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Resumo

O presente estudo teve como principal objectivo avaliar se a percepção do clima

relacional na família de origem, durante a infância e adolescência, influencia a aliança

parental (AP) tecida actualmente. Foi ainda analisado se o sexo dos sujeitos e o tempo de

experiência parental tinham um efeito moderador sobre a relação entre memórias do

passado relacional e AP. Fomos um pouco além centrando-nos na AP e na influência

sobre si exercida por factores individuais (sexo dos sujeitos, do filho e idade deste) e

relacionais (tempo de relação conjugal). A amostra incluiu 348 sujeitos que responderam

à Escala do Clima Relacional Familiar (FES) (Moos & Moos, 1986, citado por Boyd,

Guillone, Needleman & Burt, 1997) (versão retrospectiva) e ao Inventário de Aliança

Parental (IAP) (Abidin & Brunner, 1995). Os resultados para a amostra global

demonstram que as memórias do passado relacional influenciam a aliança parental.

Análises posteriores demonstraram que esta relação de influência é significativa apenas

no caso das mulheres. Verificou-se, ainda, que a relação entre memórias do passado

relacional e a presente AP varia com o tempo de experiência parental apenas no caso das

mulheres. As análises sobre a AP demonstraram que os homens apresentam resultados

mais elevados na avaliação da AP do que as mulheres. Por fim, verificou-se que os

restantes factores individuais e tempo de relação conjugal, não influenciaram

significativamente a avaliação da AP pelos sujeitos. Terminamos este estudo com

algumas considerações sobre os resultados obtidos e novas questões a responder em

novas investigações.

Palavras-Chave: Família de origem, Clima relacional, aliança parental, IAP, FES



Abstract

The main purpose of this study was to analyse how the perception of the family´s

relational environment, in infancy and youth, could influence the present parenting

alliance (PA). We then studied how gender and time of parental experience could have a

moderate effect on the relationship between memories of the past family environment and

PA. We also considered the study of PA and the influence that individual factors (the

parents and child’s gender and the child’s age) and relationship factors (duration of

marital relationship) could have upon it. Our sample included 348 individuals who

completed the Family Environment Scale (FES) (Moos & Moos, 1986, citado por Boyd,

Guillone, Needleman & Burt, 1997) (retrospective version) and the Parenting Alliance

Inventory (PAI) (Abidin & Brunner, 1995). The results for the whole sample showed us

that memories from past relationships do influence the present PA. Later analysis

demonstrated that this influence was mainly significant in women. We also discovered

that for women the influence of memories from past relationships on PA was different

across the different stages of parental experience. In our analysis of the PA we discovered

that man have a better evaluation of their PA. The evaluation made by individuals of their

PA showed that other individual factors and the duration of the marital relationship had

no effect. We end this study with some considerations about the results and with some

questions to be answered in future investigations.

Key-words: Family of origin,relacional context, parental alliance, PAI , FES
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Introdução
“Todo indivíduo chega sempre dentro de uma história que preexiste, da qual ele é, às vezes, herdeiro e prisioneiro”

(André-Fustier & Aubertel, citados por Bertin & Passos, 2003)

 “As famílias de origem influenciam poderosamente na configuração das novas famílias

que se vão formando com o passar do tempo…” (Krom, 2000, p.200). Com esta citação

abrem-se as portas para esta investigação que visa explorar a influência exercida pela

percepção do clima relacional na família de origem vivido durante a infância, sobre a

aliança parental que hoje o indivíduo desenvolve com o seu cônjuge. Como referem

Bartle-Haring e Sabatelli (1998), as experiências na família de origem participam na

construção de significados e valores que orientaram as nossas vidas. Estudar o papel do

clima relacional na família de origem terá todo o sentido se com o nascimento de uma

nova família, assumirmos que os elementos de um casal trazem as suas próprias histórias

de relação, sejam as relações pais-filhos, entre irmãos e outras em que estiveram

directamente envolvidos (Sroufe & Fleeson, 1990).

Neste estudo procuramos ainda analisar como certos factores relacionais (o tempo de

experiência parental) e individuais (sexo dos sujeitos e do filho e a idade deste) poderão

moderar a relação entre a percepção do clima relacional na família de origem e a aliança

parental. Por fim, consideramos a exploração de alguns factores que poderão influenciar a

qualidade da aliança parental, factores relacionais (a duração da relação conjugal) e

individuais (o sexo dos sujeitos e do filho e a idade deste).

I – Enquadramento Conceptual

1.1. O legado de relações passadas

Neste estudo quer-se olhar para o escopo de relações que se tecem na família de origem e

estudar a sua relação com o presente desempenho parental, a aliança parental em

particular. Para aceder ao ambiente da família de origem recorre-se nesta investigação ao

instrumento criado por Rudolf H. Moos e Bernice S. Moos em 1986 (citado por Boyd,

Guillone, Needleman & Burt, 1997) – a Family Environment Scale (FES), em particular,
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a escala Relação construída com o intuito de aceder à percepção que um individuo detém

do clima relacional no sistema familiar.Com este instrumento procuramos adoptar o que

será uma perspectiva verdadeiramente sistémica (Reis, 2007) na medida em que olhamos

para o escopo de relações e entrecruzar de relações que se tecem na família, ao invés de

nos focarmos em um ou outro sub-sistema (e.g., parental, fraternal). No entanto, a versão

original deste instrumento avalia o ambiente familiar actual, enquanto que este trabalho

recorre a uma adaptação retrospectiva deste instrumento avaliando por isso a percepção

da qualidade das relações familiares no passado e não no presente.

A ideia de que as relações na infância afectam o desenvolvimento do indivíduo e futuras

relações encontra os seus fundamentos na teoria psicodinâmica (Ricks, citado por

Ahlberg & Sandnabba, 1998; Saucier, Wilson & Warka, 2007). Com autores como Kaes

(citado por Gomes, 2005) está presente a noção de transmissão transgeracional através da

concepção de transmissão psíquica a qual reflecte “o que me vem do outro, que me é

transmitido, e que eu transmito – ou transfiro – a que me submeto, do qual beneficio, ou

que me arruína, do qual posso ou não constituir herdeiro” (p.6). Numa perspectiva

sistémica o jogo de transmissão entre gerações exprime-se ao nível das relações

estendendo-se ao longo de tempo em que o indivíduo se torna o veículo de transmissão e

continuidade de padrões de funcionamento de geração em geração através de mitos,

tabus, expectativas e crenças familiares (Rolland, citado por Bertin & Passos, 2003).

Poder-se-á dizer que as experiências na família de origem deixam um legado que se

repercute directamente no desenvolvimento do indivíduo assim como na dinâmica

familiar. Esse legado é evidente ao considerarmos os mitos familiares, os quais se

constituem como crenças sistematizadas e partilhadas por todos os elementos da família

que, para além de terem um papel importante na homeostase e estabilidade das relações

familiares (Ferreira, citado por Krom, 2000) assumem um carácter transgeracional, na

medida em que se transmitem de geração em geração, modelando os filhos que nascem

de um grupo ao longo das gerações. Na realidade, as influências das experiências na

família de origem observam-se desde que uma nova família se forma, em que se dá o

encaixe de sistemas míticos de duas estruturas familiares diferentes (Krom, 2000). Com

os mitos familiares, esta investigação encontra uma lógica e pertinência, na medida em

que os mesmos põem em relevo aquilo que aqui se quer estudar – um jogo de influências
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de uma geração sobre gerações vindouras – “uma mitologia transmitida de geração em

geração que é comum e partilhada e que constitui uma base/influência para o sentido de

vida e valores que a pessoa constrói na vida” (Krom, 2000, p. 31).

A revisão que é feita em seguida evidencia o modo como as relações ao nível da família

de origem influenciam futuras relações conjugais e parentais. Embora os estudos aqui

referidos foquem sobretudo a relação pais-filhos, eles são relevantes se considerarmos

que “… the structure of parental representations will, at the very least, fit under the

umbrella structure of the family environment, if not yeld the same pattern” (Saucier et al.,

2007, p. 296). A revisão apresentada é pertinente se assumirmos uma visão

verdadeiramente sistémica em que se consideram as relações entre relações, isto é, o

facto de cada relação dentro de um sistema afectar e ser afectada pela organização total e

de todo o sistema se reflectir em cada sub-relação (Sroufe & Fleeson, 1990). Considere-

se também a ideia de que “entire systems are carried forward” (Sroufe & Fleeson, 1990,

p.30): um novo sistema familiar reflecte a história individual mas também relacional, não

se limitando à relação pais-filho(s), mas também às entre irmãos, adulto-crianças, adulto-

adulto na família, assim como outras relações próximas (Sroufe & Fleeson, 1990).

Embora os estudos aqui revistos se concentram não no sistema familiar no seu todo, mas

em relações ou sub-sistemas particulares (e.g., pais-filho(s)), os mesmos constituem uma

“rede de suporte” para o presente estudo enquanto indícios de como as experiências

vividas na infância com a família de origem afectam o indivíduo em etapas futuras da sua

vida. Diga-se que são pequenas evidências que nos permitem supor um jogo de

influências entre dinâmicas passadas na família de origem e dinâmicas actuais.

A implicação da família de origem na construção de um novo sistema familiar observa-se

ao longo de etapas sucessivas, desde o “momento” da escolha do parceiro, baseada nas

características e no tipo de relação que o sujeito estabeleceu com as figuras parentais na

família de origem e com a tendência para a repetição de padrões de relacionamentos

vividos na infância (Wagner & Falcke, s/data).

1.2. A expressão do passado: evidências de diferentes campos de investigação

A noção da influência da família de origem é premente na teoria de Bowen a qual se pode

enquadrar no esquema das teorias de transmissão intergeracional (Benson et al., 1993;
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Bartle-Haring & Sabatelli, 1998). Com a noção de diferenciação do self, Bowen

apresenta-nos a sua visão quanto à inter-relação entre o indivíduo e sua família de

origem. Para este autor, a família de origem constitui uma fonte de aprendizagem de

expectativas, atitudes, orientações e conceitos (do self, dos outros e das relações) que

mais tarde exercem uma forte influência no comportamento do indivíduo ao nível de

relações íntimas (Carter & McGoldrick, 1989). O processo de diferenciação do self em

relação à família de origem é, segundo Bowen (citado por Benson et al., 1993) central

para o desenvolvimento e construção de futuras relações. É através deste processo que se

torna aparente a inter-relação entre o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento

do sistema familiar, mediante dois mecanismos principais: relações triangulares (em

particular o triângulo parental – mãe, pai e filho), processos de projecção e introjecção

(Benson et al., 1993; Carter & McGoldrick, 1989). Através dos mecanismos de projecção

e introjecção, o indivíduo incorpora características (e.g. sério; irritável, confiante;

responsável, etc.), obrigações emocionais (e.g. cuidar dos pais). Desta forma, “…the

individuals come out of the family of origin into the world of marriage [and parenthood]

“programmed” to enact roles and characters belonging to people, relationships, and

events long buried” (Carter & McGoldrick, 1989, p. 110). Com as relações triangulares

Bowen dá enfoque ao “poder” da relação primeira entre pais e filhos, alimentando a

nossa esperança de que este estudo encontre também (e numa perspectiva mais ampla),

um jogo de influências entre relações passadas e presentes. A relação triangular é a

primeira e mais importante na qual o indivíduo desenvolve os seus modelos de relação

triangular que se mantêm relativamente estáveis ao longo da vida, uma vez que os

indivíduos “…mature in the immediate circunstances of a nuclear family and in highly

charged emotional relationships with each parent” (Carter & McGoldrick, 1989, p. 200).

Com estes conceitos Bowen deixa claro como as relações no contexto da família de

origem (em particular a relação pais-filhos) se repercutem ao longo da vida e de futuras

relações (Carter & McGoldrick, 1989, Bartle-Haring & Sabatelli, 1998).

Recorrendo à teoria de Bowen, Benson e colaboradores (1993) verificaram que as

experiências na família de origem estavam, de facto, relacionadas com a futura

experiência relacional amorosa. A ansiedade, (propriedade que regula a

proximidade/distância emocional (i.e., a diferenciação do self) entre os membros da
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família) assumia um papel mediador entre as dinâmicas da família de origem e padrões

de comunicação nas relações amorosas – a ansiedade gerada na dinâmica familiar

influenciava a comunicação ao nível das relações amorosas futuras, tendo também sido

verificado que os níveis de ansiedade tendiam a ser superiores no caso das mulheres. Os

resultados deste estudo, reflectem como o estabelecimento de vínculos afectivos estarão,

provavelmente, subordinados às influências dos sistemas familiares nos quais se forma e

está inserido um indivíduo (Anton, citado por Wagne & Falcke, s/data), principalmente

quando se considera que a família de origem é o grupo social mais importante a

influenciar o desenvolvimento do indivíduo (Harvey, Curry & Bray, 1991). Mais,

subjacente à teoria de Bowen assim como a outras teorias intergeracionais está a

afirmação de que essas influências se mantêm independentemente da pessoa continuar a

interagir com a família (Harvey et al., 1991; Bartle-Haring & Sabatteli, 1998) exercendo-

se as mesmas mediante a percepção corrente que o indivíduo detém quanto às

características e qualidade das relações familiares (Harvey et al., 1991).

