalidade analisar o papel da ansiedade parental, estilos parentais, superproteção, estraté-

gias parentais e significações relativas à ansiedade e vulnerabilidade dos filhos, especial-

mente por parte do pai, na manutenção de Perturbações da Ansiedade em crianças; e apro-

fundar conhecimentos sobre a intervenção dirigida aos progenitores.  

A infância corresponde a um período de múltiplas aquisições e transformações no 

desenvolvimento, tornando-se, assim, fulcral que o desenvolvimento saudável ou patológi-

co da criança seja compreendido de modo holístico, considerando-se os contextos relacio-

nais e sociais em aquela está inserida. Neste sentido, segundo a perspetiva revista do mode-

lo bioecológico de Bronfenbrenner (2006), o processo de (in)adaptação humana decorre da 

interação entre quatro níveis dinâmicos, multidirecionais e interrelacionados, que são o 

processo, a pessoa, o contexto e o tempo. Neste modelo que enfatiza a influência do 

ambiente no desenvolvimento, o processo constitui-se como o principal determinante do 

desenvolvimento, que resulta da interação recíproca e progressivamente mais complexa de 

um ser humano ativo, biopsicologicamente em evolução, com as pessoas, objetos e símbo-

los presentes no seu contexto imediato. Destaca-se que a família, mais especificamente os 

pais, assumem um papel de destaque no desenvolvimento saudável e atípico da criança 

(Bronfenbrenner & Morris, 2006; Cecconello & Koller, 2003). Com efeito, os pais são 

modelos de significações e de comportamentos, e um dos principais contextos de vida e de 

desenvolvimento das crianças (Barros, 2009). 

A investigação sobre os fatores familiares associados às perturbações de ansiedade 

em crianças e jovens tem focado, sobretudo, os estilos parentais e a ansiedade parental, 

sendo estes identificados como exercendo um papel importante no desenvolvimento de 

sintomatologia ansiosa na infância (Hudson & Rapee, 2002; Rapee, 2009; Wood, McLeod, 

Sigman, Hwang & Chu, 2003). 

Neste enquadramento, a presente investigação tem como intuito, através de uma 

perspetiva exploratória e qualitativa, o estudo das estratégias parentais para lidar com a 

ansiedade dos filhos, incidindo sobretudo nas diferenças entre mães e pais.  
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A maior parte dos estudos que examinaram as influências parentais no desenvolvi-

mento e manutenção da ansiedade dos filhos foca-se na mãe, refletindo a crença do papel 

dominante da influência materna (Lamb, 2000). Por conseguinte, verifica-se que os mode-

los que explicam os fatores associados às perturbações de ansiedade ignoram que mães e 

pais podem influenciar o comportamento da criança de modo distinto (Bögels & Perotti, 

2011; Bögels & Phares 2008). Assim, com a realização deste estudo, espera-se poder con-

tribuir para a melhoria do conhecimento sobre esta temática, bem como para intervenções 

psicológicas mais eficazes, através da adequação de estratégias e métodos de intervenção 

mais adaptados às necessidades destas famílias. 

O presente trabalho está organizado em cinco partes. 

A primeira corresponde ao enquadramento teórico, o qual fundamenta e enquadra o 

estudo empírico em questão. No primeiro capítulo, são introduzidos alguns aspetos desen-

volvimentistas da ansiedade e das principais perturbações infantis, estabelecendo-se a dis-

tinção entre ansiedade normativa e ansiedade com significado clínico. Posteriormente, 

realçam-se os modelos etiológicos, que estabelecem os fatores de risco (individuais, fami-

liares e contextuais) e de manutenção das perturbações ansiosas. Estes modelos focam em 

particular a relação entre os comportamentos de superproteção parental e ansiedade infan-

til, e entre a ansiedade parental e ansiedade infantil. Abordar-se-ão as significações e as 

estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos filhos. Este capítulo termina com a 

identificação das principais limitações dos estudos empíricos, relativamente ao tema em 

questão, até à data realizados, procedendo, em seguida, à reflexão de possíveis pistas futu-

ras de investigação, as quais denunciam a relevância do presente estudo. 

A segunda parte do trabalho descreve os objetivos, gerais e específicos, da investiga-

ção, e a sua metodologia, contemplando o desenho da investigação, a amostra, os instru-

mentos de recolha de dados e os procedimentos de recolha e análise de dados. 

Na terceira parte são apresentados e analisados os resultados, que estão organizados 

de acordo com os objetivos do estudo para a facilitar a leitura dos mesmos. 

Na quarta parte é feita a discussão dos resultados, com base na literatura realizada e 

no enquadramento teórico apresentado na primeira parte. 

A última secção corresponde às considerações finais, onde são apresentadas as prin-

cipais conclusões extraídas do estudo e as suas contribuições mais relevantes, sobretudo ao 

nível da prevenção e intervenção dirigida às perturbações de ansiedade, algumas limitações 

e futuras linhas de investigação.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 

1.1. ANSIEDADE EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR 

 

1.1.1. Aspetos desenvolvimentistas da ansiedade  

A infância é caracterizada como um período de múltiplas aquisições e transforma-

ções desenvolvimentistas (que remetem para a maturação progressiva das competências da 

criança), entre as quais o desenvolvimento por parte das crianças de estratégias cognitivas 

para regular as suas emoções (Jeroen, Legerstee, Garnefski, Jellesma, Verhulst & Utens, 2010; 

Legerstee, Garnefski, Jellesma, Verhulst & Utens, 2010).  

Nesta fase de desenvolvimento, a fronteira entre o comportamento normal e o com-

portamento patológico nem sempre é evidente (Legerstee et al., 2010; Mash & Dozois, 2003). 

Por este motivo, é necessário adotar uma perspetiva desenvolvimentista relativamente às 

perturbações psicológicas, como é o caso das perturbações de ansiedade, no sentido de 

compreender o que é espectável em termos de progressão nas diferentes fases de desenvol-

vimento e clarificando aquilo que se traduz numa adaptação bem ou mal sucedida face aos 

desafios desenvolvimentistas que são impostos às crianças (Garber, 1984). 

A ansiedade pode ser definida como um estado emocional, que envolve componentes 

cognitivas, psicológicas, comportamentais e fisiológicas (Weems, Costa, Watts, Taylor & 

Cannon, 2007); ou como uma emoção humana básica, que surge sempre que uma situação 

é interpretada como perigosa (Albano, Chorpita & Barlow, 2003). A ansiedade assume-se 

como uma experiência comum, funcional e transitória que advoga uma função adaptativa 

de proteção, na medida em que alerta o indivíduo para situações novas ou ameaçadoras e 

permite-lhe a execução rápida de ações (e.g., fuga, imobilidade, defesa agressiva e submis-

são) para lidar com essas situações (Baptista, 2000). Este estado emocional adaptativo deve 

ser compreendido segundo uma perspetiva desenvolvimentista, pois a ansiedade desempe-

nha funções específicas em diferentes períodos do desenvolvimento (Baptista, 2000). 

Quando a ansiedade se delimita a estímulos específicos designa-se de medo (Odrio-

zola, 1993). Os medos que vão surgindo na infância resultam de uma maior capacidade de 

perceção de potenciais perigos e, simultaneamente, de uma incapacidade da criança em 

compreender a situação na sua totalidade ou em exercer controlo sobre a mesma. Com 

efeito, ao longo do desenvolvimento, as crianças experienciam muitos medos, que são, na 

sua maioria, normativos e transitórios e têm uma função adaptativa e de proteção. Deste 

modo, é importante compreender os medos, de modo a distingui-los daqueles que são pato-

lógicos (ver Quadro 1). A natureza dos medos muda ao longo do desenvolvimento, assim, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legerstee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19727903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garnefski%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19727903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhulst%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19727903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legerstee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19727903


4 

quando as crianças são mais pequenas têm medos mais imediatos, concretos e objetivos e à 

medida que vão crescendo, devido à progressiva maturação cognitiva, os medos tornam-se 

mais antecipatórios e subjetivos (Baptista, 2000). 

 

Quadro 1: Medos comuns em crianças e adolescentes em função da etapa de desenvolvimento 

(Baptista, 2000; Gullone, 2000) 
 

Etapa Medos Comuns  

0 – 1 Anos 
Ruídos, alturas, pessoas estranhas, separação 

das figuras de vinculação 

 

Estímulos do ambiente imediato 

Medos mais concretos 

 

1 – 2
1/2 

Anos 

Tempestades naturais, pequenos animais / 

insetos, pessoas estranhas, separação das figu-

ras de vinculação 

2
1/2

 – 6 

Anos 

Escuro, animais em geral, seres imaginários, 

monstros 

 

Antecipação de acontecimentos e 

medos de natureza mais abstrata 
6 – 11 

Anos 

Acontecimentos sobrenaturais, feridas, sofri-

mento físico, saúde / morte, aspetos escolares 

11 – 13 

Anos 

Relacionamentos interpessoais, 

autoimagem 

 

Situações sociais e de natureza 

avaliativa, aspetos escolares, 

doença e morte 
13 – 18 

Anos 
Sexualidade 

 

Os medos que persistem após terem cumprido a sua função e que, consequentemente, 

interferem com o funcionamento adaptativo da criança, provocando-lhe sofrimento, podem 

originar perturbações de ansiedade (Baptista, 2000). Estas perturbações constituem-se 

então como desvios quantitativos e/ou qualitativos dos mecanismos normativos do sistema 

de resposta ansiosa (Weems et al., 2007). 

As perturbações de ansiedade são as perturbações psiquiátricas mais prevalentes (10-

27%) em crianças e jovens na população geral, tendo prejuízos consideráveis no funciona-

mento social e académico e geralmente causam sofrimento significativo às crianças e às suas 

famílias (Carthy, Horesh, Apter & Gross, 2010; Drake & Ginsburg, 2012; Fisak, Richard & 

Mann, 2011; Francis & Chorpita, 2010; Kendall, Furr & Podell, 2010; Legerstee et al., 2010). 

Além disso, uma criança com diagnóstico de perturbação de ansiedade apresenta um risco 

aumentado para desenvolver outras perturbações psiquiátricas (Nanda, Kotchick & Grover, 

2012; Rappe, Schniering & Hudson, 2009). Não obstante, relatórios retrospetivos de adultos 

e estudos longitudinais de crianças e jovens indicam que as perturbações de ansiedade são 

crónicas e que caso não sejam tratadas aumenta o risco para, na idade adulta, o indivíduo 

cumprir os critérios de uma perturbação ansiosa e/ou depressiva, cometer tentativas de suicídio 

e ser toxicodependente (e.g., Beesdo, Bittner, Pine, Stein, Hofler & Lieb, 2007; Bittner, Egger, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legerstee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19727903
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Erkanli, Costello, Foley & Angold, 2007; Boden, Fergusson & Horwood, 2007; Gregory, Cas-

pi, Moffitt, Koenen, Eley & Poulton, 2007). 

 
1.1.2. Ansiedade normativa e ansiedade com significado clínico  

Com base no carácter adaptativo da ansiedade, considera-se que as respostas ansiosas 

fazem parte do reportório comportamental humano. Todavia, a ansiedade passa de adapta-

tiva a desadaptativa (patológica), quando cumpre certos critérios funcionais: interferência 

nos diversos domínios de funcionamento (escola, família, relações interpessoais); apresen-

ta frequência, intensidade e duração desproporcional em relação às exigências da situação; 

se persiste para além do período desejado; ou quando se torna disfuncional relativamente 

ao desenvolvimento socioemocional (Albano et al., 2003; Andrade & Gorenstein, 1998; 

Asbahr, 2004; Baptista, 2000; Borges, Manso, Tome & Matos, 2008). 

 
1.1.3. Principais quadros 

Tal como os medos surgem em alturas específicas e relativamente estáveis do desen-

volvimento, sendo fundamentais para resolver determinadas tarefas deste processo, tam-

bém é espectável que as perturbações tenham o seu início em determinadas alturas (Baptis-

ta, 2000). Assim sendo, analisar a ansiedade e as perturbações ansiosas do ponto de vista 

desenvolvimentista, ajuda a compreender o seu curso e a sua evolução, e compreender a sua 

ligação com os processos desenvolvimentistas adaptativos (Warren & Sroufe, 2004).  

Neste sentido, as perturbações de ansiedade que, segundo a perspetiva desenvolvi-

mentista, surgem em primeiro lugar são as fobias específicas, que se definem como o medo 

desproporcionado em relação a determinadas situações e que não é passível de ser explica-

do (Baptista, 2000). As fobias específicas podem ser conceptualizadas em três tipos: fobia 

de animais (aranhas, cobras, cães), fobias de mutilação (ferimentos, sangue, injeções) e 

fobias ambientais (escuro, espaços fechados, alturas, tempestades). Estas perturbações têm 

início por volta dos seis/nove anos, podendo ocorrer a partir dos dois anos, e parecem 

resultar da manutenção inadequada de uma reação útil de defesa e de proteção nas fases 

iniciais da vida da criança (Baptista, 2000).  

Com o aumentar da autonomia, a criança passa longos períodos afastada dos progeni-

tores e das principais figuras de vinculação, sendo nesta altura maior a probabilidade de 

emergência da perturbação de ansiedade de separação (Baptista, 2000). As situações de 

separação muitas vezes provocam efeito negativo nas crianças devido ao perigo percebido 

por estas ao estarem longe das figuras de vinculação e por serem confrontadas com novos 
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estímulos ambíguos (e.g., colegas e professores) (Wood, 2006). Esta perturbação surge por 

volta dos seis anos, mas tem um pico entre os sete e os nove anos (primeiros anos escola-

res). Neste caso, contrariamente às fobias específicas, a criança é capaz de relatar uma 

vivência subjetiva mais elaborada (Baptista, 2000). 

Superada a etapa da separação, surge um novo desafio: o estabelecimento de relações 

interpessoais. Neste sentido, quando se constata o medo constante de situações sociais em que 

o sujeito se encontra exposto à critica dos demais ou quando considera que pode dizer ou 

realizar algo que seja humilhante ou embaraçoso, denomina-se de perturbação de ansiedade 

social. Esta perturbação tem início entre os doze e os treze anos (Baptista, 2000). 

Com efeito, após a inserção social, surgem as preocupações com a antecipação do 

futuro, as quais podem ser relacionadas com o próprio, com as atividades sociais, com a 

escola, com o seu desempenho, com a sua saúde ou com a família. Quando se constata que 

estas preocupações são difíceis de controlar, são excessivas e irrealistas denomina-se por 

perturbação de ansiedade generalizada (Baptista, 2000). 

 

1.2.MODELOS ETIOLÓGICOS DAS PERTURBAÇÕES DE ANSIEDADE 
 

Os modelos teóricos das perturbações da ansiedade têm enfatizado a influência 

parental no desenvolvimento e manutenção da ansiedade na infância (Gere, Villabø, 

Torgersen & Kendall, 2012; McLeod, Wood & Weisz, 2007). De entre estes modelos, 

destaca-se o Modelo da Tripla Vulnerabilidade de Barlow (2000) e o Modelo Cíclico do 

Desenvolvimento e Manutenção da Ansiedade de Rapee (2001), que constituem a orientação 

teórica do presente trabalho. 

 
1.2.1. Modelo da Tripla Vulnerabilidade de Barlow 

O modelo da Tripla Vulnerabilidade de Barlow (2000) (Figura 1) dá um contributo 

importante para a explicação do desenvolvimento das perturbações de ansiedade e de per-

turbações emocionais relacionadas. Este modelo propõe que as perturbações de ansiedade 

resultam da interação de diferentes fatores de vulnerabilidade biológica e psicológica. 

O primeiro corresponde à vulnerabilidade biológica generalizada, que considera as 

contribuições genéticas e o temperamento. A proposta deste fator resulta dos resultados de 

estudos que encontraram relações significativas entre determinados traços temperamentais, 

tais como neuroticismo, afetividade negativa e inibição comportamental, e a existência de 

perturbações de ansiedade (Barlow, 2000). A título de exemplo, Kagan, Reznick e Snid-

man (1988) concluíram no seu estudo que crianças com um temperamento inibido tendem 
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a evidenciar reações de timidez e medo perante situações novas. Similarmente, estudos 

realizados por outros autores (Muris, Merckelbach, Wessel & Ven de van, 1999; Muris, 

Merckelbach, Schmidt, Gadet & Bogie, 2001; Muris, Meesters & Spinder, 2003a) concluí-

ram que o comportamento inibido das crianças representa um fator de risco para o desen-

volvimento de perturbações de ansiedade. Segundo a revisão realizada por Barlow (2000), 

a contribuição genética para a expressão de tais traços é significativa, explicando entre 30 a 

50% da variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Modelo da Tripla Vulnerabilidade do desenvolvimento de determinadas Perturbações de 

Ansiedade (Barlow, 2000). 

 

O segundo remete para a vulnerabilidade psicológica generalizada. Este modelo pre-

coniza que determinadas experiências no início da vida da criança contribuem para a 

emergência de uma vulnerabilidade psicológica generalizada, que se traduz por uma baixa 

perceção de controlo (Albano et al., 2003). Segundo o modelo, uma das fontes mais impor-

tantes de influência deste tipo de vulnerabilidade são os pais. No sentido em que os pais 

que exercem um comportamento parental afetuoso e de suporte, contribuirão para o desen-

volvimento de uma perceção de controlo adequada nos seus filhos. Da mesma forma, pais 

menos intrusivos e menos protetores que proporcionam aos seus filhos mais oportunidades 

para explorarem o mundo e desenvolver capacidades para lidarem com acontecimentos 

inesperados, contribuem para uma perceção de controlo mais adaptativa (Barlow, 2000).  

Segundo o modelo, a presença de ambos os fatores de vulnerabilidade biológica e 

psicológica generalizada aumenta a probabilidade da emergência das perturbações de 

VULNERABILIDADES SINERGISTICAS 
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Aprendizagem de um 

foco de ansiedade Vulnerabilidade Psicológica Generalizada 

- Sentido de Controlo – 

(acontecimentos de vida, estilos educativos parentais) 
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Stress 

Vulnerabilidade Psicológica Específica 

(Condicionamento vicariante, transmissão de informação) 
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Perturbação de Ansiedade Generalizada 
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ansiedade generalizada e depressão. Contudo, para o desenvolvimento de algumas pertur-

bações de ansiedade seria necessário a presença de um terceiro fator. Este fator designado 

de vulnerabilidade psicológica específica é desenvolvido a partir de experiências de apren-

dizagem (vicariante) que levam a que a criança foque a sua ansiedade em objetos ou cir-

cunstâncias específicas (Barlow, 2000).  

 

1.2.2. Modelo cíclico do desenvolvimento e manutenção da ansiedade de Rapee 

Rapee (2001) propôs um modelo no qual as relações recíprocas entre o comportamento 

parental e o das crianças contribuem para o desenvolvimento e manutenção das Perturbações 

de Ansiedade na infância. Neste modelo, Rapee (2001) defende que crianças com tempera-

mento ansioso, ou seja, com elevados níveis de ansiedade e emotividade, tendem a suscitar 

um maior comportamento intrusivo parental. Estes pais procurando prevenir ou atenuar o 

sofrimento da criança, incentivam-na a evitar situações desafiantes. Por sua vez, os 

comportamentos parentais podem instigar e reforçar a emocionalidade negativa da criança.  

O modelo advoga também que os pais de crianças ansiosas são mais ansiosos, fator 

que pode intensificar ainda mais um estilo parental superprotetor com o intuito de diminuir 

a exposição da criança a experiências adversas. Este padrão não adaptativo de envolvimen-

to parental reforça a vulnerabilidade da criança para a ansiedade, aumentando a sua perce-

ção de ameaça, reduzindo a sua sensação de controlo percebido sobre ameaça, o que poste-

riormente, aumenta as estratégias de evitamento por parte da criança. Ou seja, um pai que 

protege a criança de experiências stressantes ou que assume o controlo em situações de 

stress pode ensinar seu filho que o mundo é um lugar perigoso e que precisam de proteção. 

Por outro lado, Rapee (2001) sugere que os pais que incentivam a autonomia dos filhos e 

incentivam o confronto com situações desafiantes, diminuem a probabilidade de a criança 

desenvolver perturbações de ansiedade. 

 

1.3. SIGNIFICAÇÕES, ESTILOS E ESTRATÉGIAS PARENTAIS E A SUA 

RELAÇÃO COM A ANSIEDADE DOS FILHOS 
 

Estudos recentes têm salientado múltiplos fatores que parecem estar implicados na 

transmissão da ansiedade de pais para filhos, incluindo predisposição genética, psicopato-

logia parental (incluindo ansiedade e depressão), e comportamentos e estilos parentais 

(Francis & Chorpita, 2010, 2011).  
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1.3.1. Ansiedade Parental e Ansiedade dos Filhos 

Na literatura distingue-se que um dos fatores preditores que pode estar associado com 

a ansiedade infantil é a ansiedade parental. Alguns estudos têm consistentemente relatado 

uma associação significativa entre perturbações de ansiedade em membros da mesma famí-

lia. Especificamente, filhos de pais com perturbações de ansiedade têm maior probabilida-

de de desenvolver uma perturbação de ansiedade (Beidel & Turner, 1997; Merikangas, Dier-

ker & Szatmari, 1998), e pais de crianças com perturbações de ansiedade têm uma probabi-

lidade acrescida de ter uma perturbação de ansiedade, comparativamente à população em geral 

(Last, Hersen, Kazdin, Francis & Grubb, 1987; Last, Hersen, Kazdin, Orvaschel & Perrin, 1991).  

Portanto, a ansiedade parental é geralmente considerada um fator de risco para per-

turbações de ansiedade na infância. Várias investigações têm sido realizadas no sentido de 

compreender os mecanismos através dos quais os pais transmitem a sua predisposição 

ansiosa aos filhos, no entanto tais processos ainda não são totalmente compreendidos 

(Bögels & Brechman-Toussaint, 2006). O primeiro mecanismo que pode explicar a relação 

entre perturbações de ansiedade parental e a ansiedade infantil é a transmissão genética. 

Estudos genéticos estimam que até 50% da predisposição ansiosa, como a inibição com-

portamental, a sensibilidade à ansiedade, ou medo da avaliação negativa, é hereditária. 

Contudo, a percentagem de hereditariedade estimada relativa a perturbações de ansiedade é 

inferior, cerca de 30% (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006). 

O segundo mecanismo assume uma via mais cognitiva. Pais ansiosos podem estar mais 

propensos a superproteger os seus filhos devido ao seu próprio viés cognitivo para ameaça, 

aumentando a perceção de perigo, bem como a sensibilidade ao sofrimento dos filhos 

(Hudson & Rapee, 2004). Além disso, pais com altos níveis de ansiedade podem estar mais 

propensos a manifestar negatividade perante os filhos como resultado da sua baixa perce-

ção de controlo sobre o comportamento ansioso do seu filho (Wheatcroft & Creswell, 2007). 

Numa via mais comportamental, verifica-se que pais com níveis elevados de ansie-

dade apresentam dificuldades ao nível das suas estratégias de coping, bem como praticam 

uma parentalidade ansiosa que reforça o apoio ao evitamento das crianças, que consiste 

numa vulnerabilidade para o desenvolvimento de uma perturbação ansiosa na criança (Gins-

burg, Siqueland, Masia-Warner & Hedtke, 2004). Assim, a ansiedade dos pais e das crianças 

apresenta uma relação reciproca, na qual os fatores de risco da criança (e.g., o tempera-

mento) interagem com estilos parentais inadequados, que estão mais presentes em pais 

ansiosos, aumentando a probabilidade de ansiedade infantil (Gar & Hudson, 2008). Clara-

mente, o comportamento parental ou a interação familiar constitui-se apenas como uma 
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peça numa interação complexa de fatores que influenciam o desenvolvimento de perturba-

ções de ansiedade nas crianças (Ginsburg et al., 2004).  

 

1.3.2. Estilos Parentais Educativos e Ansiedade nos Filhos 

A família e em particular os pais são um dos contextos sociais que tem maior impac-

to na vida da criança (Nanda et al., 2012), motivo pelo qual o comportamento parental 

ocupa um papel central na compreensão do desenvolvimento normativo e atípico da crian-

ça (Cummings, Davies & Campbell, 2000).Variáveis como estilo de vinculação, ansiedade 

parental e o estilo parental têm sido associadas com o desenvolvimento de ansiedade infan-

til (Nanda et al., 2012).  

Segundo Barros (2009, 2003), a família assume um papel determinante nos processos 

de desenvolvimento, de adaptação e de perturbação da criança, sobretudo na infância e na 

adolescência, sendo, por conseguinte, chamada a explicar os resultados dos processos de 

adaptação como de perturbação. Numa perspetiva desenvolvimentista, significa que os pais 

padecem de um papel privilegiado no desenvolvimento dos filhos, constituindo-se como 

modelos de comportamentos e significações e como protetores e/ou moderadores da saúde 

(Barros, 2009). 

A parentalidade pode ser compreendida como uma dimensão global onde se incluem 

os estilos parentais e as práticas educativas (Cowan, Powell & Cowan, 1998), sendo que é 

fundamental distinguir os dois conceitos. O primeiro corresponde, segundo o modelo inte-

grativo de Darling e Steinberg (1993), ao conjunto de atitudes que são direcionadas e 

comunicadas à criança, através das quais se define um clima emocional onde os compor-

tamentos parentais, isto é, as práticas parentais, são expressos. As práticas parentais/ edu-

cativas são descritas como os comportamentos específicos dirigidos para objetivos, através 

dos quais os progenitores cumprem os seus deveres parentais e exercem uma influência 

direta no desenvolvimento dos comportamentos da criança (Darling & Steinberg, 1993). 

Deste modo, um dos aspeto que tem tido algum relevo na explicação do desenvolvi-

mento e manutenção de sintomas de internalização nas crianças são os estilos parentais 

(Laskey & Cartwright-Hatton, 2009; McLeod et al., 2007; Muris, Meesters, Merckelbach & 

Hülsenbeck, 2000). Vários estudos (Caron, Weiss, Harris & Catron, 2006; Muris, Meesters 

& van der Berg, 2003b) têm consistentemente identificado a rejeição e falta de afeto paren-

tal como estando relacionado com problemas de internalização nas crianças. Uma outra 

influência parental relevante está relacionada com as exigências parentais excessivas. Este 

tipo de exigências podem contribuir para uma maior experiência de preocupação e ansie-
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dade nas crianças, dado que são estabelecidos níveis de exigência que são difíceis de cum-

prir (Gonçalves, Pinto & Araújo, 1998).  

Adicionalmente, pais que apresentem um modelo parental ansioso têm tendência a 

demonstrar pensamentos e sentimentos/emoções ansiosos, bem como comportamentos de 

evitamento perante os filhos. Assim, teoriza-se que estes pais que modelam comportamen-

tos ansiosos podem inadvertidamente ensinar aos filhos a serem ansiosos e a utilizarem 

estratégias de evitamento (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Fisak & Grills-Taquechel, 

2007; Rapee, 2002). 

Com efeito, a utilização de práticas parentais negativas ou inconsistentes pode levar a 

um contexto familiar de risco e imprevisível, o que, consequentemente, pode constituir-se 

como um terreno fértil para o desenvolvimento de ansiedade e depressão numa criança 

vulnerável (Laskey & Cartwright-Hatton, 2009; Muris et al., 2000). Entre as diferentes 

dimensões de estilos parentais educativos, a superproteção parental parece assumir um 

papal de destaque. Deste modo, alguns estudos têm salientado que os comportamentos de 

superproteção dos pais contribuem positivamente para a manifestação e manutenção dos 

problemas de ansiedade na infância (e.g., Bögels & van Melick, 2004; Bruggen, Bögels & 

Zeilst, 2010; Chorpita & Barlow, 1998; Hudson & Rappe, 2001, 2002; Rappe, 1997, 2009). 

 

1.3.3. Superproteção Parental e Ansiedade Dos Filhos 

Uma dimensão da parentalidade que é comummente estudada é a superproteção (Gere 

et al., 2012), que constitui-se como um padrão comportamental típico de estilos parentais 

baseados no controlo, o que é caracterizado pela regulação exagerada das atividades e roti-

nas da criança, por níveis elevados de vigilância e intrusão, e por baixo encorajamento à 

autonomia (Bögels, Bamelis & van der Bruggen, 2008; Gere et al., 2012; McLeod et al. 

2007; Spada, Caselli, Manfredi, Rebecchi, Rovetto, Ruggiero, Nikčević & Sassaroli 2012). 

A parentalidade superprotetora ou intrusiva pode ser provocada por uma resposta aos 

comportamentos de ansiedade da criança, num esforço dos pais para reduzir o sofrimento 

daquela. Embora o envolvimento dos pais possa reduzir o sofrimento da criança a curto 

prazo, a superproteção continuada mantém a ansiedade da criança a longo prazo, pois 

nega-se a oportunidade da criança lidar com situações ansiosas. Ao ter menos oportunida-

des para enfrentar situações desafiantes (devido à restrição parental), a criança não desenvolve 

a sua capacidade de confronto. Por conseguinte, o comportamento ansioso da criança per-

siste, provocando um maior envolvimento dos pais (Hudson, Comer & Kendall, 2008).  
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Teoricamente, o controlo parental limita o desenvolvimento da autonomia da criança, 

fomentando a perceção de que o ambiente é incontrolável, o que por sua vez contribui para 

perceção diminuída de competência e de autoeficácia. Consequentemente, estas crenças 

contribuem para o desenvolvimento de ansiedade na criança (Nanda et al., 2012; Bögels & 

Brechman-Toussaint, 2006). Simultaneamente, perante a ansiedade das crianças, os pais 

reagem de um modo superprotetor, o que significa que a relação entre parentalidade super-

protetora e ansiedade infantil é bidireccional (Gere et al., 2012; Hudson et al., 2008). Um 

exemplo ilustrativo foi o estudo de McLeod e colaboradores (2007), em que se concluiu 

que os níveis mais elevados de controlo parental e superproteção estavam associados a 

níveis mais elevados de ansiedade nos filhos.  

Com base nestes dados, alguns estudos (e.g. Bogels & van Melick, 2004; Bruggen, 

Bogels & Zeilst, 2010; Ginsburg & Schlossberg, 2002; Hudson & Rappe, 2001, 2002; 

Rappe, 1997, 2009; Siqueland, Kendall & Steinberg, 1996) têm defendido que os compor-

tamentos de superprotecção parental contribuem positivamente para a manifestação e manu-

tenção dos problemas de ansiedade na infância. Neste sentido, Spada et al. (2012) referem 

a importância da superproteção dos pais na etiologia e desenvolvimento de ansiedade infan-

til. Segundo os autores o impacto da superproteção parental pode ser a um nível mais dire-

to, uma vez que dificulta experiências de exploração por parte da criança e impede que esta 

aprenda estratégias de coping orientadas para a ação; e a um nível mais indireto, fomentando 

o desenvolvimento de metacognições que estão associadas com a ativação de preocupações. 

Assim, constata-se que a influência da superproteção parental é mais evidente no desen-

volvimento de determinados quadros clínicos de ansiedade, designadamente: fobia social 

(Spokas & Heimberg, 2009; Overbeek, Have, Vollebergh & Graaf, 2007), fobia específica 

(Overbeek et al., 2007) e perturbação de ansiedade de separação (Mofrad, Abdullah & 

Samah, 2009; Wood et al., 2003; Wood, 2006). A título de exemplo, Alden e Taylor (2004) 

estudaram o papel das relações interpessoais no desenvolvimento e manutenção da fobia 

social, através da revisão de literatura, tendo concluído que os indivíduos que referem ter 

sido alvo de superproteção parental na infância evidenciavam, na atualidade, maiores difi-

culdades em compreender ou discriminar as ameaçadas sociais, o que contribuiu para o 

desenvolvimento e manutenção daquele quadro clínico. Similarmente, Overbeek e colabo-

radores (2007) concluíram na sua investigação que os comportamentos de superproteção 

dos pais estão associados ao quadro clínico da fobia social, mas salientam também que a 

superproteção materna está relacionada com a fobia específica. Por outro lado, autores 

como Wood (2006), enfatizam que a superproteção parental está particularmente relacio-



13 

nada com a perturbação de ansiedade de separação, sendo que quando os pais não propor-

cionam aos filhos oportunidades para efetuarem tarefas adequadas ao seu nível de desen-

volvimento, as crianças possivelmente não desenvolverão um sentimento de controlo, domí-

nio e autonomia saudável. Ao invés, podem desenvolver um sentimento de dependência 

relativamente aos pais, o que poderá resultar numa perturbação de ansiedade de separação. 

 

1.3.4. Processos Cognitivos Parentais e Ansiedade dos Filhos 

As crenças, os pensamentos, as significações, as atribuições, os conhecimentos, os valo-

res e as expectativas que os pais têm sobre a infância, as crianças, o seu desenvolvimento e 

a educação, constituem os processos cognitivos parentais (Cruz, 2005). Por conseguinte, 

alguns dos modelos contemporâneos de interação entre pais e filhos enfatizam a influência 

que os processos cognitivos têm sobre os comportamentos e emoções dos membros da famí-

lia. Mais concretamente, estes modelos sugerem que as crenças parentais podem ter impacto 

significativo nas estratégias que os pais utilizam (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006).  