Ainda debruçados na formação e vivência do casal, outros autores que se debruçam sobre

a violência nas relações conjugais, deixam mais algumas evidências do poder das

experiências na família de origem sobre relações futuras. É o caso de Hotaling e

Sugarman (citado por Capaldi & Clark, 1998) que numa revisão de estudos sobre a

violência entre marido e mulher concluíram que testemunhar violência na própria família

de origem representava o principal factor de risco a conduzir à violência conjugal, quer

para homens como para mulheres. Por seu turno, Capaldi e Clark (1998) realizaram um

estudo prospectivo apenas com homens tendo investigado a relação entre factores

familiares e a agressão na relação com o parceiro íntimo considerando o papel de

variáveis mediadoras. Os autores verificaram que as práticas parentais desadequadas

(unskilled parenting practices) experimentadas na infância estavam directa (por

modelagem) e indirectamente (por mecanismos de aprendizagem social, com o

desenvolvimento de comportamentos anti-sociais nas relações intimas) relacionadas com

condutas agressivas para com o parceiro íntimo. Distinguindo-se pelos métodos

utilizados (métodos retrospectivos) e pela amostra de estudo (só mulheres) Simons, Wu,

Johnson e Conger (citado por Capaldi & Clark, 1998) verificaram também uma relação

entre práticas parentais severas (harsh) experimentadas na infância e condutas
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agressivas/violentas para com o parceiro na vida adulta através de processos de

mediação: as práticas parentais conduziam ao desenvolvimento de traços

/comportamentos anti-sociais que os filhos viriam a expressar em suas relações íntimas.

No fundo, estes estudos constituem um alicerce para a suposta relação entre relações que

aqui se quer explorar, assim como a área de estudo seguidamente considerada.

Entre todas as áreas de investigação os estudos sobre os maus-tratos na infância deixam

clara a influência das experiências na família de origem em futuras relações conjugais e

no futuro desempenho parental sendo que estes estudos focam as práticas parentais em

particular as desadequadas. Os maus-tratos sofridos na infância têm sido considerados

como um dos principais factores na etiologia da violência em relações íntimas (Swinford,

DeMaris, Cernkovich & Giordano, 2000) sendo também associados a condutas parentais

abusivas (abusive parenting) ou negligentes na geração dos filhos (Simons, Whitbeck,

Conger & Chyi-In, 1991), sendo que os referidos estudos encontraram diferenças entre

mulheres e homens, no que diz respeito à magnitude dos efeitos, nomeadamente, efeitos

mais fortes para as mulheres (Simons et al., 1991). Segundo Belsky (1984) são os estudos

acerca das práticas parentais disfuncionais e, em particular, as investigações acerca dos

maus-tratos infantis, que tornam clara a transmissão intergeracional de práticas parentais.

Segundo Steinmetz (citado por Chen & Kaplan, 2001) a exposição precoce a práticas

parentais violentas, i.e., maus-tratos (harsh/abusive) seriam os principais preditores da

subsequente adopção de práticas parentais coercivas.

Estes estudos são concordantes com o que é postulado por Elder e colaboradores (Caspi

& Elder; Elder et al.; citados por Whitbeck, Hoyt, Simons & Conger, 1992) segundo os

quais a continuidade intergeracional das práticas parentais ocorreria mediante a influência

dos estilos de interacção na família de origem sobre o desenvolvimento do indivíduo (ao

nível do desenvolvimento de atributos pessoais e estilos de interacção).

Como referem Chen e Kaplan (2001) são várias as investigações que têm documentado a

continuidade intergeracional de práticas parentais demonstrando que os pais tendem a

usar práticas/estratégias que os próprios receberam enquanto crianças. Entre elas está a

investigação de Simons, Beaman, Conger e Chao (1993) que estudou a transmissão de

práticas parentais violentas e construtivas. Os autores verificaram que a qualidade das

práticas parentais recebidas na infância estavam directa e, principalmente, indirectamente
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relacionadas com as práticas parentais adoptadas pelo indivíduo (quer para as mulheres,

quer para os homens), através das crenças parentais, o bem-estar emocional e satisfação

com a relação pais-filho (Simons et al., 1993). Por sua vez, Chen e Kaplan (2001)

verificaram a continuidade intergeracional de práticas parentais construtivas, mediante

processos de modelagem, sendo este padrão verificado em ambos os sexos.

Anderson e Sabatelli (citado por Bartlle-Haring e Sabatelli, 1998) verificaram ainda que,

de geração em geração, as relações pais-filho(s) são influenciadas pela experiências

familiares e dinâmicas conjugais experienciadas por cada um dos pais na respectiva

família de origem. Por sua vez, Bartlle-Haring e Sabatelli (1998) verificaram que as

experiências na família de origem estabeleciam um legado que influenciava as relações

que o individuo estabelecia na vida adulta, nomeadamente, a relação conjugal e a forma

de interagir com os filhos. Esta influência verificou-se mediante ao nível do bem-estar e

de ajustamento (personal adjustment) do individuo, que por sua vez, influenciava a forma

como este se comportava ao nível das relações conjugal e parental. Estes estudos parecem

suportar a noção de que existirá uma tendência a repetir padrões de relacionamento

aprendidos na família quando o indivíduo traz para a sua relação amorosa o modelo de

relação conjugal dos pais (Wagner & Falcke, s/data).

No campo de estudos sobre a vinculação surgem evidências consistentes sobre as

influências das experiências na família de origem sobre futuras relações. A vinculação

refere-se a uma ligação profunda a um nível biológico, psicológico e social estabelecido

entre a criança e a figura de vinculação, principalmente nos primeiros anos de vida

(Ainsworth; Bowlby; Levy & Orlans; citados por Johnson & Whiffen, 2003). Fruto da

relação com a figura de vinculação, o indivíduo desenvolve o que Bowlby (citado por

Hunter s/data) designou por modelo interno de vinculação, que se refere à representação

do próprio, dos outros e das relações e que se desenvolve ao longo da infância,

providenciando as bases para a construção e continuidade dos estilos de vinculação ao

longo da vida (Bowlby, cit. por Hunter, s/data). É através destes modelos internos que

encontramos mais indícios do poder das experiências precoces sobre o comportamento e

relações futuras. Os modelos internos constituem uma grelha de leitura e de interpretação

de comportamentos e acontecimentos, que, dada a sua resistência à mudança, tendem a

influenciar o comportamento e relações de proximidade emocional na vida adulta (Hazen
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e Shaver, citados por Hunter, s/data; Rodrigues, Figueiredo, Pacheco, Costa, Cabeleira,

Magarinho, 2004;). Não existindo novas relações/laços a desconfirmar o modelo

presente, à medida que o indivíduo cresce, o mesmo tende a estabilizar tornando-se parte

integrante da personalidade do indivíduo, determinando o sucesso ou insucesso de

relações subsequentes (Kesner & McKenry, citado por Hunter, s/data).

Verifica-se  na literatura um enfoque nas relações parentais comparativamente ao papel

de outras relações tecidas no contexto relacional na família de origem, (aquilo que afinal

queremos aceder através da FES) e sua influência em posteriores relacionamentos

interpessoais. No entanto, é impossível negligenciar o papel determinante das relações

estabelecidas com as primeiras figuras de vinculação, sem que isso signifique que sejam

as únicas importantes (Sroufe, citado por Rodrigues, 2004). Tomando em especial

atenção as palavras de Sroufe (cit. por Rodrigues, 2004) poderemos supor que, no caso

dos adultos, as representações internas que mantêm terão implicações ao nível de

relações ulteriores e ao nível das práticas parentais. Não sendo desconfirmado, o modelo

interno de vinculação que se constrói na infância será determinante em cada nova relação.

Face ao exposto, ser-nos-á impossível negligenciar a importância das relações

estabelecidas na família de origem sobre as relações que um indivíduo vem a tecer. Ainda

que permaneçam as dúvidas quanto ao papel das figuras parentais, assim como verificam

Rodrigues e colaboradores (2004) numa revisão de estudos sobre a vinculação, o facto é

que as figuras parentais desempenham um papel importante na vida adulta e nos padrões

de vinculação dos seus filhos que, por sua vez, se manifestam na relação destes com o/a

companheiro/a e filhos.

Alguns estudos apontam neste mesmo sentido demonstrando a importância da família

para os padrões de vinculação ao longo da vida. A suportar esta convicção, Diehl, Elnick,

Bourbeau e Labouvie (citado por Hunter, s/data) verificaram que indivíduos com padrão

de vinculação seguro descreviam a família de origem e a família actual de forma mais

positiva do que indivíduos com padrão de vinculação inseguro, no que diz respeito à

coesão, afectividade (warmth) e resolução de conflitos. Também, Hunter (s/data)

explorou a relação entre os estilos de vinculação adulta e a satisfação com o

funcionamento da família de origem tendo verificado que os indivíduos com baixos

níveis de satisfação tendiam a desenvolver estilos de vinculação inseguros nas relações
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adultas. Em contraste, os que apresentavam elevados níveis de satisfação com o

funcionamento da família de origem, apresentavam padrões de vinculação seguros nas

relações adultas.

A revisão feita foca sobretudo as relações diádicas (seja a relação pais-filho ou a relação

conjugal) na família de origem e seu impacto nas relações parentais e conjugais. No

entanto, a sua relevância torna-se explícita quando tomamos em consideração o que

referem Falender e Mehrabian (1980), segundo os quais o subsistema parental constitui,

dentro do sistema familiar, o principal motor a gerar o ambiente/contexto no qual a

criança cresce – os comportamentos e atitudes dos pais são o grande factor a contribuir

para o ambiente emocional que a criança experimenta em casa. Assim como é referido

por McHale, Kuersten-Hogan e Rao (2004), existe uma vasta literatura sobre a

parentalidade e os seus efeitos sobre o desenvolvimento da criança, do adulto e da

família, que, no entanto “…have taken narrow views in which one parent and one child

at a time have been the foci” (p. 221). Assim neste estudo aumentamos o foco de análise

considerando não apenas o papel e relevância de contextos relacionais que poder-se-ão

dizer diádicos (relação parental, conjugal, relação pais-filho), mas sim, o contexto que

abarca todas as relações tecidas no núcleo familiar de origem, para incluir todos aqueles

que outrora (e talvez hoje) dele fizeram parte (e.g., pais, irmãos, avós). Para tal iremos

recorrer à já referida escala presente na FES – escala Relação que se propõe a analisar a

percepção da qualidade do clima relacional na família.

1.3. A aliança parental: também ela moldada pelo passado?

Ao descrever o holon parental, Minuchin (citado por McHale, Kuersten-Hogan e Rao,

2004) introduziu o que hoje se designa por aliança parental ou, coparentalidade, ao

enfatizar que a unidade coparental, composta por duas ou mais pessoas, deve manter

fronteiras claras de outros sistemas familiares extra-familiares. O conceito de aliança

parental encontra os seus antecedentes em investigações que se centram no estudo da

coparentalidade que é, afinal, o mesmo constructo com nome diferente. No decorrer do

tempo, o conceito de aliança parental é referida na literatura com outros termos como

sejam shared parenting (Deutsch, citado por Van Egeren & Hawkins, 2004), parenting

partnership (Floyd & Zmich, citado por Van Egeren & Hawkins, 2004), mas todos se
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referem a um mesmo constructo geralmente definido como a forma como os pais

trabalham entre si/cooperam no desempenho dos seus papéis enquanto pais (Van Egeren

& Hawkins, 2004). O conceito de aliança parental per se foi introduzido por Weissman e

Cohen (citado por Abidin & Brunner, 1995) para descrever a parte da relação conjugal

que está relacionada com a parentalidade, deixando claro que esta é uma dimensão

distinta de outros aspectos da relação entre marido e mulher. Uma aliança parental

“óptima” exige três condições: cada um dos pais investe na criança; cada um valoriza e

respeita as ideias/opiniões do parceiro; e ambos têm vontade/empenham-se na

comunicação com o parceiro. Enquanto constructo separado dos aspectos românticos ou

sexuais da relação conjugal, a aliança parental mede o nível de comprometimento e de

cooperação entre parceiros na educação do(s) filho(s). Note-se que, assim como Abidin

(citado por McBride & Rane, 1998) Cohen e Weissman (citado por McBride & Rane,

1998) defendem que a aliança parental não é sinónimo de aliança conjugal, sendo que os

indivíduos podem ter dificuldades interpessoais ao mesmo tempo que mantêm uma

relação forte, focada nos interesses e bem-estar da criança.

A coparentalidade (aliança parental) que, entretanto, ganhou uma ampla divulgação na

literatura (McHale, Kuersten-Hogan & Rao, 2004) encontra os primeiros estudos

“focused on divorced parent’s ability to work together in parenting” (Maccoby, Depner

& Mnookin, citados por Schoppe, Mangelsdorf & Froch, 2001) sendo Belsky e McHale

(Belsky, Crnic & Gable; McHale; citados por Schoppe et al., 2001) que trazem o estudo

da coparentalidade “into the realm of intact families” (p.527). Outros estudos focaram a

relação entre a coparentalidade e características do adulto, como seja, a influência de

traços de personalidade na relação de coparentalidade (Talbot & McHale; Van Egeren;

citados por McHale, Kuersten-Hogan & Rao, 2004).