Ilustrativamente, através de estudos realizados, tem-se identificado uma relação entre 

as cognições parentais e as autoavaliações negativas por parte da criança e níveis elevados 

de ansiedade (e.g., Creswell & O’Connor, 2006). Especificamente, crenças parentais nega-

tivas sobre a capacidade de coping da criança e do seu potencial de sucesso têm sido asso-

ciadas com baixas expectativas das crianças para a utilização de estratégias de coping efi-

cazes e elevados níveis de ansiedade (Wheatcroft & Creswell, 2007) e de perturbações de 

ansiedade (Kortlander, Kendall & Panichelli-Mindel, 1997). Por outro lado, Kortlander e 

colaboradores (1997) colocaram a hipótese de que quando as crianças ansiosas demons-

tram dificuldades de coping que os pais podem aprender a esperar menos da capacidade 

dos filhos em utilizarem estratégias de coping para lidar com o meio no futuro, motivo pelo 

qual os pais desempenham comportamentos de superproteção.  

No que respeita ao estudo das significações parentais, vários investigadores têm-se 

interessado pelas atribuições feitas pelos pais relativamente à ansiedade dos filhos. Os pais 

constroem as suas atribuições com o intuito de darem sentido ao ambiente que os rodeia 

(Mickelson, Wroble & Helgeson, 1999). Assim, as razões normalmente referidas pelos pais 

como justificação para os comportamentos adequados e inadequados dos filhos são distintas.  

Weiner (1979, 1985) foi um dos primeiros autores que definiu um sistema de catego-

rização das dimensões causais das atribuições. O Modelo Atribucional de Weiner, que 

integra a cognição, a emoção e a ação, categoriza as atribuições em quatro dimensões prin-

cipais: a) causalidade (interna/externa), ou seja, se as causas para os comportamentos das 
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pessoas são consideradas internas (e.g., traço de personalidade) ou se lhe são externas (e.g. 

fatores situacionais); b) estabilidade, isto é, se o comportamento dos sujeitos é entendido 

como estável (imutável/traço) ou instável (temporário); c) controlabilidade, isto é, em que 

medida é possível ou não o comportamento ser controlado (controlável/incontrolável); e d) 

generalização (geral/específico), ou seja, se o comportamento é específico a determinadas 

situações ou generalizável. Por conseguinte, o autor do modelo estabelece que tais dimen-

sões influenciam os estados emocionais e o comportamento, pois influenciam o tipo e a 

intensidade das reações emocionais, e as expectativas sobre a repetição do comportamento 

no futuro (Weiner, 1979, 1985). 

 
1.3.5. Estratégias Parentais Para Lidar Com a Ansiedade 

A vida das crianças é repleta de desafios e problemas, uns mais traumáticos (e.g., 

falecimento de uma figura de vinculação), outros mais normativos (e.g., a rejeição pelos 

pares) e outros que caracterizam o quotidiano (e.g., o conflito entre irmãos) (Garmezy, 

1983). Dado que estas adversidades estão presentes desde o primeiro dia de vida e que as 

crianças até determinada idade têm menos competências para responder eficazmente, os 

pais assumem a função de reguladores emocionais, recorrendo para este efeito a diversas 

estratégias de coping (confronto). 

O coping pode ser definido como uma ação de regulação do stress, o que remete para 

o modo como as pessoas mobilizam, orientam e controlam o comportamento direto e emo-

ções (Skinner, 1999; Skinner & Wellborn, 1994). Por conseguinte, as estratégias de coping 

consistem em unidades básicas descritivas que são projetadas para capturar o modo como 

as pessoas respondem ao stress no sentido de lidar com problemas da vida real. Assim sen-

do, estas definições estabelecem relações entre o coping e a regulação dos processos psico-

lógicos e fisiológicos, incluindo emoção, comportamento e cognição, bem como os efeitos 

dos esforços regulatórios sobre o contexto (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Salienta-

se, deste modo, que todas as estratégias de regulação emocional podem ser consideradas 

formas de coping (Bridges & Grolnick, 1995). É de referir que o objetivo dos pais no pro-

cesso de socialização das emoções consiste em ajudar a criança a desenvolver competên-

cias emocionais, a compreender e regular as emoções (Saarni, 1990), o que contribui para 

o desenvolvimento saudável de competências sociais (Cicchetti, Ackerman & Izard, 1995; 

Saarni, Mumme & Campos, 1998) e bem-estar psicológico (Denham, 1998; Gottman, 1997).  

As estratégias de coping são multidimensionais e podem assumir diversas funções 

(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Podem ser utilizadas para resolver problemas exter-



15 

nos ou para lidar com as próprias emoções (Lazarus & Folkman, 1984); para mudar o 

ambiente ou para o indivíduo se adaptar a este (Brandtstädter & Renner, 1990; Rudolph, 

Dennig, & Weisz, 1995); para enfrentar interações stressantes ou para reagir a partir delas 

(Connor-Smith, Compas, Wadsworth, Thomsen & Saltzman, 2000). A avaliação dos recur-

sos pessoais pode ser orientada para dois processos de confronto, um mais focado no pro-

blema e outro focado na emoção. Assim, a pessoa pode reagir construtivamente, aumen-

tando os recursos para lidar com a situação percebida - coping centrado no problema - 

recorrendo a estratégias como a modificação das condições externas da situação, aceitação 

da responsabilidade, planeamento de resolução de problemas e reavaliação positiva. Por 

outro lado, a pessoa pode tentar controlar a resposta emocional de stress como uma tentati-

va de aliviar a tensão - coping focado na emoção -, utilizando estratégias como a negação, 

a fuga-evitamento, a regulação emocional, a distração, o pensamento mágico (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986). 

Refere-se que têm sido utilizados diferentes modelos conceptuais no estudo das 

estratégias de coping, sendo que no presente estudo adotou-se o modelo hierárquico das 

estratégias de coping de Skinner e Zimmer-Gembeck (2007). Segundo este modelo, as 

estratégias podem ser divididas em doze famílias, sendo que cada família é constituída por 

formas de coping que têm por base o mesmo conjunto de funções. Os autores identificaram 

as seguintes famílias de estratégias: acomodação, autorregulação, delegação, desamparo, 

fuga/ evitamento, isolamento social, não reação, oposição, procura de apoio, procura de 

informação, resolução de problemas e submissão (ver Anexo 1). 

De entre os resultados das investigações que analisaram as estratégias parentais de 

coping em pais de crianças ansiosas, destacam-se algumas conclusões. Barrett e colabora-

dores (1996) concluíram que pais de crianças ansiosas fomentam a modelagem de compor-

tamentos ansiosos e estratégias de coping não adaptativas, tal como o evitamento. Hudson 

e colaboradores (2008) chegaram a conclusões semelhantes, sendo que os resultados supor-

tam a noção de que os pais de crianças ansiosas são mais envolvidos, mais encorajadores 

de comportamentos de fuga ou evitamento, e menos encorajadores de autonomia e inde-

pendência, do que os pais de crianças não ansiosas. Realça-se que são raros estes estudos 

que se focam no comportamento parental mais específico para lidar com as manifestações 

de ansiedade dos filhos. Ainda assim, conclui-se que o uso excessivo de estratégias de 

coping não adaptativas pode contribuir para o desenvolvimento e persistência de perturba-

ções de ansiedade nas crianças (Jeroen et al., 2010).     

 De acordo com Barros (2009), os pais muitas vezes agem de um modo rotineiro, 
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impulsivo e pouco refletido, não compreendendo as implicações do seu comportamento 

nos filhos. Mais especificamente, os pais adotam estratégias que aprenderam por experien-

cia própria ou por observação, que possivelmente podem ser eficazes a curto prazo, mas 

que muitas vezes são pouco adequadas ou apresentam resultados contraditórios a longo 

prazo. Outros pais repetem persistentemente comportamentos que notoriamente não são 

eficazes, como é o caso da coerção física ou dos castigos, uma vez que não procuram alter-

nativas mais adequadas. Ainda um último grupo de pais evita propositadamente atitudes ou 

comportamentos desadequados dos filhos pois considera-se incapaz de os resolver, porque 

está muito ocupado ou tem outros problemas, ou para evitar o sofrimento que tal lhes pro-

voca (Barros, 2009). 

Para alguns autores, nomeadamente Carver e Connor-Smith (2010), a idade, o sexo, 

a cultura e a etnia afetam as relações entre personalidade e coping. Congruentemente, 

Folkman e Moskowitz (2004) consideram que o coping não consiste num fenómeno isola-

do, ao invés, integra um complexo e dinâmico processo de interação entre o sujeito e o 

ambiente, o que implica que as estratégias de coping sejam ações deliberadas que podem 

ser aprendidas num processo transacional e contínuo (Lazarus & Folkman, 1984). Com 

efeito, a influência do meio no exercício da parentalidade permite colocar a hipótese de 

que poderão haver diferenças nas estratégias parentais adotadas em função das variáveis 

sociodemográficas dos pais e das crianças. 

 

1.3.6. Síntese dos Estudos Empíricos 

Têm sido apontados vários fatores de risco para o desenvolvimento de ansiedade e 

perturbações de ansiedade na infância, entre eles a família, mais especificamente os pais, 

uma vez que estes desempenham um papel importante no desenvolvimento da criança 

(Bronfenbrenner & Morris, 2006; Cecconello & Koller, 2003). Assim, estudos recentes têm 

salientado múltiplos fatores que parecem estar implicados na transmissão da ansiedade de 

pais para filhos, incluindo predisposição genética, psicopatologia parental, e comportamen-

tos e estilos parentais (Francis & Chorpita, 2010, 2011; Hudson & Rapee, 2002; Hudson et 

al., 2008; Rapee, 2009; Wood et al., 2003).  

Através dos dados empíricos reunidos até à atualidade sugere-se que: a) existem 

associações significativas entre o comportamento dos pais e a ansiedade e perturbações de 

ansiedade na infância; b) filhos de pais com perturbações ansiosas têm maior probabilidade 

de desenvolver uma perturbação de ansiedade; c) os comportamentos parentais são 

influenciados pela ansiedade dos pais e pela ansiedade dos filhos; d) as estratégias que os 
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pais utilizam para lidar com a ansiedade dos filhos assumem um papel de relevo no desen-

volvimento e manutenção da ansiedade dos filhos; e) existe uma relação bidirecional entre 

o comportamento dos pais e o dos filhos. 

 

1.3.7. Limitações dos Estudos Empíricos 

Com base na leitura realizada, distinguem-se algumas das limitações que pautam as 

investigações até à data realizadas e que o presente estudo propõe-se a ultrapassar. 

A maioria dos estudos foca-se nas mães (Bruggen, van Starns & Bögels, 2008; Lamb, 

2000; McLeod  et al., 2007), refletindo a crença do papel dominante da influência materna 

e da sua maior disponibilidade para participar em estudos e tratamentos (Lamb, 2000). 

Desta forma, subestima-se o efeito do comportamento do pai na prevenção, desenvolvimen-

to, manutenção e tratamento de sintomatologia ansiosa nos filhos (Bögels & Perotti, 2011; 

Bögels & Phares, 2008).  

Diferentes fatores podem ajudar a compreender mais especificamente o papel do pai 

no desenvolvimento de ansiedade nos filhos. Primeiro, concluiu-se que o pai tende a pro-

mover maior autonomia enquanto a mãe exerce maior controlo sobre os filhos (ver por 

exemplo Bruggen et al, 2008). Adicionalmente, a investigação sobre o desenvolvimento da 

criança sugere que os pais desempenham uma influência importante e diferenciada das 

mães na socialização das crianças e na proteção das crianças contra a ansiedade. Além dis-

so, a associação entre controlo parental e ansiedade da criança é mais elevada nos estudos 

que se inclui o pai por comparação aos estudos que se inclui apenas as mães (ver por 

exemplo Bruggen, et al., 2008). 

Também, a um nível mais biológico e/ou cultural, é provável que as características 

masculinas, biológicas e sociais, dos pais os predisponham a relacionar-se com os seus 

filhos de modo diferente das mães, sendo que os comportamentos ou atitudes dos pais 

podem potenciar ansiedade na criança ou protegê-la (Bögels & Phares, 2008). Com efeito, 

os modelos que explicam os fatores associados às perturbações ansiosas ignoram que as 

mães e os pais influenciam o comportamento da criança de modo distinto, sendo relevante 

analisar o papel do pai.  

Por último, a maioria das investigações refere-se à influência dos estilos parentais no 

desenvolvimento de ansiedade nas crianças, em detrimento dos comportamentos mais 

específicos dos pais para lidar com a ansiedade dos filhos. Assim, verifica-se a escassez de 

pesquisas sobre a associação entre os processos e as estratégias parentais face à ansiedade 

da criança (Gaylord-Harden, Campbell & Kesselring, 2010). 
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2. OBJETIVOS E METODOLOGIA  
 

2.1. OBJETIVOS  

 

2.1.1. Objetivo geral  
 

Esta investigação enquadra-se no âmbito de um estudo mais vasto: “Ansiedade 

parental, estilos parentais, superproteção, significações e estratégias parentais em pais de 

crianças com perturbações de ansiedade: O pai é importante?”. Esta investigação pretende 

aprofundar o papel das estratégias parentais, dando um relevo especial ao papel do pai e da 

interação entre os progenitores, na manutenção das perturbações de ansiedade em crianças.  

Neste enquadramento, a presente investigação tem como objetivo geral, através de 

uma perspetiva exploratória e qualitativa, caracterizar as estratégias parentais em pais de 

crianças com perturbações de ansiedade. 

 

2.1.2. Objetivos específicos  

Considerando o carácter exploratório do estudo, identificam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

(1) Caracterizar as estratégias parentais para lidar com as manifestações de ansiedade 

dos filhos; 

(2) Analisar as diferenças entre mães e pais quanto às estratégias que utilizam para lidar 

com a ansiedade dos filhos; 

(3) Analisar as estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos filhos em função das 

diferentes perturbações de ansiedade; 

(4) Analisar as estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos em função da 

idade e do sexo da criança; 

(5) Analisar a relação entre estratégias, cognições e emoções parentais para lidar com a 

ansiedade dos filhos; 

(6) Caracterizar as interações parentais quanto à consistência e concordância interparen-

tal, bem como a consistência intraparental. 

 
 

2.2. METODOLOGIA  
 

2.2.1. Desenho da investigação  
 

O presente estudo assume um carácter exploratório, qualitativo e transversal. Este 

estudo baseia-se numa abordagem essencialmente qualitativa, recorrendo a um guião de 

entrevista estruturada como método primordial de recolha de dados. 
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Em função da problemática em estudo e tendo em consideração que se pretende 

explorar as estratégias utilizadas pelos pais e pelas mães para lidar com a ansiedade dos 

filhos através do discurso parental, optou-se por uma abordagem sobretudo qualitativa (ainda 

que na análise também se recorrer-se-á a uma metodologia quantitativa). Esta abordagem é 

útil para identificar e explorar os significados dos fenómenos estudados e as interações que 

se estabelecem, possibilitando assim estimular o desenvolvimento de novas compreensões 

relativas à multiplicidade dos comportamentos (Odgen, 2000; Terence & Filho, 2006).  

Destaca-se que um dos motivos pelo qual se optou por uma metodologia essencial-

mente qualitativa assenta na natureza do problema em estudo. Com efeito, esta metodolo-

gia permite obter detalhes sobre fenómenos que são difíceis de extrair através de outros 

métodos de investigação mais convencionais (Strauss & Corbin, 1998). 

 
 

2.3. AMOSTRA  
 

2.3.1. Participantes  
 

A amostra deste estudo constitui uma amostra não probabilística de conveniência, 

correspondendo a um recorte da amostra do estudo mais alargado. 

No que respeita a critérios de inclusão para participação no estudo, destaca-se que as 

crianças tinham que cumprir critérios clínicos de diagnóstico para perturbação de ansiedade, 

estando subjacente a este critério que os pais (biológicos) tinham que reconhecer interferência 

da patologia no funcionamento dos filhos. 

Participaram no estudo 30 progenitores (pais n=15 e mães n=15) de 20 crianças. Este 

número de crianças justifica-se pelo facto de, no caso de algumas crianças, ambos os pais 

terem participado no estudo. As crianças foram recrutadas em escolas do 1º e 2º ciclos da 

zona da Grande Lisboa e tinham idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos. Incluiu-se 

apenas esta área do país para facilitar a deslocação das famílias à Faculdade de Psicologia 

durante as diferentes etapas do estudo e o acesso a tratamento, se assim o desejassem.  

Apresenta-se, em seguida, a caracterização das crianças (ver Quadro 2), dos progeni-

tores (ver Quadro 3) e das famílias que participaram neste estudo (ver Quadro 4).  

Relativamente à caracterização das crianças, mais especificamente no que respeita às 

perturbações de ansiedade, cinco crianças tinham apenas um diagnóstico de ansiedade, 

uma criança tinha dois diagnósticos de ansiedade, cinco crianças tinham três diagnósticos e 

nove crianças tinham quatro diagnósticos de perturbação de ansiedade.  
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Quadro 2: Caracterização das variáveis sociodemográficas e clínicas da criança 

 
Momento de Avaliação 

(n = 20) 

n (%) 

VARIÁVEIS DAS CRIANÇAS  

Idade  

9 12 (60%) 

10 6 (30%) 

11 2 (10%) 

 Média Desvio-Padrão Min. – Max. 

 9,50 0,69 9          11 

Sexo  

Masculino 11 (55%) 

Feminino 9 (45%) 

Diagnósticos principais (com maior 

interferência do dia-a-dia da criança) 
 

Ansiedade de Separação 7 (35%) 

Ansiedade Generalizada 7 (35%) 

Fobia Social 3 (15%) 

Fobia Específica 3 (15%) 

Diagnósticos de perturbação de ansiedade
1
  

Ansiedade de Separação 14 (70%) 

Ansiedade Generalizada 16 (80%) 

Fobia Social 15 (75%) 

Fobia Específica 13 (65%) 

 

 

 

No que respeita à amostra dos progenitores, que é analisada neste estudo, verifica-se 

que os pais têm idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos, sendo que a média de ida-

des corresponde a 40,9. No que concerne às mães, estas apresentam idades compreendidas 

entre 29 e 43 anos, pelo que a média de idades é 37,5. A maioria dos progenitores têm 

habilitações literárias iguais ou superiores ao 12º ano de escolaridade e a maior parte das 

famílias em estudo é de nacionalidade portuguesa e apresenta uma estrutura nuclear intacta 

(ver Quadro 3). 

 

 
 

 

1
Algumas perturbações de ansiedade podem estar em comorbilidade 
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Quadro 3: Caracterização das variáveis dos pais e das mães  

 
Momento de Avaliação 

(n = 15
2
) 

n (%) 

VARIÁVEIS DOS PAIS  

Idade 
Média Desvio-Padrão Min. – Max. 

40,9 5      30        49 

Habilitações Literárias  

Ensino Básico 4 (26,7%) 

Ensino Secundário  4 (26,7%) 

Ensino Pós-secundário não superior  2 (13,3%) 

Ensino Superior 4 (26,7%) 

VARIÁVEIS DAS MÃES   

Idade 
Média Desvio-Padrão Min. – Max. 

37,5 4,9     29        43 

Habilitações Literárias  

Ensino Básico 6 (40%) 

Ensino Secundário  1 (6,7%) 

Ensino Pós-secundário não superior  1 (6,7%) 

Ensino Superior 6 (40%) 

 

 

Quadro 4: Caracterização das variáveis da família 

 
Momento de Avaliação 

(n = 30)  

n (%) 

VARIÁVEIS DA FAMÍLIA   

Conjugalidade  

Casado\União de facto  28 (93,3%) 

Separado\Divorciado 1 (3,3%) 

Outro 1 (3,3%) 

Nacionalidade  

Portuguesa 29 (96,7%) 

Estrangeira 1 (3,3%) 

 

2.4. PROCEDIMENTOS  
 

2.4.1. Instrumentos de recolha de dados  
 

Como já foi referido, o presente trabalho integra-se num projeto de investigação mais 

alargado: “Ansiedade parental, estilos parentais, superproteção, significações e estratégias 

 
 

 

 

2Quando os resultados não totalizam 15 pais ou 15 mães é porque existem dados omissos. 
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parentais em pais de crianças com perturbações de ansiedade: O pai é importante?”. 

Assim, o protocolo de avaliação que se apresenta não corresponde à plenitude de instru-

mentos do protocolo original, desatando-se apenas os instrumentos que permitiram a con-

cretização do presente estudo. 

 
2.4.1.1. Questionário de Avaliação de Perturbações Emocionais Relacionadas com a 

Ansiedade em Crianças – SCARED-R (Muris, Merckelbach, van Brakel, & Mayer 

1999b, versão portuguesa de Pereira & Barros, 2010) 
 

O SCARED-D é um instrumento que tem por objetivo a avaliação de diferentes 

dimensões de problemas de ansiedade em crianças, segundo a DSM-IV. 

Existem duas versões do instrumento, uma destinada aos progenitores das crianças e 

outra dirigida às próprias crianças. Neste estudo, a seleção das crianças foi feita através da 

versão respondida pelas próprias crianças, sendo que estas classificaram a frequência com 

que experimentaram cada um dos sintomas de ansiedade nos últimos 3 meses do seguinte 

modo: 0 (nunca ou quase nunca), 1 (às vezes), 2 (frequentemente). São obtidas classificações 

para cada uma das dimensões de ansiedade e uma pontuação global. A versão portuguesa 

do questionário (Pereira & Barros, 2010) revela valores elevados de consistência interna da 

escala (α = 0,93 para a versão respondida pelas crianças). 

 
2.4.1.2. Anxiety Disorder Interview Scheduale for Children - ADIS-IV (Albano & Sil-

verman, 1996, versão portuguesa de Pereira & Barros, 2010) 

 

A ADIS-IV (ADIS-IV-C/P) consiste numa entrevista semiestruturada de diagnóstico 

que permite o diagnóstico diferencial de ansiedade, segundo o sistema de classificações 

DSM-IV. A entrevista é composta por secções que avaliam perturbações de humor e de 

externalização, com o intuito de se obter um quadro compreensivo de avaliação da crian-

ça/adolescente (entre os 7 aos 17 anos). Salienta-se que tais secções permitem avaliar 

padrões de comorbilidade que geralmente acompanham as perturbações de ansiedade 

(Albano & Silverman, 1996). Assim, no seu conjunto, o instrumento é constituído pelas 

seguintes secções: recusa em ir à escola; ansiedade de separação; fobia social; fobia especí 

fica; perturbação do pânico; agorafobia com ou sem perturbação do pânico; ansiedade 

generalizada; perturbação obsessivo-compulsiva; perturbação do stress pós-traumático; 

distimia; perturbação depressiva major; perturbação da hiperatividade e défice de atenção; 

perturbação do comportamento e perturbação de oposição (Albano & Silverman, 1996). 
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O número total de sintomas é calculado de modo a contabilizar se existem sintomas 

suficientes para cumprir os critérios que definem cada um dos quadros diagnósticos, 

segundo os critérios do DSM-IV. Complementarmente, a evidência de interferência signi-

ficativa no funcionamento normal é um critério para muitos diagnósticos do DSM-IV, 

incluindo as perturbações de ansiedade. Nas duas versões, pais e criança, no final de cada 

secção, é realizada uma questão alusiva à interferência da perturbação no dia-a-dia da 

criança (ao nível escolar, familiar, social e bem-estar). A interferência é avaliada segundo 

uma escala que varia entre 0 (nenhuma interferência) e 8 (muitíssima interferência). Um 

dos critérios de diagnóstico que tem de ser identificado para todas as perturbações é o da 

interferência igual ou superior a quatro, sendo que abaixo deste valor são considerados 

diagnósticos subclínicos (Albano & Silverman, 1996). 

Dado que este instrumento assume um formato semiestruturado, possibilita ao profis-

sional colocar questões de modo a clarificar as respostas dos participantes e assim facultar 

maior sustentação à informação obtida na entrevista estandardizada (Albano & Silverman, 

1996). De uma forma geral, a entrevista apresenta uma fiabilidade excelente para os resul-

tados de ansiedade de separação, fobia social, fobias específicas e ansiedade generalizada 

(Silverman e Albano, 1996). 

 

2.4.1.3. Entrevista Semiestruturada - “Ansioso por Saber: Entrevista semiestruturada de 

avaliação das cognições e estratégias parentais para lidar com a ansiedade das crianças” 
 

Esta entrevista foi desenvolvida pela Professora Ana Isabel Pereira e pela Doutoran-

da Ana Beato com o objetivo de identificar e analisar os comportamentos, atitudes e cren-

ças parentais para lidar com a ansiedade dos filhos. 

O guião (ver Anexo II) elaborado é constituído por diferentes questões, que corres-

pondem às seguintes dimensões: Perceção de vulnerabilidade da criança, Reações emocio-

nais do progenitor à ansiedade dos filhos e Estratégias parentais para lidar com as mesmas, 

Perceção da atitude do/a parceiro/a perante a ansiedade da criança, Estratégias da criança, 

Interpretação de estímulos ambíguos como ameaça, Expectativas parentais acerca das con-

sequências e evolução da ansiedade, Perceção de controlo e atribuições causais associadas 

à ansiedade infantil.  

 

2.4.2. Procedimentos de recolha de dados  
 

A identificação das crianças com problemas de ansiedade foi realizada através de um 

procedimento de screening multi-etapas. 
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Após fornecida a informação aos pais e obtidos os respetivos consentimentos infor-

mados, procedeu-se à recolha de dados para a seleção da amostra nas escolas, em sessões 

coletivas, através das respostas das crianças ao SCARED-R (Muris, Merckelbach, van 

Brakel, & Mayer 1999, versão portuguesa de Pereira & Barros, 2010). Estabeleceu-se 

como critério de inclusão que as crianças teriam que obter pontuações acima do percentil 

85. Nesta primeira fase, a taxa de adesão foi de 60%.  

A confirmação do diagnóstico foi efetuada com o recurso à entrevista de diagnóstico 

ADIS-IV (Anxiety Disorder Interview Schedule-IV, versão portuguesa de Pereira & Bar-

ros, 2010) (versões para crianças e pais) a cada uma destas crianças e a, pelo menos, um 

dos seus progenitores. Nesta segunda fase a taxa de adesão foi de 87%.  

Complementarmente, fez-se a aplicação individual da entrevista semiestruturada a 

pelo menos um dos progenitores, sendo que o dia e a hora das entrevistas foram definidos 

de acordo com a disponibilidade e conveniência destes. Salienta-se que a realização e 

transcrição das entrevistas decorreram entre Junho de 2012 a Fevereiro de 2013.  

 

2.4.3. Procedimentos de análise de dados 

 

2.4.3.1 Procedimentos de análise de conteúdo utilizando o software QSR-NVivo 10® 
 

Considerando os objetivos da presente investigação, optou-se pela utilização da aná-

lise de conteúdo utilizando o software QSR-NVivo 10®.  

A análise de conteúdo consiste num conjunto de instrumentos progressivamente mais 

subtis e em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» extremamente diver-

sificados (Bardin, 2004). Assim, esta metodologia corresponde sobretudo ao processo de 

identificar, codificar e categorizar unidades de análise, facilitando a procura de padrões 

temáticos a partir dos dados obtidos pelas entrevistas (Bardin, 2004).  

Os avanços nas tecnologias informáticas têm potenciado o desenvolvimento de vários 

softwares desenhados para apoiar nas análises de dados qualitativos. O N-Vivo é um soft-

ware de suporte para pesquisa de métodos qualitativos e mistos, tendo sido desenvolvido 

com o objetivo de orientar o tratamento de dados qualitativos. Refere-se que a utilização do 

N-Vivo pode facilitar a análise de conteúdo, o que em última análise contribui para o 

aumento da validade do estudo (Hutchison, Jonhston & Breckon, 2010). 

Desta forma, na análise de conteúdo das entrevistas do presente estudo, procedeu-se 

primeiramente à transcrição integral das entrevistas e posteriormente iniciou-se um conjun-

to de operações visando a elaboração de uma árvore de categorias. Num primeiro momen-

to, estabeleceram-se categorias nucleares das estratégias parentais para lidar com a ansie-
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dade dos filhos, as quais derivaram sobretudo da categorização de Skinner e colaboradores 

(2003), bem como de outras que resultaram de um processo de análise indutiva. Em segui-

da procedeu-se à inclusão e interligação de outras categorias e subcategorias (categorias-

filhas), que foram surgindo à medida que se analisavam os dados (ver Anexos III e IV). 

Por este motivo, o processo de categorização foi progressivo e decorreu praticamente até 

ao final do procedimento de análise, e respeitando-se os princípios que Bardin (2004) refe-

re como sendo fulcrais para uma boa categorização. 

Paralelamente a uma análise das estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos 

filhos de um modo generalizado, considerou-se também interessante analisar a associação 

entre estratégias parentais, cognições e emoções (ver Anexo V) relacionadas com a ansie-

dade dos filhos numa situação específica identificada pelos próprios pais. No que respeita à 

classificação das atribuições parentais, adaptou-se a teoria de Weiner (1979, 1985), nomea-

damente as atribuições de causalidade e controlabilidade, e acrescentaram-se outras dimen-

sões dado que existiam outras cognições importantes. Relativamente à categorização das 

emoções, estas resultaram da adaptação das teorias de Paul Ekman (cit. por Sabini & Sil-

ver, 2005) (ver Anexo VI).  

Também, dado que a qualidade da relação parental e a presença de discórdia no con-

texto familiar são fatores associados à etiologia de perturbações emocionais na infância e 

na adolescência (Cummings & Davies, 2002; Wamboldt & Wamboldt, 2000), definiram-se 

três categorias de interações entre os progenitores, nomeadamente consistência e concor-

dância interparentais e consistência intraparental. 

Salienta-se que, dado que a formação de categorias constitui-se como um processo 

subjetivo, a elaboração da árvore de categorias foi realizada em colaboração com outra 

investigadora e a verificação desta análise (ver Anexo VII) pela orientadora desta dissertação. 

 

 

2.4.3.2 Procedimentos de análise estatística  
 

Complementarmente a uma análise qualitativa, foram realizadas algumas análises esta-

tísticas não paramétricas, em função dos objetivos definidos. Para este efeito foi utilizado o 

programa de análise estatística Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20. 

Com o objetivo de sintetizar os dados obtidos, procedeu-se ao tratamento dos resul-

tados obtidos e interpretação dos resultados brutos de forma a permitir operações estatísti-

cas simples, isto é, frequências, percentagens, distribuição chi-quadrado e teste exato de 

Fisher. Refere-se que tanto o teste do chi-quadrado como o teste exato de Fisher são testes 

não paramétricos que permitem a análise da associação entre duas variáveis nominais.  
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este capítulo é constituído pela apresentação e análise dos resultados do presente 

estudo. Assim, com o intuito de promover uma melhor compreensão dos dados, esta secção 

encontra-se organizada em função dos objetivos, geral e específicos, enunciados no capítu-

lo anterior. 

 

1. Descrição das estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos filhos (crian-

ças com perturbação de ansiedade) 
 

Através da análise de conteúdo, e dado que todos os pais identificaram pelo menos 

uma estratégia, foi possível identificar as estratégias que os pais que participaram nesta 

investigação utilizam para lidar com a ansiedade dos filhos. Salienta-se que nem todas as 

estratégias inicialmente contempladas na árvore de categorizas foram referidas pelos pais, 

motivo pelo qual nos quadros e figuras que serão apresentados apenas se incluirão as estra-

tégias que foram identificadas pelos participantes do estudo.  

Considerando as frequências das categorias de estratégias major do Quadro 5, é pos-

sível identificar quais as estratégias que são preferencialmente utilizadas pelos pais para 

lidar com a ansiedade dos filhos. Assim, salienta-se que as estratégias que têm uma fre-

quência elevada, ou seja, que foram referidas pelo menos por 50% dos pais, são: “resolu-

ção de problemas”, “incentivo à fuga ou ao evitamento” e “procura de apoio”. 

Mais especificamente, no que respeita às estratégias que compõem a categoria de 

“resolução de problemas”, constata-se que o “incentivo ao confronto” consiste na estraté-

gia que foi maioritariamente identificada pelos pais para lidar com a ansiedade dos filhos. 

Salienta-se que estes pais, de um modo geral, referem proceder de um modo a incentivar a 

criança a confrontar-se com os seus medos e não a forçá-la a tal exposição. A segunda 

estratégia mais frequentemente utilizada dentro desta categoria foi a “ação instrumental”, 

sendo a “modelagem de comportamentos de confronto” a estratégia que os pais menos 

refiram colocar em prática face à ansiedade dos filhos. 

Verificou-se que a segunda estratégia preferencialmente utilizada pelos pais foi o 

“incentivo à fuga/evitamento”, ou seja, observa-se que os pais procuram prevenir o aconte-

cimento ansiógeno ou afastarem fisicamente a criança da situação/estímulo ansiógeno, bem 

como, ainda que com menor frequência, “incentivam a criança a evitar cognitivamente a 

situação ansiógena”. 
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Quanto à “procura de apoio”, constata-se que os pais que referiram utilizar tal estra-

tégia recorrem principalmente a profissionais especializados, e uma minoria da amostra 

procura outros tipos de apoio. 

Complementarmente, verifica-se que algumas estratégias foram referidas por um 

número significativo de pais, ainda que inferior a metade da amostra (47%), designadamente 

“acomodação” e “fornecimento de apoio”. Relativamente à categoria “acomodação” observa-

se que os pais mencionaram sobretudo que tentam lidar com a ansiedade dos filhos através 

da modificação das cognições da criança. No que respeita às estratégias de “fornecimento 

de apoio”, verifica-se que os pais manifestam preferencialmente expressões comportamen-

tais ou verbalizações de afeto, empatia e compreensão para acalmar a criança, bem como 

incentivam-na a verbalizar as suas preocupações e emoções. Por outro lado, apenas uma 

minoria de pais referiu ser empático com as crianças em situações em esta se sente mais 

ansiosa ou utilizar reforços positivos face ao comportamento da criança. 