Apesar dos estudos existentes há ainda diversos aspectos sobre este constructo que se

mantêm no desconhecido, não só as implicações da coparentalidade sobre o

desenvolvimento da criança, mas também o seu impacto sobre o desenvolvimento adulto

(McHale et al., 2004). Outras dimensões da aliança parental merecem ser estudadas,

como sejam as suas origens e os factores que poderão afectar o seu desenvolvimento. Um

desses factores pode ser a experiência de coparentalidade de cada um dos progenitores na

respectiva família de origem (Van Egeren, 2004). De facto, alguns estudos demonstraram
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que os indivíduos que tiveram a oportunidade de ver uma relação parental competente,

baseada no apoio e suporte mútuo (competent parenting partnership) poderão ter um

modelo de base mais funcional para a sua própria relação de coparentalidade, manifesto

através de uma vinculação segura com o parceiro e com o(s) filho(s) (Bowlby; Hazen &

Shaver; citados por Van Egeren, 2004). Estudos que recorreram a medidas retrospectivas

focaram-se nas relações vividas e observadas na família de origem e na sua influência

sobre a qualidade das relações conjugais aquando da transição para a parentalidade. No

conjunto, estes estudos constituem uma prova das influências da família de origem sobre

a aliança parental, se considerarmos a última como parte integrante (ainda que

diferenciada) da relação conjugal. De acordo com Perren, Von Wyl, Bürgin, Simoni e

Von Klitzing (2005) parece haver uma igual transmissão intergeracional da qualidade das

relações conjugais para homens e mulheres, em particular quando os casais enfrentam o

desafio da parentalidade. Os resultados sugeriram que, quando ambos os elementos do

casal recordavam que os seus pais tinham uma relação conjugal pobre referiam mais

mudanças negativas no seu próprio casamento. Belsky e Isabella, (1985) recorrendo

também a métodos retrospectivos, verificaram que as lembranças que os elementos de um

casal detém quanto à forma como foram criados/educados pelos pais e a forma como os

seus pais funcionavam enquanto casal, eram factores preditivos de mudanças ao nível das

qualidade da relação conjugal desde o último trimestre de gravidez até a criança ter 9

meses de idade, verificando-se que a relação entre as medidas retrospectivas quanto às

experiências na família de origem e a actual relação conjugal era significativa apenas no

caso das mulheres. Por outro lado, Cowan e Cowan (citado por Perren et al., 2005)

verificaram que, os casais onde tanto a mulher como o homem referiam que existia

elevado nível de conflito na família de origem, apresentaram um declínio significativo na

qualidade da sua relação conjugal no período da gravidez até aos 18 meses após o

nascimento da criança. Poder-se-á dizer que estes estudos vão ao encontro do que autores

como Lewis e Spanier (citado por Belsky & Isabella, 1985) sugerem: quanto maior a

satisfação conjugal presente na família de origem, maior a qualidade da relação conjugal

na família actual. Verifica-se em particular a ideia de que existirá uma transmissão

intergeracional da qualidade das relações conjugais que se torna evidente quando os

casais enfrentam a passagem para uma nova etapa – a parentalidade.
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Em conjunto os estudos constituem uma rede de suporte que nos permitem supor a

existência de uma qualquer influência das vivências no seio das respectivas famílias de

origem sobre o actual desempenho parental no que diz respeito à relação entre os pais.

Perante os estudos apresentados fica claro que as relações tecidas no passado, sejam a

relação parental, ou, a relação conjugal entre os pais à qual se assistiu na infância,

influencia a actual relação que um individuo tece com o seu parceiro. Na presente

investigação, abrimos o escopo de observação para considerar a influência do contexto

relacional que inclui todas as possíveis relações tecidas na família de origem, servindo-

nos para isso da FES, a qual pode ser entendida como a porta de entrada para esse

contexto relacional que o indivíduo experienciou no passado, junto da sua família de

origem. Assim, como poderá a percepção do clima relacional na família de origem,

envolvendo todos aqueles que fizeram parte desse núcleo, influenciar a relação que hoje o

indivíduo tece com o seu cônjuge, enquanto parceiros de uma aliança parental?

A contribuir para a rede de suporte de que nos servimos para apoiar a pertinência desta

questão principal de estudo, estão as ideias de Napier (citado por Bartle-Haring &

Sabatelli, 1998) no estudo das influências intergeracionais. Se considerarmos que a

aliança parental é uma dimensão que faz parte da relação conjugal (ainda que distinta de

outros aspectos da relação entre marido e mulher) a teoria de Napier (cit. por Bartle-

Haring & Sabatelli, 1998) será, assim como a teoria de Bowen já referida, um apoio para

o que esta investigação se propõe explorar. Napier (cit. por Bartle-Haring & Sabatelli,

1998) propõe que a fundação da intimidade conjugal tem a sua origem nas experiências

de cada cônjuge na respectiva família de origem. As dinâmicas na família de origem

poderão influenciar a dinâmica conjugal quando cada um dos cônjuges procura integrar

padrões de relação aprendidos na família de origem na sua actual relação conjugal.

Napier refere-se a este fenómeno como “displaced reenactment” de experiências vividas

na família de origem, em que o casamento se tornaria um espaço de repetividade de

processos de relação funcionais e disfuncionais que estiveram presentes na família de

origem. Este processo de influência é trabalhado por Bowen (citado por Bartle-Haring &

Sabatelli, 1998), segundo o qual, as influências das dinâmicas da família de origem se

fariam sentir no processo de edificação da atmosfera emocional da nova família nuclear

onde os cônjuges são os primeiros e principais “arquitectos”. Poderemos então supor que
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a percepção do clima relacional na família de origem, tal como a FES se propõe aceder,

pode ter implicações para a aliança parental tecida entre cônjuges, entre parceiros?

Não deixando de ter em consideração que a aliança parental é distinta de outras

dimensões da relação conjugal, aspecto esse que como já referido, é vincado por

Weissman e Cowen (cit. por McBride & Rane, 1998) e por Abidin (cit. por McBride &

Rane, 1998), estas teorias suportam as especulações que aqui queremos testar, de que a

dinâmica na família de origem pode influenciar a presente aliança parental tecida pelo

casal, neste caso, mediante as influências sobre a relação conjugal em geral.

1.4. Um pouco mais além … explorando o papel das memórias relacionais

Para lá do objectivo central já exposto, esta investigação coloca duas questões com o

intuito de lançar novas luzes sobre a relação que aqui se quer explorar.

Questionamo-nos sobre o diferente poder da percepção do clima relacional na família de

origem em homens e mulheres. Em vários dos estudos apresentados constataram-se

diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito às influências exercidas pelas

experiências passadas em futuras relações (quer conjugais, quer ao nível da

parentalidade) o que nos levou a questionar se: as memórias do passado relacional

poderão afectar de diferentes formas os homens e as mulheres?

Colocamos ainda uma outra questão incidindo num factor temporal. A este nível, aquilo

a que nos propomos é lançar um primeiro olhar sobre a forma como as memórias do

passado influenciam vida parental, em particular, a aliança parental em diferentes etapas

da experiência parental. Sobre a evolução da experiência parental, considerem-se as

palavras de Alarcão (2002) – é sobretudo na altura em que nasce um primeiro filho que

os elementos do casal tornam vivos o modelo de parentalidade que cada um traz da sua

família de origem, os quais deverão ser articulados naquele que é o seu modelo de

parentalidade. Face ao exposto, de alguma forma as memórias quanto ao passado

relacional estão presentes no início da vida parentalidade. Mas, e dai para a frente? Se a

percepção do clima relacional na família de origem, positiva ou negativa, influenciar a

aliança parental no começo de vida do sistema parental (altura em que as memórias do

passado relacional seriam reavivadas em nome do modelo que se quer co-construir),

como se sucede em etapas futuras da vida parental?
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1.5. Explorando a aliança parental

Novas questões lançadas nesta investigação procuram responder ao interesse crescente

por este fenómeno que é a aliança parental. Neste sentido lançamo-nos na exploração do

papel de variáveis sócio-demográficas na expressão da aliança parental. Entre as questões

que lançamos, conta-se o questionar das diferenças entre homens e mulheres na

avaliação da aliança parental, sendo que, Abidin e Brunner (1995), autores do IAP,

verificaram diferenças significativas entre pais e mães, com as mães a obter resultados

mais satisfatórios na aliança parental. Ainda, McBride e Rane (1998) apontam no mesmo

sentido, quando verificaram que a aliança parental era percebida de formas diferentes por

pais e mães, o que conduzia a diferenças no nível de envolvimento na criação dos filhos.

Outra questão tem que ver com o encontro entre esferas relacionais. Como referem

Schoppe, Mangelsdorf e Frosch (2001), a aliança parental está inter-relacionada mas não

sobreposta à relação marital, pelo que nos questionamos sobre a influência desta sobre a

qualidade da aliança parental. A este nível, consideremos o tempo da relação conjugal

como indicador da estabilidade da relação (Narciso, 2001). Ainda que não exista um

consenso quanto à evolução da qualidade da relação conjugal, alguns autores suportam

uma evolução curvilinear da qualidade da relação conjugal (Narciso, 2001). Aqueles que

suportam que a qualidade conjugal segue uma evolução curvilinear, verificam que o

menor nível de satisfação ocorre nos anos intermédios que coincidem com o nascimento,

crescimento e adolescência dos filhos1, sendo que, a presença dos filhos é associado à

diminuição da qualidade da relação em prol da sobrecarga de responsabilidades e tarefas

e diminuição do tempo exclusivo do casal2. Assim como a qualidade da relação conjugal

é afectada pela dinâmica parental, questionamo-nos se a evolução da relação conjugal

poderá também influenciar a qualidade da aliança parental? Ainda que a aliança parental

seja diferente da relação amorosa entre cônjuges, ela faz parte da relação que evolui entre

os elementos do casal. Como nos diz Alarcão (2002), “Conjugalidade e parentalidade

têm, cada uma delas, o seu ciclo de vida, desenvolvendo-se num espaço e tempo próprios

ainda que permanentemente inter-actuantes” (p.131). Neste sentido, questionamo-nos

                                                  
1 Dickson, 1997; Feeney, Noller & Ward, 1997; Glenn, 1990; Glenn, 1998; Levenson, Carstensen &
Gottman, 1994; Suitor, 1991; Sanders, Nicholson & Floyd, 1997, citados por Narciso, 2001.
2 Feeney, Noller & Ward, 1997; Glenn, 1990; Haley, 1986; Lindahl, Malik & Bradbury, 1997; Suitor,
1991; Worthington & Buston, 1986; citados por Narciso, 2001.
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até que ponto o tempo de vida a dois, enquanto medida da estabilidade conjugal, poderá

influenciar a aliança parental.

Colocamos novamente uma questão temporal, propondo-nos a olhar a evolução da

qualidade da aliança parental de acordo com a idade dos filhos, o que implica,

necessariamente, uma dimensão temporal. “Coparenting relationships, like adults, also

develop” (McHale, Kuersten-Hogan & Rao, 2004, p. 227). Torna-se claro com esta frase

o facto de que a aliança parental não é estanque, evoluindo ao longo das etapas de vida e

desenvolvimento dos filhos. Poderá a aliança parental que se estabelece nos primeiros

tempos de vida de um filho, sofrer alterações ao longo dos anos de educação dos filhos.

Como referem McHale e colaboradores (2004), o crescimento e busca por maiores níveis

de autonomia ao longo do tempo e a descoberta da sexualidade na adolescência,

introduzem novas dinâmicas, novos desafios para a aliança parental. Ainda que a aliança

parental seja algo coerente ao longo do tempo, não está imune a estas mudanças e, assim

como a criança passa por um processo de maturação, também a relação parental sofrerá

algum tipo de mudança (McHale et al., 2004). A cada etapa do desenvolvimento dos

filhos, o desempenho dos papéis parentais está sujeito a transformações como resposta às

mudanças progressivas no comportamento e características dos filhos (Maccoby, citado

por Holden & Miller, 1999). Como dizem Holden e Miller (1999) “Some parents may

thrive with infant caregiving tasks but are overwhelmed when dealing with a defiant

toddler. Other parents may feel lost when relating to their pubescent child but may be

adept at providing guidance a few years later” (p. 246). A questão que então nos

colocamos é se estas mudanças se manifestam ao nível da qualidade da aliança parental.

Consideramos ainda nesta análise o papel do sexo dos filhos, sendo que a este nível

parece não haver consenso na literatura quanto à sua influência na aliança parental.

Muitos estudos sobre a coparentalidade não se debruçam sobre o sexo da criança ou

abordam apenas os rapazes (Van Egeren, 2003). Como excepção à regra, Floyd e Zmich

(citados por Van Egeren, 2003) não encontraram diferenças significativas na experiência

de coparentalidade, enquanto que, McHale (citado por Van Egeren, 2003) verificou

diferenças nos padrões de coparentalidade em casais de acordo com o sexo dos filhos.

Segundo este autor (idem) o sexo dos filhos moderava a relação entre a insatisfação

conjugal e a relação coparental disfuncional, sendo que, o stress ao nível conjugal estava
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associado com maior conflito ao nível coparental em famílias com filhos rapazes, e, no

caso das famílias com filhas, verificava-se uma relação coparental assimétrica. Para

alguns autores (McHale & Kuersten.Hogan, 2004) estas diferenças devem-se em parte à

forma diferente como os pais investem nos seus filhos. A este nível, alguns estudos

demonstram que os pais de rapazes são mais participativos/interventivos, enquanto que,

no caso das filhas, a relação apresentar-se-ia assimétrica, com os pais a assumirem um

papel menos interventivo. Para além destas diferenças, outros demonstraram ainda que o

nível de investimento dos pais sobre os filhos variava com o sexo das crianças,

verificando-se um maior investimento sobre os rapazes (Cox, Owen, Lewis &

Henderson; Orbuch, Thornton & Cancio; citados por McHale et al., 2004). Existindo

diferenças ao nível da relação pais-filhos e ao nível de práticas parentais (práticas

educativas) questionamo-nos então de que forma o sexo da criança poderá influenciar a

qualidade da relação parental (aliança parental).

II – Metodologia

1. Desenho de investigação

Como uma bússola o desenho tenciona orientar o leitor no percurso do estudo prático

realizado no âmbito da presente investigação. Qualquer investigação parte com questões

de base as quais são explicitadas a partir de uma imagem visual, o mapa conceptual (2).

O mapa apresentado permite-nos ainda introduzir as variáveis de estudo bem como os

objectivos de investigação (3). Posteriormente passaremos apresentar os dados relativos à

nossa amostra (4), instrumentos de investigação (5) e, por fim, à análise de dados

efectuada (6)
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Clima relacional
na família de

origem
na infância

Aliança Parental

Sexo dos sujeitos

Duração da
experiência parental

2. Mapa(s) Conceptual(is)

2.1.

2.2.

O nosso principal mapa conceptual (2.1) pretende ser um esquema que expõem as

nossas questões de investigação, elucidando a dinâmica que se desenvolve entre núcleos

relacionais passados e presentes, pensando ainda no papel de dois factores e como podem

afectar essa dinâmica. Como variáveis principais temos a aliança parental (avaliada pelos

sujeitos) e a percepção do clima relacional na família de origem, cuja relação é o foco

principal do nosso estudo. No que diz respeito aos dois círculos eles reflectem a relação

que se pretende estudar entre a FES e aqueles factores e como em conjunto podem afectar

a aliança parental.

O segundo mapa conceptual (2.2) foi construído no decorrer deste trabalho de

investigação focando-se na exploração da aliança parental, em particular, a influência de

variáveis sócio-demográficas sobre a aliança parental.

Sexo dos sujeitos

Duração da
relação

conjugal

Sexo e
idade dos

filhosAliança Parental
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3. Objectivos de investigação e questões subjacentes

Com a introdução do mapa conceptual estamos prontos para esclarecer a finalidade desta

investigação, expressa em objectivos e questões concretas que vieram definir os trilhos

percorridos nesta investigação.

3.1. Como objectivo principal esta investigação considerou: explorar a influência da

percepção das experiências relacionais na família de origem, na infância e adolescência,

sobre a relação tecida entre cônjuges, não como marido e mulher, mas enquanto pais.

Este objectivo tem no seu íntimo a noção de que somos fruto da conjugação do nosso

passado e presente (e também do nosso futuro ou da sua antecipação). Neste sentido

questionamo-nos se: relação parental – a aliança parental em particular – poderá ser

influenciada pela percepção do clima relacional durante a infância e juventude?

3.2. Um segundo objectivo é essencialmente exploratório prendendo-se com a

exploração do papel moderador do sexo e do tempo de experiência parental sobre a

relação que se explora com o 1º objectivo. Assim, lançam-se duas questões: (1) A

percepção do clima relacional na família de origem poderá influenciar da mesma forma

a aliança parental na perspectiva dos homens e das mulheres? (2) Poderão as

lembranças quanto ao clima relacional na família de origem influenciar a aliança

parental de diferentes formas consoante as etapas da experiência parental?

3.3. Como terceiro objectivo e último, o qual se pode entender como prolongamento

desta investigação e mais uma semente para novos estudos, explorou-se a expressão da

aliança parental tendo em consideração certas variáveis sócio-demográficas. Desta forma,

a questão subjacente será: A aliança parental, sofrerá alguma influência do sexo dos

sujeitos? Será um núcleo relacional distinto do conjugal? Poderão as características do

filho – sexo e idade – influenciar a sua expressão?



Memórias do passado, um legado familiar:
Clima relacional na família de origem e sua influência sobre a actual aliança parental

                                                                                                       Inês Reimão Marques, 2007/2008

19

4. Amostra de estudo

4.1. Selecção da amostra

A recolha da amostra foi realizada por alguns dos alunos a realizar a sua Dissertação de

Mestrado Integrado no Núcleo de Psicologia Sistémica na FPCE-UL com base num

conjunto de critérios pré-estipulados3. Da amostra geral de 652 sujeitos, foi retirada uma

sub-amostra que constitui a amostra de estudo desta investigação e na qual iremos focar a

nossa atenção. Tendo em conta o objectivo deste estudo, a amostra para este estudo foi

seleccionada tendo por base um único critério de amostragem: que os sujeitos tivessem

filhos. Assim, a amostra deste estudo é composta por sujeitos casados ou em união de

facto que têm um ou mais filhos.

4.2 Caracterização da amostra

A amostra de estudo é composta por 354 sujeitos, em que 51,1% (n=181) são do sexo

masculino e 48,9% (n=173) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e

os 62 anos de idade, sendo a média de idades de 40,62 (SD=7,145 e Mo=40). A respeito

da origem étnica, 98%, (n=347) dos sujeitos é caucasiano. Relativamente às habilitações

literárias, 44,6%, (n=158) dos sujeitos frequentaram o ensino superior. Relativamente ao

nível sócio-económico4, 43,2% (n=153) dos sujeitos são do nível médio e 44,9%,

(n=159) dos sujeitos são do nível sócio-económico médio alto e alto. No que se refere à

zona de residência habitual, 54,8% (n=194) reside na Grande Lisboa, identificando-se

alguns sujeitos residentes fora do Continente, nomeadamente nos Arquipélagos da

Madeira (2,5%, n=9) e dos Açores (5,1%, n=18).

No que diz respeito às características do sistema familiar, destaca-se a variável Situação

relacional mediante a qual verificamos que 92,9% (n=329) dos sujeitos estão casados e

que 6,8%, (n=24) mantém uma relação por união de facto. Relativamente à duração da

relação, no caso dos indivíduos casados, a média do tempo de relação é de 15,64 anos

(SD=7,422 e Mo=18) e de 8,04 anos (SD=5,668 e Mo=4) para os sujeitos em união de

facto. Relativamente ao agregado familiar, 94,1% (n=333) vive com a família nuclear e

                                                  
3 Estes critérios foram estipulados pelas professoras orientadoras para que a amostra recolhida pudesse responder aos

objectivos das teses de mestrado integrado dos alunos deste núcleo.
4 Níveis sócio-económicos definidos de acordo com Simões (1994).



Memórias do passado, um legado familiar:
Clima relacional na família de origem e sua influência sobre a actual aliança parental

                                                                                                       Inês Reimão Marques, 2007/2008

20

5,9% (n=21) vive com a família nuclear e família alargada. No que diz respeito aos

filhos, são 40,4% (n=143) os que têm um filho e 49,7% (n=176) os que têm 2 filhos.

Verifica-se ainda que em 22,9% (n=81) dos casos os filhos estão na idade pré-escolar, em

16,4% (n=58) os filhos estão na adolescência e, para 44,6% (n=158) dos sujeitos, existem

filhos em diferentes idades (“mistos”, i.e., que pode incluir a combinação entre 2 ou mais

das seguintes etapas – idade pré-escolar, escolar, adolescentes e jovens adultos).

Pode ainda identificar-se qual o agregado familiar dos sujeitos na infância e juventude,

observando-se diferentes situações/classificações do núcleo familiar de origem. Em

79,4% (n=281) dos casos, os sujeitos viviam com a família nuclear; 10,7% (n=38) vivia

com a família nuclear e membros da família alargada; em 4,5% (n=16) a família era do

tipo monoparental; em 2% (n=7) dos casos o núcleo familiar era composto por pai ou

mãe (família monoparental) e membros da família alargada; 0,6% (n=2) viviam numa

família nuclear fruto de recasamento; e, 2,5% (n=9) viva apenas com membros da família

alargada (vide anexo I).

5. Instrumentos

5.1. Como suporte à recolha de dados sócio-económicos um questionário foi

desenvolvido particularmente para esta investigação e que teve por finalidade a recolha

de um conjunto de dados pessoais e familiares (anexo II). Entre os instrumentos

utilizados no projecto de investigação onde o presente estudo se insere5, estão o Family

Environment Scale (FES) na versão retrospectiva criada por Pascoal e Narciso (2008) e o

Inventário de Aliança Parental (IAP) criado por Abidin e Brunner (1995). Ambos os

instrumentos estão sob avaliação e validação no projecto no qual este estudo se insere6.

5.2. Family Environment Scale (FES)

A Family Environment Scale (FES) foi criada por Rudolf H. Moos e Bernice S. Moos em

1986 (Boyd et al., 1997) para avaliar a percepção dos sujeitos da qualidade das relações

                                                  
5 No âmbito da investigação na qual se insere este estudo existiam vários instrumentos com diferentes propósitos, de

entre eles, escolheram-se a FES e o IAP para concretizar o objectivo de estudo.
6 Na análise efectuada na adaptação dos instrumentos, uma vez que os itens da nossa escala são ordinais,foi aplicada

uma variante da análise em componentes principais designada por análise das ordens (Lebart, Morineau & Piron,

1995).
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familiares no presente. Tradicionalmente, esta escala foi utilizada para avaliar o ambiente

familiar sobre diferentes perspectivas dentro da família (Cole & McPherson, citado por

Boyd et al., 1997) tendo sido também utilizada para avaliar a qualidade do ambiente

familiar na perspectiva de apenas um dos membros (Nelson, citado por Boyd et al.,

1997), sendo que, alguns estudos deixam claro que a percepção da qualidade das relações

familiares diverge entre os membros dependendo dos seus papéis familiares, das suas

experiências dentro da família e do investimento na descendência (Feldman, Wentzel &

Gehring; Minuchin; citados por Chipuer & Villegas, 2001). Outros estudos demonstraram

existir diferenças entre homens e mulheres ao nível da percepção da qualidade das

relações familiares (Chodorow; Dinnerstein; citados por Chipuer & Villegas, 2001).

A versão original da FES é constituída por 90 itens agrupados em 10 sub-escalas. Cada

uma destas está organizada em três dimensões: a dimensão Crescimento Pessoal

(Independência, Orientação para o Sucesso, Orientação Intelectual e Cultural, Orientação

para as Actividades Recreativas, e Ênfase na Moral e Religião), a dimensão Manutenção

do Sistema (Organização e Controlo) e, a dimensão Relação (Coesão, Expressividade e

Conflito). Na versão original da FES a dimensão Relação é composta por 27 itens

distribuídos por três sub-escalas: Sub-escala 1: Coesão – avalia o grau de envolvimento,

de ajuda e de apoio entre os diferentes membros da família; Sub-escala 2: Expressividade

– avalia o grau em que os elementos da família são incentivados a expressar e agir os

seus sentimentos abertamente; Sub-escala 3: Conflito – avalia a quantidade de agressões

e conflitos expressos abertamente pelos membros da família.

Segundo alguns autores a avaliação dos itens deve ser efectuada através de uma escala

dicotómica de verdadeiro/falso (Fowler, 1983; Holahan & Moos, 1985, citados por Reis,

2007) enquanto que, para outros autores (Chipuer & Villegas, 2001), os itens devem ser

avaliados através de uma escala de Likert de cinco categorias de resposta, em que 1

corresponde a “Discordo completamente” e 5 corresponde a “Concordo completamente”.

Sobre as qualidades psicométricas da FES, no processo da sua construção, a validade

facial e de conteúdo das sub-escalas foi encontrada a partir da definição de constructos

que a escala deveria medir, com a identificação de itens que lhes correspondessem e

posterior selecção de itens conceptualmente relacionados com uma das dimensões (Moos,
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citado por Saucier et al., 2007). Na versão final da FES os 90 itens foram distribuídos por

10 sub-escalas, cada uma consistindo em 10 itens (Saucier et al., 2007).