As estratégias de “oposição”, “reforço da dependência”, “autorregulação”, “forneci-

mento de informação”, “desamparo” e “submissão”, foram referidas por menos de um ter-

ço dos participantes do estudo, sendo, portanto, ações parentais menos frequentes.  

 

Quadro 5: Estratégias utilizadas pelos pais para lidar com a ansiedade dos filhos  

 Momento de Avaliação 

(n = 30) 

Estratégias Parentais 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Acomodação 14 47% 

Aceitação 5 17% 

Distração  4 13% 

Modificação de Cognições 10 33% 

Autorregulação 4 13% 

Autorregulação Parental  4 13% 

Delegação 11 37% 

Tranquilização 11 37% 

Fornecimento de Apoio 14 47% 

         Empatia 2 7% 

         Expressão Emocional 10 33% 

         Incentivo à Verbalização de Preocupações e Emoções 8 27% 

         Reforço Positivo 1 3% 

Fornecimento de Informação 4 13% 

Incentivo Fuga-Evitamento 16 53% 

Reforço do Evitamento Cognitivo 5 17% 

Reforço do Evitamento Comportamental 13 43% 

Oposição 9 30% 

Comentários Negativos Dirigidos à Criança 1 3% 
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Desvalorização de Preocupações-Sentimentos da Criança 6 20% 

Indução de Culpa - Responsabilização da Criança 2 7% 

Punição 1 3% 

Procura de Apoio 15 50% 

Pedido ou Acesso a Apoio Especializado 10 33% 

Procura de Apoio 5 17% 

Procura de Informação 4 13% 

Reforço da Dependência 6 20% 

Resolução de Problemas  25 83% 

Ação Instrumental 12 40% 

Incentivo ao Confronto 24 80% 

Incentivo ao Confronto  22 73% 

Incentivo ao Confronto Por Coação 8 27% 

Modelagem de Comportamentos de Confronto 3 10% 

Submissão 1 3% 

Ruminação 1 3% 

 

 

 

Em função destes resultados e com o intuito de compreender se os pais recorrem 

maioritariamente a estratégias consideradas mais eficazes na redução da ansiedade a 

médio-longo prazo ou a estratégias menos adaptadas, considerou-se benéfico dividir as 

categorias de estratégias em duas categorias (ver Quadro 6). 

 

Quadro 6: Estratégias mais e menos adaptadas para lidar com a ansiedade  

 Momento de Avaliação 

(n = 119
3
) 

n (%) 

Estratégias  
Frequência 

Individual 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Mais Adaptadas Para Lidar com a Ansiedade    

Acomodação  14 

76 64% 

Autorregulação  4 

Fornecimento de Apoio 14 

Fornecimento de Informação 4 

Procura de Apoio 15 

Resolução de Problemas  25 

Menos Adaptadas Para Lidar com a Ansiedade     

Delegação  11 

43 36% 

Incentivo Fuga-Evitamento 16 

Oposição  9 

Reforço da Dependência 6 

Submissão  1 

 

 

 3 
O n neste caso em particular representa a frequência absoluta das estratégias identificadas pelos pais 
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2. Analisar as diferenças entre mães e pais quanto às estratégias que utilizam para 

lidar com a ansiedade dos filhos 
 

Como se observa na Figura 2 algumas das estratégias de coping identificadas para 

lidar com a ansiedade dos filhos são diferentes em função do sexo dos pais.
4
 

Se consideramos a presente análise relativamente às estratégias que são mencionadas 

por mais de 10% da amostra, verifica-se que as mães identificam as estratégias em maior 

frequência, ainda que nem sempre a diferença entre a adoção de tais estratégias por pais e 

mães seja significativa. Assim sendo, constata-se que uma percentagem expressiva de 

mães, por oposição aos pais, referiu “delegação”, “incentivo fuga-evitamento” e “forneci-

mento de apoio”. Por outro lado, as estratégias de “acomodação”, “procura de apoio” e 

“resolução de problemas” foram mencionadas por um número semelhante de pais e mães, 

ainda que com superioridade destas. 

 

 

Figura 2: Comparação das categorias de estratégias major utilizadas pelos pais e pelas mães 
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4 Devido ao elevado número de categorias de estratégias major e de subcategorias, a representação gráfica inclui 

somente as categorias mais frequentemente utilizadas pelos pais. Deste modo, considerou-se como critério que as 

categorias major teriam que ter sido identificadas pelo menos por um terço da amostra, ou seja, dez sujeitos. 
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Relativamente às estratégias que foram referidas por menos de um terço dos pais, 

observa-se que um maior número de mães referiu estratégias de “autorregulação” e “refor-

ço da dependência”. Já “fornecimento de informação” e “oposição” foram identificadas 

como estratégias utilizadas para lidar com a alteração emocional dos filhos por um número 

semelhante de pais e de mães. 

 

Com o objetivo de comparar mais detalhadamente as estratégias que foram utilizadas 

por pelo menos um terço das mães e/ou dos pais, procedeu-se à comparação dentro de cada 

categoria de estratégias major (ver Figura 3).  

Na categoria “acomodação”, as mães adotam com uma maior frequência estratégia 

de “aceitação” e “distração”, comparativamente aos pais. A estratégia “modificação de 

cognições” foi identificada por igual número de pais e de mães. 

Quanto aos pais que referiram utilizar estratégias de “delegação”, verifica-se que 

apenas foi identificada a subcategoria “tranquilização”, maioritariamente pelas mães. 

No que respeita ao “fornecimento de apoio”, constata-se que apenas uma das subca-

tegorias de estratégias foi mencionada por igual percentagem de pais e mães, “incentivo à 

verbalização de emoções e preocupações”, e que “expressão emocional” foi maioritaria-

mente referida pelas mães. Refere-se ainda que nenhum pai identificou ser empático com o 

filho perante situações que são para ele ansiógenas e que a estratégia de “reforço positivo” 

foi apenas identificada pelo sexo masculino. 

Incidindo sobre as estratégias de “evitamento”, observa-se que são as mães que 

assumem uma percentagem significativa da sua utilização, quer do “evitamento compor-

tamental”, quer do “evitamento cognitivo”.  

Na categoria de “fornecimento de apoio” constata-se que as estratégias são utilizadas 

de modo diferente em função do sexo dos pais: a “empatia” foi apenas referida pelas mães, 

por contraste o “reforço positivo”, foi apenas identificado pelos pais; a “expressão emocio-

nal” foi maioritariamente mencionada pelas mães e o “incentivo à verbalização de emoções 

e preocupações” foi referida por igual número de pais e mães. 

Relativamente à categoria major “procura de apoio”, destaca-se que o mesmo núme-

ro de pais e de mães identificou “pedir ou aceder a apoio especializado”. Por sua vez, uma 

maior percentagem de mães, comparativamente aos pais, identificou “procurar apoio” e 

saber mais sobre a situação ou condição que suscita ansiedade nos filhos, bem como 

conhecer estratégias para intervenção e remediação (“procura de informação”). 
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Na categoria “resolução de problemas”, observa-se que foram exclusivamente as mães 

que referiram proceder à modelagem de comportamentos de confronto e que são sobretudo 

elas que forçam os filhos ao confronto com o estímulo ou situação ansiógena. Por sua vez, 

“incentivo ao confronto” e “ação instrumental” foram identificadas como sendo estratégias 

utilizadas perante a exacerbação emocional da criança por igual número de pais e de mães. 

 

 

Figura 3: Comparação das subcategorias de estratégias utilizadas pelos pais e pelas mães 

 

Através de uma análise quantitativa, com o objetivo de analisar se o sexo dos pais 

encontra-se associado com as estratégias que os pais e as mães utilizam face à ansiedade 

dos filhos, procedeu-se ao teste estatístico qui-quadrado e, quando necessário (devido ao n 

reduzido da amostra em estudo), ao Teste Exato de Fisher. Salienta-se que tal estudo esta-

tístico não-paramétrico incide sobre as estratégias que foram identificadas por maior núme-

ro de pais, considerando o critério de pelo menos 10% dos participantes do estudo terem-

nas referido. 
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Refere-se que, com o intuito de simplificar a apresentação dos resultados, o estudo da 

relação entre o sexo dos pais e as estratégias adotadas é apresentado num único quadro (ver 

quadro 7). 

 

Quadro 7: Efeito do sexo dos pais na utilização das estratégias de coping 

Utilização de 

Estratégias 
Sexo Teste Estatístico 

 
Feminino Masculino 

 
 

 Presente Ausente Presente Ausente  

Acomodação 8 (53,3%) 7 (46,7%) 6 (40%) 9 (60%) χ² = 0,54, p-value = 0,46 

Delegação 8 (53,3%) 7 (46,7%) 3 (20%) 12 (80%) χ² = 3,59,  p-value = 0,06 

Fornecimento de 

Apoio 
9 (60%) 6 (40%) 5 (33,3%) 10 (66,7%) χ² = 2,14,  p-value = 0,14 

Incentivo à Fuga-

Evitamento 
11 (73,3%) 4 (26,7%) 5 (33,3%) 10 (66,7%) χ² = 3,3,  p-value = 0,07 

Procura de Apoio 8 (53,3%) 7 (46,7%) 7 (46,7%) 8 (53,3%) χ² = 0,13,  p-value = 0,72 

Resolução de Pro-

blemas 
13 (86,7%) 2 (13,3%) 12 (80%) 3 (20%) p-value = 1,00 

 

Deste modo, apesar das diferenças consideradas na análise qualitativa, com base nas 

frequências que pais e mães referiram as diferentes estratégias, os resultados derivados da 

análise estatística parecem indicar que não existem diferenças significativamente estatísti-

cas (para um nível de significância de 0,05) entre as estratégias utilizadas por pais e por 

mães. Por outras palavras, a análise estatística sugere que pais e mães comportam-se de 

modo semelhante face à manifestação de ansiedade dos filhos.  

No entanto, alguns resultados aproximam-se da significância estatística, o que sugere 

que pode haver uma associação entre as duas variáveis em estudo. Tal é observado nas 

estratégias de “delegação” e nas de “incentivo à fuga-evitamento”. 

 

3. Analisar as estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos em função 

do sexo e idade da criança  
 

Relativamente à análise das estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos 

em função do sexo da criança, a análise da Figura 4 revela que a maioria das estratégias é 

utilizada sobretudo face a crianças do sexo feminino. No que respeita às estratégias de 
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“delegação”, “fornecimento de informação” e “resolução de problemas”, constata-se que 

são adotadas por um número semelhante de pais para lidar com a exacerbação emocional 

de crianças do sexo feminino e masculino.  

 

 
 

Figura 4: Estratégias parentais utilizadas para lidar com ansiedade dos filhos em função do sexo da 

criança 

 

Através de tais observações, os resultados relativos aos efeitos da variável sexo da 
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gias de coping. Por outro lado, as restantes estratégias em análise não apresentam associa-

ções estatisticamente significativas com o sexo das crianças. 

 

Quadro 8: Efeito do sexo das crianças na utilização parental das estratégias de coping 

Utilização de 

Estratégias 
Sexo Teste Estatístico 

 
Feminino Masculino 

 
 

 Presente Ausente Presente Ausente  

Acomodação 6 (40%) 9 (60%) 8 (53,3%) 7 (46,7%) χ² = 0,54,  p-value = 0,47 

Delegação 6 (40%) 9 (60%) 5 (33,3%) 10 (66,7%) χ² = 0,14,  p-value = 0,71 

Fornecimento de 

Apoio 
10 (66,7%) 5 (33,3%) 4 (26,7%) 11 (73,3%) χ² = 4,82,  p-value = 0,03 

Incentivo à Fuga-

Evitamento 
9 (60%) 6 (40%) 7 (46,7%) 8 (53,3%) χ² = 3,3,  p-value = 0,07 

Procura de Apoio 11 (73,3%) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 11 (73,3%) χ² = 6,53,  p-value = 0,01 

Resolução de Pro-

blemas 
13 (86,7%) 2 (13,3%) 12 (80%) 3 (20%) χ² = 0,24,  p-value = 0,62 

 

 

 

Procedendo à análise das estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos em 

função da idade (ver Figura 5)
5
, constata-se que a maioria das estratégias identificadas 

foram referidas por uma percentagem expressiva de pais de crianças com 9 anos, designa-

damente “acomodação”, “delegação”, “fornecimento de informação”, “incentivo à fuga-

evitamento”, “oposição”, “reforço da dependência” e “resolução de problemas”. Comple-

mentarmente, “autorregulação” foi apenas mencionada por pais de crianças com 9 anos. 

Relativamente às estratégias de “fornecimento de apoio” e “procura de apoio”, a frequên-

cia em que foram identificadas por pais e mães foi semelhante. 

 

 

 

 

 

 

5
 Com o intuito de proceder a tal análise, é de referir que como as crianças da amostra tinham entre os 9 e 

os 11 anos, considerou-se dois grupos etários: 9 anos (12 crianças) e 10-11 anos (8 crianças).  
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Figura 5: Estratégias parentais utilizadas para lidar com ansiedade dos filhos em função da idade 

da criança 

 

Incidindo na análise do teste estatístico do efeito da idade dos filhos nas estratégias 

que os pais referiram utilizar, é de salientar que devido ao facto de o n da amostra em estu-

do ser reduzido, algumas das análises foram efetuadas com recurso ao Teste Exato de 

Fisher e não ao teste de qui-quadrado.  

 

Quadro 9: Efeito da idade das crianças na utilização parental das estratégias de coping 

Utilização de 

Estratégias 
Idade Teste Estatístico 

 
9 anos 10-11 anos 

 
 

 Presente Ausente Presente Ausente  

Acomodação 11 (55%) 9 (45%) 3 (30%) 7 (70%) p-value = 0,26 

Delegação 8 (40%) 12 (60%) 3 (30%) 7 (70%) p-value = 0,70 

Fornecimento de 

Apoio 
8 (40%) 12 (60%) 6 (60%)  4 (40%) p-value = 0,44 

Incentivo à Fuga-

Evitamento 
12 (60%) 8 (40%) 4 (40%) 6 (60%) p-value = 0,44 

Procura de Apoio 8 (40%) 12 (60%) 7 (70%) 3 (30%) χ² = 2,40,  p-value = 0,12 

Resolução de Pro-

blemas 
16 (80%) 4 (20%) 9 (90%) 1 (10%) p-value = 0,64 
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Deste modo, relativamente à análise estatística da associação entre as estratégias de 

coping que os pais recorrem face à ansiedade dos filhos e a idade destes, verifica-se que 

não existem associações estatisticamente significativas. 

 

 

4. Analisar a relação entre cognições, emoções e estratégias parentais para lidar com 

a ansiedade dos filhos 
 

Com o objetivo a proceder a tal análise, considerou-se a questão 10 do guião da 

Entrevista Semiestruturada - “Ansioso por Saber: Entrevista semiestruturada de avaliação das 

cognições e estratégias parentais para lidar com a ansiedade das crianças” (ver Anexo II). Mais 

especificamente, solicitou-se aos pais que se recordassem de uma situação recente em que os 

filhos se tivessem sentido verdadeiramente ansiosos, com medo ou preocupados, e consequen-

temente, que identificassem o que tinham pensado, o que tinham sentido e como tinham reagi-

do nesse momento (ver Anexo V). 

Assim sendo, após a recolha de informação, identificaram-se as cognições e emoções 

associadas a cada uma das estratégias identificadas pelos pais, numa situação ansiógena 

específica identificada pelos próprios progenitores (ver Quadro 10).Salienta-se que nesta 

análise considerou-se apenas a estratégia de coping principal utilizada pelos pais para lidar 

com a ansiedade dos filhos. Contudo, no que respeita às emoções um elevado número de 

pais identificou mais do que uma emoção. Por este motivo, de modo a facilitar a represen-

tação gráfica, considerou-se cada emoção isoladamente, ou seja, duas emoções podem ter 

sido mencionadas pelo mesmo pai ou mãe, face à mesma situação. 

 

Quadro 10: Associação entre estratégias parentais, cognições e emoções 
6,7

 

Estratégias Cognição 

Frequência 

Absoluta 

(%) 

Emoção 

Frequência 

Absoluta 

(%) 

Acomodação 

Causalidade 

Externa 
2 (67%) Medo/Ansiedade/Preocupação 2 (67%) 

Controlo Parental 1 (33%) 
Medo/Ansiedade/Preocupação 

Raiva/Irritabilidade 

1 (17%) 

1 (17%) 

Delegação 

Causalidade 

Externa 
1 (14%) 

Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (7%) 

Impotência 1 (7%) 

Causalidade Interna 3 (43%) 
Medo/Ansiedade/Preocupação 2 (29%) 

Surpresa 1 (14%) 

Controlo Parental 1 (14%) 
Raiva/Irritabilidade 1 (7%) 

Tristeza 1 (7%) 

Foco na Ansiedade 

da Criança 
1 (14%) 

Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (5%) 

Tristeza 1 (5%) 

Impotência 1 (5%) 
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Incompreensão 1 (14%) Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (14%) 

Fornecimento 

de Apoio 

Causalidade Interna 1 (33%) Surpresa 1 (33%) 

Foco na Ansiedade 

da Criança 
1 (33%) Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (33%) 

Incompreensão 1 (33%) Surpresa 1 (33%) 

Fornecimento 

de Informação 

 

Controlo Parental 1 (50%) 
Medo/Ansiedade/Preocupação 

Surpresa 

1 (25%) 

1 (25%) 

Foco na Ansiedade 

da Criança 
1 (50%) 

Medo/Ansiedade/Preocupação 

Surpresa 

1 (25%) 

1 (25%) 

Incentivo Fuga-

Evitamento 

Causalidade 

Externa 
1 (14%) 

Surpresa 1 (5%) 

Impotência 1 (5%) 

Raiva/Irritabilidade 1 (5%) 

Controlo Parental 1 (14%) Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (14%) 

Desvalorização das 

Emoções da Crian-

ça/Crítica 

1 (14%) Raiva/Irritabilidade 1(14%) 

Foco na Ansiedade 

da Criança 
2 (29%) 

Tristeza 1 (10%) 

Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (10%) 

 Impotência 1 (10%) 

Incompreensão 2 (29%) 

Impotência 1 (7%) 

Tristeza  1 (7%) 

Culpa 1 (7%) 

Raiva/Irritabilidade 1 (7%) 

Oposição 

 

Desvalorização das 

Emoções da Crian-

ça / Crítica 

1 (50%) Surpresa 1 (50%) 

Causalidade Interna 1 (50%) Vergonha 1 (50%) 

Resolução de 

Problemas 

Controlo Parental 1 (20%) Medo/Ansiedade/Preocupação 1 (20%) 

Desvalorização das 

Emoções da Crian-

ça/Crítica 

1 (20%) Surpresa 1 (20%) 

Foco na Ansiedade 

da Criança 
3 (60%) 

Tristeza 1 (12%) 

Impotência 1 (12%) 

Medo/Ansiedade/Preocupação   2 (24%) 

Surpresa 1 (12%) 

 

Observa-se que a maioria dos pais que referiu estratégias de “acomodação” – 

e.g.,“Não percebo muito de inglês. Tentei ajudar não... Mas depois até disse a ela: Prontos, 

agora não faças mais isso. Vamos ver o Dancing Days” (P.398); “Óh filha, isso não é nada, 

todos nós nos enganamos, estás a aprender, a escola é para aprender (…) Se tu soubesses 

tudo, não estavas aqui na escola, não precisavas. E tu enganaste-te nisto e os teus colegas que 

se estão a rir não se enganam noutras coisas? Então, é natural” (P.330) -, fez uma atribui-

ção externa da ansiedade da criança  – “Tenho pena. Às vezes tenho pena, pena, pena...Pena 

de a gente... Das pessoas, que eu acho que é toda a gente que faz isso aos  

 
6
Os valores apresentados não totalizam 100%, porque houve um pai que não respondeu a esta questão 

7
Os arredondamentos das percentagens foram realizados à unidade decimal 
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filhos, de a gente... Se calhar a pressão para os filhos terem boas notas porque nem toda 

a gente é” (P.398) -, e identificou “medo/ansiedade/preocupação” como a emoção sentida 

nessa situação específica descrita – e.g., “Quando a vejo assim mais cabisbaixa fico preo-

cupado, sinto uma preocupação” (P.330). 

Refere-se que cerca de metade dos pais que utilizou “delegação” – e.g., “Tentei fazê-

los ver que não ia faltar lá nada em casa, que ia tudo correr bem na mesma e que melho-

res dias virão. Que até, em princípio a empresa não ia fechar, não é? Mas que haveria 

trabalho, logo se via, pronto... para não se preocupar” (P.473); “´Ok, pronto. Estás com 

essa angústia, só há uma coisa a fazer, é irmos à escola e tu ficas descansada e pedes para 

ires ver a tua pasta para resolver o problema`. Porque não valia a pena eu estar, porque ela 

continuava a chorar” (M.186) -, justificou a ansiedade da criança através de uma atribuição 

de causalidade interna – e.g., “(…) pensei: Afinal ela ainda é mais sensível do que o que eu 

estava a pensar, porque quando ela vê nas notícias, acho que ela fica com muita pena, 

mas nunca pensei que ela ali fisicamente também as coisas a afetassem” (M.125). Em 

termos de emoções, dois destes pais referiram sentir “medo/ ansiedade/preocupação” e um 

pai mencionou sentir “surpresa” face à reação do filho.  

Os outros pais que identificaram recorrer a estratégias de “delegação”, descreveram 

diferentes atribuições para a ansiedade da criança: “controlo parental” – “É o que eu faço 

agora…? “hã”… O que é que… Como é que eu vou resolver este assunto… porque ela 

estava naquele desespero, “hã”, sobretudo com a situação da nota…” (M.186); “causali-

dade externa” - “Que era uma coisa que o afetava e que nós tínhamos de ter outra preo-

cupação a falarmos, quando ele está, e tentar explicar-lhe as coisas (…) Se tiver de ser, 

resguardá-lo mais um bocadinho”; incompreensão – “Não lhe sei explicar. É, portanto é 

(...) porque é que ele tem aquele pavor. Pronto, aquele medo. Não sei, não lhe sei expli-

car” (P.382); “foco na ansiedade da criança” – “Pensei que tinha voltado um pouco atrás 

àqueles momentos diferentes (…) E depois também eu acho que ela não deve ter dito, mas 

eu acho que ela também dever ter o pânico do avião cair, “hã”, e de eu já não voltar 

mais” (P.125). Relativamente às emoções pelos pais mencionadas, o 

“medo/ansiedade/preocupação” obteve uma maior frequência – e.g., “Preocupado (…) 

que as coisas se agravassem da parte dele” (P.473); “É preocupação, um pouco preocu-

pado” (P.144); “Preocupação e medo” (P.382). 

Quando os pais mencionaram recorrer a estratégias de “fornecimento de apoio” – 

e.g., “Ela agarrou-se a mim, eu abracei-a e dei-lhe um beijinho e disse-lhe que não era 
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razão para aquilo e tentei acalmá-la” (M.456); “Abracei-a, exato. “Hã”, perguntei-lhe o 

que ela estava a sonhar, o que é que estava a sentir” (M.356) –, identificaram cognições de 

“causalidade interna” – e.g., “Pensei que ela era uma tonta, porque acho que não era 

importante, pensei que era uma tola, que estava a ser infantil e que estava a ser bebezi-

nha” (M.456) –, “foco na ansiedade da criança” – e.g., “Pensei que tinha tido algum pesa-

delo ou alguma situação desagradável” (M.356) –, e “incompreensão” – e.g., “O que é que 

pensei. Pensei se estarei a perceber as coisas bem” (P.47). No que respeita às emoções 

pelos pais sentidas, verificou-se que “surpresa” foi referida com maior frequência – e.g., 

“Surpresa, se calhar, porque não estava à espera de uma coisa daquelas” (M.456).  

Já os pais que relataram “ceder informação” aos filhos na situação ansiógena – e.g., 

“Falei com ele e conversei e expliquei-lhe que era uma situação de rotina, e que o Afonso ia 

crescer e enquanto o Afonso tiver o pequeno problema que mantém vamos vigiar, mas não é 

nada para ele ficar preocupado” (M.473) –, fizeram atribuições de “controlo parental” – 

“Tenho de falar com ela. Explicar-lhe” (P.316) –, e de “foco na ansiedade da criança” – 

“Pensei que ele estava preocupado em perder o Afonso (…) Está preocupado que lhe 

aconteça alguma coisa” (M.473). Ao nível emocional, estes pais sentiram invariavelmente 

“medo/ansiedade/preocupação” e “surpresa” – “Fiquei preocupada com a atitude dele (…) 

Um pouco surpresa” (M.473); “Fiquei surpreendido um bocadinho (…) e ansiedade, ao 

fim ao cabo” (P.316). 

Quanto aos pais que recorreram a estratégias de “incentivo ao evitamento” – e.g., 

“Vou, vou, vou. Não deixo, se eu sei que o menino tem medo, posso praguejar muito, mas 

vou, não deixo de ir” (M.358); “Tivemos que fechar as janelas, estava um calor enorme, um 

calor enorme e tinha que se fechar as janelas e a porta de acesso ao corredor para não 

entrarem mosquitos” (P.733) –, identificaram cognições de natureza distinta, com uma 

maior frequência da “foco na ansiedade da criança” – e.g., “Que a cabeça dele está a pen-

sar em coisas que, prontos, já passaram (…) São coisas que já passaram” –, e “incom-

preensão” – “Eu pensei que não sabia qual era a razão, qual era a razão de ele ter medo 

(…) Não percebo” (P.358); “(…) eu não consigo encontrar grande explicação” (M.358). 

Relativamente às emoções referidas pelos pais como tendo sido dominantes para si na 

situação descrita, refere-se a “raiva” e a “impotência” – e.g., “A irritabilidade (…) alguma 

impotência, alguma” (P.733) –, bem como, ainda que com menor frequência, 

“medo/ansiedade/preocupação”, “tristeza” e “culpa” – e.g.: “Tenho muitas vezes em que 

me sinto culpada (…) A culpa, eu associo a culpa à tristeza porque fico triste…” (M.358). 
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Na estratégia de “oposição”, um pai referiu “desvalorização das emoções da criança/ 

crítica” e referiu ter sentido “surpresa” face à alteração emocional do filho – e.g.: “Que 

aquilo era um disparate completo (…) Era um disparate completo … um disparate (…) Ah 

é uma surpresa (…) Eu não esperava realmente que ela ficasse ansiosa (…) Eu disse: ´Ai 

filha`, as minhas palavras foram estas: ´Ai filha, por amor de Deus, tantos problemas que 

nós temos e tu estás preocupada com isso? Mas estás mesmo preocupada com isso?`, e ela: 

´Ai estou, oh mãe estou, porque eu quero sair-me bem`, eu assim: ´Ai filha, por amor de 

Deus, esquece isso, nem vou falar mais nisso`, e pronto, acabou ali” (M.330). Outro pai 

mencionou uma atribuição de “causalidade interna” e mencionou ter sentido “vergonha” 

devido ao comportamento da criança na situação específica relatada – e.g.: “Eu penso sempre 

que ele é um histérico, a sério (…) É, é o exagero (…) Olhe, sinto vergonha, que ele dá cada 

grito. Sinto vergonha mesmo, porque os vizinhos estão a ouvir (…) chamei-o: ´Há necessidade 

disso?`, ou qualquer coisa, chamá-lo à atenção: ´É pá oh Zé, que exagero`” (M.66). 

No que respeita à categoria major de “resolução de problemas” – e.g., “Hã”, nesse 

dia experimentei deixá-la sozinha (…) Experimenta a ficar, se tu não gostares não voltas a 

ficar” (M.398); “Assim que acabares de falar comigo, desligas logo o telefone. Olha e só 

ligas quando quiseres falar com a gente porque a mãe vai sempre sabendo como é que tu 

estás” (M.206) –, constata-se que os pais identificaram sobretudo cognições de “foco na 

ansiedade da criança” – e.g.: “Não, eu pensei que estava com muitas saudades nossas. É 

por estar muito habituado a estar aqui assim connosco...” (M.206); “Eu pensei que 

(...eh...) pensei... pensei que ela estava (...eh...) receosa e ansiosa pela nossa chegada, mas 

que estava a bloquear, digamos assim. Ou seja, ela não estava (...) ela começou a pensar 

logo que alguma coisa tinha acontecido” (P.456). Em termos de emoções, os pais identifi-

caram sentir principalmente “medo/ansiedade/preocupação” – e.g., “Fico preocupada, tam-

bém um bocadinho ansiosa” (M.733) –, e, ainda que em menor percentagem, “surpresa” – 

e.g., “(…) senti um bocado surpresa porque pensei que ela iria agir de maneira diferente” 

(P.456); “(…) na altura talvez foi mesmo a, a…a surpresa” (M.398). 

 

Considerando a análise do Quadro 10 apenas relativamente às cognições que os pais 

referiram, verifica-se que os pais identificaram diferentes cognições relativas à ansiedade 

dos filhos, tendo sido as atribuições de “causalidade” (30%) e “foco na ansiedade da crian-

ça” (27%) que obtiveram maior frequência. As cognições de “controlo parental” (17%), 

“incompreensão” (13%) e “desvalorização das emoções da criança/ crítica” (10%) são 

menos frequentes face à manifestação de ansiedade da criança. 
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No que concerne às emoções que os pais mencionaram, observa-se que uma percen-

tagem expressiva dos pais revelou sentir “medo/ansiedade/preocupação” face à alteração 

emocional dos filhos. Outras emoções como “surpresa”, “tristeza”, “impotência”, “raiva”, 

“culpa” e “vergonha” foram mencionadas por menos de um terço da amostra. Salienta-se 

que “culpa” e “vergonha” foram referidas apenas por um pai/mãe. 

 

 

5. Analisar as variáveis consistência e concordância interparentais, bem como a con-

sistência intraparental 
 

Paralelamente ao estudo exploratório das estratégias parentais utilizadas para lidar 

com a ansiedade dos filhos, considerou-se interessante analisar a consistência e a concor-

dância no casal quanto às suas práticas e ações face à manifestação emocional dos filhos 

(ver Quadro 11). 

 

Quadro 11: Análise da consistência e concordância interparentais e da consistência intraparental 

 

 
Momento de Avaliação 

(n = 30)
8
 

 
Frequência Abso-

luta 

Frequência Rela-

tiva 

Concordância Interparental   

Delegação 5 17% 

Concordância 11 37% 

Discordância 12 40% 

Consistência Interparental   

Complementaridade 2 7% 

Consistência 11 37% 

Inconsistência 11 37% 

Consistência Intraparental   

Consistência 13 43% 

Inconsistência 15 50% 
 

 

 

 

 

 

 

8
Quando os resultados não totalizam os 30 pais é porque existem dados omissos. Um pai não conseguiu 

identificar nenhuma situação ansiógena do filho, uma vez que o tempo que está com a criança é reduzido. 

Por outro lado, os pais que identificaram delegarem no companheiro a responsabilidade de lidar com a 

criança, mencionaram desconhecer as estratégias que o outro utiliza para lidar com o medo e/ou preocu-

pações dos filhos.  
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No que respeita à concordância interpessoal (ou seja, grau em que os progenitores 

concordam com o modo como o outro lida com a ansiedade, medo ou preocupações dos 

filhos), observa-se que um número equivalente de pais identificou “concordância” ou “dis-

cordância” face ao outro progenitor, quanto às práticas parentais utilizadas para lidar com a 

ansiedade dos filhos. Por outro lado, apenas uma minoria de pais referiu delegar no com-

panheiro a gestão da situação ou que, por decisão do casal, assumia a responsabilidade de 

lidar com o comportamento do filho. 

Incidindo sobre a consistência interparental (ou seja, grau de consistência das 

estratégias que os progenitores adotam entre si para lidar com as manifestações de ansie-

dade do filho), verifica-se que uma percentagem equivalente dos pais indicou haver “con-

sistência” ou “inconsistência” relativamente às estratégias que ambos os progenitores utili-

zam para lidar com a ansiedade dos filhos. Por outro lado, apenas uma minoria referiu 

“complementaridade” nas práticas parentais – “A mãe também acaba por falar com ele... 

Tentar passar a (hã) a mensagem. Até, em geral, fala mais, primeiro, a mãe e depois falo 

eu. Ou seja (hã), eu tenho... Eu acho que a relação dos filhos com as mães são sempre 

mais íntimas, por exemplo, do que com os pais, então fala primeiro com a minha esposa” 

(P.336); “Dialogando, dialogando. Falando com ela, tentando-lhe explicar as coisas mais 

o pai” (P.316). Já “inconsistência” parece estar presente em apenas 30% da amostra.  

Complementarmente a tais observações, investigou-se também a consistência intra-

parental (ou seja, grau de consistência das estratégias que o pai ou mãe adota para lidar 

com as manifestações de ansiedade do filho em diferentes momentos no tempo) através das 

estratégias referidas nas entrevistas, face a várias questões colocadas nesse sentido. Com 

efeito, constata-se que dos pais que compõem a amostra, 50% evidenciou ações instrumen-

tais diferentes para lidar com a ansiedade dos filhos e 43% revelou-se consistente.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo é caracterizado pela síntese e discussão dos resultados anteriormente 

apresentados, com base na revisão de literatura realizada. Com tal objetivo e mantendo 

coerência com a estrutura seguida na apresentação dos resultados, a discussão dos dados 

será efetuada de acordo com a sequência dos objetivos de investigação formulados.  

 

1. Caracterização das estratégias parentais para lidar com a ansiedade dos filhos 

(crianças com perturbação de ansiedade) 

 

Todos os pais referiram que, de um modo mais ou menos eficaz, lidavam com a alte-

ração emocional das crianças, tendo identificado pelo menos uma estratégia de coping. 

Com efeito, o conceito coping pode ser definido como uma ação de regulação sob stress, o 

que remete para o modo como as pessoas mobilizam, orientam e controlam, o comportamento 

direto e as emoções (Skinner, 1999; Skinner & Wellborn 1994). Deste modo, verifica-se 

que os pais utilizaram diferentes estratégias de coping para lidar com a ansiedade dos filhos. 

Refere-se que a discussão que se segue incidirá sobre as estratégias que foram referi-

das por pelo menos um terço da amostra, e, quando assim se justificar, comentar-se-á tam-

bém a pouca frequência de certas estratégias. Dado que o coping consiste numa variável 

intermediária entre um acontecimento e os resultados ou consequências derivantes desses 

acontecimentos (Pais-Ribeiro & Rodrigues, 2004), discutir-se-á num primeiro momento as 

estratégias dos pais para resolver a ansiedade dos filhos no imediato e, posteriormente, a 

médio-longo prazo. 

A estratégia preferencialmente utilizada pelos pais para resolver a ansiedade dos 

filhos a curto prazo foi o “incentivo à fuga/evitamento”, ou seja, observa-se que os pais 

identificaram sobretudo prevenir o acontecimento ansiógeno ou afastamento físico da 

criança da situação ou estimulo ansiógeno, bem como, ainda que com menor frequência, o 

“incentivo ao evitamento cognitivo”. Assim, verifica-se que os pais reforçam a dependên-

cia dos filhos, permitindo-lhes que evitem as situações que são ameaçadoras. Estudos ante-

riores realizados com crianças com patologia ansiosa, constataram também resultados 

semelhantes. Ou seja, pais de crianças com perturbações de ansiedade tendem a adotar 

estratégias que reforçam os comportamentos de evitamento das crianças, através da sua 

concordância em relação a esses comportamentos e da transmissão de conforto (Barrett et 

al, 1996; Dadds, Barrett, Rapee & Ryan, 1996). Paralelamente, também tem sido verifica-

do em alguns estudos (e.g., Chorpita, Albano & Barlow, 1996) que os pais tendem a facili-

tar as respostas de evitamento das crianças. 
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Estes resultados podem ser explicados segundo o modelo de Rapee (2001), que 

defende que crianças com temperamento ansioso, ou seja, com elevados níveis de ansiedade 

e emotividade, tendem a suscitar um maior comportamento intrusivo parental. Com efeito, 

estes pais ao tentarem prevenir ou atenuar o sofrimento dos filhos, incentivam-nos a evitar 

situações desafiantes, o que pode instigar e reforçar a emocionalidade negativa da criança 

(Rapee, 2001). Assim, embora o envolvimento dos pais possa reduzir o sofrimento da 

criança a curto prazo, a superproteção continuada mantem a ansiedade da criança a longo 

prazo, uma vez que se nega a oportunidade da criança lidar com situações ansiosas. Ao ter 

menos oportunidades para enfrentar situações desafiantes, a criança não desenvolve a sua 

capacidade de confronto (Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Hudson et al., 2008; Nan-

da et al., 2012). Consequentemente, o comportamento ansioso da criança persiste, provo-

cando um maior envolvimento dos pais (Hudson et al., 2008).  

Na categoria “acomodação” observou-se que os pais mencionaram principalmente 

que tentavam lidar com a manifestação de ansiedade dos filhos através de tentativas ativas 

para modificar a sua visão/interpretação de uma situação stressante de modo a que a crian-

ça a perspetivasse mais positivamente. Salienta-se que tal “modificação de cognições” 

podia ocorrer através da cedência de informação, da reestruturação cognitiva, da relativiza-

ção, entre outras. Os indivíduos com perturbações de ansiedade tendem a exibir um viés 

cognitivo no que respeita à atenção e à interpretação da ameaça, tendem a centrar a sua 

atenção em informações ameaçadoras e a interpretar as situações negativamente, contri-

buindo assim, para a manutenção das perturbações de ansiedade (Barrett et al, 1996). Por 

conseguinte, é essencial que os pais ajudem e incentivem as crianças a reavaliarem as 

situações e os estímulos considerados potencialmente ameaçadores, com o intuito de 

fomentar significações mais adaptativas. 

No que respeita às estratégias de “fornecimento de apoio” à criança em resposta a 

situações ansiógenas, verificou-se que os pais preferencialmente manifestavam expressões 

comportamentais ou verbalizações de afeto, empatia e compreensão para acalmar a crian-

ça, bem como incentivam-na a verbalizar as suas preocupações e emoções. Por outro lado, 

apenas uma minoria de pais referiu ser empático com as crianças em situações em esta se 

sente mais ansiosa ou utilizar reforços positivos face ao comportamento da criança.  

De um modo geral, os estudos empíricos têm afirmado que a demonstração de afeto e 

aceitação possui um efeito positivo no desenvolvimento da criança, pois para além de estar 

associada a menores níveis de ansiedade na infância (Bogels, van Oosten, Muris & Smul-

ders, 2001; Wolfradt, Hempel & Miles, 2003), os resultados dos estudos indicam também a 



45 

existência de uma associação positiva entre o comportamento parental afetuoso e a regula-

ção emocional da criança (Gottman et al, 1997). Segundo Tomkins (1962,1963) os com-

portamentos parentais de validação das experiências emocionais da criança, os reforços dos 

estados emocionais positivos, sem negação ou evitamento dos negativos, e os comporta-

mentos de suporte da criança, nas suas tentativas de regulação das emoções, constituem 

circunstâncias de socialização emocional reforçadoras. 

Verificou-se também que cerca de um terço dos pais referiu utilizar estratégias de 

“delegação”, mais concretamente de “tranquilização”, como um modo de acalmar os 

filhos face a manifestações de ansiedade. Tem sido verificado que os pais ao tranquiliza-

rem excessivamente os filhos quando estes se sentem ansiosos ou inseguros, podem refor-

çar a sua insegurança. Deste modo, as crianças podem sentir que têm poucos recursos ou 

competências para lidar autonomamente com as situações, requerendo sempre tranquiliza-

ção por parte dos pais. Com efeito, a tranquilização excessiva pode manter a ansiedade das 

crianças, no sentido em que as restringe de reunir nova informação e reavaliarem as suas 

crenças de perigo e ameaça (Hedtke, Kendall, & Tiwari, 2009). Neste sentido, alguns estu-

dos têm salientado a importância dos pais de crianças ansiosas reduzirem a tranquilização 

excessiva face aos pedidos dos filhos (Albano & Kendall, 2002).  

No que respeita às estratégias consideradas mais eficazes na redução da ansiedade a 

médio-longo prazo, a categoria de estratégias mais utilizada pelos pais (83%) para lidar 

com a ansiedade dos filhos é a “resolução de problemas”. Mais especificamente, consta-

tou-se que os pais identificaram maioritariamente incentivar a criança a confrontar-se com 

os seus medos ou preocupações. Com efeito, quando a estratégia de “incentivo ao confron-

to” é utilizada de modo consistente, assume uma orientação para a exposição da situação 

ansiógena, o que contribui para a diminuição, a médio e a longo prazo, dos níveis de ansie-

dade da criança. Neste sentido, segundo o modelo de Barlow (2000), pais menos intrusivos 

e menos protetores que proporcionam aos seus filhos mais oportunidades para explorarem 

o mundo e desenvolver capacidades para lidarem com acontecimentos inesperados, contri-

buem, desta forma, para uma perceção de controlo mais adaptativa. No entanto, verifica-se 

que, por vezes, os pais utilizam a estratégia de “incentivo ao confronto” de forma inade-

quada, forçando a criança a expor-se à situação ou estímulo ansiógeno, desvalorizando os 

seus sentimentos e não normalizando a ansiedade. Relativamente a este facto, é de referir que 

os pais ao pressionarem as crianças a confrontarem-se com situações excessivamente 

assustadoras, ou em relação às quais não têm competências para lidar, podem suscitar ain-

da mais medo nos filhos (Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002). 
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Ainda no que respeita às estratégias de “resolução de problemas”, verificou-se que a 

segunda estratégia mais frequentemente utilizada foi “ação instrumental”, sendo a “mode-

lagem de comportamentos de confronto” a estratégia que os pais menos referiram colocar 

em prática face à ansiedade dos filhos. Apesar de o coping ter múltiplas funções incluindo, 

a regulação do distress e a gestão dos problemas que causam o distress (Folkman & Mos-

kowitz, 2000), um dado interessante foi o facto de os pais não terem mencionado gerar 

soluções para resolverem problemas ou desenvolver sequências de ações em função de 

diferentes condições. Deste modo, estes dados permitem ponderar sobre a hipótese de que 

os pais não planeiam ou desenvolvem estratégias mais complexas face a manifestações 

emocionais negativas dos filhos.  

Quanto à “procura de apoio”, que consiste também numa estratégia orientada para a 

resolução a médio-longo prazo da ansiedade, constata-se que os pais que referiram utilizar 

tal estratégia recorreram principalmente a profissionais especializados, e uma minoria pro-

curou outros tipos de apoio. Esta ação de procurar ajuda é incorporada na rede social e 

estas interações influenciam a identificação de um problema bem como a sua resolução. 

Com efeito, os indivíduos tendem a procurar ajuda para um problema através de fontes 

informais (e.g., família, amigos), profissionais na área da saúde (e.g., médicos de família, 

psicólogos) ou na área escolar (e.g., professores, auxiliares) (Srebnik, Cauce & Baydar, 

1996). Assim, os pais são os principais responsáveis por reconhecerem os problemas dos 

seus filhos, determinar se necessitam de serviços especializados e por iniciarem a procura 

de ajuda (Lyneham & Rapee, 2007). Por este motivo, é de real importância compreender o 

comportamento parental no que respeita à procura de apoio para os filhos (Raviv, Sharvit, 

Raviv & Rosenblat-Stein, 2009). 

Subjacente à caracterização das estratégias parentais utilizadas para lidar com a 

ansiedade dos filhos, considerou-se também interessante analisar se os pais adotavam 

maioritariamente estratégias mais eficazes na redução da ansiedade a médio-longo prazo 

ou se adotavam estratégias menos adaptadas. Observou-se que o primeiro grupo de estraté-

gias foi identificado com maior frequência - 64% -, comparativamente ao segundo -36% -, 

ainda que esta seja uma percentagem substancial. Dado que as estratégias de coping podem 

ser consideradas um fator de risco ou de proteção no desenvolvimento e manutenção das 

perturbações de ansiedade, verifica-se que os pais do presente estudo relatam um compor-

tamento parental maioritariamente adequado face à manifestação de ansiedade dos filhos. 

Por conseguinte, as crianças que utilizam estratégias de coping adaptativas para enfrentar 

situações temidas desenvolvem maior sentimento de controlo e competência (Kendall, 
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Aschenbrand & Hudson, 2003). A título de exemplo, as estratégias de coping centradas no 

problema (e.g., “resolução de problemas”, “procura de apoio”) tendem a promover funções 

de proteção regulando as emoções negativas associadas ao stress, produzindo soluções 

alternativas e reduzindo as consequências adversas resultantes da exposição aos estímulos 

ameaçadores (Seiffge-Krenke, 2000). 

Por outro lado, as estratégias menos adaptativas ou mais desajustadas para lidar com 

a ansiedade são, segundo Moos (1993), todas aquelas que não permitem a resolução eficaz 

do problema, causando assim sofrimento ao indivíduo. Por conseguinte, Holahan, Moos e 

Schaefer (1996) sugeriram a existência de uma relação positiva entre a utilização de estra-

tégias de coping desajustadas e a manifestação de sintomas de ansiedade. No mesmo senti-

do, Jeroen e colaboradores (2010), concluíram que o uso excessivo de estratégias de 

coping não adaptativas pode contribuir para o desenvolvimento e persistência de perturba-

ções de ansiedade nas crianças. 

 
 

2. Analisar as diferenças entre mães e pais quanto às estratégias que utilizam para 

lidar com a ansiedade dos filhos 
 

Os pais e as mães podem adotar atitudes e comportamentos distintos no desempenho 

das funções parentais (Bogels & van Melick, 2004). Contudo, a maioria dos estudos não 

analisa o comportamento do pai, nem a sua influência no ajustamento da criança (Bögels & 

Perotti, 2011, 2010; Bogels & Phares, 2008). Deste modo, no presente estudo procurou-se 

compreender se existem diferenças entre mães e pais quanto às estratégias que utilizam 

para lidar com manifestações de ansiedade dos filhos. 

Através da análise qualitativa constatou-se que uma percentagem expressiva de 

mães, por oposição aos pais, referiu “delegação”. Uma das estratégias que os pais utilizam 

para eliminar as emoções negativas que advêm de percecionarem que o seu filho se encontra 

em sofrimento é responder ao comportamento das crianças de uma forma superprotetora, 

recorrendo, entre outras estratégias, à tranquilização (Tiwari, Podell, Martin, Mychailyszyn, 

Furr, & Kendall, 2008; Hudson et al, 2008). Em função de tal resultado e considerando tais 

pressupostos, pode-se colocar a hipótese de que as mães são mais sensíveis à manifestação 

de emoções negativas por parte dos filhos do que os pais, tendendo atenuar mais frequen-

temente a ansiedade ou preocupações da criança. 

Observou-se também que as estratégias de “incentivo fuga-evitamento” foram 

maioritariamente identificadas pelas mães. Considerando as estratégias de evitamento 

como um modo de superproteção, no estudo realizado por Roelofs, Meesters, ter Huurne, 
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Bamelis e Muris (2006), as mães apresentaram mais comportamentos de superproteção em 

relação aos filhos, comparativamente aos pais. Também, segundo Brugen e colaboradores 

(2008), o pai tende a promover maior autonomia enquanto a mãe exerce maior controlo 

sobre os filhos. É de referir que a utilização de estratégias de coping centradas na emoção, 

nomeadamente o evitamento, prediz o desenvolvimento de níveis elevados de ansiedade 

(Ebata & Moos, 1991). Neste sentido, os comportamentos de evitamento têm sido considerados 

responsáveis pela manutenção e intensificação das perturbações de ansiedade, na medida 

em que minimizam as oportunidades de confronto face a estímulos considerados ameaça-

dores, restringindo assim às crianças a possibilidade de verificar o caráter inofensivo do 

estímulo (Muris, 2006b).  

Em relação às estratégias de “fornecimento de apoio” verificou-se que, tal como 

seria espectável em função da revisão bibliográfica, as mães evidenciaram maior disponibili-

dade afetiva, mais expressões positivas de afeto, tom emocional positivo e sensibilidade 

para os estados e necessidades psicológicas dos filhos.  

No que respeita às estratégias de “procura de apoio”, parece que tanto as mães 

como os pais percecionam que seja necessário promover a procura de ajuda para os filhos, 

com o intuito de promover o seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo (Raviv et 

al, 2009; Wilson, Bushnell & Caputi, 2011).  

Relativamente às estratégias de “resolução de problemas”, mais especificamente no 

que respeita ao “incentivo ao confronto”, os resultados encontrados no presente estudo não 

são consistentes com os de outros estudos (e.g. Bogels & Phares, 2008; Paquette, 2004; 

Popenoe, 1999), que verificaram que o pai é, comparativamente à mãe, quem encoraja 

mais os filhos a adotar comportamentos de confronto.  

  

Apesar de se constatar estas evidências, a análise estatística sugere que as estratégias 

que pais e mães adotam para lidar com manifestação de ansiedade dos filhos parece não 

estar dependente do sexo dos progenitores. No entanto, os resultados da associação das 

estratégias de “delegação” e de “incentivo à fuga-evitamento” e do sexo dos progenitores 

aproximam-se da significância estatística, o que sugere que pode haver uma associação 

entre as variáveis em estudo. Possivelmente, caso se aumentasse o n da amostra tal resulta-

do poderia ser mais óbvio. 
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3. Analisar as estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos em função do 

sexo e idade da criança  

 

O comportamento parental constitui-se como um processo transacional que influencia 

o desenvolvimento da criança e que é influenciado pelas características individuais da mesma 

(Belsky, 1984; Leaper, 2002). Neste sentido, o presente estudo, considerando uma perspe-

tiva sistémica e transacional, procurou analisar o efeito das variáveis sociodemográficas idade 

e do sexo da criança nas estratégias de coping utilizadas pelos pais. 

Mais concretamente, com base na análise inicial através da frequência com que as 

estratégias foram mencionadas pelos pais em função do sexo da criança, obteve-se que a 

maioria das estratégias identificadas pelos pais são sobretudo adotadas face a manifesta-

ções de ansiedade de crianças do sexo feminino. Complementarmente e por oposição a tais 

considerações, os resultados da análise do efeito da variável sexo da criança nas estratégias 

de coping, sugerem que apenas as estratégias de “fornecimento de apoio” e “procura de 

apoio” apresentam evidência estatística para afirmar que o sexo da criança influencia o 

comportamento parental. Ou seja, parece ser mais provável que os pais adotem tais estraté-

gias quando têm um filho do sexo feminino. 

 

Relativamente à análise das estratégias parentais para lidar com ansiedade dos filhos 

em função da idade da criança, numa perspetiva holista, que os pais de crianças com 9 

anos identificaram um maior número de estratégias de coping. Ainda que o número de 

crianças com 10-11 anos seja inferior ao de crianças com 9 anos, tal poderá estar relacio-

nado com o facto de que ao longo do desenvolvimento os adolescentes ampliam progressi-

vamente o uso das estratégias para lidar com o stress (Hussong & Chassin, 2004), necessi-

tando assim de menor intervenção parental na sua regulação emocional.  

Apesar de se constatar esta tendência, observou-se contudo a ausência de diferenças 

significativas no comportamento parental face à ansiedade dos filhos em função dos dois 

grupos de idades considerados. Assim, os resultados encontrados na presente investigação 

não vão ao encontro de alguns estudos que encontraram evidências estatísticas da influên-

cia da idade das crianças nos comportamentos dos pais (Rubin, Coplan & Bowker, 2009; 

Barber, Maughan & Olsen, 2005; Hudson & Rapee, 2002). 

No entanto, com base nas teorias de desenvolvimento seria expectável que se verificas-

sem algumas relações significantes entre tais variáveis. A título de exemplo, a literatura empí-

rica que visa os comportamentos de controlo parental tem sugerido que os comportamentos 

que visam o controlo das ações das crianças bem como os comportamentos de superproteção 
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diminuem com o aumento da idade da criança. Este dado pode ser compreendido pelo facto 

de o final da infância e a adolescência serem períodos caracterizados por mudanças físicas, 

nas capacidades cognitivas e no ajustamento emocional e social (Hussong & Chassin, 2004). 

Assim, a adolescência corresponde à transição de um estado de dependência para outro de 

relativa autonomia, ocorrendo um distanciamento das figuras parentais (Fleming, 2004).  

 

 

4. Analisar a relação entre cognições, emoções e estratégias parentais para lidar com 

a ansiedade dos filhos 
 

O comportamento parental é orientado por processos cognitivos e afetivos (Grych, 

2002), no entanto são poucos os estudos que integram simultaneamente estas três dimen-

sões da parentalidade.  

Os processos cognitivos parentais incluem os pensamentos, atribuições, crenças, per-

ceções, conhecimentos, ideias, expectativas e valores que os pais têm sobre o desenvolvi-

mento e a educação dos seus filhos (Rodrigo & Palacios, 2008; Sigel & McGillicuddy-De 

Lisi, 2002). Por conseguinte, a inclusão das ideias parentais na investigação mais recente, 

permite compreender melhor a influência dos valores e das crenças parentais no compor-

tamento parental e no desenvolvimento subsequente da criança (Grusec & Ungerer, 2003; 

Sigel & McGillicuddy-De Lisi, 2002). 

No presente estudo, incidindo sobre as cognições identificadas na sua globalidade, 

verificou-se que os pais referiram diferentes cognições relativas à ansiedade dos filhos, 

tendo sido as atribuições de “causalidade” e “foco na ansiedade da criança” que obtiveram 

maior frequência. 

No que respeita às atribuições de “causalidade”, as atribuições internas e externas 

foram referidas por um número semelhante de pais. Quanto às atribuições internas (e.g., 

“Ela é uma criança muito sensível” M.125; “Eu penso sempre que ele é um histérico” 

M.66), verifica-se que os resultados do presente estudo encontram-se em congruência com 

o estudo de Lyneham e Rapee (2007), uma vez que a ansiedade dos filhos pode ser atribuí-

da pelos pais à personalidade da criança. 

Relativamente às atribuições externas constatou-se que algumas remetiam, direta 

ou indiretamente, para influências parentais, nomeadamente exigências ou expectativas 

elevadas, comportamentos de superproteção e para o contágio emocional (“Pena de a gen-

te... Das pessoas, que eu acho que é toda a gente que faz isso aos filhos, de a gente... Se 

calhar a pressão para os filhos terem boas notas porque nem toda a gente é...” P.398; “A 

mãe faz um bicho-de-sete-cabeças com o raio dos mosquitos, a mãe, e ele absorve aquilo 
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tudo e então ganhou um pavor aos mosquitos que picam e não sei quê. E de facto eles têm 

uma reação, quer ele quer ela, têm uma reação assim maior…” P.733). Estes resultados 

sugerem que, tal como Barros (1993) referiu acerca das atribuições parentais, os compor-

tamentos das crianças tendem a ser percebidos pelos pais como um reflexo das suas com-

petências e práticas educativas. Salienta-se que as crenças parentais acerca do seu impor-

tante papel no desenvolvimento da ansiedade dos seus filhos têm sido estudadas como um 

fator fundamental na motivação dos pais para aderirem a intervenções que visam a apren-

dizagem de competências parentais (Peters, Calam & Harrington, 2005). 

Apesar de se considerar que o desenvolvimento de perturbações de ansiedade é mul-

tifactorial, sendo que fatores genéticos interagem com fatores ambientais (Barlow, 2000), é 

de referir que nenhum pai mencionou uma perspetiva interacionista acerca das causas da 

ansiedade dos filhos (i.e., interação entre fatores internos e externos). Verifica-se, assim, 

que os pais em estudo são relativamente rígidos no que respeita à identificação das causas 

da ansiedade das crianças. 

Relativamente às cognições de “foco na ansiedade da criança”, verifica-se que os 

pais com frequência referem focar os seus pensamentos/atribuições na sintomatologia ou 

nas cognições dos filhos – “Pensava logo que ela não é capaz, que eu vou ficar ali e que 

ela não é capaz de me ajudar, por exemplo” (M.316); “Eu pensei que (...eh...) pensei... 

pensei que ela estava (...eh...) receosa e ansiosa pela nossa chegada, mas que estava a 

bloquear, digamos assim. Ou seja, ela não estava (...) ela começou a pensar logo que 

alguma coisa tinha acontecido” (P.456); “Que a cabeça dele está a pensar em coisas que, 

prontos, já passaram (…) São coisas que já passaram” (M.136). 

Na ação parental estão também envolvidas as emoções e os afetos, sendo provavel-

mente a componente emocional que melhor define a natureza intrínseca da parentalidade. 

Os pais apresentam diferentes formas de ativação emocional que estão relacionadas com as 

suas próprias cognições e comportamento e com as características das crianças e dos con-

textos (Cruz, 2005). Assim, no que respeita à totalidade de emoções referidas pelos pais no 

presente estudo, observa-se que uma percentagem expressiva revelou sentir 

“medo/ansiedade/preocupação” face à alteração emocional dos filhos. Não obstante, outras 

emoções foram também identificadas pelos pais ainda que em menor frequência, designa-

damente “surpresa”, “impotência”, “raiva/irritabilidade”, “tristeza” e “culpa”. Fabes, Eisen-

berg e Bernzweig (1990) defendem que alguns pais parecem apresentar reações perturba-

das perante a expressão emocional negativa das crianças, experienciando eles mesmo emo-

ções negativas e um sentido de desorganização perante tais manifestações. 
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Numa tentativa de relacionar as componentes em estudo, verifica-se que não existe 

muita especificidade na relação entre as cognições, emoções e estratégias identificadas 

pelos pais. Contudo, poderá referir-se que na descrição de uma situação concreta, uma per-

centagem expressiva dos pais referiu adotar estratégias para resolver a ansiedade dos filhos 

no imediato, contribuindo assim para a manutenção da ansiedade das crianças. Por conse-

guinte, a maioria dos pais que mencionou cognições que assentam no “controlo parental”, 

identificou sentir “medo/ansiedade/preocupação”. Ainda que estes sentimentos apareçam 

associados a várias estratégias, parece existir uma maior associação entre estes sentimentos 

e as cognições de “controlo parental”. Este dado parece sugerir que quando os pais se 

sentem responsáveis por gerir a ansiedade dos filhos, a emoção que é maioritariamente 

identificada é a ansiedade - embora depois várias ações comportamentais se possam seguir 

a estas emoções e cognições. 

 
5. Analisar as variáveis consistência e concordância interparentais, bem como a 

consistência intraparental 
 

Estudos realizados sobre os processos familiares sugerem que a qualidade da relação 

parental e a presença de discórdia no contexto familiar são fatores associados à etiologia de 

perturbações emocionais na infância e na adolescência (Cummings & Davies, 2002; Wam-

boldt & Wamboldt, 2000). Inicialmente, identificou-se uma associação geral entre discór-

dia conjugal e dificuldades no ajustamento infantil, tendo-se considerando que as situações 

de conflito conjugal na família originavam alterações nas práticas educativas parentais que, 

consequentemente, interferiam no desenvolvimento da criança. Mais tarde, verificou-se 

que determinadas características das situações de conflito estavam diretamente relaciona-

das com o desenvolvimento da criança (Fincham, 1994, 2003). 

No presente estudo, relativamente à consistência interparental (i.e., grau de consistência 

das estratégias que os progenitores adotam entre si para lidar com as manifestações de 

ansiedade do filho), verifica-se que uma percentagem equivalente dos pais indicou haver 

“consistência” ou “inconsistência” relativamente às estratégias que ambos os progenitores 

utilizam para lidar com a ansiedade dos filhos. O facto de haver “consistência” entre as 

estratégias parentais consiste num dado importante para a diminuição ou extinção da sinto-

matologia ansiosa nas crianças e desenvolvimento saudável. Com efeito, a utilização de 

práticas parentais negativas ou inconsistentes pode levar a um contexto familiar de risco e 

imprevisível, o que, consequentemente, pode constituir-se como um terreno fértil para o 
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desenvolvimento de ansiedade e depressão numa criança vulnerável (Laskey & Cartwright-

Hatton, 2009; Muris et al, 2000). 

É de referir que apenas dois pais indicaram haver complementaridade no exercício da 

parentalidade e, em consequência, das estratégias adotadas para lidar com as manifestações 

de ansiedade dos filhos.  

Ao nível da concordância interpessoal (i.e., grau em que os progenitores concordam 

com o modo como o outro lida com a ansiedade, medo ou preocupações dos filhos), verifi-

cou-se que um número equivalente de pais identificou “concordância” ou “discordância” 

face ao outro progenitor, quanto às práticas parentais utilizadas para lidar com a ansiedade 

dos filhos. Por outro lado, apenas uma minoria de pais referiu delegar no companheiro a 

gestão da situação ou que, por decisão do casal, assumia a responsabilidade de lidar com o 

comportamento do filho. 

No que respeita à consistência intraparental (i.e., grau de consistência das estratégias 

que o pai ou mãe adota para lidar com as manifestações de ansiedade do filho em diferen-

tes momentos no tempo) constatou-se que 50% dos pais evidenciou ações instrumentais 

inconsistentes para lidar com a ansiedade dos filhos e 43% revelou-se consistente. Consi-

derando-se que os pais assumem um papel fundamental no processo de socialização das 

emoções dos filhos, apresentando-se como “filtros emocionais”, “treinadores” e “gestores 

da experiência emocional da criança” (Malatesta-Magai, 1991), é indicado que, em prol do 

desenvolvimento saudável da criança, que os pais sejam eles próprios consistentes no seu 

comportamento. 

Contudo, tal não significa que os pais não devam ser flexíveis na sua ação. De acordo 

com perspetiva situacional de Folkman e Lazarus (1980) o coping deve ser compreendido 

como um processo dinâmico que muda em função da interação com a situação stressante, 

assumindo assim a possibilidade do sujeito ajustar a sua resposta a diferentes situações. 

Além disso, é também importante referir que a efetividade do coping depende igualmente 

da capacidade de flexibilidade e de mudança do indivíduo. Assim, estudos empíricos 

demonstraram que uma estratégia pode ser adaptativa para lidar com um determinada 

situação ou estímulo stressor num determinado momento, mas que também pode ser consi-

derada mal adaptativa quando adotada noutro contexto ou noutro momento em resposta ao 

mesmo stressor (Compas, 1987). 
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Considerações Finais 

Nas últimas décadas, o interesse pelas perturbações de ansiedade na infância e ado-

lescência têm sido progressivamente maior (Muris, 2006). Por conseguinte, diversos estu-

dos (e.g., Francis & Chorpita, 2010, 2011; Muris, 2006) têm incidido sobre a etiologia das 

referidas perturbações com o intuito de compreender quais os fatores que contribuem para 

o desenvolvimento e manutenção de ansiedade e perturbações de ansiedade na infância. 

Estudos recentes têm salientado como fatores de risco para o desenvolvimento de ansie-

dade na infância, a predisposição genética, a psicopatologia parental e os comportamentos e 

estilos parentais (Francis & Chorpita, 2010, 2011). A família e principalmente os pais assu-

mem um papel determinante nos processos de desenvolvimento dos filhos, de adaptação e de 

perturbação, sobretudo na infância e na adolescência (Barros, 2009, 2003). Por este motivo o 

comportamento parental ocupa um papel central na compreensão do desenvolvimento nor-

mativo e atípico da criança (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Cecconello & Koller, 2003; Cum-

mings et al, 2000). Neste sentido, o presente estudo teve como intuito caracterizar e analisar 

as estratégias que os pais utilizam para lidar com a manifestação de ansiedade dos filhos.  

Em termos das contribuições mais relevantes da presente investigação, este estudo 

procurou colmatar algumas limitações dos estudos empíricos revistos.  

Por um lado, a maioria das investigações centrou-se na influência dos estilos paren-

tais no desenvolvimento de ansiedade nas crianças, em detrimento dos comportamentos 

mais específicos dos pais para lidar com a ansiedade dos filhos (Gaylord-Harden et al., 

2012). Desta forma, o presente estudo debruçou-se sobre a caracterização das estratégias 

de coping parentais face à ansiedade da criança. Salienta-se que as estratégias de coping 

são particularmente importantes de analisar no caso das perturbações de ansiedade na 

infância, dado que estas podem constituir-se como potenciadoras para situações stressan-

tes, as quais são identificadas como um fator de risco para o desenvolvimento e manuten-

ção da ansiedade (Allen, Rapee & Sandberg, 2008).  

Considerando os resultados da análise qualitativa, refere-se que se verificou que os 

pais adotam uma diversidade de estratégias para lidar com a ansiedade dos filhos, designa-

damente “acomodação”, “autorregulação”, “delegação”, “fornecimento de  apoio”, “forneci-

mento de informação, “incentivo à fuga-evitamento”, “oposição”, “procura de apoio”, “reforço 

da dependência”, “resolução de problemas” e “submissão”. Mais especificamente, consta-

tou-se que os pais recorrem maioritariamente a estratégias consideradas mais eficazes na 

redução da ansiedade a médio-longo prazo comparativamente às estratégias menos adapta-

tivas, que têm uma orientação para a resolução da ansiedade dos filhos no imediato. 
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 Por outro lado, a maioria dos estudos foca-se nas mães (Bruggen et al., 2008; Lamb, 

2000; McLeod et al., 2007), subestimando o efeito do comportamento do pai na prevenção, 

desenvolvimento, manutenção e tratamento de sintomatologia ansiosa nos filhos (Bögels & 

Perotti, 2011; Bögels & Phares, 2008). Assim, no presente estudo procurou-se analisar as 

diferenças entre mães e pais quanto às estratégias de coping que adotam com o objetivo de 

lidar com a ansiedade dos filhos. A análise estatística sugere que pais e mães comportam-

se de modo semelhante perante a manifestação de ansiedade dos filhos, ainda que alguns 

resultados se tenham aproximado da significância estatística, designadamente as estratégias 

de “delegação” e de “incentivo à fuga-evitamento”. 

Por último, procurou-se analisar o comportamento parental em função de variáveis 

sociodemográficas dos filhos, sendo que os resultados sugerem que parece ser mais prová-

vel que os pais adotem estratégias de fornecimento de apoio e de procura de apoio quando 

têm filhos do sexo feminino. Relativamente à análise das estratégias parentais para lidar 

com ansiedade dos filhos em função da idade da criança, observou-se a ausência de dife-

renças significativas entre as duas variáveis.  

Adicionalmente, a caracterização destes aspetos bem como da consistência e concor-

dância interparental e da consistência intraparental, permitem conhecer melhor a influência 

conjunta do pai e da mãe nas perturbações de ansiedade dos filhos, bem como fornece 

orientações clínicas/científicas importantes para a compreensão, prevenção e tratamento da 

ansiedade em crianças. Neste sentido, ainda que as terapias cognitivo-comportamentais 

dirigidas às crianças com perturbações de ansiedade revelem ser eficazes, seria vantajoso 

explorar outros métodos de intervenção mais integradores, designadamente aqueles que 

visam a mudança nos processos parentais associados às referidas perturbações. 