Sobre a precisão do instrumento, as medidas de teste-reteste para um período de 12 meses

variou entre .59 e .67 e, para um período de 48 meses, a estabilidade  variou entre .45 e

.54 (Moos, 1990); por seu turno os valores de consistência interna encontrados por Moos

(citado por Saucier et al., 2007) variaram entre .64 e .797. Apesar de, segundo Moos

(citado por Saucier, 2007), a FES apresentar boas qualidades psicométricas, alguns

autores chegaram a diferentes conclusões (Boyd et al., 1997). Roosa e Beals (1990)

obtiveram coeficientes mais baixos (entre .46 e .71) para cinco das sub-escalas da FES

numa amostra constituída por mulheres com elevados níveis de educação, resultados que

foram posteriormente apoiados por outros autores (e.g., Boyd et al., 1997).

No que diz respeito à estrutura factorial da FES, alguns suportam uma estrutura

tridimensional (Bloom; Blomm & Naar; citados por Chipuer & Villegas, 2001), enquanto

outros encontram resultados diferentes entre si e diferentes dos resultados da análise

factorial obtida pelos autores da escala, identificando, maioritariamente, uma estrutura de

dois factores (Fowler; Ma & Leung; Chipeur & Villegas; citados por Reis, 2007).

A versão portuguesa da FES, a tradução e adaptação deste instrumento é da autoria de

Matos e Fontaine (1992, citado por Reis, 2007). A escala adaptada para Portugal é

constituída por 27 itens avaliados numa escala de Likert com seis categorias de resposta:

1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Discordo moderadamente; 4. Concordo

moderadamente; 5. Concordo; 6. Concordo totalmente.

A presente investigação considera apenas a dimensão Relação da FES, adaptada para

uma versão retrospectiva, i.e., a percepção da qualidade do clima relacional na família

de origem durante a infância e juventude (anexo III). Do estudo e aferição desta versão

resultou uma escala com 27 itens, 10 dos quais foram invertidos, permitindo, desta forma,

que a análise descritiva e inferencial se realize pela positiva. Ainda da análise factorial

resultou uma escala de factor único com elevada consistência interna (alfa de Cronbach=

.909). Face ao exposto, verificamos que a estrutura factorial não nos permite uma análise

                                                  
7 Foram encontrados outros autores que indicam diferentes valores obtidos por Moos, nomeadamente, Roosa & Beals

(1990), segundo as quais os valores de consistência interna obtidos por Moos (1974) para as dez escalas variam  entre

.61 e .78.
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dos resultados obtidos para a dimensão Relação da FES tendo em consideração a coesão,

conflito e expressividade (tal como proposto na versão original da FES), pelo que a

análise efectuada resumir-se-á à análise de uma única dimensão – o clima familiar na

família de origem

5.3. Inventário da Aliança Parental (IAP)

O Inventário de Aliança Parental (IAP) foi criado por Abidin em 1995. No entanto, os

primeiros passos na construção deste inventário remontam a 1988 (Abidin & Brunner,

1995). Esta escala pretende avaliar as quatro áreas da aliança parental identificadas por

Weissman e Cohen (cit. por McBride & Rane, 1998) que, segundo os mesmos autores,

caracterizam uma aliança parental. Assim, o IAP constitui uma medida directa de uma

componente da relação de casal no que diz respeito à cooperação entre parceiros na

educação dos filhos (Abidin & Brunner, 1995). Trata-se de um instrumento com bom

potencial discriminatório na medida em que permite explorar a parte da relação conjugal

que, entre outras dimensões, afecta de forma significativa o desempenho de papéis

parentais, nomeadamente – a capacidade dos pais para cooperarem enquanto parceiros no

desempenho da função parental.

A versão inicial do IAP consistia num conjunto de 80 itens definidos a partir das quatro

dimensões propostas por Weissman e Cohen (cit. por Abidin & Brunner, 1995). O

conjunto de itens inicial foi submetido à avaliação/apreciação por um conjunto de 5

terapeutas familiares e 5 psicólogos clínicos envolvidos na investigação familiar de onde

resultaram 30 itens. A versão do IAP de 30 itens foi então sujeita a avaliação com uma

amostra de 512 sujeitos, 321 mães e 191 pais, tendo-se verificado diferenças

significativas nas respostas dos dois grupos (t test, p< .05) (Abidin e Brunner, 1995). Os

dados de cada grupo foram sujeitos a uma análise factorial em componentes principais

com rotação varimax o que proporcionou uma solução final de dois factores principais

para ambos os sexos. A escala final ficou reduzida a 20 itens, seleccionados com base no

grau de saturação em um dos factores. No total os 20 itens da escala permitiram explicar

66,3% e 64.3% da variância das respostas das mães e dos pais respectivamente. Ainda, no

que diz respeito à consistência interna do instrumento os autores encontraram um alpha

de cronbach elevado (.97).
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A versão portuguesa deste instrumento é da autoria de Marta Pedro e Teresa Ribeiro

(2008) e, como já referido, a sua validação constitui um dos objectivos do projecto de

investigação no qual se insere este estudo. Dos procedimentos adoptados para a aferição

do IAP obteve-se uma escala com 19 itens tendo sido retirado o 1º item da escala uma

vez que não saturava no único factor encontrado, assim como o demonstrou a análise

factorial realizada. Da análise factorial obteve-se uma escala de factor único cujos valores

de consistência interna apresentaram-se elevados quer para as mães (alfa=.904) como

para os pais (alpha=.935). Assim como na versão original, o formato de resposta é numa

escala de Likert de cinco pontos, em que 1 corresponde a “Discordo fortemente” e 5

corresponde a “Concordo fortemente” (anexo IV).

6. Procedimentos de investigação adoptadas

A recolha dos dados e resposta aos questionários resultou de um contacto directo com os

participantes, aos quais foi explicado o objectivo da investigação na qual o presente

estudo se insere, garantindo a confidencialidade e anonimato das respostas e decorreu em

Dezembro de 2007 e Fevereiro de 2008.

Poder-se-á dizer que a amostra de estudo é do tipo acidental ou de conveniência (Maroco

& Bispo, 2003), já que se recorreu a pessoas conhecidas que se disponibilizaram a

responder aos questionários. Trata-se simultaneamente de uma amostragem de

propagação exponencial (também conhecida por amostragem snowball) (Maroco &

Bispo, 2003) uma vez que novos sujeitos foram indicados por outros indivíduos.

III – Resultados

1. Análise descritiva dos resultados

1.1. As variáveis sócio-demográficas encontram-se analisadas descritivamente no ponto

4.2. aquando da caracterização da amostra, pelo que a análise agora apresentada se centra

na descrição das variáveis IAP e FES, seguindo os mesmos procedimentos adoptados

pelos autores dos referidos instrumentos.
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1.2. No que diz respeito à análise dos resultados obtidos no IAP, tal como os autores

deste instrumento, Abidin e Brunner (1995), procedeu-se a análise das médias obtidas por

homens e mulheres, e ainda, para a amostra global8.

Tabela II – Análise descritiva dos resultados no Inventário de Aliança Parental (IAP)

para a amostra global e para homens e mulheres

1.3. As respostas à FES foram sujeitas a análise descritiva utilizando a média dos

resultados obtidos, através do procedimento disponível em SPSS 15 para a recodificação

de variáveis, sendo a nova variável definida como FESm. A análise foi efectuada para a

amostra global bem como, para homens e mulheres já que outros autores encontram

diferenças significativas entre sexos para a versão original da FES (Chipuer & Villegas,

2001).

Tabela II – Análise descritiva das médias dos resultados obtidos na escala de avaliação

do clima familiar na família de origem (FES) para a amostra global e para homens e

mulheres

FESm N M DP

Amostra global 341 4,41 0,64

Homens 178 4,36 0,68

Mulheres 163 4,46 0,67

                                                  
8 A base de dados deste estudo conta com 354 sujeitos, no entanto, devido a dados omissos, a análise descritiva

realizada através do SPSS considera apenas 350 casos válidos.

IAP N M DP

Amostra global 350 81,16 8,89

Homens 180 82,37 7,68

Mulheres 170 79,87 9,86
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2. Nós e o passado…indissociáveis?

Tendo por base o objectivo principal deste estudo procedeu-se à análise da relação entre

percepção do clima relacional na família de origem (CRFO) (relativo aos resultados da

FESc) e a aliança parental (AP) (relativo aos resultados no IAP)9.

2.1. Como primeiro passo, procedeu-se à recodificação da variável FESm de forma a

facilitar a leitura dos resultados e realização de comparações tendo em consideração o

número elevado de observações que se tinha à partida. Desta recodificação resultou a

FESc com 4 categorias, definidas a partir da frequência absoluta de respostas à FESm

(anexo V). As quatro categorias são: 1 – percepção menos positiva (de 2,19 a 4,00); 2 –

percepção positiva (de 4,04 a 4,48); 3 percepção mais positiva (de 4,52 a 4,81); 4-

percepção muito positiva (de 4,85 a 6,00)10.

2.2. Para analisar a relação pretendida procedeu-se à verificação dos pressupostos para a

aplicação da ANOVA: a normalidade das distribuições e a homogeneidade das

variâncias. Para analisar o ajustamento da distribuição à normalidade do IAP foi

efectuada uma análise sobre esta variável tendo em consideração as sub-amostras

definidas pelos factores considerados (a FESc, o factor tempo de experiência parental e a

idade da criança). Recorreu-se para isso ao Teste de Shapiro-Wilk (para as sub-amostras

com menos de 50 sujeitos) e ao teste de Kolmogorov-Smirnov (no caso das sub-amostras

com mais de 50 sujeitos) utilizando a correcção de Lilliefors, recorrendo-se ainda ao teste

de Levene para avaliar a homogeneidade das variâncias. (anexo VI). Desta análise

verificou-se que diversos dos grupos definidos pelos referidos factores apresentavam um

valor extremamente abaixo de p<0.01 levando-nos a concluir pela violação do

                                                  
9 Para facilitar a leitura e compreensão dos resultados, aquando da sua exposição referimo-nos à FESc enquanto

percepção do clima relacional na família de origem (CRFO) e aos resultados no IAP como avaliação da aliança parental

(AP).
10 No processo de categorização da FES, recorreu-se às frequências acumuladas de forma a obter classes mais

homogéneas em número de sujeitos. Outra das opções passava pela definição de categorias consoante os valores

obtidos, no entanto dessa forma as categorias seriam muito diferentes entre si em termos de representatividade, esta

escolha teve em consideração o facto de se aplicarem testes não paramétricos e pelo facto de que os testes post-hoc

correspondentes não permitem controlar bem as diferenças de N.
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pressuposto da normalidade da distribuição do IAP. Através do teste de Levene,

verificou-se que os referidos grupos cumpriam o pressuposto de homogeneidade (em

alguns casos, com valores marginais).

2.3. Face ao exposto recorremos aos testes não-paramétricos para responder aos

objectivos de estudo. Para responder ao primeiro e principal objectivo, recorreu-se ao

teste de Kruskal-Wallis, para comparação dos resultados obtidos pelas 4 categorias da

FESc. Os resultados demonstram que as respostas ao IAP são significativamente nas

várias categorias definidas para a FESc (X2
KW (3) = 12, 244; p = 0.007; N= 307) (anexo

VII).

2.4. Para identificar em qual dos grupos a distribuição dos resultados do IAP difere

significativamente, procedeu-se à comparação múltipla das médias das ordens. Porque o

SPSS (versão 15) não permite fazer esta análise, recorreu-se ao artifício sugerido por

Maroco (2007), com a conversão das observações do IAP em ranks para a realização de

comparações múltiplas das ordens pelo método LSD de Fisher11. De acordo com a

comparação múltipla das médias das ordens, os sujeitos que pontuam na categoria 4 da

FESc (percepção muito positiva) apresentam uma distribuição da qualidade da aliança

parental que é significativamente diferente dos sujeitos que pontuam em qualquer um dos

outros grupos da FESc – em relação à categoria 1 (p = 0.004), 2 (p = 0.002) e 3 (p = 0.01)

– sendo nesta categoria que se verificam os maiores níveis de qualidade da aliança

parental (M= 211,34 SD = 103,23)12. Destes resultados conclui-se que os indivíduos com

uma percepção mais positiva do CRFO apresentam também uma melhor avaliação da AP

(anexo VIII, figura 1).

                                                  
11 Nas análises posteriores onde se efectuaram ANOVA’s, recorreu-se sempre à variável IAP em ranks.
12 Como refere Maroco (2007), as médias e variâncias relativas às ordens são desprovidos de significado, pelo que os

presentes dados querem apenas tornar os gráficos mais compreensíveis e esclarecer, dentro do possível, a dimensão das

diferenças encontradas. O mesmo procedimento foi adoptado na análise apresentada no ponto 3.2 deste capítulo.
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Figura 1 – Pontuação no IAP nas diferentes categorias da FESc

na amostra global
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3. Nós, eles e o tempo da nossa relação – explorando um pouco além

Um segundo objectivo deste estudo consistia em analisar se o efeito da FESc sobre o IAP

era moderado pelos factores sexo e tempo de experiência parental.

3.1. Sobre o papel moderador do sexo recorreu-se a uma ANOVA a dois factores não

paramétrica, uma alternativa não-paramétrica à ANOVA a dois factores a qual é uma

extensão da ANOVA de Kruskal-Wallis, tal como descrito em Maroco (2007). Com base

nos resultados obtidos, não se verificou um efeito de interacção entre a FESc e o sexo

(X2
KW (3) = 0,48; p = 0.69; N= 307), sugerindo pois que o sexo não interfere de forma

significativa na forma como as respostas ao IAP variam em função das respostas à FESc.