Em termos metodológicos, destaca-se também que ao visar uma perspetiva explora-

tória e qualitativa das estratégias parentais, foi possível aceder com maior detalhe a proces-

sos que são difíceis de extrair através de outros métodos de investigação mais convencio-

nais (Strauss & Corbin, 1998). Não obstante e de um modo complementar, recorreu-se também 

a alguma metodologia quantitativa, tanto ao nível da recolha como da análise dos dados. 

No que respeita às limitações do presente estudo, identifica-se que ainda que seja 

admissível, para fins de investigação, a utilização de uma amostra de 30 sujeitos, a verdade 

é que a amostra utilizada no presente estudo é reduzida, não permitindo a generalização 

dos resultados encontrados. Também, todos os pais estudados residiam na área de Lisboa, 

pelo que os resultados encontrados podem não ser considerados representativos da popula-

ção portuguesa. Posteriormente, é de salientar que a amostra tem uma distribuição pouco 
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equilibrada quanto às idades das crianças e às diferentes perturbações de ansiedade, motivo 

pelo qual as estratégias parentais não foram analisadas em função da perturbação dos filhos. 

Contudo, tal como McGrath (1984) referiu, é difícil conciliar os três objetivos que toda a 

investigação científica requer: a generalização, o rigor e a relevância social, sendo que na 

melhor das circunstâncias é necessário sacrificar um desses objetivos em prol dos outros dois. 

Uma outra limitação do presente estudo prende-se com a não exploração da perceção 

de eficácia das estratégias parentais adotadas para lidar com a ansiedade das crianças. 

Todavia pretendia-se conhecer, de um modo mais geral e descritivo, as estratégias que os 

pais utilizavam. 

Considerando tais limitações bem como a necessidade de uma compreensão mais 

holista do comportamento parental face à manifestação de ansiedade das crianças, estudos 

futuros deveriam incluir uma amostra de maior dimensão e mais representativa da popula-

ção portuguesa, bem como sujeitos de diferentes etnias, idades, nível socioeconómico e 

características do agregado familiar. Assim, o estudo das estratégias parentais numa amos-

tra maior permitiria comparar o comportamento dos pais e das mães face à ansiedade dos 

filhos – e uma maior generalização dos resultados; e aprofundar os conhecimentos acerca 

das estratégias de coping adotadas face às variáveis sociodemográficas e diferentes pertur-

bações de ansiedade. Não obstante, dever-se-ia ter em consideração a perceção parental de 

eficácia relativamente às estratégias por si adotadas face à manifestação de ansiedade dos 

filhos, bem como a perceção do impacto do comportamento parental no desenvolvimento e 

manutenção da sintomatologia ansiosa das crianças. 

Também seria relevante, em estudos futuros, avaliar a ansiedade e psicopatologia dos 

pais e se tal influencia as estratégias que adotam. Na literatura a ansiedade parental consti-

tui-se como um dos fatores preditores que pode estar associado com a ansiedade da crian-

ça, uma vez que pais ansiosos podem estar mais propensos a superproteger os seus filhos 

devido ao seu próprio viés cognitivo para ameaça, aumentando a perceção de perigo, bem 

como a sensibilidade ao sofrimento dos filhos (Hudson & Rapee, 2004). 

Complementarmente, seria indicado considerar a reciprocidade e a influência entre pais 

e filhos, pois a própria personalidade e características individuais da criança poderão ter 

influência no comportamento parental, pelo que a análise da interação entre pais e filhos seria 

mais interessante se englobasse um modelo bidirecional e observacional (i.e., observação dire-

ta das interações entre pais e filhos). Em concordância com tal perspetiva, Montandon (2005) 

refere que ao estudar-se as práticas parentais não se pode desconsiderar a reciprocidade dos  

 fatores envolvidos, isto é, a relação dos pais com as crianças e o ponto de vista de cada um 

deles. 
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Quadro: Grelha de categorização das estratégias de coping (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007) 
 

Famílias de Coping Codificação de estratégias de coping 

Resolução de problemas 

Categorias focadas na resolu-

ção de problemas, como ações 

instrumentais, desenvolvimen-

to de estratégias e resolução de 

problemas. Outras formas de 

coping semelhantes são consi-

deradas como fazendo parte 

deste sistema, como planea-

mento, análise lógica, esforço, 

persistência e determinação. 

Planeamento e desenvolvimento de estratégias – gerar solu-

ções para resolver um problema ou desenvolver sequências de 

ações em função de diferentes condições.  

 

Ação instrumental – ajustar ações para ser eficaz na resolução 

de um problema  

 

Esperar – espera mais um tempo, manter curso de ação  

 

Procura de informação  

 

Procura de informação - Tentativas para saber mais acerca da 

situação stressante ou condição, incluindo as suas causas, curso, 

consequências e significados, bem como procurar saber estraté-

gias para intervenção e remediação. Pode incluir acções como 

perguntar, ler, observar.  

Desamparo 

 

Desamparo - Ações organizadas à volta da perda de controlo, 

que incluem passividade, confusão, interferência cognitiva ou 

exaustão, dejeção ou pessimismo.  

Fuga/Evitamento  

Inclui esforços para se desem-

baraçar ou manter-se afastado 

da transação stressante. Inclui 

evitamento cognitivo, negação 

e pensamento mágico.  

Evitamento comportamental– prevenir o acontecimento 

ansiógeno ou afastamento físico da situação ou estímulo ansió-

geno  

Evitamento cognitivo – procurar não pensar no pensamento 

ansiógeno, tentativa de anular pensamento  

 

Auto- regulação (Self Relian-

ce) 

 

Regulação Emocional- Procura ativa para influenciar o stress 

emocional e para expressar emoções construtivamente no local 

e tempo adequados. Pode incluir: auto-encorajamento e confor-

to, controlo emocional, relaxamento e expressão emocional.  

Procura de apoio 

 

 Procura de apoio - Inclui diferentes alvos de apoio (e.g., pais, 

companheiros, pares, profissionais e Deus) e uma variedade de 

objetivos e tipos de apoio (instrumental, aconselhamento, con-

forto, contacto).   
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Delegação  

Inclui comportamentos como 

dependência, procura de apoio 

inadequada, queixar-se, cho-

ramingar, sentimentos de pensa 

de si próprio. 

Tranquilização – ação de procura persistente de informação ou 

de apoio com o objetivo de diminuir/eliminar uma ansiedade ou 

a preocupação intensas da criança ou de garantir que o pensa-

mento catastrófico/negativo não vai acontecer.  

Procura de apoio inadequada – procura de apoio que é exces-

siva relativamente à situação 

Isolamento Social 

 

Isolamento Social - Ações que têm por objetivo manter-se 

afastado de outras pessoas ou prevenir que outras pessoas 

tenham conhecimento de uma situação stressante ou dos seus 

efeitos emocionais. Inclui isolamento e evitamento social, 

estoicismo e evitamento emocional.  

Acomodação (A) 

Distração - tentativas ativas para lidar com uma situação stres-

sante através do envolvimento do indivíduo (comportamental 

ou cognitivo) em atividades agradáveis (passatempos, ler, exer-

cício, ver televisão falar com amigos)  
 

Reestruturação cognitiva- tentativas ativas para modificar a 

visão/interpretação de uma situação stressante de forma a pers-

petivá-la mais positivamente. Por exemplo: foco no positivo, 

pensamento positivo, minimização do stress e das suas conse-

quências negativas, criar significações pessoais positivas etc.  
 

Aceitação – aceitar o que aconteceu e resignar-se à situação 

Submissão  

Ruminação - foco passivo e repetitivo nas características nega-

tivas e perigosas de uma transação stressante; inclui pensamen-

tos e emoções negativas, pensamento negative, catastrofização, 

etc..   

Oposição  

Projeção, agressividade, des-

carregar, culpabilização dos 

outros, etc. 

Agressão: comportamentos que implicam um ataque físico ou 

psicológico a terceiros 

 

Não reação (NR) – a situação 

não provoca stress ou ansieda-

de à criança (o coping- é regu-

lation under stress) 

Não reação  
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Instruções:  

 

Nota: Só realizar esta secção se tiverem sido identificados problemas de ansiedade na entrevista ADIS 

 

Chegámos à fase final da nossa entrevista. Vou-lhe agora fazer algumas perguntas mais abertas. Pretendo saber a sua opinião acerca dos 

problemas associados à ansiedade do(a) seu(sua) filho(a) e identificar consigo algumas situações que lhe provocam mal-estar. 

Antes de avançarmos, gostaria de confirmar alguns dados:  

 

Idade da criança:____________________________________________ 

 

Com quem vive a criança:____________________________________________________________________ 

 

 

Questões Objectivos Dimensões ana-

lisadas 

Tempo 

estimado 

1. Como avalia a entrevista realizada em conjunto com o seu filho? Como acha que correu? 

 

2. O que a surpreendeu? Houve alguma coisa de que não estivesse à espera? 

 

3. (Se o progenitor refere desconhecer alguns problemas) O que pensou? E como se sentiu? 

 

 Em que medida o 

progenitor concorda 

com o discurso da 

criança. 

 

 Analisar a percepção 

que o progenitor tem 

do problema. 

 

Grau de concor-

dância entre 

pai/mãe e crian-

ça 

 

 

 

2 mn 

 

4. Quais as áreas de maior fragilidade/dificuldade/vulnerabilidade do(a) seu(sua) filho(a)? 

 (OU as áreas em que sente que o(a) seu(sua) filho(a) é mais vulnerável do que outros(as) 

meninos(as)da mesma idade)  

Há situações em que o seu filho/a precise de alguém que o/a ajude a ultrapassá-las ou 

enfrentá-las? Que tipo de situações? 
 

4.1. E quais as suas maiores forças?  

Quais as maiores potencialidades, capacidades, competências? 

Em que áreas ele/a é mais forte? 

 

 Em que medida o 

progenitor considera 

que o seu filho neces-

sita de mais cuidados 

porque é frágil. 

 

 Analisar a percepção 

dos perigos que afec-

tam a criança. 

 

Perceção de 

vulnerabilidade 

da criança 

 

2 mn 

 

 

 

 

 

2 mn 
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5. Quando compara o(a) seu(sua) filho(a) a outras crianças da mesma idade, considera que 

ele(a) é mais, menos ou tão frágil/vulnerável como elas? (Se a resposta for mais ou menos 

frágil, pedir para explicar melhor esta opinião)  

Em que sentido? Consegue dar-me um exemplo de situações/áreas em que ele/a se destaca por 

ser mais/menos frágil que outras crianças? 

 

6. Considera que o(a) seu(sua) filho(a) dever ser protegido(a) ou tratado(a) de um modo 

especial/diferente devido a estes problemas de nervosismo/medos /ansiedade?  

Acha que os adultos devem ter um cuidado especial na forma como lidam com o seu filho? O 

que acha que os outros podem fazer para ajudar o seu filho com os seus 

medos/ansiedade/nervosismo)? 

Acha que faz o suficiente para ajudar o seu filho/a com estes problemas? Se pudesse, fazia mais 

por ele/a? (Se sim) O que gostaria de fazer mais por ele/a? 

 

7. Quais as principais preocupações que tem em relação ao(à) seu(sua) filho(a) no momen-

to actual? 

 

7.1. Quais as áreas as preocupações que têm em relação ao seu filho/a de acordo 

com as seguintes áreas de funcionamento (Mostrar folha de registo de preocupa-

ções) 

 

7.2. Quais as que mais a preocupam?  

(Fazer uma hierarquia das 3 preocupações de maior relevância) 

 

Das preocupações que identificou (...), peço que as ordene da mais importante/grave 

para a menos importante/grave. 

(Avaliar porque é que a primeira é a mais relevante para a mãe/pai) 

 

 

 

 

 

2 mn 

 

 

 

 

 

 

 

2 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mn 
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8. O que já foi feito para solucionar os problemas relacionados com as preocupações e 

ansiedade do(a) seu(sua) filho(a)? Quais as estratégias que já foram tentadas? Quais as 

que usou mais vezes? Quais usou durante um certo período de tempo consistentemente?  

8.1. (Se o progenitor identificou alguma/s) Quais foram eficazes? Porquê? 

8.2. Quais as estratégias que utilizou mais vezes ou de modo consistente durante algum 

tempo? 

8.3. Quais não foram? Porquê? 

 

9. Já procurou ajuda para solucionar os problemas que identificámos na entrevista? (Dar 

exemplos se necessário) 

 

9.1. Se sim: Quem procurou? Porque motivos? Quais os resultados obtidos? 

9.2. Se não: Porque razão não procurou ajuda? Que sinais seriam necessários estarem 

presentes para procurar ajuda? 

  

 

 Avaliar o reconheci-

mento do problema 

por parte do progeni-

tor. 

 

 Identificar os pedidos 

de ajuda e/ou trata-

mentos a que a crian-

ça foi submetida. 

 

 Analisar estratégias e 

soluções levadas a 

cabo até ao momento 

 

Estratégias para 

solucionar o(s) 

problema(s) 

 

5mn 

 

10. Recorde-se de uma situação recente em que o(a) seu(sua) filho(a) se tenha sentido ver-

dadeiramente ansioso(a)/nervoso(a)/assustado(a) mas que não houvesse propriamente 

razão para isso… 

 

Nestas situações mais emocionais, os pais habitualmente pensam, sentem e agem de determina-

das formas. É natural que nem nos apercebamos do que nos acontece nestas situações mas 

vamos tentar detalhar o melhor possível o que costuma acontecer. 

 

10.1. O que despoletou/causou a reacção do(a) seu(sua) filho(a)? (Pedir breve descri-

ção da situação) 

 

 

 Analisar as causas 

que conduzem a 

reacções de ansie-

dade nas crianças 

 

 Identificar as interpre-

tações, emoções e 

estratégias parentais 

para lidar com a 

ansiedade dos filhos 

 

 

Atribuições 

causais 

 

Reacções 

emocionais do 

progenitor 

 

Estratégias 

parentais 
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Recorrendo à ajuda deste esquema (® folha de Registo), vamos tentar descrever o que aconte-

ceu consigo…  

(O entrevistador escreve o que o progenitor lhe diz nos espaços correspondentes) 

 

10.2. O que pensou nessa situação? O que lhe passou pela cabeça? 

 

10.3. O que sentiu? - Temos alguns exemplos que podem ajudá-lo a identificar o que 

sentiu (© mostrar Cartões das emoções) 

 

10.4. Numa escala de 0 a 8, como classifica a intensidade dessa emoção (em que 0 é 

nada … e 8 é muito …)? 

 

10.5. Até que ponto é que é difícil para si vê-lo(a) nervoso/assustado(a)/ansioso(a)? 

Gostaria que me dissesse o quão difícil é para si na escala de 0 a 8 (0 é nada difícil 

e 8 é muitíssimo difícil)? 

 

Que emoções sente quando o seu filho está ansioso/preocupado/nervoso? 

 

10.6. O que fez? Como reagiu? Costuma fazer isso noutras situações? 

 

10.7. (Se o progenitor recorreu a alguma estratégia para lidar com o problema) Acha 

que resultou? De acordo com a mesma escala, quanto é que acha que foi eficaz 

para resolver o problema?  

(0=nada eficaz a 8=completamente eficaz) 

Acha que foi eficaz porque o seu filho/a se acalmou (estratégia a curto-prazo)? 

Aprendeu a lidar com a sua ansiedade/ preocupações/medos (estratégia a lon-

go-prazo)? 

 

 

 Perceber até que 

ponto os pais conse-

guem reconhecer e 

identificar as suas 

reacções emocio-

nais, pensamentos, 

etc. 
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10.8. Está satisfeito(a) com a forma como resolve o problema?  

(Se não está) O que seria necessário para procurar outras formas de resolver o 

problema? 

 

10.9. Se não o tivesse feito, o que acha que teria acontecido? 

 

 

11. (Se ambos os pais vivem com a criança) Como costuma o pai/a mãe do(a) (nome da 

criança) reagir e lidar com este tipo de situações?  

 

12. Acha que resulta? Concorda com esta estratégia? 

 

13. Consegue dar-me algum exemplo de uma situação típica ou recente que se tenha pas-

sado com ele(a)?  

 

13.1. O que pensou? 

 

13.2. O que sentiu? 

 

13.3. O que fez? Como reagiu?  

  

Se pudesse fazia de forma diferente? (Se não concorda com o marido/com a esposa) Costuma 

fazer alguma coisa para tentar remediar a situação 

 

 Avaliar a reação 

emocional e estra-

tégias utilizadas 

pelo outro progeni-

tor 

 

 Analisar o grau de 

concordância 

interparental relati-

vamente às estra-

tégias e reacções 

emocionais   

 

Atitude do 

outro progenitor 

perante a 

ansiedade da 

criança 

 

3 mn 

 

14. O seu/sua filho/a costuma fazer alguma coisa para se sentir menos ansioso(a), nervoso(a), 

assustado(a) em situações como… (dar exemplos a partir da entrevista ADIS)? 

 

14.1. (Se o progenitor identificou alguma estratégia) Acha que o que ele faz é eficaz para 

se acalmar? E acha que é eficaz para aprender a lidar e ultrapassar os seus pro-

blemas de ansiedade? 

 

 

 

 Identificar as estra-

tégias para lidar 

com a ansiedade 

por parte da crian-

ça 

 

Estratégias da 

criança 

 

1 mn 
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15. Vamos imaginar um cenário: Se o(a) seu(sua) filho(a) se queixasse de dor de barriga, 

dizendo que não conseguia ir para a escola… (descrever pormenorizadamente) 
 

15.1. O que acha que pensaria? 

15.2. O que acha que sentiria? 

15.3. O que acha que faria? 
 

 

16. Imaginemos outra situação: O(A) se(sua) filho(a) convidou alguns amigos para lanchar. Já 

passaram 30mn e nenhum apareceu. 

16.1. O que acha que pensaria? 

16.2. O que acha que sentiria? 

16.3. O que acha que faria? 

 

 

 Em que medida os 

pais interpretam 

estímulos ambíguos 

(físicos e sociais) 

como sinais de peri-

go 

 

 Avaliar em que 

medida os pais 

incentivam o evita-

mento de situações 

geradoras de mal-

estar 

 

Interpretar estí-

mulos ambíguos 

como ameaça 

 

 

 

3 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Como acha que a ansiedade/preocupação/medos/nervosismo do seu filho irá evoluir? 

17.1. (Se a resposta é que irão desaparecer, aprofundar:) Como acha que ião passar? 

Porquê? O que tem de acontecer para que passem? Estar habituado? Ter encon-

trado estratégias para lidar com esses medos e preocupações? 

 
 

18. Que impacto é que estes medos/ansiedade podem ter na vida e no futuro do seu filho/a? 

(Sentir-se ansioso, com medo ou assustado pode ser prejudicial ou perigoso para o seu filho? Se 

sim, o que acha que pode acontecer? (consequências) 

 

 Analisar a perceção 

que os pais têm 

acerca da evolução 

da ansiedade 

 

 Identificar crenças 

relacionadas com a 

perigosidade da 

ansiedade 

 

Expectativas 

parentais acer-

ca das conse-

quências da 

ansiedade para 

a criança 

 

Perceção de 

controlo 

 

19. Porque é que acha que o(a) seu(sua) filho(a) tem esses medos e preocupações? (Explorar) 

 

19.1. Como é que começaram? 

 Em que medida os 

pais consideram que 

a sua ansiedade 

influencia os seus 

filhos 
 

 Perceber se é apren-

dido por modelagem 

ou se é hereditário 

Transmissão 

intergeracional 

da ansiedade 

 

Contexto  

 

Processos de 

modelagem 
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20. Tem ou já teve acompanhamento psicológico devido a problemas de ansiedade e/ou 

depressão? Toma ou já tomou medicação para este efeito? 

20.1. (Caso se aplique) E o/a pai/mãe? 

 

 

 Identificar eventuais 

problemas de 

ansiedade nos pro-

genitores 

 

Psicopatologia 

parental 

 

 

Chegámos ao fim desta entrevista. Agradeço a sua preciosa colaboração. Diga-me, o que 

achou da entrevista?  

 

Houve alguma coisa que o/a fizesse pensar de forma diferente? 

 

 

Que dificuldades sentiu? O que gostou mais? 
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Categorias de 
Estatégias 

Acomodação 

Aceitação 

Distração 

Minimização 
das 

Preocupações 
da Criança 

Modificação de 
Cognições 

Autorregulação 

Autorregulação 
Parental 

Regulação 
Emocional 

Desamparo Delegação 

Procura de 
Apoio 

Inadequada 

Tranquilização 

Fornecimento 
de Apoio 

Empatia 

Expressão 
Emocional 

Incentivo à 
Verbalização de 
Preocupações e 

Emoções 

Reforço 
Positivo 

Fornecimento 
de Informação 

Incentivo Fuga-
Evitamento 

Evitamento 
Cognitivo 

Evitamento 
Comportamental 

Não Ação Não Reação 
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Categorias de 
Estatégias 

Oposição 

Agressão 

Desvalorização 
de Preocupações 

e Sentimentos 

Punição 

Procura de Apoio 

Pedido ou 
Acesso a Apoio 
Especialização 

Procura de 
Apoio 

Procura de 
Informação 

Resolução de 
Problemas 

Ação 
Instrumental 

Esperar 
Incentivo ao 
Confronto 

Incentivo ao 
Confronto 

Incentivo ao 
Confronto Por 

Coação 

Modelagem de 
Comportamentos 

de Confronto 

Planeamento e 
Desenvolvimento 

de Estratégias 

Reforço da 
Dependência 

Reforço da 
Preocupação da 

Criança 
Submissão 

Ruminação 
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• Acomodação 

 

o Aceitação – Os pais aceitam e incentivam a criança a aceitarem e a resigna-

rem-se à situação. 

E.g.: “Oh Carolina a mãe se tiver que estar triste, está triste, porque acontece, 

toda a gente fica triste, uma vez ou outra ficamos tristes” 

 

o Distração - Tentativas ativas para lidar com uma situação stressante através 

do envolvimento do indivíduo (comportamental ou cognitivo) em atividades 

agradáveis (passatempos, ler, exercício, ver televisão falar com amigos). 

E.g.: “Vamos cantar uma canção? Queres que te conte uma anedota? Começo-

lhe a fazer cócegas, começo assim na maluqueira com ela, salto, riu, brinco: 

Vá, o que é que queres fazer? Uma palhaçada? Vamos fazer uma dança. Que-

res pôr música? Pronto, faço assim” 

 

o Minimização das Preocupações da Criança – Os pais referem minimizar as 

preocupações da criança, fazendo-a perceber que existem coisas piores de 

forma acalmá-la. 

E.g.: “Em relação à escola tento desvalorizar e tento dizer-lhe que aquilo não 

custa e dar-lhe ali um aconchego” 

 

o Modificação de Cognições - Tentativas ativas para modificar a 

visão/interpretação de uma situação stressante de forma a perspetivá-la mais 

positivamente, podendo ocorrer através da cedência de informação, da rees-

truturação cognitiva, da relativização, entre outras.  

E.g.: “E eu disse, oh filha, isso é normal. Enganaste-te e eles acharam piada. 

Não é por isso que tu vais ficar mais melindrada. Não fiques chateada. Quan-

tas vezes o pai se engana no trabalho e o pessoal ri-se. E em casa não acontece 

a mesma situação? Não tens de ter medo. Depois, quando vêm os testes, qual é 

o teu receio? Olha a nota que tiveste. Também não queremos uma doutora em 

casa, queremos uma aluna aplicada” 
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• Autorregulação 

 

o Autorregulação Parental – Os pais referem procurar gerir o seu stress emo-

cional, com o intuito de expressar emoções e ações mais construtivas e ade-

quadas relativamente aos medos e preocupações da criança. 

E.g.: “Hã”, há pouco disse-me uma coisa curiosa, portanto, ainda em relação 

à questão de a ajudar: Eu agora também já tento controlar-me, portanto, estar 

mais calma” 

 

o Regulação Emocional da Criança – Procura ativa para influenciar o stress 

emocional e para expressar emoções construtivamente no local e tempo ade-

quados. Consiste numa resposta parental a uma situação não específica, que 

pode incluir: autoencorajamento e conforto, controlo emocional, relaxamento 

e expressão emocional. 

E.g.: “Ele estava tão ansiosa com a apresentação que ia fazer, então pensei 

que poderia ajudá-lo ao dizer-lhe para respirar fundo e descontrair um boca-

dinho. Demonstrei também confiança nele, dizer-lhe que a exposição ia cor-

rer bem, pois tratava-se de um tema do seu agrado”. 

 

• Desamparo - Ações organizadas à volta da perda de controlo, que incluem passi-

vidade, confusão, interferência cognitiva ou exaustão, dejeção ou pessimismo. 

E.g.: “Eu agarrei e disse assim: Olha, manda isso tudo para a merda e esquece 

isso filha, ela fica assim a olhar para mim: Oh mãe, mas tu estás a ver o que 

estás a dizer? Mãe, isto é a escola mãe. Eu disse: “Esquece isso!”. 

 

• Delegação - Inclui comportamentos como dependência, procura de apoio inade-

quada, queixar-se, choramingar, sentimentos de pensa de si próprio. 

 

o Tranquilização – Resposta aos pedidos de cedência de informação ou de 

apoio com o objetivo de diminuir/eliminar a ansiedade, ou a preocupação 

intensas da criança, ou de garantir que o pensamento catastrófico/negativo 

não vai acontecer, no imediato. 
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E.g.: “Ligar para os familiares e tentar depois acalmá-la, dizer que estava 

tudo bem. Mesmo depois de já estar bem, explicar que já o estava, que não era 

necessário ela estar tão preocupada, tão aflita” 

 

o Procura de apoio inadequada - Procura de apoio que é excessiva relativa-

mente à situação (e.g., chamar os bombeiros, ir à polícia ou ao hospital). 

E.g.: “Ele estava em pânico, não parava de chorar e queixava-se de dores de 

barriga, tive que ir com ele às urgências”. 

 

• Fornecimento de Apoio 

 

o Empatia – Os pais demonstram empatia com as preocupações/sentimentos da 

criança. 

E.g.: “Ele pode ter aquele receio, pode haver sempre receio. Eu ainda hoje 

tenho medo de muitas coisas, mas não é por causa de sentir aquele receio que 

a gente, que se deva cortar as pernas. Eu digo-lhe que ele não é o único que 

tem alguns medos ou preocupações, que nós, os pais e adultos também temos” 

 

o Expressão Emocional - Os pais manifestam expressões comportamentais de 

afeto e/ou verbalizações de carinho, empatia e compreensão para acalmar a 

criança. 

E.g.: “Quando ela está mais apreensiva, dou-lhe uns abracinhos, claro, dou-

lhe uns miminhos e tal” 

 

o Incentivo à Verbalização de Preocupações e Emoções - Os pais referem 

que utilizam alguma estratégia para ajudar a criança a exprimir os seus senti-

mentos e preocupações, como forma de contribuir para a solução do problema. 

E.g.: “Quando ela chegou ao pé de nós ainda estava de lágrimas nos olhos e 

nós perguntámos o que é que foi, o que tinha acontecido. Tentámos que ela 

falasse sobre o que a preocupava” 

 

o Reforço Positivo - Os pais referem recompensar a criança pelo cumprimento 

do que lhe foi solicitado, como forma de levar a criança a agir de determinada 

forma. 
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E.g.: “Quando ele se consegue controlar e ficar menos nervoso, digo-lhe que 

estou muito contente com ele e fazemos alguma coisa que ela gosta” 

 

• Fornecimento de Informação – Os pais cedem informação à criança com o 

intuito de esta reavaliar e reinterpretar a situação stressante. 

E.g.: “Quando fomos, por exemplo, ao dentista. Fomos (hã) não foi há muito tem-

po. Expliquei-lhe tudo o que ia...” 

 

• Incentivo à Fuga/Evitamento - Inclui esforços para se desembaraçar ou manter-

se afastado da transação stressante. 

 

o Evitamento Cognitivo – Procurar não pensar no pensamento ansiógeno, ten-

tativa de anular pensamento. 

E.g.: “Não penses mais nisso, esquece” 

 

o Evitamento Comportamental - Prevenir o acontecimento ansiógeno ou afas-

tamento físico da situação ou estímulo ansiógeno. 

E.g.: “Não o levo a brincar no parque por há lá cães e ele tem medo” 

 

• Não Ação – Os pais optam intencionalmente por não reagirem. 

E.g.: “Eu vejo que ele fica nervoso e que não sabe lidar com a situação, mas opto 

por não me meter” 

 

• Não Reação – Os pais não identificam nenhuma reação face à demonstração de 

ansiedade por parte da criança. 

E.g.: “Não fazia nada”, “Isso não seria problemático” 

 

• Oposição - Projeção, agressividade, descarregar, culpabilização dos outros, etc. 

 

o Agressão – Comportamento parental que implica um ataque físico ou psico-

lógico. 

E.g.: “Não conseguia que ele parasse de chorar, já não aguentava mais, tive 

que lhe dar uma palmada” 
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o Desvalorização de preocupações/sentimentos - Os pais referem à criança 

que a preocupação ou o medo que sentem não têm importância e que não há 

razão para se sentirem assim. 

E.g.: “Eu disse: ´Ai filha`, as minhas palavras foram estas: ´Ai filha, por amor 

de Deus, tantos problemas que nós temos e tu estás preocupada com isso? Mas 

estás mesmo preocupada com isso?`, e ela: ´Ai estou, oh mãe estou, porque eu 

quero sair-me bem`, eu assim: ´Ai filha, por amor de Deus, esquece isso, nem 

vou falar mais nisso´, e pronto, acabou ali”. 

 

o Punição - Os pais referem punir a criança através da retirada de privilé-

gios/castigos, como forma de levar a criança a agir de determinada forma. 

E.g.: “Eu avisei-o que se fizesse birra quando o deixasse em casa dos avós, 

que iria ficar de castigo” 

 

• Procura de Apoio - Inclui diferentes alvos de apoio (e.g., a criança, outro pais, 

pares, profissionais e Deus) e uma variedade de objetivos e tipos de apoio (ins-

trumental, aconselhamento, conforto, contacto). 

 

o Procura de Apoio - Os pais procuram apoio junto de pais de outras crianças 

ou junto dos professores e educadores dos filhos 

E.g.: “Fui falar com a professora para perceber de como é que o podia aju-

dar a ficar menos preocupado com os testes” 

 

o Pedido ou Acesso a Apoio Especializado - Os pais procuram apoio ou acon-

selhamento junto de profissionais especializados, com o intuito que estes lhes 

ensinem competências para lidar com a ansiedade da criança. 

E.g.: “Já não sabíamos como o ajudar, então fomos falar com a Psicóloga no 

Centro de Saúde” 

 

o Procura de Informação – Os pais procuram saber mais acerca da situação ou 

condição stressante, incluindo as suas causas, curso, consequências e signifi-

cados, bem como procurar saber estratégias para intervenção e remediação. 

Pode incluir ações como perguntar, ler, observar. 

E.g.: “Tentamos saber o porquê, qual o motivo pelo qual ela está preocupada, 

chateada ou tem medo” 
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• Resolução de Problemas - Categorias focadas na resolução de problemas, como 

ações instrumentais, desenvolvimento de estratégias e resolução de problemas. 

Outras formas de coping semelhantes são consideradas como fazendo parte deste 

sistema, como planeamento, análise lógica, esforço, persistência e determinação. 

 

o Ação Instrumental – Estratégia utilizada em situações mais genéricas, que se 

caracteriza por ações possivelmente eficazes na resolução de um problema. 

Inclui atividades para treino de competências, controlo de fatores externos, 

ignorar 

E.g.: “Por norma vamos sempre àquela clínica, que foi a que única em que 

conseguimos que ela estivesse muito mais calma. E vimos também o horário da 

enfermeira que lhe deu a vacina da outra vez” 

 

o Esperar - Espera mais um algum tempo, manter o curso de ação 

E.g.: “Ele estava nervoso por estar ali no meio daquela gente toda e queria 

vir embora, mas eu disse-lhe que esperasse mais um pouco até acabar a 

apresentação” 

 

o Incentivo ao Confronto – Os pais incentivam a criança a confrontar-se com 

os seus medos, podendo ou não utilizar um estímulo que provoca ansiedade 

na criança. Esta estratégia assume uma orientação para a exposição à situação 

ansiógena. 

 

o Incentivo ao Confronto - Inclui proibir tranquilizações 

E.g.: “Tenho sempre de lhe dizer assim, vamos ter com o cão, vamos brincar 

com ele. Agora não te mexas. Fica aí. Deixa que ele te cheire e que te lam-

ba, é para te conhecer” 

 

o Incentivo ao Confronto por Coação - Forçar, manter exigências 

E.g.: “No início tinha que a forçar a ir, dizia-lhe que não tinha outra 

hipótese” 
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o Modelagem de Comportamentos de Confronto - Os pais relatam à criança 

determinadas preocupações que tiveram e o modo como lidaram com elas, 

com o objetivo de modelar comportamentos de confronto na criança (inclui 

modelagem por terceiros, como é o caso da religiosidade). 

E.g.: “Eu digo-lhe que quando era pequena também tinha medo do escuro, 

mas tive que pensar que os monstros não eram reais e ver que no quarto não 

havia monstros e depois deixei de ter medo” 

 

o Planeamento e Desenvolvimento de Estratégias - Gerar soluções para 

resolver um problema ou desenvolver sequências de ações em função de dife-

rentes condições. 

E.g.: “Eu disse-lhe, quando saíres e se eu ou o pai não estivermos aqui, ou 

ligas para nós, ou pedes à professora para nos ligar. Se não conseguires 

falar connosco, ligas para a avó que ela vem buscar-te” 

 

• Reforço da Dependência – Considera-se a utilização de reforço da dependência 

em situações que não estejam diretamente relacionadas com o estímulo fóbico 

E.g.: “Eu é que a tenho que vestir, eu é que tenho que nessa parte, apesar de que 

ela muitas vezes já pede para fazer tudo sozinha e eu acho que também sou um 

bocado ai, sou um bocado, não a deixo ser tão independente” 

 

• Reforço da Preocupação da Criança – Os pais referem, ainda que nem sempre 

seja intencionalmente, reforçar a preocupação dos filhos. 

E.g.: “Bom filho, tens razão quando dizes que o teste pode não correr bem, por-

que pode sair uma matéria que não percebes tão bem, mas há de haver outras 

questões que tu saberás certamente responder” 

 

• Submissão 

 

o Ruminação - Foco passivo e repetitivo nas características negativas e perigo-

sas de uma transação stressante; inclui pensamentos e emoções negativas, 

pensamento negativo, catastrofização, etc. 

E.g.: “Eu não sei se o hei de deixar sozinho, pois pode acontecer-lhe alguma 

coisa, pode sentir-se mal e não estou lá para o ajudar” 
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O QUE PENSOU? O QUE SENTIU? O QUE FEZ? FOI EFICAZ? 
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Categoria Principal Subcategoria Excertos da Entrevista 

 

Acomodação 

Aceitação 

 

M.456 – “É assim, um dia tens Satisfaz e noutro dia tens… A vida é assim e vai ser sempre assim por ai fora” 

 

M.330 – “O que há mais é desempregados e a mãe agora meteu um advogado e estamos a tratar disto por causa do tio” 

 

M.330 – “Então mas diz lá filha, tu sabes que todos os dias tens que ir à escola Carolina. Mas porquê isto todos os dias 

filha?” 

 

M.356 – “Evita, mas eu faço o contrário, digo-lhe: ´Oh Carolina a mãe se tiver que estar triste, está triste, porque aconte-

ce, toda a gente fica triste, uma vez ou outra ficamos tristes´” 

 

P.336 – “Dizer que é normal, que não nascemos perfeitos que são pequenas coisas que temos o longo da vida e que 

temos de ultrapassar da melhor maneira possível (hã) não, não há, na eventualidade de acontecer algo mais grave, desde 

que não seja por nós, ou seja, não que seja culpa nossa, não há volta a dar-lhe. Tem de se perceber e tem de se enqua-

drar.” 

 

M.367 – `Filho, a morte não escolhe nem idade nem sexo´, ´Ah eu achei que todos tinham morrido´, ´Oh filho, pode 

acontecer. Pode acontecer uma coisa qualquer e irmos todos e ficares cá só tu`, e ele ficou a olhar muito sério para mim.” 

 

Distração 

 

M.136 – “Eu digo-lhe vamos à rua, vamos dar uma volta, vamos aqui, vamos ali.” 

 

M.330 – “´Vamos cantar uma canção? Queres que te conte uma anedota?´. Começo-lhe a fazer cocegas, começo assim 

na maluqueira com ela, salto, riu, brinco: ´Vá, o que é que queres fazer? Uma palhaçada? Vamos fazer uma dança. Que-

res pôr música?´. Pronto, faço assim.” 

 

P.330 – “Acima de tudo, se nós acharmos que ela está bastante tensa, dizemos tu vais parar de estudar. E vamos dar uma 
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volta. Hoje vamos andar de bicicleta. Agora vais jogar um jogo de Playstation. O pai e a mãe deixam.” 

 

M.367 – “´Oh mãe o que é que se passa? Estás bem?´, ´Vai lá brincar que isto já passa” 

 

 

Modificação de Cog-

nições 

 

M.367 – “Olha filho, estás a ver? Não dói nada e a da mãe é maior do que a tua” 

 

P.473 – “Pronto foi na altura em que fiquei desempregado e não sei quê, ele estava muito preocupado: ´Deixa lá que isto 

tudo há de ultrapassar-se´" 

 

M.66 – “Apoiei-o, disse-lhe que aquilo não custava nada” 

 

P.125 – “ (…) há argumentos que elas também verbalizam e depois procuro desmontar, não por sacanice mas mais por 

lhes dar o instrumento, que há muitas maneiras de ver a mesma coisa, ou pelo menos: ´Estás a dizer isso, mas se eu pen-

sar de outra maneira não faz sentido´, não é?” 

 

M.206 – “O que ele tem é o não sou capaz. E eu digo-lhe, não deves dizer: Eu não sou capaz. ´Eu não sou capaz MAS 

vou fazer, fazer para ser capaz.´ Ele não vai ao mas.” 

 

M.456 – “Oh filha por amor de Deus, achas que a mãe te vai bater se tu tiveres um satisfaz? Não vou.” 

 

P.330 – “E eu disse, oh filha, isso é normal. Enganaste-te e eles acharam piada. Não é por isso que tu vais ficar mais 

melindrada. Não fiques chateada. Quantas vezes o pai se engana no trabalho e o pessoal ri-se. E em casa não acontece a 

mesma situação? Não tens de ter medo. Depois, quando vêm os testes, qual é o teu receio? Olha a nota que tiveste. Tam-

bém não queremos uma doutora em casa, queremos uma aluna aplicada. Tiveste alguma negativa? Não pai, não tive. Ah, 

mas baixei aqui a matemática. Pronto, mas isso vamos com trabalho, temos de fazer mais umas continhas, temos que 

fazer mais umas tabuadas, e é assim.” 

 

P.330 – “ (…) olha filha, nós todos os dias estamos a aprender. Até o pai no trabalho está a aprender coisas novas e nós 
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temos que dar a volta, e tu consegues. Porque há coisas que tu não fazias que nós não fazemos e que tu agora fazes.” 

 

P.356 – “ (…) tu tens que dizer a ela: olha, eu entrei agora (…eh…) ainda não sei fazer, mas se calhar daqui a uns tem-

pos já sei fazer tão bem ou melhor do que tu. Tens é de dizer a ela: estou-me a empenhar nisto, portanto vais ter de te 

empenhar como te empenhas na escola. Vamos supor que escola e dança são duas disciplinas que tu estás a aprender, que 

vão-te fazer falta. Se tu te empenhares, porque é assim, esta colega hoje está ah coiso e tal, num termo a gozar contigo 

porque tu não sabes fazer. Portanto tu agarras, não ligas a isso, vais-te empenhar, e um dia mais tarde vais mostrar a ela 

que consegues fazer tão bem ou melhor do que ela.” 

 

P.358 – “Uma pessoa sente ansiedade, uma pessoa sente mais preocupação e ele é uma criança que vive: ´Mas tu não 

tens que viver a minha preocupação. Eu é que me tenho que preocupar em que tu estejas bem, não és tu que te tens que 

preocupar que eu esteja bem. É o inverso, tu não estás a ver bem a coisa´.” 

 

M.733 – “ (…) é o que eu às vezes lhe digo: ´Se se rirem, ri-te também. Dizes: «Olha faz la tu melhor», ou dizes qual-

quer coisa desse género que eles depois começam a pensar: «Também não sei, deixa-me estar calado»´. Porque os 

outros também erram”. 

 

 

 

Autorregulação 

Autorregulação 

Parental 

 

M.125 – (E) - “Hã”, há pouco disse-me uma coisa curiosa, portanto, ainda em relação à questão de a ajudar: ´Eu agora 

também já tento controlar-me´, portanto, está mais calma. 

(M) – “Hmm hmm”. 

 

P.330 – “Mas também não lhes podemos transmitir esse receio, não é? Há coisas que (...) não digo também” 

 

M.356 – “ (…) ela às vezes vinha ter connosco e eu aquilo, pronto, fechava-me ali em copas, “hã”, tentar, tentar evitar ao 

máximo, porque, porque se eu começasse a falar ia quebrar e ela ia sentir-se mais triste, ia sentir,… não é bem o termo 

para a idade dela se calhar, impotente, não poder ajudar.” 
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M.473 – “Porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa por natureza, tento não transmitir para ele, mesmo quando 

as coisas não estão bem comigo, cá está, fico mais caladinha no meu canto e eles já perceberam que algo se passa, mas 

tento sempre para eles estar sempre tudo bem.” 

 
 

 

 

 

Delegação 

Tranquilização 

 

M.186 – “Hã”, tento é dizer para ela ter calma.” 

 

P.144 – “É, por exemplo, na escola, quando ela tem trabalho de casa e fica indecisa: ´Pai será que está certo? Ou não está 

certo?´, é nesse sentido, precisa de alguém que lhe apoie.” 

 

P.144 – “Tenta pôr, dar, tirar as preocupações dela e das crianças. Tentar dizer que do escuro não vem nenhum animal, 

que é para ela não estar assim, porque uma pessoa está no escuro não está a ver o que é que pode vir a acontecer.” 

 

M.186 – “´Oh Rita tu deves ter posto as coisas, de certeza absoluta, porque se tu disseste ao teu amigo o que é que tinha 

que estar na pasta, tu deves lá ter as coisas´” 

 

M.316 – “Ligar para os familiares e tentar depois acalmá-la, dizer que estava tudo bem. Mesmo depois de já estar bem, 

explicar que já o estava, que não era necessário ela estar tão preocupada, tão aflita.” 

 

M..330 – “Ela vem muito e diz: ´Oh mãe, “hã”, tu achas que a gente consegue?´, e eu digo: ´Sim, até agora sempre con-

seguimos filha. Então vamos conseguir e também não é coisa que tu tens que te preocupar.” 

 

M.330 – “Carolina por amor de Deus, já estudaste com o teu pai, tu sabes tudo, não vale a pena filha.”  

 

P.336 – "´O pai foi só descer, voltar para trás, não tens de estar preocupado com a viabilidade de isso acontecer´" 

 

P.356 – “Digo que não há razão para ter medo, tento transmitir-lhe confiança.” 
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M.358 – “´Francisco aqui em casa não está ninguém para além de nós. Se nós estamos todos na cozinha, mais ninguém 

está no quarto´.” 

 

P.358 – “ (…) nós estamos sempre a dizer: ´Oh Francisco cá em casa só estou eu, está a tua mãe, está o teu irmão, está a 

tua avó e está o cão´.” 

 

P.358 – “E isso eu julgo que afetou muito o Francisquinho e ai eu senti muito que ele estava realmente muito preocupado 

e perguntava-me varias vezes quando é que eu ia embora e eu disse: ´Olha Francisco isto hoje em dia está muito difícil 

trabalho cá, está muito difícil o pai deixar este trabalho e ir à procura de outro trabalho, mas eu vou até onde eu poder 

para estar sempre cá, nem que seja para vir só ao fim-de-semana, mas eu vou tentar sempre esticar isto até ao máximo”.  

 

M.733 – “ (…) em relação aos mosquitos tento explicar que só quando está quele tempo morno, tento explicar-lhe o que 

é que poderá fazer, provocar isso.” 

 

M.456 – “´Sabes, doí-me a barriga”, “Doí-te a barriga de quê?”, “É da gente ir”, “Mas isso é ansiedade, já te vai passar” 

 

M.456 – “ (…) tentei acalmá-la pelo telefone, disse: ´A mãe já está a chegar, tem calma´.” 

 

M.66 – “Isto não custa nada, depois da picadela isto já passa, nunca mais sentes dor.” 

 

 

 

Fornecimento de 

Apoio 

Empatia 

 

M.356 – “ (…) pode ter receio, pode haver sempre receio, eu hoje também tenho receio de muitas coisas, mas não é por 

causa de sentir aquele receio que a gente, que se deva cortar as pernas.” 

 

M.456 – “Às vezes vamos até, vamos fazer análises: ´Tu quando vais fazer análises não te dói a barriga mãe?´, ´Dói, isso 

é normal doer a barriga, é assim um nervosinho mas depois passa”, ´Depois passa, não é?´, ´Pois, depois passa´.” 

 

Expressão Emocional  
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M.330 – “Eu agarro-a, tento consola, deixo-a a chorar, agarro-a a mim, deixo que ela chore e depois digo: ´Já choraste 

tudo? Já te sentes mais calma para falar? Então vamos lá falar´”. 

 

M.125 – “ (…) dar-lhe ali um aconchego” 

 

P.125 – “ (…) aquilo que eu posso fazer é ficar perto dela” 

 

M.186 – “ (…) procuro é acompanhar, procuro é estar de forma a que ela sinta… 

 

P.330 – “ (…) nós estamos lá para ajudá-la, ela vai conseguir” 

 

M.356 – “Tentamos ajudá-la a aclamá-la, que não é nada, pronto: ´Olha não é nada, a mãe vai-te ajudar, sentes-te mal, 

anda, deita-te aqui que a mãe vai-te fazer um chazinho´, que ela chazinho não bebe, ´Não quero, não quero chazinho´, 

tentar acalmá-la dentro dos possíveis.” 

 

M.356 – “Dou-lhe uns abracinhos, claro, dou-lhe uns miminhos e tal.” 

 

M.747 – “ (…) ficar ali mais próximo dela.” 

 

P.358 – “ (…) nós estamos sempre a dar-lhe a indicação que: ´Francisco qual é o problema? Nós estamos aqui, nos esta-

mos sempre aqui´. Ou seja, nós estamos constantemente a apoia-lo.” 

 

M.456 – “ (…) ela tem as notas, nós damos-lhe os parabéns e ficamos muito contentes, mas é assim, se ela tiver Satisfaz, 

somos os primeiros a apoiá-la e a dizer que não é importante. É assim, hoje teve um Satisfaz, amanhã tem…” 

 

P.456 – “ (…) tens de manter a calma e eu sei que tu vais fazer isso. Depois melhorou.” 
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Incentivo à Verbali-

zação de Preocupa-

ções e Emoções 

 

M.206 – “Agora quando desligares podes chorar aquilo que tu quiseres.” 

 

M.136 – “Oh Rogério, diz lá o que é que se passa? Conta lá à mãe.” 

 

P.330 – “E ela às vezes, também digo-lhe isso, quando o pai está a falar alto tens que dizer. Porque ela diz assim, ó pai, 

vou-te fazer uma pergunta, mas tu não vais ralhar comigo, não vais falar alto pois não? Não, não, então qual é o proble-

ma? Ah, é que tu às vezes falas muito alto e eu depois fico enervada.” 

 

P.330 – “Nós no fundo incentivamos não a fazer queixa, mas se há alguma coisa que se passa e que correu mal tens de 

dizer ao pai e à mãe.” 

 

M.356 – “ (…) quando ela está nestas situações eu digo: ´Fala, diz à mãe, a mãe tem de saber o que é que se passa conti-

go para te poder ajudar. Se eu não souber, como é que te vou ajudar?´” 

 

M.398 – “ (…) falava com ela, o porquê de ter medo” 

 

M.356 – “ (…) tentar que ela fale nos medos dela, tentar agir e em função disso da melhor maneira possível.” 

 

P.456 – “ (…) quando ela chegou ao pé de nós ainda estava de lágrimas nos olhos e nós perguntámos o que é que foi e 

mais não sei quê.” 

 

P.473 – “Por exemplo, se alguma na escola lhe corre mal, vem triste. Chega a casa e pergunto o que é que passou. O que 

é que tens? O que é isto?” 

 

P.125 – “ (…) tento procurar dentro dela as razões porquê que ela não se mexe, tento falar com ela e ela não, quer dizer 

falo, portanto, tento entrar com ela, procurar os motivos, ou o quê que a motiva, ou o quê que a move, ou o quê que a 

impede de resolver a questão e, portanto, isso faço.” 
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Reforço Positivo 

 

P.330 – “E aí nós vemos, estás a ver, tu tens muito receio de experimentar uma coisa nova mas quando te empenhas e 

perdes esse receio, consegues fazer as coisas. E para nós, claro que nós ficamos orgulhosos, não é?” 

 

 

Fornecimento 

de  

Informação 

 

 

P.733 – “´Aquilo não faz mal, coitadinha da aranha, entrou com a gente, pronto deixa-a estar ali. Pronto, não faz mal 

nenhum, aquilo não pica nada, não pica, não faz nada. Os insetos são capazes de comer aquilo, é capaz de comer umas 

formigas ou… ela faz lá a teia e pronto e come lá…´. É desmistificação portanto, não tenho outra estratégia, “hã”… se 

não essa.” 

 

P.316 – “Quando fomos, por exemplo, ao dentista. Fomos (hã) não foi há muito tempo. Expliquei-lhe tudo o que ia...” 

 

P.316 – “Que vai, quando vai ela sabe e explicamos-lhe o que é melhor para ela ou, ou qual é a ideia de termos que ir ao 

médico. O que é que vamos lá fazer. O que é que, se não formos, teríamos consequências piores. Explicar isso.” 

 

M.367 – “´Oh mãe o Luís tem cães?´, ´Não filho, o Luís não tem cães. Só tem hamsters, um porco da India e mais não 

sei o quê´.” 

 

M.398 – “Tentei, tentei explicar-lhe que, que não há problema desde que não se mexa em fogão, pronto, micro-ondas, 

essas coisas assim que não há problemas.” 

 

 

Incentivo Fuga-

Evitamento 

Evitamento Cognitivo 

 

M.206 – “Eu disse-lhe: ´Não ligues, não vale a pena. Não devias pensar nisso´”. 

 

M.367 – “Não te preocupes tanto filho, as coisas hão-se todas arranjar” 

 

P.398 – “Na maior parte das vezes digo-lhe não te preocupes com isso.” 

 

M.136 – “´Oh Rogério já passou tudo. Esquece. Pronto.´” 
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M.398 – “´Oh mãe sabes que pode acontecer isto assim´, ´Sim filha, sim sei, mas nós não podemos estar a pensar sem-

pre, não podemos estar sempre com essas coisas na cabeça, não é?!´” 
 

Evitamento Compor-

tamental 

 

P.125 – “ (…) a configuração da nossa casa dá a que uma luz da cozinha que ficando acesa iluminava o corredor todo, 

portanto, elas tinham muita luz.” 

 

M.125 – “ (…) tenho sempre uma coisinha lá ligada e tenho sempre a luz do exaustor da cozinha ligada para ela ir à 

casa de banho” 

 

M.125 – “ (…) nunca quer fechar a porta do quarto, eu estou a tentar fechar-lhe a porta e: ´Ah não, deixa aberta´, ela 

adormece logo mas enquanto isso tem de ter a porta um bocadinho aberta.” 

 

M.316 – “Nós optamos por pôr aquelas luzes de presença ou deixar uma luz acesa fora do quarto. A porta aberta ela tam-

bém não gosta que fechemos a porta, a porta também fica sempre aberta.” 

 

M.330 – “ (…) faleceu-me uma cunhada  há pouco tempo e ela quis, “hã”, ela quis ir ao funeral, eu não deixei.” 

 

P.330 – “ (…) ela às vezes sabe que há aqueles programas da televisão com operações, tudo, e ela gosta de ver aquilo. À 

noite dorme bem, e eu digo que não gosto de ver isto. E para ela... até já disse à minha mulher, olha, acho que ela é muito 

nova para estar a ver esses programas, pá, acho isso, operações ao peito, operações às pernas, à barriga.” 

 

P.336 – “Pronto, deixamos ficar a luz.” 

 

M.356 – “ (…) ela ainda não teve a oportunidade sequer de passar a noite fora de casa, se não aí já devia estar a fazer 

outros filmes.” 

 

P.356 – “Uma vez já a deixei em casa dos meus pais, fui sair com a esposa um bocado, portanto deixei-a lá eram 22h30, 

23h. O pai já vem com a mãe, vamos ali abaixo. Era cerca da meia-noite e meia tive de a ir buscar porque ela não deixa-
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va dormir ninguém.” 

 

M.358 – “Temos que, alguém tem que ir com ele acender a luz, porque ele nem sequer acende a luz.” 

 

M.358 – “Não vai sequer sozinho acender a luz e um de nós vai acender a luz e depois vou-me embora.” 

 

M.398 – “Do escuro ela antes tinha e nós tínhamos sempre a luz de presença ligada.” 

 

P.398 – “Ligámos lá uma luzinha para ela ligar.” 

 

M.398 – “ (…) como ela tem receio de ficar sozinha em casa, eu não a deixo sozinha em casa, pronto” 

 

M.473 – “´Oh filho vais dormir fora´, e ele disse: ´Oh mamã deixa-me, eu já sou grandinho´, e eu deixei. Mas não correu 

muito bem, então vamos deixar passar assim mais um tempinho, depois logo, logo se vai ver.” 

 

M.473 – “ (…) deixamos a luz acesa para ele estar confortável” 

 

M.733 – “Então se ele não quer ir, não vou obriga-lo a ir” 

 

M.733 – “ (…) em relação ao escuro arranjámos uma luz” 

 

  

 Oposição 

Desvalorização de 

Preocupações e Sen-

timentos 

 

P.125 – “ (…) que não há preocupação ou que não tem de haver preocupação.” 

 

P.125 – “Eu, eu tento, por exemplo, a questão do escuro tento não dar muita importância, não é? Porque eu acho que 

quanto mais importância se dá, maior dar-lhe relevo, não é? Portanto ou digo: ´Que disparate´.” 

 

M.136 – “Sei lá, dizer que não, que não ligue. Que já passou. Não ligar a nada dessas coisas.” 

 

P.330 – “Sim, falámos com ela e mostrámos que isto não tinha cabimento.” 
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P.358 – “ (…) não tem lógica nenhuma, no nosso entendimento, não tem lógica nenhuma se eu estou aqui e vou à cozi-

nha, o porquê de eu ir à cozinha fazer-lhe tanta confusão não estar ali ao pé dele: “Desculpa lá Francisco, tu estás aqui, 

estas aqui com as tuas coisas, não tem lógica nenhuma se eu vou à cozinha”, e por vezes ele deixa de jogar para ir ter 

connosco à cozinha.” 

 

P.367 – “É assim... Eh pá, tens medo do escuro, acende a luz. Eh pá! Tens medo do cão e o cão está preso. Pronto, essas 

coisas assim que a gente...” 

 

M.456 – “ (…) disse-lhe que não era razão para aquilo.” 

 

M.456 – “ (…) eu tenho tendência para desvalorizar, porque eu acho que são coisas de crianças e acho que são coisas que 

não se pode dar muita importância, não se pode dar.” 

 

 

 

Procura de Apoio 

Pedido ou Acesso a 

Apoio Especialização 

 

M.733 – “ (…) depois comecei até a ir aqui ao Centro de Saúde.” 

 

M.125 – (E) – “Hã”, entretanto já me tinha dito e entretanto reforçou, ela já teve acompanhamento de uma Psicóloga, é 

isso?” 

(M) – “Sim.” 

 

P.125 – “ (…) nós tivemos uma ação, uma intervenção por parte de uma colega sua para nos ajudar a tira-la da cama.” 

 

M.206 – “ (…) fui à Médica de Família e depois el é que me mandou para a Encarnação mas sinceramente não me lem-

bro.” 

 

M.330 – “Pronto, quando surgiu essa situação achámos que seria melhor, “hã”, encontrar, foi quando a levámos à tal 

doutora que esteve a falar com ela, à Psicóloga.” 
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P.330 – “E nós até falámos a uma psicóloga lá perto de nossa casa, lá na praceta. Tivemos assim uma pequena reunião, 

uma pequena entrevista, para vermos se realmente seria necessário.” 

 

M.356 – “ (…) fui falar lá, temos lá uma psicóloga.” 

 

M.356 – “Eu na altura em que falei com a médica, que é a médica de família, ela achou que era melhor não dar tanta 

ênfase à situação.” 

 

P.398 – “ (…) eu também conheço pessoas e eu conheço muito bem psicólogos, também trabalham com crianças e ela 

fala muito com elas. E já falámos uma vez com elas sobre isso, ela até disse que é normal em certas escolas acontecerem 

isso. Por isso é que nunca procurámos ninguém.” 

 

P.47 – “Procurámos desde sempre ajuda técnica (…) Ele foi visto no Cadin” 

 

M.733 – “ (…) Casa da Praia” 

 

P.733 – “(…) Casa da Praia” 

 

 

Procura de Apoio 

 

P.144 – “ (…) na escola já tive uma conversa com a professora dela, em relação ao que ela faz e como melhorá-la.” 

 

M.186 – “ (…) levei-a à pediatra uns dias antes do bebé nascer, porque eu já tinha falado mas ela não ligava muito.” 

 

M.330 – “ (…) houve uma vez que pedi realmente a uma auxiliar que tivesse assim um bocadinho mais de atenção.” 

 

P.330 – “Chegámos a ir lá várias vezes falar com a professora, a professora dizia não fiquem preocupados que se houver 

alguma situação nós somos os primeiros a avisar-vos.” 

 

P.330 – “Há pouco tempo também houve uma situação... aí pensei ir falar com a professora.”  
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M.398 – “ (…) falei com a professora, falei com pais de outras crianças.” 

 

 

Procura de Informa-

ção 

 

M.316 – “É tentar saber o porquê, qual o motivo pelo qual ela está preocupada, chateada ou tem medo.” 

 

M.330 – “Queres que a mãe vá lá falar, queres que o pai vá? Qual é o teu problema? Não te dás bem com a professora? 

Há um menino que te chateia? 

 

P.456 – “Aliás, eu tento que ela passe a maior informação possível. (...eh...) que é com isso que eu quero lidar.” 

 

M.733 – “ (…) já li aqueles livros que não se deve dizer pelo contraditório, é sempre pela positiva.” 

 

 

 

Reforço da Depen-

dência 

 

 

M.125 – “Eu é que a tenho que vestir, eu é que tenho que nessa parte, apesar de que ela muitas vezes já pede para fazer 

tudo sozinha e eu acho que também sou um bocado ai, sou um bocado, não a deixo ser tão independente.” 

 

M.125 – “Não sei se infantil, eu acho é que ela é um pouco ingénua e acredita em tudo o que lhe possam dizer. Acho que 

sim. Apesar de que ela muitas vezes tenta: “Oh mãe a fada não existe pois não? A fada não existe”, mas eu acho que 

ainda é altura de ela acreditar nessas coisas e então digo que sim, que existe.” 

 

M.125 – “Até porque ela no dia-a-dia dela não lida com dinheiro. E também não a deixo ir ainda da escola para a casa da 

minha mãe que são quinhentos metros.”  

 

M.330 – “ (…)é não ter as atividades extracurriculares, eu preferia dar-lhe em casa, até mesmo o Inglês, o continuar a 

tocar flauta e ter aquelas duas crianças em casa e ter um ambiente assim mais…” 

 

M.330 – “Porque foi assim: eu achei que ela vindo para casa, lidando com outras crianças e estando comigo, uma vez 

que se agarra muito a mim, que iria ser bom. 
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P.356 – “Se houver problema liga ao pai e a gente resolve.” 

 

P.358 – “ (…) nós estamos permanentemente a dizer que nós resolvemos problemas, que o ajudamos a resolver os pro-

blemas” 

 

M.456 – “O dia que é o pai de manhã ela está prontinha, no dia que é mãe ela está de pijama à espera que a mãe a vá 

vestir.” 

 

M.733 – “´Mãe… já estás…?´, pronto se eu disser que estou: ´Ah pronto….´, mas eu vejo pela vozinha dele: ´Pronto está 

bem, eu vou lá´ e lá vou. 

 

 

 

 

 

Resolução de Pro-

blemas 

Ação Instrumental 

M.206 – “Agora, vejo, pronto, as tais ditas melhorias porque também lá funciona de outra maneira. Enquanto aqui ele no 

ano passado estava 45 minutos sem fazer, lá já não é assim. Não gostas de fazer de uma maneira, fazes de outra. És obri-

gado a fazer.” 

 

M.330 – “Aconselhei-a a fazer um diário, comprámos um diário para que ela escrevesse todos os dias porque era bom ela 

escrever.” 

 

P.330 – “E às vezes as brincadeiras que elas querem eu não gosto daqueles brincadeiras, e depois dizem-me que eu sou 

muito mimada, que eu sou muito chata. E eu disse então: filha, mas tens lá tantas crianças, às vezes não queres brincar 

com crianças da tua classe vais brincar com outras.” 

 

P.330 – “Incentivamos também a ela ter uma conversa, um feedback bom com a professora.” 

 

P.330 – “E nós dizemos, acima de tudo, quem tem de te ajudar a tirar as dificuldades todas é a professora. E a professora 

está lá. Não sabes a primeira vez, não sabes a segunda, pedes a ela para te ajudar.” 
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P.356 – “ (…) por norma vamos sempre àquela clínica (…eh…) que foi a que conseguimos com que ela estivesse muito 

mais calma e não...” 

 

P.356 – “ (…) meto-me lá ao lado dela a explicar. Estás a ver? Estás a ver como é que é? Faz uma conta de dividir.” 

 

M.367 – “ (…) eu tento falar com a professora porque ele sendo como é, têm que falar comigo para saberem lidar com 

ele” 

 

M.367 – “ (…) para ele não vir dizer assim: ´Mãe não era a mesma enfermeira e a mim doeu´. Já com medo dessa res-

posta, que eu sei que ele tem mesmo medo, mesmo medo, com medo dessa resposta, quero ver se consigo apanhar o 

horário que ela esteja.” 

 

P.367 – “ (…) ir à pesca” 

 

P.398 – “Se eu estiver em casa, pronto eu saio com ela, vou ao parque.” 
 

P.47 – “É assim, tentei, por exemplo, propor-lhe em várias atividades, porque desde que estamos aqui, que acho impor-

tante. Sempre fiz muito esforço para que ele esteja inserido nelas, uma delas é o kempo. Portanto ele teve 2 anos no kem-

po. Acho que é importante para se aprender a conhecer a ele próprio, ganhar alguma confiança, alguma disciplina (hã) 

porque às vezes é, é muito criancinha ainda para o corpo que tem. Pronto, aquela coisa... E às vezes os colegas... penso 

que isso poderá dar muitas vezes, trazer alguns pontos de conflito. E é importante ele andar no kempo para crescer e para 

crescer em vários, em vários aspetos. 

 

M.473 – “(…) batiam-lhe e ele vinha e chorava que lhe bateram, e eu coloquei-o no karaté, não para ter um campeão de 

karaté ou para ter um arte marcial em casa, não, mas para ele se defender e para se isso lhe acontecesse, para que ele não 

chorasse e não desse aquela parte frágil.” 

 

M.733 – “No primeiro dia de aulas com esta nova professora fui-lhe pedir para não o sentar ao pé deles e ele está bem.” 
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P.330 – “ (…) nós dizemos: quem te aleijar, um miúdo quer-te agarrar, ou chamas uma auxiliar ou olha filha…” 

 

M.330 – “´Oh mãe, elas já não brincam comigo´, ´Então olha, não brincam contigo, vai buscar outras amigas e brinca 

com outras amigas. Agora estás a chorar por causa disso, Carolina? Vais buscar outras amigas ou então brinca sozinha. 

Leva uma boneca´.” 

 

P.330 – “ (…) tu vais ficar sempre nervosa com os testes, mas sabes que tens de os fazer. Agora tens de estudar, mas 

também não queremos que te mates aí 20, 8, 10 horas a estudar, porque depois chega uma altura em que acabas por não 

meter nada na cabeça. Portanto vamos aos poucos.” 

 

M.358 – “Tu tens que saber gerir o tempo, tens que te preocupar com isso, porque se tu não sabes a primeira passas para 

a segunda. Se não sabes a segunda passas para a terceira. Não podes ficar encalhado ali, porque o tempo passa e tu não 

fazes nem uma nem outra” 

 

P.456 – “Eu já disse: está bem filha, isso é só sexta-feira. Está bem, mas ainda não lemos a parte da folha e vai sair esta 

semana. Está bem, tem calma, a professora deve saber isso. O teste vai sair com aquilo que ela vai ensinar. Toma atenção 

às aulas com aquilo que tu aprendes nas aulas. A gente depois dá uma vista de olhos nos livros e faz o teste.” 
 

Incentivo ao Confron-

to 

 

P.382 – “Incentivá-lo. Portanto, e quando há assim eventos, por exemplo os dinossauros, já fui com ele para mostrar-lhe 

o que é. 

 

P.792 – “Temos andado com o cão.” 

 

P.336 – (E) - “Portanto através de outras atividades e sítios onde ele se sinta à vontade, ele ir ficando e habituando-se 

a estar com outras pessoas.” 

(P) – “Exatamente. Tentar com pessoa de conforto.” 

 



 

ANEXO VII: Análise de Conteúdo 

 

37 

P.367 – “Porque ele é muito coisa com a gente: ´Oh pai, queres vir comigo à casa de banho?´, ´Fogo! Acende a luz´". 

 

P.330 – “Tens de conversar com a professora, não tenhas receio.” 
 

P.330 – “E eu dizia-lhe: ´Óh filha, experimenta sem as rodinhas, o pai ajuda-te e tal.” 

 

P.367 – (P)- Levá-los à praia, ajudá-lo a andar de bicicleta que é uma coisa que ele tinha medo. 

(E) - Que é uma coisa que ele tinha medo. Ajudou-o a andar de bicicleta. Como é que fez isso, incentivou-o 

a andar, explicou-lhe como é que é? 

(P) - Eu comprei-lhe uma bicicleta. 

 

P.367 – “Tenho sempre de lhe dizer assim, não te mexas. Fica aí. Deixa lá que ele vai-te lamber as mãos e ele fica quie-

to...” 

 

M.125 – “Vamos ver se existe aqui alguma coisa mais que a mãe ou o pai”, pronto, íamos ver e ela acabou por ir e 

acho que essa parte ficou.” 