3.2. Ainda que não se tenha verificado um efeito de interacção entre o sexo e a FESc,

realizou-se uma segunda análise, onde pudéssemos compreender os efeitos da FESc sobre

o IAP no caso dos homens e das mulheres13,14. Recorremos para isso ao teste de Kruskal-

Wallis. Tendo sido verificado que apenas no caso das mulheres existe um efeito

significativo da FESc sobre o IAP (X2
KW (2) =9,38; p = 0.03; N= 148) contrariamente aos

homens (X2
KW  (2) = 5,39; p = 0.15; N=159) (anexo X). Focando-nos na amostra das

                                                  
13 Os estudos consultados na nossa revisão de literatura sobre os dois instrumentos, sustentou a nossa escolha ao

revelaram diferenças entre homens e mulheres quer no IAP (Abidin & Brunner, 1985) quer na FES (Chipuer &

Villegas, 2001).
14 A análise dos resultados obtidos por homens e mulheres em separado foi possível através do procedimento

disponível em SPSS 15. a partir da opção Data - split files – compare groups – groups based on – Sexo.
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mulheres, para averiguar em qual ou quais dos grupos, definidos pela FESc a distribuição

dos resultados do IAP diferem significativamente, procedeu-se às comparações múltiplas

das ordens pelo verificando-se que as mulheres no grupo 4 da FESc (aquelas com uma

percepção mais positiva do CRFO) apresentam melhores resultados ao nível do IAP (M=

203,73 SD= 113,13) distinguindo-se de forma significativa dos resultados obtidos pelas

categorias da FESc: categoria 1 (p = 0.01) e 2 (p = 0.02) (anexo XI, figura 2).

Figura 2 – Pontuação no IAP nas diferentes categorias da FESc

 na amostra de mulheres
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3.3. Para avaliar se o tempo de experiência parental15,16 interferia na relação entre a FESc

e o IAP recorreu-se à ANOVA a dois factores não paramétrica, uma alternativa não-

paramétrica à ANOVA a dois factores a qual é uma extensão da ANOVA de Kruskal-

Wallis, tal como descrito em Maroco (2007). A análise efectuada demonstrou a ausência

de uma interacção significativa entre o tempo de experiência parental e a FESc (X2
KW (9)

= 1,38; p= 0.21; N=121) (anexo XII). Estes resultados sugerem que o efeito da FESc

sobre o IAP não varia de forma significativa nas diferentes etapas do tempo de

experiência parental para a amostra global.

                                                  
15 Para a presente análise utilizou-se a idade do filho como indicador do tempo de experiência parental dos sujeitos.
16 Na presente análise recorreu-se a um recorte da amostra para considerar apenas os sujeitos com um filho, uma vez

que no caso dos sujeitos com 2 ou mais filhos, não nos era possível averiguar qual o tempo real de experiência

parental, na medida em que os outros filhos poderiam ser mais velhos, e, consequentemente a experiência parental

seria mais longa.



Memórias do passado, um legado familiar:
Clima relacional na família de origem e sua influência sobre a actual aliança parental

                                                                                                       Inês Reimão Marques, 2007/2008

30

Posteriormente efectuou-se uma ANOVA a três factores não paramétrica considerando a

FESc, o tempo de experiência parental e o sexo dos sujeitos. Desta análise surgiram

novos dados ao verificar-se um efeito de interacção entre os factores supra referidos

(X2
KW (7) =2,25; p= 0,04; N= 121) (anexo XIII).

Face a esta interacção significativa entre os três factores, avançámos com uma nova

análise que nos permitisse averiguar se entre homens e mulheres existiam diferenças

quanto ao efeito de interacção entre os resultados da FESc e o tempo de experiência

parental17. Para este fim, realizou-se uma ANOVA a dois factores não paramétrica,

separando homens e mulheres. Desta análise, verificamos um efeito de interacção

significativo entre a FESc e o tempo de experiência parental apenas no caso das mulheres

(X2
KW  (7) =3,09; p= 0,01; N= 121) (anexo XIV)18. Poder-se-á dizer então, o efeito da

FESc sobre o IAP varia de forma significativa em função do tempo de experiência

parental.

4. Nós e os nossos filhos – aliança parental, um pouco mais além

4.1. Estendemos o nosso estudo para explorar como a avaliação da aliança parental se

expressa tendo em consideração diferentes factores. As análises que se seguem

consideram a análise ao nível da amostra global, mas também, considerando o factor sexo

dos sujeitos, de forma a averiguar se entre pais e mães poderão existir diferenças na

forma como os vários factores a considerar influenciam a aliança parental.

O primeiro passo neste ponto incidiu sobre a análise das diferenças entre homens e

mulheres ao nível do IAP. Através do teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney

verificou-se que as diferenças entre homens e mulheres são significativas (U= 13268;

W=28803; p=0,032) sendo os resultados mais elevados no IAP apresentados pelos

homens (anexo XVI, Figura 3).

                                                  
17 Esta análise foi possível através da opção split-file disponível no comando Data do SPSS versão 15.
18 Não sendo possível através da ANOVA a três factores não paramétrica realizar comparações múltiplas entre três

factores, não nos foi possível averiguar diferenças significativas entre as categorias definidos pelo cruzamento dos três

factores considerados pelo que as análises que se seguiriam fogem do escopo desta análise. No entanto, não queremos

deixar de incluir estes resultados pela interpretação que, apesar de complexa, terá inerente uma riqueza que em futuras

investigações poderá ser explorado. Em anexo apresentamos o gráfico resultante da realização da ANOVA a três

factores não paramétrica que deixa clara a complexidade dos dados (anexo XV).
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Figura 3 – Médias das somas das ordens obtidas por homens e mulheres no IAP
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4.2. No que diz respeito ao tempo da relação conjugal19, recorrendo ao teste de Kruskal-

Wallis verifica-se não existir uma influência do tempo de relação sobre os resultados ao

nível do IAP (X2
KW (4) = 1,77; p= 0.78; N=344) (anexo XVII).

Para explorar se o tempo de relação tinha diferente peso para homens e mulheres,

procedeu-se a uma ANOVA a dois factores não paramétrica, ao que se verifica não

existir um efeito de interacção entre o sexo e o tempo de relação conjugal (X2
KW (4) =

0,77; p= 0.55; N=344) (anexo XIII). 

4.3. No que diz respeito às variáveis relativas aos filhos, considerou-se a influência da

idade e do sexo, bem como, o número total de filhos, quer para a amostra global, como

para homens e mulheres em separado.

No que diz respeito ao papel do sexo da criança, realizou-se o teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney. Na análise para a amostra global os resultados no IAP não variam em função do

sexo da criança (U= 14832,00; W= 28860,00; p= 0,76) (anexo XIX). Para averiguar se

existiria diferenças entre homens e mulheres, considerou-se a realização de uma ANOVA

não paramétrica a dois factores. Desta análise conclui-se que não existe um efeito de

interacção entre o sexo dos sujeitos e o sexo dos filhos (X2
KW (7) =0,12; p= 0,73; N= 348)

(anexo XX).

                                                  
19 Para esta análise considerou-se os sujeitos casados bem como os sujeitos em união de facto. A não diferenciação

destes grupos deve-se ao facto dos sujeitos em união de facto terem um tempo de relação de 2 ou mais anos, sendo por

isso possível considerar como casamento.
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Sobre o papel da idade dos filhos, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis tendo-se

verificado que os resultados no IAP não variam em função da idade dos filhos (X2
KW (3)

=1,78; p= 0,62; N= 346) (anexo XXI). Na presente análise explorou-se ainda se entre

homens e mulheres existiam diferenças quanto à influência da idade dos filhos sobre os

resultados do IAP. Para averiguar a existência de um efeito de interacção entre o sexo dos

sujeitos e a idade dos filhos recorreu-se ainda a uma ANOVA não paramétrica a dois

factores. A este nível verificou-se a ausência de um efeito de interacção significativo

entre os factores considerados (X2
KW (3) =1,17; p= 0,32; N= 346) (anexo XXII). No seu

conjunto, estes resultados sugerem que as características relativas aos filhos que foram

aqui consideradas, não influenciam a qualidade da AP. Outras variáveis poderão

justificando a inibição de possíveis efeitos destas variáveis.

IV – Discussão de resultados

O presente estudo teve como principal objectivo averiguar se a percepção do clima

relacional na família de origem, na infância e adolescência, influenciava a qualidade da

aliança parental actual. Propusemo-nos ainda explorar de que forma esta relação poderia

diferir entre pais e mães, e, como é que esta relação, entre passado e presente, diferia

entre pais e mães e como evoluía ao longo do tempo de experiência parental. Outros

objectivos nascidos no decorrer deste estudo foram também incluídos para explorar

factores que poderiam influenciar a aliança parental: o tempo de relação conjugal e o

sexo dos sujeitos, da criança e a idade desta.

A presente discussão de resultados organiza-se seguindo o esquema utilizado no capítulo

anterior.

1. A influência do clima relacional na família de origem sobre a aliança parental

Os resultados obtidos vieram demonstrar que a nossa história de vida não pode ser

entendida como capítulos isolados mas como uma história contínua, onde passado e

presente se fundem para criar o que somos e o que vivemos. Os resultados comprovaram
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que as experiências relacionais na família de origem influenciavam novas esferas de

relacionamento – a esfera parental e, em particular, a aliança parental.

Os resultados vieram ainda demonstrar que este padrão de influências assume diferentes

contornos consoante a avaliação que o sujeito faz do clima relacional na sua família de

origem. Constatámos um progressivo aumento da qualidade da aliança parental quanto

mais positiva fosse a percepção do clima relacional na família de origem20. Verificou-se

que existiam diferenças significativas entre os que apresentavam uma percepção mais

positiva e os que evidenciam uma percepção menos positiva do clima relacional na

família de origem. Face aos resultados poder-se-á dizer que, se a experiência relacional

na família de origem é mais positiva o indivíduo leva consigo modelos relacionais que

promovem o estabelecimento de melhores relações na sua família actual, particularmente,

para a relação de coparentalidade. De outra forma, poder-se-á dizer que a aliança parental

a desenvolver com o parceiro será tanto mais positiva, quanto melhor a percepção que o

individuo trás do clima relacional que outrora experienciou na sua família de origem.

Ainda que na presente investigação a dimensão “Relação” avaliada pela FES fosse

representada por um único factor, não podemos deixar de considerar as dimensões que

supostamente são avaliadas por esta escala21, nomeadamente, o conflito, coesão e

expressividade nas relações familiares. Poder-se-á pensar que o clima relacional na

família de origem (expresso em maior/menor conflito, expressividade e coesão)

“marcam” o indivíduo deixando nele uma “herança” que transporta para a relação com

o seu parceiro? Se assim for, a experiência relacional na família de origem (marcada pela

coesão, expressividade e menor conflito) poderia ser um modelo de relacionamento que

iria promover uma aliança parental respeitando os critérios enumerados por Weissman e

Cohen (1985, citado por Abidin & Brunner, 1995). Estes critérios necessários ao

estabelecimento de uma boa aliança parental, são: cada um dos pais investe na criança;

cada um valoriza e respeita as ideias/opiniões do parceiro; e ambos têm

vontade/empenham-se na comunicação com o parceiro.

                                                  
20 Esta afirmação não deixa de considerar o facto de o grupo 2 da FESc ter apresentado resultados no IAP mais baixos

do que o grupo 1, no entanto, estas diferenças não foram significativas.
21 De acordo com a versão original da FES, a escala “Relação” avalia a percepção do sujeito quanto ao grau de conflito,

coesão e expressividade no contexto familiar. Ainda que a versão retrospectiva da escala, utilizada nesta investigação,

não descrimine estas dimensões, o raciocínio que desenvolvemos é construído “supondo” que as mesmas são avaliadas.
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Poder-se-á ainda olhar estes resultados à luz do conceito introduzido por Napier (cit. por

Bartle-Haring & Sabatelli, 1998) – “displaced reenactment”. Segundo este, as dinâmicas

na família de origem influenciam a dinâmica parental quando cada um dos parceiros

procura integrar padrões de relação aprendidos na família de origem na sua actual

relação. Desta forma, a relação parental tornar-se-ia um espaço de repetividade, talvez de

reprodução, de processos de relação funcionais e disfuncionais que estiveram presentes

na família de origem explicando a concordância entre a percepção do clima relacional na

família de origem e a avaliação da aliança parental (i.e., quanto melhor a percepção do

clima relacional na família de origem, melhor a aliança parental).

Exposto isto, fica por esclarecer o quê e como se dá a relação de influência encontrada. A

partir das investigações revistas aquando do enquadramento conceptual foram referidos

vários autores que se debruçaram sobre os mecanismos que explicam a relação entre

experiências na família de origem e futuras relações (amorosas, conjugais e parentais).