 

P.358 – “ (…) se tu queres ir daqui ao quarto, tens ali o interruptor, acendes a luz e vais ao quarto. Acendes as luzes” 

 

P.358 – “Já lhe comprámos uma lanterna.” 

 

P.358 – “A nível do, a nível do medo que ele tem do escuro, “hã”, nós temos incentivado, nós temo-lo incentivado: 

´Oh Francisco estamos aqui, a porta da cozinha é aqui ao pé de nós, tens a outra porta, é só chegares, dares um passo e 

acendes a luz.´” 

 

P.144 – (E) – “E portanto, tenta incentivá-la a arriscar é isso ou não?” 

(P) – “É.” 

 

P.356 – “Chamava o cão ao pé dela, para fazer uma festinha. Olha, levanta-lhe a mão que ele pára. E ela própria se 
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começou a tornar autoritária perante o animal. Ele vai, ela levanta-lhe a mão. E eu: estás a ver como ele te obedece? Pois, 

mas eu viro costas e ele... pois, mas viras as costas ele vai brincar contigo. Mas se tu virares as costas, fazes assim, expe-

rimentas: viras as costas e a seguir viras-te logo de repente outra vez para ele e levantas-lhe a mão. Ele a seguir já não te 

faz isso. Ela continuou. Atualmente já agarra na trela, quer ir com ele à rua.” 

 

M.125 – “Em relação por exemplo ao dinheiro, “hã”, tenho tentado agora, apesar de que ela nunca quer ir comigo, é 

impressionante. Mas já lhe tenho dito que quando vai comigo ao café eu digo-lho: ´Tu é que vais pagar´” 

 

M.186 – “ (…) o ano passado ela chegou a ir ao ténis a pé, sozinha. Eu disse: ´Rita, fazemos assim e sem chave de casa 

tu sais de casa, dás um toque para a mãe, a mãe está na escola e dizes estou a sair ou mandas uma mensagem. Quando 

chegares ao ténis, dizes já cheguei´” 

 

M.186 – “Depois o que eu disse foi: ´Vá vamos lá então´. Portanto é assim, tenho que, ela tem que ir acompanhada de 

alguém, porque se não, não faz a tarefa e é assim, não vou por ela.” 

M.186 – “´Oh Rita, eu estou aqui mas é como se não estivesse aqui em casa. Resolve, escolhe´, estava a fazer uns marca-

dores: ´Escolhe, decide por ti, não me estejas a pedir opinião. Esquece que eu estou aqui. Tu tens que…´” 

 

M.186 – “ (…) eu parei o carro, é esta a conclusão, eu parei o carro e fiquei na rua.” 

 

M.186 – “ (…) eu dizia assim: ´Oh Rita vai lá perguntar onde é que estão os carimbos´” 

 

M.186 – “ (…) ela estava preocupada com o que iam achar das respostas dela, o tempo todo, se achavam bem se acha-

vam mal. Tanto é que ela preencheu o questionário e disse: ´Oh mãe, achas que está bem? Ou achas que eu hei de alterar 

alguma coisa?´, ´Oh Rita, tu tens de responder aquilo que tu achas.´, e e e e depois: “Oh mãe, eu vou emendar´, ´Não 

Rita, tu já respondeste, já respondeste.´. E depois eu guardei.” 

 

M.186 – “Oh Rita, tu também poderias ir” 
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M.186 – “Eu não… eu não evito que a minha filha faça as coisas para ela não ser confrontada com o medo. Não. Ela tem 

que …” 

 

M.186 – “É assim, eu não deixo de ir para um determinado sítio só porque está lá o cão… portanto, vamos na mesma.” 

 

M.206 – “Estou sempre a incentiva-lo. Não, não... Tento não dizer... quando ele diz assim, posso ir ali ou aqui e eu digo 

que SIM. Quando há uma festa ou alguma coisa de que ele goste, eu digo VAMOS. Não é, eu vou e ele fica em casa, 

não: Vamos!” 

 

P.330 – “O que eu vejo, e que é mau, e a mãe também diz isso e é verdade, é que ela está sempre a pedir para lhe dar 

dicas, e eu não lhe posso dar dicas: ´Se te vou dar uma dica, como é que vais fazer nos testes?´” 

 

M.330 – “Carolina já chega” 

 

P.336 – “´Ficas em casa do André´, nem foi a casa dele, foi da casa da avó do André e (hã) dissemos: ´Ficas com pessoas 

que gostam de ti, que não te vão fazer mal nenhum que coisa... só não dormes com o pai e com a mãe. Se precisasses de 

acordar o pai não estava ali mas estavam outras pessoas´.”  

 

M.356 – “No dia-a-dia incentivá-la a enfrentar” 

 

M.367 – “´Vamos os dois à casa de banho às escuras´, ´Oh mãe acende a luz´, ´Não. Vamos os dois à casa de banho às 

escuras. Tu vais à minha frente, eu vou atras de ti, mas não olhas para trás. Não te preocupes que eu vou sempre atrás de 

ti´.” 

 

M.367 – “Oh filho, olha aqui, o cãozinho não faz mal, anda cá” 

 

P.382 – “Não quero que ele ande aí à bulha e não sei quê, mas é assim, se lhe baterem ele tem de se defender.” 

 

P.382 – “ (…) se tiver a dar um documentário que ele nem gosta, que eu o incentivo a ver, Odisseia, Discovery ou Geo-
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graphic, ele não vai para lá. Porquê? Ou dá os vulcões, destruir o mundo ou não sei quê.” 

 

M.398 – “Experimentei em deixá-la sozinha” 

 

P.398 – “Não, não, a gente desligamos. Houve uma altura em que andava sempre ligada mas hoje em dia não.” 

 

M.456 – “É assim, tento que, apesar de que eu seu que lhe custa e então quando é de noite é pior, mas é assim, eu tento 

sempre e chego a ficar a meio da Ladeira para tentar que ela vá ter comigo aquele bocadinho sozinha. Apesar de preocu-

pada, eu quero que ela o faça, pronto, porque é aquele bocadinho, fico ali e eu sei que ela vem ter comigo, qualquer coi-

sa, eu sei que estou ali, mas pronto, quero que ela...” 

 

P.456 – “Só de vez em quando eu que lhe apago a luz [riso ligeiro] enquanto ela está acordada.” 

 

P.47 – “ (…) acho que ele deve aprender, se ele tem dificuldades, deve aprender a superar se ele tem medos... acho que, 

que (hã) deve aprender a superar os medos. Ter medo mas não ter medo.. não há problema em ter medo... Mas não 

podemos é deixar que o medo nos impeça de fazer as coisas. Isso é que não podemos deixar, filho” 

 

M.66 – “Apoio-o, digo: ´Oh filho tem que ser´.” 

 

M.733 – “Tem que aprender que se não os faz, tem que assumir perante a professora que não os fez porque não quis.” 

 

M.733 – “Não pode ser Zé Maria, tens que deixar, tens de ser tu próprio” 

 

M.358 – “Francisco tens a luz acesa, tens a luz do quarto acesa, tens a luz do corredor acesa. Quando te vens embora, 

vais apagando. Apagas primeiro a do quarto, depois a do corredor” 

Incentivo ao Confron-

to por Coação 

 

M.186 – “Mas pronto, eu forçava e disse: ´Esquece, tu vais à ginástica, vais à ginástica´” 

 

M.186 – “´Ah vou pedir à Bia para ir comigo´, ´Não Rita, tu vais tu´, ´Oh mãe está bem´” 
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M.186 – “Oh filha, se te elegeram vais aceitar o cargo” 

 

M.186 – “Não Rita, é assim, a tua amiga não vai, mas tu vais, porque é assim tu não tens nenhum motivo para não ir” 

 

M.186 – “Vais, porque vais com as tuas amigas”, e portanto se ela tiver que lidar com o cão, ela lida com o cão 

 

M.206 – “Mas eu disse assim: ´Não, eu quero... mas eu, eu é que quero que ele fique aí para ele ver´." 

 

M.206 – “ (…) eu insisti naquela semana para ele desligar o telemóvel para não falar com a gente (hã) para ver se ele 

deixava...” 

 

M.206 – “Temos que, em vez de retirá-lo, temos de o contrariar. Não fazes de uma maneira, fazes de outra. Tens de 

fazer. O objetivo é teres que fazer.” 

 

M.316 – “ (…) no início, seria mais aquela de forçar, obrigar” 

 

M.367 – “´Oh filho, estas tão bem em casa, ficas ai mais as manas´, ´Mas eu vou´, ´Não vais nada´.” 

 

P.316 – “No final, tentámos todas as posições possíveis mas depois teve de se fazer, de certa forma, à força.” 

 

M.330 – “ (…) depois dizia, como chegava à conclusão que eu e o pai não cedíamos, ela então dizia: ´Então se vamos, 

vamos já porque não posso chegar atrasada´.” 

 

M.330 – “Os meninos têm que ir à escola. Tu já alguma vez reparaste que está lá o carrinho da Escola Segura, os polí-

cias? É que vão busca-los a casa filha, tens que ir. Eu tenho o meu trabalho, o pai tem o trabalho. E agora os nossos 

governantes políticos obrigam os meninos a ir filha, não dá, não dá.” 

 

P.367 – (E) – “E como é que o tenta ajudar para que ele deixe de ter medo?” 

(P) – “É agarrar e dizer-lhe: ´Segura aí´. Só assim.” 
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P.456 – “Estar mais segura, estar mais à vontade em certas capacidades. Ela no médico, por exemplo, ela uma vez para 

lhe dar... para lhe tirar um bocado de sangue, fui eu que tive de agarrar no braço e nunca me vou esquecer disso porque, 

pronto, estava a agarrar no braço dela com força para a enfermeira tirar aquilo. Sei que era para o bem dela.” 

 

P.456 – “Eu já estava a perder a paciência com ela. Cheguei-lhe a apertar o nariz, enfiar-lhe o comprimido pela boca 

abaixo, porque ela simplesmente não engolia.” 
 

Modelagem de Com-

portamentos de Con-

fronto 

 

M.330 – “Mostro-lhe exemplos de passagens bíblicas do que aconteceram: ´Estás a ver, João teve este problema, vamos 

ter confiança´.” 

 

M.367 – “Eu já tentei andar com ele pela casa às escuras.” 

 

M.367 – (E) – “Habitualmente, portanto, a mãe faz e ele fica a ver, não é?” 

(M) – “Fica.” 

 

M.733 – “Olha, a mamã esteve a trabalhar o dia todo e agora gostava de estar ali a brincar um bocadinho, a ver televisão, 

mas não posso. Tenho que fazer o jantar, preparar as coisas, a roupa ou isso. Por isso tens que pensar um bocadinho 

assim. Tenta se sabes que tens trabalhos, despachas os trabalhos para depois estares descontraído” 

 

M.733 – “É o que eu costumo dizer: ´Tens que pensar que isso não é normal, que não vale a pena fazeres isso para a tua 

vida e que o melhor é deixares porque até vai correr melhor. Escusas de estar a pensar nisso´.” 
 

 

Submissão 

Ruminação 

 

P.733 – “Também faço muita autocritica. Gostava de ser mais, gostava de saber ser mais e tento muitas vezes, muitas 

vezes, quando vou para casa todos os dias depois do emprego, do trabalho digo: ´Hoje vou estar com eles, vou para o 

quarto, vou estar ali um bocadinho com eles´, e dou por mim a ver a sic notícias por exemplo, porque também me preo-

cupa esta coisa toda e… Mas o meu pai já era assim também, está a ver?” 
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ID Tipologia da Situação Estratégia Cognição Emoção (Intensidade) 

P.398 

Social (Desempenho) 

“Porque... É assim, ela, ela... Como 

é que eu hei de explicar? Ela tem 

medo talvez de nos desiludir. Na 

minha opinião (…) Porque sabe que 

eu digo-lhe a ela: ´Joice tens de ter 

boas notas. Estás num período 

importante do segundo período´.” 

Acomodação (Distração) 

“Não percebo muito de inglês. Tentei aju-

dar não... Mas depois até disse a ela: 

´Prontos agora não faças mais isso. Vamos 

ver o Dancing Days´." 

Causalidade Externa 

“Pena de a gente... Das pessoas, que eu 

acho que é toda a gente que faz isso aos 

filhos, de a gente... Se calhar a pressão 

para os filhos terem boas notas porque 

nem toda a gente é...” 

Medo/Ansiedade/ 

Preocupação (Alta) 

“Preocupação (…) oito.” 

P.330 

Social (Desempenho) 

“ (…) foi ao quadro, ela enganou-se, 

a professora não ligou à situação, os 

miúdos como é normal começaram-

se a rir, e ela vi que vinha muito 

cabisbaixa. Então o que é que se 

passa? Nota-se logo. Eu conheço-a.” 

 

Acomodação 

(Modificação de Cognições) 

“Óh filha, isso não é nada, todos nós nos 

enganamos, estás a aprender, a escola é 

para aprender (…) Se tu soubesses tudo, 

não estavas aqui na escola, não precisavas. 

E tu enganaste-te nisto e os teus colegas 

que se estão a rir não se enganam noutras 

coisas? Então, é natural.” 

Causalidade Externa 

“Ou alguém a magoou, porque infeliz-

mente acontece entre as crianças. Muitas 

vezes são maus uns para os outros. Ou lá 

está, uma situação que possa não ter cor-

rido bem ao nível da matéria, e ela tem 

sempre muito receio que nos vamos cha-

tear.” 

Medo/Ansiedade/ 

Preocupação (Alta) 

“Quando a vejo assim mais cabis-

baixa fico preocupado, sinto uma 

preocupação (…) se calhar um seis.” 

 

P.356 

Social 

“Basicamente às vezes é mais pela 

escola (…) por exemplo quando foi 

agora um teste, ou a preparação para 

as provas de aferição.” 

 

Acomodação 

(Modificação de Cognições) 

“ (…) meto-me lá ao lado dela a explicar: 

´Estás a ver? Estás a ver como é que é? Faz 

uma conta de dividir´. Ah, já não... e eu: 

´Oh Carolina, pelo amor de Deus, fiz isto 

Controlo Parental 

“(…) pensei numa forma de agilizar de 

alguma maneira, de lhe tirar essa...” 

 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Bai-

xa) + Raiva/Irritabilidade (Alta) 

“(…) um bocado de preocupa-ção e 

irritabilidade também. Porque (...) às 

vezes fico naquele ponto de irritação 

já, porque são situações constantes”; 
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ontem contigo. Sabes quantas contas tu 

fizeste ontem? Mais de 20. Acertaste em 

todas´.” 

“(…) 3 (…) Irritado foi mais. Para aí 

uns 6.” 

 

P.336 

Separação 

“Nós já temos falado da possibilida-

de de ter que sair do país (…) E eu 

acho que isso lhe provoca (…) 

algum desconforto” 

 

 

Delegação (Tranquilização) 

“Tentar talvez aquela conversa que a gente 

devia ter tido (hã) mais tarde quando a 

coisa... ´João, percebe que é assim, que as 

coisas não estão fáceis, que...´. Fazer con-

versa com ele. Tentar mostrar o porquê das 

coisas. Por ter falado... Tentar dizer que 

não era nada de concreto.” 

Causalidade Externa 

“Que era uma coisa que o afetava e que 

nós tínhamos de ter outra preocupação a 

falarmos, quando ele está, e tentar expli-

car-lhe as coisas (…) Se tiver de ser, res-

guardá-lo mais um bocadinho.” 

 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação 

(Mediana) + Impotência (Baixa) 

“Preocupação e (…) impotên-cia”; 

“(…) cinco (…) três”, respetivamen-

te. 

M.125 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“Ai agora foi a parte dos pedintes, 

dos mendigos (…) Ela olhava para 

eles e dizia: ´Oh mãe estou cheia de 

pena, quero ir dar uma moeda´ (…) 

Ela fica, naquele momento fica e se 

calhar se falássemos sobre isso, isso 

afeta-a um bocado.” 

Delegação (Tranquilização) 

(E) – “E o que fez foi tentar transmitir a 

ideia de: ´Olha nós tentamos ajudar as 

pessoas´”. 

(M) – “Sim, sim, sim.” 

 

Causalidade Interna 

“Eu acho que para além disso, que ela é 

muito sensível às coisas que a rodeiam 

(…) Ela é uma criança muito sensível a 

estas situações.” 

Surpresa (Alta) 

“ (…) surpresa pelo facto de ela dar 

muita importância a essas (…) 

Assim um seis” 

P.473 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“Pronto foi na altura em que fiquei 

desempregado e não sei quê, ele 

estava muito preocupado.” 

Delegação (Tranquilização) 

“Tentei fazê-los ver que não ia faltar lá 

nada em casa, que ia tudo correr bem na 

mesma e que melhores dias virão. Que até, 

em princípio a empresa não ia fechar, não 

Causalidade Interna 

“Que acho que ele nunca se devia preocu-

par com um coisa que não é para a idade 

dele sequer.” 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“Preocupado (…) que as coisas se 

agravassem da parte dele (…) sete” 
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 é? Mas que haveria trabalho, logo se via, 

pronto... para não se preocupar.” 

 

P.125 

Separação 

“ (…) que eu não fosse embora, 

porque eu viajo muito, já não me 

lembro para onde é que eu ia, mas 

lembro-me que ela estava a dizer: 

´Não te vás embora´, provável-

mente eu senti naquele momento que 

havia qualquer coisa que ela preci-

sava do um apoio maior.” 

Delegação 

(Tranquilização) 

“ (…) procurei ficar ali um bocado com 

ela, dizer-lhe: ´Não te preocupes, já sabes 

que o pai vai e depois volta´”. 

 

 

Foco na Ansiedade da Criança 

“E depois também eu acho que ela não 

deve ter dito, mas eu acho que ela tam-

bém dever ter o pânico do avião cair, 

“hã”, e de eu já não voltar mais (…) 

depois pensei obviamente em tentar con-

fortá-la da melhor maneira possível.” 

 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação 

(Mediana) + Tristeza (Alta) + Impo-

tência (Alta) 

“ (…) obviamente que fico triste e 

sinto-me impotente nesse sentido e 

também alguma ansiedade, mas fico 

triste”; “(…) seis (…) seis (…) qua-

tro”, respetivamente. 

 

P.144 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“Com a tia é que ela falou há três 

semanas e ela informou que não está 

muito bem.” 

 

Delegação 

(Tranquilização) 

“Foi só falar com ela de que a tia, essas 

coisas parece mal a gente falar, porque os 

primos sempre também estão em contacto 

com ela.” 

Causalidade Interna 

“Eu pensei que ela fica sempre muito 

preocupada com os outros.” 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação 

(Mediana) 

“É preocupação, um pouco preocu-

pado (…) quatro” 

 

M.186 

Social 

“(…) ela chorava, chorava: “E não 

sei se tenho os trabalhos todos na 

pasta e os professores vão avaliar e 

já não tenho mais aulas porque hoje 

foi a última aula e eu esqueci-me de 

me certi-ficar, porque estive a acabar 

um trabalho, e porque queria que 

Delegação 

(Tranquilização) 

“´Ok, pronto. Estás com essa angústia, só 

há uma coisa a fazer, é irmos à escola e tu 

ficas descansada e pedes para ires ver a tua 

pasta para resolver o problema´. Porque 

não valia a pena eu estar, porque ela conti-

nuava a chorar.” 

Controlo Parental 

“É o que eu faço agora…? “hã”… O que é 

que… Como é que eu vou resolver este 

assunto… porque ela estava naquele 

desespero, “hã”, sobretudo com a situação 

da nota…” 

 

 

Raiva/Irritabilidade (Alta) + Tris-

teza (Alta) 

“(…) zangada comigo própria, com a 

minha vida (…) tristeza”;  

[Raiva/Irritabilidade] - “Uns sete (…) 

Muito zangada mesmo”, 

[Tristeza] – “Também por ai…” 
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aquele trabalho ficasse mas eu se 

calhar não podia acabar aquele tra-

balho já naquele dia, porque já esta-

va na última aula”. 

  

 

 

P.382 

Física 

“Olhe, houve na outra semana aqui 

um incêndio, ao final da tarde. Os 

bombeiros tocaram. Estava tudo 

escuro, calor intenso, e via-se no ar 

fagulhas. Ele simplesmente... eu 

tenho para as duas frentes, a casa... 

ele ia para trás e para a frente, para 

trás e para a frente, preocupado.” 

Delegação 

(Tranquilização) 

“Eu disse: Óh filho, mas então os bombei-

ros já lá estão a apagar o fogo. Não chega 

cá, já viste´, ´Ah, mas isto chega cá às 

casas´, ´Não filho, ouve, isto foi em Via-

longo, ao pé da casa da tia, lá no mato. 

Agora está na autoestrada porque está lá a 

mata, está a queimar. Mas os bombeiros já 

lá estão´.” 

Incompreensão 

“Não lhe sei explicar. É, portanto é (...) 

porque é que ele tem aquele pavor. Pron-

to, aquele medo. Não sei, não lhe sei 

explicar.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“Preocupação e medo (…) É os dois 

oito (…) Preocupação máxima e o 

medo.” 

P.382 

Física 

“Olhe, houve na outra semana aqui 

um incêndio, ao final da tarde. Os 

bombeiros tocaram. Estava tudo 

escuro, calor intenso, e via-se no ar 

fagulhas. Ele simplesmente... eu 

tenho para as duas frentes, a casa... 

ele ia para trás e para a frente, para 

trás e para a frente, preocupado.” 

Delegação 

(Tranquilização) 

“Eu disse: Óh filho, mas então os bombei-

ros já lá estão a apagar o fogo. Não chega 

cá, já viste´, ´Ah, mas isto chega cá às 

casas´, ´Não filho, ouve, isto foi em Via-

longo, ao pé da casa da tia, lá no mato. 

Agora está na autoestrada porque está lá a 

mata, está a queimar. Mas os bombeiros já 

lá estão´.” 

 

Incompreensão 

“Não lhe sei explicar. É, portanto é (...) 

porque é que ele tem aquele pavor. Pron-

to, aquele medo. Não sei, não lhe sei 

explicar.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“Preocupação e medo (…) É os dois 

oito (…) Preocupação máxima e o 

medo.” 
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M.456 

Física 

“E ela telefonou-me e (…) diz-me 

assim: ´Ai não sei o quê, estou a sair 

da escola mas está a chover muito e 

agora tenho que tirar o chapéu´, e eu: 

´Então vá, tira o chapéu e vem ter 

com a mãe´ (…) ´Eu tinha tanto 

medo e da chuva e do medo e do 

escuro e não sei o quê´”. 

Fornecimento de Apoio 

(Expressão Emocional) 

“Ela agarrou-se a mim, eu abracei-a e dei-

lhe um beijinho” 

 

Causalidade Interna 

“Pensei que ela era uma tonta, porque 

acho que não era importante, pensei que 

era uma tola, que estava a ser infantil e 

que estava a ser bebezinha” 

Surpresa (Alta) 

“Surpresa, se calhar, porque não 

estava à espera de uma coisa daquelas 

(…) sete” 

 

 

 

 

M.356 

Física 

“ (…) ela sonhar, sonhar durante a 

noite com os touros e com aquele 

bicho de sete cabeças (…) porque é 

assim, ela nem todos os sonhos se 

lembra, diz que está assustada ou 

sente-se pura e simplesmente assus-

tada e não específica.” 

Fornecimento de Apoio (Expressão 

Emocional) 

“Tentei acalmá-la, dei-lhe carinhos (…) 

Abracei-a, exato. “Hã”, perguntei-lhe o 

que ela estava a sonhar, o que é que estava 

a sentir, “hã”, e ela dizia: ´Só te quero ao 

pé de mim´, então deitei-me ao pé dela.” 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Pensei que tinha tido algum pesadelo ou 

alguma situação desagradável (…) Sentiu-

se com medo.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Bai-

xa) 

“Preocupação (…) Dois, três.” 

 

 

P.47 

Social 

“ (…) ele tem algumas dificul-dades 

em fazer apresentações em público” 

 

Fornecimento de Apoio 

(Incentivo à Verbalização de Emoções e 

Preocupações) 

“Tentei falar com ele [risos] sim, tentei 

perceber, falar um bocadinho” 

Incompreensão 

“O que é que pensei. Pensei se estarei a 

perceber as coisas bem.” 

 

 

Surpresa (Alta) + Tristeza (Alta) 

“Senti-me triste e surpreso (…) Um 7 

(…) De tristeza? também, um 7, sim” 

 

P.316 

Física 

“A questão, por exemplo, a última de 

ir ao dentista (…) Ela tinha receio de 

Fornecimento de Informação 

“Falei com ela. Expliquei-lhe o que é que 

nós íamos fazer, o que é que ia acontecer.” 

Controlo Parental 

“Tenho de falar com ela. Explicar-lhe.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Bai-

xa) + Surpresa (Alta) 

“Fiquei surpreendido um bocadinho. 
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ir.” 

 

Vou falar em seis (…) e ansiedade, 

ao fim ao cabo (…) dois”. 

M.473 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“Por exemplo quando o irmão nasceu 

com um problema e ele teve de ser 

internado (…) estava sempre muito 

preocupado com aquilo e: ´Oh mãe o 

Afonso vai ficar bem? O Afonso não 

vai ficar no hospital?´. 

Fornecimento de Informação 

“Falei com ele e conversei e expliquei-lhe 

que era uma situação de rotina, e que o 

Afonso ia crescer e enquanto o Afonso 

tiver o pequeno problema que mantém 

vamos vigiar, mas não é nada para ele ficar 

preocupado.” 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Pensei que ele estava preocupado em 

perder o Afonso (…) Está preocupado que 

lhe aconteça alguma coisa.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação 

(Mediana) + Surpresa (Alta) 

“Fiquei preocupada com a atitude 

dele (…) Um pouco surpresa”; “Um 

quatro (…) um seis”, respetivamente. 

 

 

P.733 

Física 

“Os mosquitos (…) ganhou um pavor 

aos mosquitos que picam e não sei 

quê.” 

 

 

 

 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

“Tivemos que fechar as janelas, estava um 

calor enorme, um calor enorme e tinha que 

se fechar as janelas e a porta de acesso ao 

corredor para não entrarem mosquitos.” 

 

Causalidade Externa 

“A mãe faz um bicho-de-sete-cabe-ças 

com o raio dos mosquitos, a mãe, e ele 

absorve aquilo tudo e então ganhou um 

pavor aos mosquitos que picam e não sei 

quê (…) a Cláudia lhes acerba, dentro da 

educação que tem, lhes acerba qualquer, 

qualquer problema, qualquer coisa” 

 

Raiva/Irritabilidade (Alta) + Sur-

presa (Alta) + Impotência (Alta) 

“A irritabilidade, surpresa, “hã”… 

alguma impotência, alguma.”; “Sur-

presa, “hã”… sete(…) Impotência, 

“hã”… seis(…) E irritabilidade (…) 

imediatamente sete” 

M.136 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“(…) o Rogério estava a pensar em 

coisas que já se passaram, não é? 

Portanto, coisas relacio-nadas com o 

divórcio e isso tudo (…) Muito preo-

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Cognitivo) 

“Já passou, não penses nisso” 

 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Que a cabeça dele está a pensar em coisas 

que, prontos, já passaram (…) São coisas 

que já passaram” 

 

Tristeza (Alta) 

“Fico triste (…) Um seis.” 
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cupado com estas questões ligadas ao 

passado, ao pai e etc..” 

M.747 

Separação 

“Foi quando estava grávida (…) fui 

ter o bebé (…) ela teve que ficar com 

o padrasto e nunca tinha ficado só 

com o padrasto e com a irmã. Então 

ela ficou um bocado preocupada, 

estava só ela lá e eles” 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

“Tentei ficar ali um bocado com elas. Elas 

estavam ali, também ficaram todas empol-

gadas com o bebé (…) ficar ali mais pró-

ximo dela. ” 

Controlo Parental 

“Ai! Queria logo voltar para casa também 

(…) Para tratar e cuidar delas.” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“Medo (…) ansiedade (…) Oito” 

M.358 

Física 

“Nós estávamos todos a jantar (…) 

mas levantou-se para ir ao quarto 

buscar qualquer coisa e: ´Oh mãe 

anda comigo´. É sistemático, é sis-

temático (…) vai fazer chichi: ´Mãe 

anda comigo´, que é para acender a 

luz.” 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

“Vou, vou, vou. Não deixo, se eu sei que o 

menino tem medo, posso praguejar muito, 

mas vou, não deixo de ir.” 

 

Incompreensão 

“(…) eu não consigo encontrar grande 

explicação (…) É, é aborrecido, porque 

não está ninguém lá em casa: ´Mas tens 

medo do quê?´, e ele não responde.” 

 

Raiva/Irritabilidade (Alta) + Cul-

pa (Alta) + Tristeza (Alta) 

“Irritada com ele. Tenho muitas 

vezes em que me sinto culpada, por-

que o pai não está (…) A culpa, eu 

associo a culpa à tristeza porque fico 

triste”; [irritação] – “muito irritada”; 

[culpa] - “seis, sete.”; 

[tristeza] – “Muita mesmo (…) sete” 

P.367 

Física 

“Essa coisa do escuro (…) acordou 

sobressaltado. Sei que quando eu 

acordei ele estava ao meu lado e 

abanava-me” 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

“Acendi-lhe a luz” 

Desvalorização das Emoções da Crian-

ça/Crítica 

“A única coisa que pensei foi: então mas 

agora um puto desta idade tem medo do 

escuro? (…) Não havia necessidade 

nenhum. Era só chegar ali, carregava no 

interruptor e acendia a luz...” 

Raiva/Irritabilidade (Alta) 

“Eh, chatice! (…) Eh, a pessoa está a 

dormir e sente-se assim abanado. 

Foi... ´Eh era só abrires a porta´”; 

“Irritação (…) Aí uns dois.” 
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M.367 

Física 

“(…) quando fui busca-lo à escola, 

quando ele viu um cão fugiu logo e 

eu assim: ´A fugir fazes pior. Tu vais 

a correr e o cão pode ir atras de ti, 

porque pensa que queres brincar´”. 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

“Disse a ele para esperar por mim, que eu 

dava-lhe a mão. O cão está deste lado e eu 

passo ele para este lado de cá (…) Ele 

ficou quietinho ao pé de mim” 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Eu pensei: ´Ele vai por ai a baixo, ele 

atravessa a estrada sem olhar para a estra-

da´” 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“ (…) medo e preocupação”; “Para ai 

uns oito (…) Para ai uns seis”, respe-

tivamente 

P.358 

Física 

“Que eu me tenha apercebido medo 

só do escuro.” 

 

Incentivo Fuga-Evitamento 

(Reforço do Evitamento Comporta-

mental) 

(P) – “Fui com ele.” 

(E) – “Foi com ele à casa de banho?” 

(P) – “Sim, sim. Acompanhei-o.” 

Incompreensão 

“Eu pensei que não sabia qual era a razão, 

qual era a razão de ele ter medo (…) Não 

percebo.” 

Impotência (Alta) 

“Impotência (…) Para ai sete”. 

 

 

Social 

“(…) eu dou-lhe uma persona-gem 

bíblica, mando fazer um trabalho e 

depois ele fala perante as outras pes-

soas e o trabalho que fez. Ela estava 

tão ansiosa para ir para aquela escola, 

queria tanto, tanto, tanto, que depois 

quando eu a inscrevi, ela levou a 

tarde inteira e o outro dia da parte da 

manhã a perguntar-me qual seria a 

personagem que iria é que tinha que 

falar”. 

Oposição (Desvalorização de Preocupa-

ções-Sentimentos da criança) 

“(…) as minhas palavras foram estas: ´Ai 

filha, por amor de Deus, tantos problemas 

que nós temos e tu estás preocupada com 

isso? Mas estás mesmo preocupada com 

isso?´, e ela: ´Ai estou, oh mãe estou, por-

que eu quero sair-me bem´, eu assim: ´Ai 

filha, por amor de Deus, esquece isso, nem 

vou falar mais nisso´, e pronto, acabou ali.” 

Desvalorização das Emoções da Crian-

ça / Crítica 

“Que aquilo era um disparate completo 

(…) Era um disparate completo … um 

disparate (…) Porque não era situação 

para isso.” 

Surpresa (Alta) 

“(…)surpresa (…) foi mesmo um 

oito.” 
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M.66 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“ (…) nasceram lá uns cachorrinhos 

em nossa casa e eu ia a tirar o carro 

ou o pai, ele, os cães estavam todos 

lá, mas ele aos gritos que íamos matar 

os cães.” 

Oposição (Desvalorização de Preocupa-

ções-Sentimentos da criança) 

“ (…) chamei-o: ´Há necessidade disso?´, 

ou qualquer coisa, chamá-lo à atenção: ´É 

pá oh Zé, que exagero´.” 

 

Causalidade Interna 

“Eu penso sempre que ele é um histérico, a 

sério (…) É, é o exagero.” 

 

 

 

Vergonha (Mediana) 

“Olhe, sinto vergonha, que ele dá 

cada grito. Sinto vergonha mesmo, 

porque os vizinhos estão a ouvir (…) 

um cinco ou um quatro” 

 

 

M.733 

Social 

“(…) quando começou as aulas, sabia 

que ele estava nervoso porque é uma 

professora nova, quer dizer, não é que 

ele demonstra-se muito, mas eu sabia 

que havia o problema por causa dos 

lugares” 

 

Resolução de Problemas 

(Ação Instrumental) 

“Fui lá falar com a professora (…) eu sabia 

que havia o problema por causa dos lugares 

e eu disse logo para ele estar descansado 

que eu ia falar de manhã logo com a profes-

sora para pedir para não ficar ao pé daque-

les dois colegas.” 