Com base nesses dados poderíamos pensar que os mecanismos de modelagem e/ou de

aprendizagem social explicariam a relação por nós encontrada. Se no primeiro caso a

relação encontrada será fruto da integração e “cópia” de modelos de relacionamento

aprendidos (modelagem), no segundo caso, essas experiências inculcam certas

características no indivíduo que, iram influenciam futuras relações (aprendizagem social).

Estas são apenas hipóteses especulativas e possíveis sementes para futuras investigações.

Esta discussão não poderia terminar sem considerarmos outro factor explicativo da

relação encontrada entre a percepção do clima relacional na família de origem e a aliança

parental. Referimo-nos às relações tecidas por um indivíduo com a sua família de origem

no momento actual. Como nos diz Elka_m (2007), as nossas vidas e aquilo que

experienciamos é fruto das nossas histórias de vida, mas não só. São na verdade os

acontecimentos presentes que desencadeiam ou reavivam as vivências e crenças

enraizadas na nossa história. Passado e presente desempenham um papel, cada um

efectivamente necessário, mas nenhum deles suficiente por si só. Queremos pois chamar

a atenção para o facto de que a recordação das experiências passadas não ocorre num

vácuo, mas sim impregnada de influências das relações que ainda hoje se mantêm com a

família de origem. Simons e colaboradores (1993) recorrendo, como nós, a medidas

retrospectivas de experiências na família de origem chamam a atenção para este facto,
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referindo como estas avaliam algo que terá ocorrido há vários anos. A relação que os

sujeitos mantém actualmente com os respectivos pais é um factor que não pode ser

negligenciado quando se recorre a estas medidas. Neste sentido, as memórias reavivadas

por medidas retrospectivas poderão estar coloridas por factores afectivos e pela relação

que o sujeito mantém actualmente com os seus pais (Baucom, Sayers & Duhe; Watson &

Clark; citados por Simons et al., 1993). Face ao exposto, os resultados obtidos devem ser

lidos com precaução, na medida em que podem expressar não só o impacto da percepção

de relações passadas, como também as relações que ainda hoje se mantêm com o núcleo

familiar de origem.

2. As diferenças entre homens e mulheres

Análises posteriores demonstraram que a influência da percepção do clima relacional na

família de origem sobre a aliança parental não é linear e que, apenas no caso das

mulheres, esta influência é significativa. Propomo-nos a olhar estas diferenças tendo em

consideração os vínculos que homens e mulheres desenvolvem com a família e os papéis

que são atribuídos a cada um deles.

Se considerarmos diferentes os caminhos de desenvolvimento dos homens e das

mulheres, poderemos encontrar a chave para estas diferenças. “There as always been a

‘his’ and a ‘her’ version of human development” (Bernard, citado por Carter e

McGoldrick, 1989).  A separação, autonomização, e diferenciação têm sido consideradas

como funções chave no processo de desenvolvimento do homem, enquanto que o

investimento nos cuidados (caring) e nos laços de vinculação, apego e interdependência,

têm sido associados ao desenvolvimento da mulher (Carter & McGoldrick, 1989). Assim

como nos diz Miller (citado por Carter e McGoldrick, 1989), no caso da mulher, o

desenvolvimento do sentido de self organiza-se em torno da sua capacidade para

desenvolver e manter relações. O seu sentido de identidade está intrinsecamente ligado às

relações que estabelece, sendo que a completa autonomia é fictícia. No processo de

socialização da mulher, haverá um maior enfoque numa dimensão relacional

comparativamente aos rapazes a quem é inculcada a independência (Carter &

McGoldrick, 1989). “…boys may be directed away from the home as early as preschool

whereas girls are being socialized towards family relationships” (Carter & McGoldrick,
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1989, p. 45). Se no caso do desenvolvimento da mulher for de facto mais peremptória

esta dimensão relacional, justifica-se o papel mais forte das lembranças relativas às

relações na família de origem, em particular, a sua influência sobre relações presentes,

i.e., a aliança parental.

3. Voando alto…: Transformações da relação entre a percepção do clima relacional e a

aliança parental ao longo do tempo de experiência parental

O título desta secção quer colocar em evidência que a análise e discussão dos resultados

assume-se como exploratória sendo necessário, a nosso ver, novas investigações que nos

elucidem sobre o padrão de resultados encontrados que, como exposto (vide anexo XVI)

se assumem complexos.

Propusemo-nos explorar se a percepção do clima relacional na família de origem exercia

a mesma influência sobre a aliança parental em diferentes etapas do tempo de experiência

parental. Foi, de facto, o que verificamos, pelo que poderemos dizer que em diferentes

etapas da vida parental, a percepção do clima relacional na família de origem interfere

com a avaliação da aliança parental. No entanto, não se verifica um padrão linear, i.e.,

uma percepção menos positiva do clima relacional na família de origem não implicou,

necessariamente, uma avaliação menos positiva da aliança parental nas diferentes etapas

da experiência parental (tenha-se como exemplo, a divergência entre o grupo 1 e 2 da

FESc). Na realidade, obtivemos um padrão complexo de resultados que podem ser

analisados comparando os diferentes grupos definidos pela FESc a cada etapa (de que

modo diferem na avaliação da aliança parental em cada etapa). Outro olhar, considera a

análise da qualidade da aliança parental apresentada por cada grupo ao longo das etapas

de experiência parental

Sem termos conhecimento da significância das variações observadas, avançamos com

uma leitura a olho nu para algumas das particularidades do padrão de resultados.

Verificamos que naquela que será uma “primeira etapa” da vida parental – menos de 6

anos de experiência –, os grupos definidos pela FESc avaliam a aliança parental de forma

semelhante, independentemente da percepção que têm do clima relacional na família de

origem. A leitura que a seguir propomos implica que atendemos à aliança parental, não

como um constructo diádico (Van Egeren et al., 2004), mas como um constructo triádico
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(McHale et al., 2004) na medida em que “the coparenting enterprise is concerned only

and always with the guidance and upbringing of one or more children for whom the

caregiving individuals share responsability” (p.223). Propomo-nos a ler os resultados

considerando as mudanças de comportamento parental que ocorrem em função da idade

da criança, reflectindo as adaptações parentais às mudanças desenvolvimentais dos filhos

(Orlanda, 2005). Neste sentido, o facto de se observar uma diferenciação dos resultados

apenas a partir dos 6 anos de experiência parental, poderá estar relacionado com as

transformações que ocorrem ao nível individual e familiar. Como nos diz Alarcão (2002),

“mesmo para as crianças que frequentaram a creche e/ou o jardim infantil, a entrada na

escola primária representa algo de significativamente diferente, tanto na vivência

interna da família, quanto no estabelecimento das suas relações com outros sistemas”

(p.153). Trata-se de uma época em que a criança começa a expressar o movimento de

separação e autonomização a par com todo um reajuste de papéis e de funções,

nomeadamente, ao nível do exercício parental e gestão das relações entre pais e filho

(Alarcão, 2002). Será talvez a crescente autonomização da criança que justifica as

diferenças que entretanto se expressam?

Nos primeiros anos de vida, segundo Orlanda (2005), “os pais funcionam em termos da

percepção que têm das habilidades da criança e da previsão que fazem da forma de

reagir destas às tentativas de controlo [recorrendo] a técnicas de afirmação do poder e

menos raciocínio com as crianças mais novas” (p.99). Entretanto, como nos diz Alarcão

(2002), é na idade escolar, que as crianças começam a procurar níveis de autonomia cada

vez maiores. “Na gestão das relações entre pais e filhos (…) Os pais, continuando a

proteger os filhos (…) têm que ir dando cada vez mais autonomia ao mesmo tempo que

vão impondo, também, um conjunto cada vez mais complexo de regras e normas de

actuação” (p.159). Nesta altura, a negociação surge como ferramenta na relação pais-

filho, essencial no processo de separação e autonomização da criança (Alarcão, 2002).

Poder-se-á dizer que face a estas modificações os pais deixam de poder recorrer apenas a

técnicas de afirmação de poder, sendo necessárias outras estratégias de relação com

alguém que, progressivamente, começa a ganhar uma identidade própria (o filho). Assim,

perante estes desafios relacionais, as memórias quanto às experiências relacionais

passadas seriam reavivadas enquanto modelos (a seguir ou não) que o indivíduo
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transporta para as relações parentais (com o parceiro e filho). Por outro lado e levando

este raciocínio mais além, poder-se-ia pensar que esta seria determinante no processo de

encontre e ajuste entre modelos parentais que cada um dos pais trás consigo. Será talvez

nesta altura que de forma mais evidente os pais se deparam com “quatro definições de

parentalidade que se articulam segundo o jogo de espelhos seguinte: ‘eis como eu me

vejo enquanto pai, se tu fores a mãe que eu desejo que sejas; eis como eu vejo que tu me

vês como pai, a partir dos comportamentos de mãe que tu me mostras!’” (Benoit et al.,

p.369, citado por Alarcão, p.143). Neste encontro de modelos, a forma como os pais são

capazes de conjugar os seus modelos, poderia explicaria a diferenciação de resultados

que se observou. Assim, uma melhor articulação poderia conduzir a uma maior satisfação

com a aliança parental (e vice-versa).

Para além do exposto, ainda que nos seja impossível de averiguar a significância das

diferenças observadas entre e dentro dos grupos definidos pela FESc ao longo do tempo

de experiência parental, sobressaiu aos nossos olhos o padrão de resultados obtidos pelo

grupo 1 da FESc (i.e., o grupo com uma percepção menos positiva do clima relacional na

família de origem) aquando dos 6-10 anos de experiência parental. O facto deste grupo

apresentar uma avaliação mais positiva da aliança parental, pode ser o espelho de que não

estamos destinados a repetir os padrões de relacionamento outrora vividos. Neste sentido,

tal como nos dizem Siegel & Hartzell (2003), a forma como o indivíduo dá sentido a sua

vida, a forma como integra o seu passado, pode conduzi-lo a ultrapassar as limitações de

experiências passadas e criar novas formas de vida e de relacionamento e neste sentido,

colmatar as experiências passadas menos positivas. Especulamos num mesmo sentido

que Alarcão (2002) propondo que a avaliação mais positiva da aliança parental pelo

grupo 1 da FESc, pode representar a tentativa por parte da mulher para procurar viver

com o seu parceiro o que não teve no passado.

Entretanto, o facto de o grupo 1 da FESc apresentar os resultados mais elevados na

avaliação da aliança parental, destaca-se também quando comparado com o grupo 2 da

FESc. Esta diferença é de alguma forma desconcertante, porque estes são os grupos com

uma percepção menos positiva do clima relacional de origem. Uma possível explicação,

uma mera hipótese, leva-nos a crer que se trata de duas faces de uma mesma moeda, duas

formas do passado influenciar o presente. Assim, no caso do grupo 1 da FESc,
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poderíamos estar perante a tendência a repetir modelos de relacionamento presentes na

família de origem, que seriam menos positivos, talvez marcados pela maior

conflitualidade, menor expressividade e coesão, ingredientes que seriam fundamentais

para o estabelecimento de uma aliança parental.

Para lá das hipóteses lançadas, para compreender o padrão de resultados obtidos (quer ao

compararmos os grupos da FESc, quer olhando para a evolução de cada um deles ao

longo do tempo) seriam necessárias análises que fogem do escopo do nosso estudo. No

entanto, uma possível explicação para a divergência de resultados ao longo do tempo de

experiência parental deve, a nosso ver, considerar a panóplia de factores que na nossa

análise não foram considerados. Factores relacionais e individuais. A este nível, as

características da criança (e.g., características temperamentais) e dos pais com certeza

contribuem para as diferenças de resultados. Sobre as características dos pais tenha-se,

como exemplo, que Talbot e McHale (citado por McHale et al., 2004) e Van Egeren

(citado por McHale et al., 2004) verificaram que as características de personalidade

afectam a capacidade dos pais desenvolverem relações triangulares na família, com o

parceiro e com o filho.

Outros factores, relativos ao contexto terão com certeza um papel determinante, quer o

contexto actual, quer o passado em que se desenvolvia o clima relacional na família de

origem. Se considerarmos uma perspectiva ecológica, como proposta por Brofenbrenner

(1979), entende-se uma diversidade de factores que poderão estar em jogo. Factores

relativos ao microssistema (e.g., as características da família), ao messosistema (e.g., a

interacção da família com outros sistemas, como a escola), ao exossistema (e.g., o

trabalho), e ao macrossistema (e.g., o contexto social e cultural). Em conjunto, estes

factores poderão estar (e estarão com certeza) em jogo, justificando a complexa rede de

resultados que se observou.

Apesar da complexidade dos resultados obtidos, deixamos este como um possível desafio

a novas investigações apurarem e explorarem. Serão estes resultados replicados noutras

situações? Questionamo-nos sobretudo, se futuros estudos iram verificar uma

indiferenciação na qualidade da aliança parental nos primeiros anos de experiência

parental e de que forma irão manifestar-se diferentes grupos que guardam diferentes

memórias do seu passado.
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4. Eles mais satisfeitos do que elas…

Os resultados obtidos demonstraram existirem diferenças entre homens e mulheres na

avaliação da aliança parental. No entanto os nossos resultados contradizem os dos autores

do IAP, Abidin e Brunner (1989), sendo os homens quem apresentaram uma avaliação

mais positiva da aliança parental.