Controlo Parental 

“Vou tentar resolver a situação”. 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

“Fico preocupada, também um boca-

dinho ansiosa (…) Para ai seis [nas 

duas emoções]” 

M.398 

Separação 

“(…)´Ficas em casa que eu vou bus-

car as manas (…) Aproveitas e estu-

das um bocadinho e eu vou buscar as 

irmãs à escola, escusas de estar a vir 

comigo´ (…) ela disse-me que não 

queria” 

Resolução de Problemas 

(Incentivo ao Confronto) 

“Hã”, nesse dia experimentei deixá-la 

sozinha (…) Olha a mãe não demora, é no 

instante e tu aproveitas para estudares. 

Experimenta a ficar, se tu não gostares não 

voltas a ficar.” 

Desvalorização das Emoções da Crian-

ça/ Crítica 

“Já não tens idade para isso”. 

 

 

Surpresa (Alta) 

“ (…) na altura talvez foi mesmo a, 

a…a surpresa (…) Um seis” 

 

M.206 

Separação 

“Mesmo aquela parte do Algarve (…) 

ele me ligou a dizer que não queria 

Resolução de Problemas 

(Incentivo ao Confronto) 

“Mas eu disse assim: "Não, eu quero... mas 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Não, eu pensei que estava com muitas 

saudades nossas. É por estar muito habi-

Tristeza (Alta) 

“Um bocado triste (…) Seis” 
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ficar lá, que queria-se vir embora.” 

 

 

eu, eu é que quero que ele fique aí para ele 

ver (…) Assim que acabares de falar comi-

go, desli-gas logo o telefone. Olha e só ligas 

quando quiseres falar com a gente porque a 

mãe vai sempre sabendo como é que tu 

estás.” 

tuado a estar aqui assim connosco...” 

 

 

 

 

 

P.456 

Separação 

“Uma vez aproveitei, fui buscar a 

mãe primeiro e chegámos aqui às 

5h15. Chegou ao pé da gente já qua-

se com as lágrimas nos olhos porque 

já não sabia. Quer dizer, e (…) Por-

que normalmente quando ela sai da 

escola nós já estamos.” 

Resolução de Problemas 

(Ação Instrumental) 

“ (…) eu e a mãe chegámos, eu disse-lhe, 

expliquei-lhe: então porque é que não ias 

para o ATL?” 

 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Eu pensei que (...eh...) pensei... pensei 

que ela estava (...eh...) receosa e ansiosa 

pela nossa chegada, mas que estava a 

bloquear, digamos assim. Ou seja, ela não 

estava (...) ela começou a pensar logo que 

alguma coisa tinha acontecido.” 

Surpresa (Mediana) 

“ (…) senti um bocado surpresa 

porque pensei que ela iria agir de 

maneira diferente (…) Cinco”. 

 

 

 

 

M.316 

Preocupação com bem-estar dos 

outros 

“(…) tenho problemas de tensão, às 

vezes fico assim mesmo bamba e ela 

houve um dia que me viu assim um 

bocadinho mais do que o normal e 

estava cheia de atenção (…) Não me 

largava, estava sempre agarrada a 

mim, qualquer coisa que eu fizesse 

estava atrás de mim: ´Eu faço mãe, 

eu faço mãe´.” 

Resolução de Problemas 

(Ação Instrumental) 

“Pensei em por exemplo dizer-lhe que se 

voltasse à acontecer ou a mesma situação 

ou outra mais grave, para ela me ajudar e a 

forma como o poderia fazer, ligar para 

alguém, pegar no telefone e ligar para 

alguém”. 

 

Foco na Ansiedade da Criança 

“Pensava logo que ela não é capaz, que eu 

vou ficar ali e que ela não é capaz de me 

ajudar, por exemplo.” 

 

 

Medo/Ansiedade/Preocupação (Alta) 

+ Impotência (Alta) 

“Preocupação (…) Um boca-dinho 

se calhar de impotência”; “Um seis 

(…) Também um seis”, respetiva-

mente. 
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Categoria Principal Subcategoria Excertos da Entrevista 

 

Concordância Inter-

parental 

Delegação 

 

(P) – “Só que ela quando fica preocupada pede sempre ajuda a mim, que é para tentar resolver o assunto.” 

(E) – “Hmm hmm”. Novamente é o pai que resolve essas situações.” 

(P) –“ Exato”. (P.144) 

 

“É assim, a mãe é que está sempre em cima deles, é que lhe dá a parte da escola. Eu é sempre trabalho-casa, 

casa-trabalho (…) Porque é do género, eu basicamente chego a casa, acabo de jantar, vou-me deitar e a mulher é 

que toma conta deles (…)´Olha vais com a tua mãe que eu vou descansar um bocadinho´”(P.367) 

 

(M) – “(…) sou eu que praticamente que estou em casa durante o dia, pronto, ele praticamente, ele todos os dias 

vem para casa e tudo isso, mas ele quando chega…” 

(E) – “Já está tudo gerido, já está tudo organizado.” 

(M) – “Pronto, sim”. (M.398) 

 

(M) – “Mas o pai confia muito em mim.” 

(E) – “Eventualmente dá-lhe a si, digamos o papel de gerir estas situações.” 

(M) – “Sim,” (M.66) 

 

“Ele dorme praticamente com a avó. Já esteve mais comigo, só que como eu trabalho à noite tenho medo de o 

deixar em casa, sozinho.” (P.792) 
 

Concordância 

 

(E) – “Incentiva-a e concorda.” 

(M) – “Ah, completamente, concordo concordo. Isso, portanto, é na mesma linha de de..” (M.186) 

 

(E) – “Concorda com essa estratégia?” 

(M) – “Sim, concordo.” (M.316) 
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(E) – “E como é que o pai geriria essa situação?” 

(M) – “Eu acho que dentro da mesma maneira.” (M.356) 

(E) – “A mãe concorda com essas estratégias que ele usa?” 

(M) – “Sim.” 

(E) – “Portanto está de acordo.” 

(M) – “Sim, sim.” (M.358) 

 

(E) – “Ok. Concorda com a forma como ele lida habitualmente com as situações?” 

(M) – “Sim, sim.” (M.473) 

 

(E) – “Portanto concorda com a forma como ele habitualmente lida com ela?” 

(M) – “Sim.” (M.747) 

 

(E) – “E concorda com a forma como ela habitualmente lida com estas questões?” 

(P) – “Sim.. a maior parte sim.” (P.47) 

 

(E) – “Concorda com essa estratégia?”  

(P) – “sim, sim acho que o diálogo é quase um entendimento.” (P.316) 

 

“A mãe também acaba por falar com ele... Tentar passar a (hã) a mensagem. Até, em geral, fala mais, primeiro, a 

mãe e depois falo eu. Ou seja (hã), eu tenho... Eu acho que a relação dos filhos com as mães são sempre mais 

íntimas, por exemplo, do que com os pais, então fala primeiro com a minha esposa.” (P.336) 

 

(P) – “Sim. Por norma, se não vou eu vai a mãe, se não vai a mãe vai a avó.” 

(E) – “Concorda com essa estratégia de ir com ele?” 

(P) – “É assim, é o que eu digo, nesta altura nos provavelmente para o podermos ajudar, o mais eficaz que pensa-

mos é ceder e irmos com ele, embora estejamos sempre a incentivá-lo e a dizer que não tem problema nenhum.” 

(P.358) 
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(P) “A mãe? (...) É igual.” 

(E) “Era igual? Acha que iria também tranquilizá-lo?” 

(P) “Sim, sim.” 

(E) “Portanto, o Elias concorda com esta estratégia.” 

(P) “Eu concordo.” (P.382) 

 

(E) – “Confia na forma como a sua esposa gere as situações? E concorda com ela?” 

(P) – “Sim. Sim.” (P.398) 
 

Discordância 

 

(M) – “Até porque o meu marido chamava-me sempre a atenção para isso, porque ele...” 

(E) – “É diferente, tem outra forma de lidar.” 

(M) – “Sim.” 

(…) 

(E) – “Concorda com esse incentivo?” 

(M) – “Não, não concordo.” (M.125) 

 

“ (…) eu às vezes digo-lhe a ele: "o culpado dele ser assim és tu". Quando ele era pequenino, deixava-lo fazer 

tudo (…) É assim, a parte do Algarve, foi a última, ele por ele tinha-o logo ido buscar (…) eu disse-lhe logo a 

ele: ´Não, não vais!´ [risos] Eu quero que ele lá fique. E o pai ao princípio não estava gostar muito mas pronto, 

mas depois lá... lá viu que ele ficou bem”. (M.206) 

 

(M) – “ (…) eu acho que ele faz o mesmo com a filha, protege-a muito.” 

(E) – “O que é que pensa em relação a isso?” 

(M) – “Ah eu acho muito… é as nossas…” 

(E) – “Diversões entre aspas.” 

(…) 

(M) – “Ah eu fico muito revoltada, muito revoltada mesmo porque as nossas, as nossas conversas os dois são 
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sempre aquilo.” (M.330) 

 

(M) – “O pai chama-o de palerma, de maricas e eu fico assim: ´Não, o teu filho não é maricas, ele tem medo mas 

não é maricas´”. 

(E) – “E a mãe o que é que pensa quando o seu marido diz essas coisas?” 

(M) – “É uma revolta tão grande.” 

(…) 

“Eu começo logo a dizer que não é assim. Primeiro porque não é assim que se resolvem as coisas (…) ´Não pode 

ser assim´, ´Ah ele é palerma´, ´Não, as coisa são assim. Se falares com ele assim, ele entende. Se falares assim a 

ralhar, ele não te entende´”. (M.367) 

 

“O pai acho que, eu quanto a mim, que vai piorar a situação. É assim, acho que dá mais enfase à coisa, o que faz 

com que a situação piore (…) ´A culpa é tua, agora estás assim, mas a culpa é tua porque tu fazes, porque tu não 

a deixas crescer, porque tu estás sempre atrás´”. (M.456) 

 

“(…) eu acho que ele devia, em vez de dizer que tem que fazer o papel de mau, não tem que fazer, tem é de fazer 

os dois papéis, é o que eu tento fazer: o papel da mãe e do ajudar e fazer o papel de má.” (M.733) 

 

“E às vezes a minha esposa, pronto, às vezes a minha esposa tem atitudes, diz coisas a ela, que eu digo: olha, tu 

foste obrigada a assumir, lá está, eu vejo-a ainda como pequenina, é a minha filha, a única filha não é? E eu ten-

to-a proteger. E não quero que ela também cresça muito rapidamente (…) ela se calhar até exagera. Eu digo-lhe: 

às vezes não devias falar assim com a miúda, não devias fazer assim e tal, que a miúda ainda é pequena.” (P.330) 

 

“(…) a gente já estava a morar aqui e a minha mulher trabalhava lá em baixo e eu dizia-lhe às vezes: deixa estar 

aí a menina, está a chover tanto, para que é que levas a menina. Mesmo o meu pai ou a minha mãe, ah, deixa cá a 

menina... e ela: não, não (…) É, preocupa-se. No meu ver, demais. E depois tenta-me inserir naquilo. E eu digo: 

epá, não ligues a isso, deixa estar, isso foi, é coisas normais” (P.356) 
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“Não consigo que ela mude, não consigo, já tentei lhe dizer que ela tem de, “hã”, antes de abrir a boca tem de 

parar, tem de facto” (P.125) 

 

“Diz-se uma ou duas vezes, pronto... à terceira a minha mulher dá (...eh...) um grito: eu já te disse que tinhas de 

ir tomar banho. E eu já disse: olha, por gritares o volume não faz com que entre... lá dentro.” (P.456) 

 

“Imagine que a mãe vai logo preocupada, ele fica a chorar e vai logo: ´Oh António´, e montes de tempo ali a 

falar com ele e que parece que está, na intenção dela evidentemente, a tentar afastar-lhe esse receio e não sei quê, 

mas ao mesmo tempo a dar tanta atenção àquilo, do meu ponto de vista, que é dar importância a uma coisa que 

não tem.” (P.733) 
 

 

 

Consistência Interpa-

rental Complementaridade 

 

“A mãe também acaba por falar com ele... Tentar passar a (hã) a mensagem. Até, em geral, fala mais, primeiro, a 

mãe e depois falo eu. Ou seja (hã), eu tenho... Eu acho que a relação dos filhos com as mães são sempre mais 

íntimas, por exemplo, do que com os pais, então fala primeiro com a minha esposa” (P.336) 

 

“Dialogando, dialogando. Falando com ela, tentando-lhe explicar as coisas mais o pai” (P.316) 
 

Consistência 

 

“(…) só quando eu: ´Rodrigo, ajuda-me lá nisto, vamos lá pensar nisto. Olha eu acho que o teu filho precisa agora de 

ser chamado à atenção por ti´(…) sim, ele fala com ele e fala” (M.66) 

 

“Eu não… eu não evito que a minha filha faça as coisas para ela não ser confrontada com o medo. Não. Ela tem que 

(…) É assim, o pai acaba por estar menos tempo com ela, “hã”, é assim, incentiva sempre a enfrentar o que é, 

“hã”, mesmo com os animais, com não sei o quê, com o desconhecido, com… numa loja, nisto, “hã”, ele está 

sempre a incentivar.” (M.186) 

 

(E) – “E como é que o pai geriria essa situação?” 

(M) – “Eu acho que dentro da mesma maneira (…) Ele também é carinhoso, também a incentiva, tenta acalmar”. 
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(M.356) 

 

(M) – “Ele consegue convencê-lo, é através da conversa, da conversa, mas (…) Acaba por resultar e a conversa 

dele acaba por ser, é bem mais eficaz que a minha”. (M.358) 

 

“Falei com ele e conversei e expliquei-lhe (…) [o pai] fala com ele, que ele não pode ficar assim, que não é nada, 

que são situações do dia-a-dia (…) Que não precisa de ficar assim, porque se correr mal para a próxima há melhor, 

e se correr mal da próxima vez, para a próxima há melhor e pronto. O pai é muito assim (…) É muita calma. Mas 

nesse aspeto eu também, não estou a exigir nada ao João.” (M.473) 

 

“ (…) ficar ali mais próximo dela (…) [o padrasto] Ele fala e pergunta” (M.747) 

 

“(…) Tentei falar com ele [risos] sim, tentei perceber, falar um bocadinho (…) O que é que a mãe procura fazer? 

Tenta talvez perceber o que é que aconteceu. Perceber a situação. Tentar minimizar as situações. Acho que é isso 

que a mãe tenta fazer.” (P.47) 

 

“A nível do, a nível do medo que ele tem do escuro, “hã”, nós temos incentivado, nós temo-lo incentivado (…) 

Ela também faz o acompanhamento conforme eu faço.” (P.358) 

 

(E) - “O que é que acha que a mãe faria nesta situação?” 

(P) - “A mãe? (...) É igual.” 

(E) - “Era igual? Acha que iria também tranquilizá-lo?” 

(P) - “Sim, sim.” (P.382) 

 

(E) - “Como é que a mãe habitualmente lida com estas situações?” 

(P) - “(...Eh...) Da mesma maneira que eu” (P.456) 
 

(E) – “Como é que, por exemplo, quando ele tem alguma preocupação ou algum receio, como é que ela faz?” 

(P) – “Isso, vai procurar tudo a pente fino. O que é que se passou, o que é que não se passou.” 
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(…) 

(E) – “A mãe também faz o mesmo?” 

(P) – “Faz.” (P.473) 

 

Inconsistência 

 

“É assim, a parte do Algarve, foi a última, ele por ele tinha-o logo ido buscar (…) Eu não pensei, eu disse-lhe 

logo a ele: ´"Não, não vais!´ [risos] Eu quero que ele lá fique. E o pai ao princípio não estava gostar muito mas 

pronto, mas depois lá... lá viu que ele ficou bem” (M.206) 

 

“Eu é assim, a salada mesmo que ela não a coma, tem que estar no prato, ela tem que a ver. O pai não, nem lha 

põe.” (M.330) 

 

“O pai chama-o de palerma, de maricas e eu fico assim: “Não, o teu filho não é maricas, ele tem medo mas não é 

maricas (…) É uma revolta tão grande (…) Se for preciso levanto-me eu, vou com ele à casa de banho e: “Deixa 

estar que eu já vou falar com ele”, “Ah deixa estar que ele tem que perder o medo”. (M.367) 

 

“É autónoma, não é tanto muitas vezes por minha culpa, mais se calhar minha do que do pai, porque eu acho que, 

é o que o pai diz (…) ´A culpa é tua, agora estás assim, mas a culpa é tua porque tu fazes, porque tu não a deixas 

crescer, porque tu estás sempre atrás” (M.456) 

 

“Depois vem o pai e porque tem que fazer assim e está sempre a implicar, portanto ele diz que tem que fazer o 

papel de mau (…) ´Tenta se sabes que tens trabalhos, despachas os trabalhos para depois estares descontraído´. 

Mas o pai mesmo depois disso: ´E vai ler, e vai ler, e vai ler´”. (M.733) 

 

“A mãe, a mãe também às vezes reage de maneira diferente.” (P.144) 

 

“Não consigo que ela mude, não consigo, já tentei lhe dizer que ela tem de, “hã”, antes de abrir a boca tem de 

parar, tem de facto (…) Com esta culpa e também procurar não verbalizar tanto, tão depressa o pensamento, por-
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que a personalidade da Clara é de facto verbalizar tudo.” (P.125) 

 

“É assim, lá está, eu sou um pai mais galinha. Não digo que a minha mulher não seja, mas eu aí tenho mais receio 

que ela. Não digo que muitas das vezes (...) ela se calhar até exagera. Eu digo-lhe: às vezes não devias falar assim 

com a miúda, não devias fazer assim e tal, que a miúda ainda é pequena.” (P.330) 

 

E – “Se pudesse fomentava mais a autonomia?” 

P – “Sim, sim.” 

E – “E já lhe disse isso alguma vez?” 

P- [risos] “Já, já.” 

E – “E ela?” 

P – “Ah, ela diz que não.”  

E – “Não concorda?”  

P – “Não, não...” (P.398) 

 

“Ah, não sei quê, ah, vou dar o xarope à menina´. ´Oh Rosa´, eu digo: ´Oh pá, deixa estar, deixa ver o que é 

aquilo. Aquilo sei lá, uma tossezinha normal´. ´Não, mas depois piora´, e não sei quê” (P.356) 

 

“Nunca nada em mim é indiferente, quando eu mostro indiferença não é que eu esteja indiferente, é porque, como 

reação ao exagerar da importância que a mãe dá (…) Procuro, posso ser ineficaz, mas do meu ponto de vista de 

pedagogo de trazer por casa, que pode equilibrar um bocadinho as coisas e que eles veem: ´Espera lá, a minha mãe 

é assim, mas o meu pai não é… o meu pai se calhar tem razão´”. (P.733) 
 

 

 

Consistência Intrapa-

rental 
Consistência 

 

“Apoiei-o, disse-lhe que aquilo não custava nada. Apoio-o, digo: ´Oh filho tem que ser. Isto não custa nada, 

depois da picadela isto já passa, nunca mais sentes dor´”. (M.66) 

 

“Sei lá, dizer que não, que não ligue. Que já passou. Não ligar a nada dessas coisas (…) Depois fala comigo e eu: 
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´Isso já passou filho (…) Oh Rogério já passou tudo. Esquece. Pronto´” (M.136) 

 

“Não, eu acho que não, acho que ela tem… o que eu tenho procurado fazer com a Rita desde sempre, com os 

animais, com isto, com aquilo e com o outro, ela vai sempre experimentar. Eu não… eu não evito que a minha 

filha faça as coisas para ela não ser confrontada com o medo. Não. Ela tem que … agora, procuro é acompanhar, 

procuro é estar de forma a que ela sinta…” (M.186) 

 

“Dei-lhe aquela força para ele ver que afinal posso ficar que a minha mãe deixa-me ou a minha mãe fica bem 

porque... E o meu pai fica bem porque... Não é porque eu estou lá... E então eu dei-lhe aquela força para ver se 

ele abria mais um bocadinho (…) Ele sabe que nós estamos perto e este era um sítio mais longe para ele se sentir 

mais liberto da gente... para não estar ao pé da gente... E para ver se ele entende que não é só ao pé da gente que 

ele este bem, longe da gente ele também dele.” (M.206) 

 

(M) – “Dou-lhe uns abracinhos, claro, dou-lhe uns miminhos e tal (…) Acho que sim, quem é que não gosta? Eu 

acho que nós tantas vezes que precisamos de colo, de carinhos, como é que eles não hão de precisar com nove, 

dez anos?”  

(E) – “Portanto, tenta dar apoio, não é?” 

(M) – “Claro, apoio então.” (M.356) 

 

“Ela agarrou-se a mim, eu abracei-a e dei-lhe um beijinho e disse-lhe que não era razão para aquilo e tentei acal-

má-la, pronto, na situação, tentei acalmar a situação (…) Às vezes vamos até, vamos fazer análises: ´Tu quando 

vais fazer análises não te dói a barriga mãe?´, ´Dói, isso é normal doer a barriga, é assim um nervosinho mas 

depois passa´, ´Depois passa, não é?´, ´Pois, depois passa´”. (M.456) 

 

“ (…) acho que ele deve aprender, se ele tem dificuldades, deve aprender a superar se ele tem medos... acho que, 

que (hã) deve aprender a superar os medos. Ter medo mas não ter medo.. não há problema em ter medo... Mas 

não podemos é deixar que o medo nos impeça de fazer as coisas. ´Isso é que não podemos deixar, filho´" (P.47) 
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“ (…) tento procurar não fazer e obviamente quando se fala tento não dar mesmo importância ou contar uma histó-

ria que tire peso (…) procurei ficar ali um bocado com ela, dizer-lhe: “Não te preocupes, já sabes que o pai vai e 

depois volta (…) Que vai correr bem, dá-lhe conforto, que não há preocupação ou que não tem de haver preocupa-

ção.” (P.125) 

 

“Tenta pôr, dar, tirar as preocupações dela e das crianças. Tentar dizer que do escuro não vem nenhum animal, 

que é para ela não estar assim, porque uma pessoa está no escuro não está a ver o que é que pode vir a aconte-

cer.” (P.144) 

 

“Quando, quando ela tem alguma situação que a preocupa e que é detetado, ao fim ao cabo, existe o diálogo. 

Falar, explicar (…) Se ela tem receio de, de ir ao médico, por exemplo, explicar-lhe o que é que se vai passar. O 

que... a questão se doer ou não dói.” (P.316) 

 

 “Simplifico (…) aí pensei em dar-lhe e acalmá-la e explicar-lhe que (…) Que aquilo não é, pronto, vamos supor 

que não é uma coisa do outro mundo, não é um bicho-de-sete-cabeças. É uma coisa, se ela conseguir… e depois 

meto-me lá ao lado dela a explicar. Estás a ver? Estás a ver como é que é? Faz uma conta de dividir.” (P.356) 

 

“Deixa lá que isto tudo há de ultrapassar-se (…) Ah não te preocupes que isso vai tudo correr bem e não sei que 

mais (…) Tentei fazê-los ver que não ia faltar lá nada em casa, que ia tudo correr bem na mesma e que melhores 

dias virão. Que até, em princípio a empresa não ia fechar, não é? Mas que haveria trabalho, logo se via, pronto... 

para não se preocupar”. (P.473) 

 

“Por exemplo, “hã”… por exemplo no outro dia estava, já depois da primeira sessão, há dois dias, estava uma 

aranha, uma aranha grande daquelas que, pequenina mas com umas grandes patas: ´Uma aranha … ´, ´Ah mas 

aquilo não faz mal nenhum´. Tento desmistificar, a minha técnica é a desmistificação sempre, sistemática, desmis-

tificar (…) ´Aquilo não faz mal, coitadinha da aranha, entrou com a gente, pronto deixa-a estar ali. Pronto, não faz 
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mal nenhum, aquilo não pica nada, não pica, não faz nada. Os insetos são capazes de comer aquilo, é capaz de 

comer umas formigas ou… ela faz lá a teia e pronto e come lá…´. É desmistificação portanto, não tenho outra 

estratégia, “hã”… se não essa.” (P.733) 
 

Inconsistência 

 

“Não sei se infantil, eu acho é que ela é um pouco ingénua e acredita em tudo o que lhe possam dizer. Acho que 

sim. Apesar de que ela muitas vezes tenta: ´Oh mãe a fada não existe pois não? A fada não existe´, mas eu acho 

que ainda é altura de ela acreditar nessas coisas e então digo que sim, que existe.” (M.125) 

 

“´Não vale a pena Carolina, não vale a pena filha. Tu não vês?´, chegava-lhe a dizer muitas vezes: ´Os meninos 

têm que ir à escola. Tu já alguma vez reparaste que está lá o carrinho da Escola Segura, os polícias? É que vão 

busca-los a casa filha, tens que ir. Eu tenho o meu trabalho, o pai tem o trabalho. E agora os nossos governantes 

políticos obrigam os meninos a ir filha, não dá, não dá. Tens que contornar a questão´ (…) Sim, é não ter as ativi-

dades extracurriculares, eu preferia dar-lhe em casa, até mesmo o Inglês, o continuar a tocar flauta e ter aquelas 

duas crianças em casa e ter um ambiente assim mais…”. (M.330) 

 

“Hã”, se calhar aqui há uns tempinhos atrás, no início, seria mais aquela de forçar, obrigar. Agora estamos, 

optámos por conversar, tentar levar as coisas pela conversa, para ela compreender que tem de ser a conversar e 

não tem de ser à força e não tem de ser a bater. E optámos por castigos quando ela às vezes não percebe, optá-

mos pelos castigos para ela ver que as outras crianças também são assim e que os pais também agem dessa for-

ma.” (M.316) 

 

“´Francisco aqui em casa não está ninguém para além de nós. Se nós estamos todos na cozinha, mais ninguém está 

no quarto´ (…) ´Francisco tens a luz acesa, tens a luz do quarto acesa, tens a luz do corredor acesa. Quando te 

vens embora, vais apagando. Apagas primeiro a do quarto, depois a do corredor” (…) Vou, vou, vou. Não deixo, 

se eu sei que o menino tem medo, posso praguejar muito, mas vou, não deixo de ir.” (M.358) 
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“É assim, eu tento não o tratar de um modo especial, pronto, porque ele tem de passar e passar na barreira e se 

ele for tratado de um modo especial ele não vai ser capaz de ultrapassar isso. Da última vez que ele sonhou com 

mortes, todos tinham morrido, estavam todos… e eu falei com ele de uma maneira, disse: ´Oh filho, isso é assim, 

isso acontece”, que ele acordou a chorar e acordei eu e a irmã mais velha: “Isso acontece Rafael. A gente nasce, 

crescemos, reproduzimos e morremos. É o único destino que a gente tem”, e ele a chorar: ´Oh mãe tu não fales 

assim´, ´Falo sim senhora filho´, ele tem que saber que é assim. Não o posso tratar de outra maneira, disso: 

´Filho, a morte não escolhe nem idade nem sexo´, ´Ah eu achei que todos tinham morrido´ ´Oh filho, pode acon-

tecer. Pode acontecer uma coisa qualquer e irmos todos e ficares cá só tu”, e ele ficou a olhar muito sério para 

mim. Eu tento que ele veja que as coisas possam acontecer (…) eu tento falar com a professora porque ele sendo 

como é, têm que falar comigo para saberem lidar com ele” (M.367) 

 

“A única coisa mesmo é que ela não gosta de estar sozinha (…) Tentei, tentei explicar-lhe que, que não há pro-

blema desde que não se mexa em fogão, pronto, micro-ondas, essas coisas assim que não há problemas. Experi-

mentei em deixá-la sozinha, mas ela depois não gostou muito: ´Oh mãe eu preferia não ficar´, pronto, não fica.” 

(M.398) 

 

“Dormir, ele já dormiu uma vez, e foi uma experiência que custou mais à mãe do que a ele, a mãe chorou naque-

la noite toda e ele foi todo contente, e eu deixei-o porque ele tem de ir, mas não correu muito bem a experiência 

porque o menino em questão para onde ele foi pôs um filme de terror à noite e depois aquilo foi um terror para o 

pai e para a mãe em casa. Foi muito complicado e ele diz que quer ir, “hã”, mas que não quer dormir e eu penso 

que o medo vem daí, porque ele ficou todo contente e eu lembro-me que até comecei a chorar e disse: ´Oh filho 

vais dormir fora”, e ele disse: ´Oh mama deixa-me, eu já sou grandinho´, e eu deixei. Mas não correu muito bem, 

então vamos deixar passar assim mais um tempinho, depois logo, logo se vai ver.” (M.473) 

 

“Ah se ele tivesse era o melhor, adormecia logo só que eu não vou fazer isso, quer dizer, não tinha mais vida e 

ele não pode estar sempre com alguém ao pé (…) e se tem alguma dificuldade, alguma coisa que o preocupa ou 

porque às vezes já estou deitada, isso já tem acontecido, e ele lá me chama: ´Mãe… já estás…?´, pronto se eu 



 

ANEXO VII: Análise de Conteúdo 

 

65 

disser que estou: ´Ah pronto….´, mas eu vejo pela vozinha dele: ´Pronto está bem, eu vou lá´ e lá vou.” (M.733) 

 

“ (…) eu vejo-a ainda como pequenina, é a minha filha, a única filha não é? E eu tento-a proteger. E não quero 

que ela também cresça muito rapidamente (…) Tu estás a ver, tu estás a crescer. Tens já atitudes de uma mulher, 

de uma pequena adolescente, estás a crescer. Tens que mudar essa atitude. Então tu estás na quarta classe. Sabes o 

que é a quarta classe? É o último ano. Já não és nenhuma bebé, não tens fralda nem nada dessas coisas (…) Agora, 

também é assim, lá está, nesse aspeto tenho muito receio e não sei se ao mesmo tempo estarei a fazer bem, não é? 

Porque a minha mulher diz assim, tu não te metas” (P.330) 

 

“Ficava, ficávamos com ele. Depois, começámos a dizer: ´Oh João estás a ficar grande, tens de começar a ador-

mecer sozinho e isso tudo´. Então pronto, começou a fase do João começar a adormecer sozinho, Pedia para ficar 

com a luz acesa. Ok. Tudo bem. Luz acesa. Agora, o que nós notamos é assim: o João, (hã) a gente vai deitar (hã) 

e fica e depois nós (hã). Às vezes desligar a luz. ´Ah não pode ser, deixa uma luz acesa´. Pronto, deixamos ficar a 

luz. Depois normalmente vamo-nos deitar. Nós acabamos por desligar para se ir habituando, e essas coisas. Mas, 

por exemplo, se o João acorda de noite e vem ter connosco. Quando vai para trás, pede outra vez para deixar a luz 

acesa (…) Se calhar já devia estar sem luz mas, pronto, não se sente muito confortável, nós também...” (P.336) 

 

(P) – “Tenho sempre de lhe dizer assim, não te mexas. Fica aí. Deixa lá que ele vai-te lamber as mãos e ele fica 

quieto...´, mas assim que vê um cão, foge. (…) Ele até para fazer uma festinha aos coelhos... Por acaso até vim 

de lá, fui lá esfolar uns coelhinhos há bocado. Ele para fazer uma festinha aos coelhos também fica assim: ´Eh 

pá, o gajo não arranha? Não morde?´ [risos] - ´Eh pá, isto é um coelho, não morde!´”  

(E) – “E como é que o tenta ajudar para que ele deixe de ter medo?” 

(P) – “É agarrar e dizer-lhe: ´Segura aí´. Só assim.” 

(E) – “Diz-lhe para segurar?” 

(P) – “Claro!” 

(E) – “Mesmo que ele tenha medo, segura?” 

(P) – “Claro!” (P.367) 
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“Ele foi simplesmente sozinho a pé. É isso que me preocupa, é ter rédea nele, como é que hei de explicar? Não o 

quero obrigar... eu quero-lhe dar confiança, claro. Porque ele não vai estar sempre na rédea, né, mas a gente tem 

de lhe dar confiança aos poucos. Não é assim. O meu medo é eles quererem tudo de uma vez (…) E até disse a 

ele se queria ir ver, também (…) E ele não quis. Não. Porque eu também não ia. Estava muito calor às sete da 

tarde. Isto foi na segunda-feira. Muito calor. E depois estava muito abafado, aquele fumo mesmo queimado, e 

eram fagulhas grandes que estavam no ar. Por isso eu não fui.” (P.382) 

 

“(…) nós estamos sempre a dizer: ´Oh Francisco cá em casa só estou eu, está a tua mãe, está o teu irmão, está a 

tua avó e está o cão. Portanto se tu queres ir daqui ao quarto, tens ali o interruptor, acendes a luz e vais ao quarto. 

Acendes as luzes´ (…) É assim, é o que eu digo, nesta altura nos provavelmente para o podermos ajudar, o mais 

eficaz que pensamos é ceder e irmos com ele, embora estejamos sempre a incentivá-lo e a dizer que não tem 

problema nenhum” (P.358) 

 

“Agora sobre os medos dela não estar connosco, é difícil. É difícil fazer alguma coisa porque é assim, a minha 

mulher às vezes lava as escadas no prédio e ela não quer estar em casa. Não há muito que a gente também possa 

fazer. Só se lhe dermos para ela jogar à PSP ou não sei quê, porque acho que não se pode fazer muito mais coi-

sas.” (P.398) 

 

“Só de vez em quando eu que lhe apago a luz [riso ligeiro] enquanto ela está acordada. De resto...” (P.456) 

 

 