Propomo-nos ler estes resultados considerando certos factores contextuais e sociais. Os

resultados mais baixos no caso das mulheres poder-se-ão dever ao facto destas serem nos

dias de hoje, multifacetadas. Tal como referido por Relvas e Alarcão (2002) as

transformações sociais ocorridas na segunda metade do séc. XX, com a maior

participação da mulher no mundo do trabalho, não significaram que a mulher se tenha

libertado do seu papel tradicional na família verificando-se muitas vezes a acumulação de

trabalho doméstico e profissional, conduzindo ao desgaste físico e psicológico. Assim

como afirmam Carter e McGoldrick (1989), na sociedade de hoje é a mãe que de uma

forma mais evidente se divide entre as responsabilidades relativas aos cuidados com os

filhos e à lida da casa (housework) ao mesmo tempo que trabalham fora de casa. Ainda,

segundo Torres (2004), no contexto português, apesar de se verificar uma crescente

participação do homem na esfera familiar, nas tarefas domésticas e cuidados com os

filhos, a partilha de responsabilidades está longe de ser igualitária. Por outro lado, o

estereótipo ainda vigente na sociedade, relativo aos papéis da mulher e do homem,

perpetua a desigualdade de papéis e a desigual distribuição de tarefas (Matta & Knudson-

Martin, 2006).

Face a estes dados, poder-se-á dizer que a acumulação de responsabilidades, profissionais

e familiares, a ausência de (uma real) equidade na distribuição de responsabilidades

podem em conjunto contribuir para a “sobrecarga física, psicológica e intelectual”

(Relvas & Alarcão, 2002, p. 313) a par com uma avaliação menos positiva da relação

parental. Assim como diz Jessica Bernard (citado por Carter & McGoldrick, 1989) “‘his’

marriage is very different, and a great deal more satisfying, than ‘her’ marriage” (p.30).

Poder-se-á dizer que por mais que o pai assuma um papel mais activo, estarão ainda

vigentes as desigualdades na distribuição das funções parentais conduzindo, no caso da

mulher, a: menor satisfação com a distribuição de responsabilidades, e

consequentemente, a uma avaliação menos positiva da aliança parental.
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Ainda, outro dado que nos permite nova compreensão dos resultados é-nos fornecido por

Wortman, Biernat e Lang (citados por Relvas & Alarcão, 2002) segundo os quais as

mulheres tendem a fazer julgamentos mais críticos quanto ao seu desempenho dos seus

papéis familiares comparativamente aos homens. Esta avaliação mais crítica poderá

justificar ou pelo menos contribuir para uma avaliação menos positiva que as mulheres

fazem da relação e, necessariamente, do seu empenho e do seu parceiro.

Estes resultados podem, no entanto, ser interpretados de uma outra forma. Como nos

relembram Carter e McGoldrick (1989) o pai raramente tem alguma experiência com

crianças aquando do nascimento do seu próprio filho, “so they need to learn the skills of

intimacy with the child” (p. 45). A este nível, as progressivas mudanças ao nível das

expectativas sociais sobre o desempenho de papéis parentais, têm conduzido a uma

redefinição do papel do pai daquele que garante o sustento da família, para o que está

mais envolvido nos cuidados diários dos filhos nas diversas idades (Matta & Knudson-

Martin, 2006). Face a estas “reformas”, poder-se-á pensar que o pai, vendo-se capaz de

desempenhar as tarefas que até há poucos anos eram para si tabu, apresenta uma

avaliação mais positiva da aliança que desenvolve com a sua parceira. Neste sentido,

mesmo os resultados das mulheres não significariam uma avaliação pejorativa da aliança

parental, expressando sim, a consciência por parte dos pais de que têm um papel mais

participativo numa área que sempre foi considerada como uma função da mulher.

5. O casal e a equipa: Dois universos distintos?

Considerámos no nosso estudo a exploração do papel da relação conjugal na expressão da

aliança parental. Poderiam as transformações ocorrentes na relação conjugal afectar a

aliança parental? Com esta questão em mente recorremos à duração da relação conjugal

como indicador da estabilidade conjugal (Narciso, 2001). Dito de outra forma, como

indicador da evolução da qualidade e satisfação conjugal – inerente à própria estabilidade

(Relvas & Alarcão, 2002).

Analisamos a relação entre estes dois universos relacionais, na medida em que a aliança

parental pode ser considerada como parte da dinâmica conjugal ainda que diferenciada da

relação amorosa (Weissman e Cohen, cit. por Abidin & Brunner, 1995). Sendo a duração

da relação conjugal um indicador da evolução da qualidade/estabilidade conjugal, o facto
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de não se terem observado mutações significativas na aliança parental considerando este

factor temporal, pode ser um apoio à noção de que estes dois universos relacionais se

desenvolvem de forma independente. Estes resultados suportam a noção de que estas

duas dinâmicas relacionais têm uma vida diferenciada que, embora inter-actuantes

(Schoppe et al., 2001), percorrem o seu próprio trilho de desenvolvimento, representando

a aliança parental o laço que se constrói entre parceiros, um laço que persiste

independentemente da relação conjugal (Cowan & McHale, 1996, citado Schoppe et al.,

2001). Estes resultados vão ao encontro da ideia de que apesar dos sistemas conjugal e

coparental serem sistemas coexistentes, são pouco evidentes os laços entre estes domínios

familiares (McHale et al., 2004).

Esta análise não ficaria completa se não considerássemos possíveis limitações nesta

análise. Todo o nosso estudo incidiu sobre os dados de uma amostra independente, sobre

diferentes sujeitos, em diferentes etapas da vida (familiar, conjugal, parental). O que na

realidade avaliámos foi a percepção da aliança parental por sujeitos que se encontram em

diferentes etapas da relação conjugal. Neste sentido, não nos é possível realizar como a

aliança evolui no tempo conjugal, sendo que, para isso, poderíamos pensar em estudos

longitudinais onde fosse possível acompanhar o nascimento e desenvolvimento da aliança

parental a par das transformações que ocorrem na relação conjugal. Por outro lado,

embora o tempo da relação conjugal seja um indicador da estabilidade conjugal, outros

indicadores da qualidade, ou, da estabilidade da relação conjugal (e.g., medidas directas

da satisfação conjugal), poderiam ser mais indicados para analisar a relação ou,

intercepção entre estes dois universos relacionais.

6. Esta relação existe pelos nossos filhos, mas somos nós a controlá-la

Propusemo-nos explorar de que forma a aliança parental era influenciada pela idade e

sexo dos filhos, sendo que, os resultados demonstraram não existir diferenças

significativas na avaliação da aliança parental quando considerando estes factores.

Na medida em que a aliança parental tem por motivo de existência uma (pelo menos

uma) criança, faria sentido que essa relação fosse de alguma forma moldada pelas

características da criança. Como refere McHale et al. (2004), nem sempre é possível

caracterizar a aliança parental sem termos em consideração em relação a qual criança é
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que essa aliança é formada. Os resultados obtidos apontaram num outro sentido, podendo

de alguma forma expressar que a aliança parental é distinta de outras esferas de

relacionamento, nomeadamente, da relação pais-filhos e do sistema familiar como um

todo (Shoppe et al., 2001; Van Egeren & Hawkins, 2004). Face aos resultados,

questionamo-nos se aliança parental, ainda que existindo em função de uma criança será

antes de mais o espelho da relação inter-ajuda/cooperação entre os pais?

Uma possível explicação para os resultados obtidos tem que ver com a medida da aliança

parental. Ao responder ao inventário da aliança parental, as questões colocadas

concentram-se na relação tecida entre parceiros (ainda que referindo-se a um terceiro

elemento, o filho), sendo pedido aos sujeitos que reportem a sua percepção das suas

atitudes e/ou comportamentos e as do parceiros (e.g., 8º. O pai e eu concordamos sobre o

que o nosso filho deve ou não fazer; item 14º. O pai facilita-me o trabalho de ser mãe;

item 20º. O pai e eu temos os mesmos objectivos para o nosso filho). Face a esta

condição, o enfoque na relação entre os sujeitos, poderá de alguma forma esconder o

papel das variáveis relativas à criança?

V – Conclusões

Entrámos para esta investigação com a noção de que as nossas vidas são fruto de uma

história e, como tal, o capítulo que hoje cada um de nós vive, é de alguma forma colorida

por capítulos passados, que lhes dão forma e sentido. Saímos deste estudo convictos que

as relações que tecemos na nossa infância e juventude, junto da nossa família, têm um

papel a desempenhar nas relações que tecemos ao longo da vida em particular, sobre a

esfera parental. Face aos resultados que obtivemos, podermos dizer que quanto melhor

for contexto relacional em que crescermos (ou, o contexto em que lembramos ter

crescido), mais aptos estaremos a desenvolver relações, também elas, avaliadas como

satisfatórias? Os nossos resultados levam-nos a crer que sim…

Nesta investigação olhámos mais de perto para a relação que se tece entre os pais, aquela

relação apelidada de aliança parental e verificamos que ela é vivida, percebida,  de

diferentes formas por homens e mulheres. Permanece em nós a incerteza quanto à
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ausência de uma influência das características dos filhos sobre esta dinâmica relacional,

ao que, em futuras investigações, outros indicadores e formatos de investigação poderão

ser considerados.

Em conjunto, as questões que lançamos, pretendem dar continuidade ao ciclo que é uma

investigação – recursiva. Começamos com questões, buscamos as respostas para

terminarmos com novas perguntas, novas inquietações – questões que poderão ser

exploradas em futuras investigações.
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ANEXOS



Anexo I – Caracterização sócio-demográfica da amostra

N % N %
Sexo
Masculino
Feminino

181
173

51,1
48,9

Idade
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

19
134
167
32
2

5,4
37,9
47,2
9
0,6

Origem étnica
Caucasiana
Africana
Caucasiana-africana
Outra

347
3
2
1

98
0,8
0,6
0,3

Habilitações Literárias
0-4 anos de escol.
5-6 anos de escol.
7-9 anos de escol.
10-12 anos de escol.
Frequência universitária
Ensino Superior

9
14
50
92
30
158

2,5
4
14,1
26
8,5
44,6

Nível socio-económico
NSE baixo
NSE médio
NSE médio-alto e alto

42
153
159

11,9
43,2
44,9

Zona de Residência Habitual
Norte
Centro
Grande Lisboa
Alentejo
Algarve
Arquipélago da Madeira
Arquipélago dos Açores
Outra

22
81
194
9
20
9
18
1

Duração da Relação
(União de facto)
2-4 anos
5-9 anos
10-14 anos
15-19 anos
≥ 20 anos

7
10
3
1
1

2
2,8
0,8
0,3
0,3

Situação Relacional
Casamento
União de facto

329
24

92,9
6,8

Duração da Relação
(Casamento)
0-4 anos
5-9 anos
10-14 anos
15-19 anos
 ≥ 20 anos

18
61
62
94
91

5,1
17,2
17,5
26,6
25,7

Idade dos filhos
Pré-escolares
Escolares
Adolescentes (10-17)
Jovens adultos
Mistos

81
34
58
23
158

22,9
9,6
16,4
6,5
44,6

Agregado Familiar
Nuclear
Nuclear + alargada

333
21

94,1
5,9

Agregado familiar (família de
origem)
Nuclear
Nuclear + alargada
Monoparental
Monoparental+alargada
Nuclear de recasamento
Família alargada/outros

281
38
16
7
2
9

79,4
10,7
4,5
2
0,6
2,5



Anexo II – Questionário dados sócio-económicos



Questionário Geral

Data_________________

É muito importante que leia atentamente e responda a todas as questões. Deixar questões em branco inutiliza todo o
questionário e impossibilita que as suas respostas sejam incluídas na investigação.

Quando não tiver a certeza acerca de um valor ou resposta, por favor, responda com dados aproximados.

Parte I- Dados Sócio-Demográficos

1. Sexo
 Masculino
 Feminino

2. Escolaridade
 0 a 4 anos de escolaridade  5- 6 anos de escolaridade
 7-9 anos de escolaridade  10-12 anos de escolaridade
 Frequência universitária  Ensino superior

3. Origem étnica/racial
_____________________

4. Idade
________

5. Profissão ou Ano Escolar se for Estudante
_____________________________

6. Zona de Residência Habitual
 Norte  Centro  Grande Lisboa                Arquip. Açores
 Algarve   Alentejo  Arquip. Madeira              Outra  _______________

7. Estado Civil
 Casado(a) Desde ________  Divorciado(a) Desde ________
 Solteiro/a  Viúvo(a)

8. Habita com
________________________________________________________________________

9. Situação Relacional
 Casamento Quantos casamentos teve anteriormente?_____

 União de Facto (igual ou superior a 2anos)     Desde _____________
Quantas uniões de facto teve anteriormente?_____

10. Filhos (biológicos/adoptivos/enteados)
 Sem filhos

     Gravidez actual
     Com filhos
    Número de filhos biológicos _______     Idades _________
    Número de filhos adoptivos  _______    Idades _________
    Número de enteados ____________     Idades _________

11. Acompanhamento psicológico ou psiquiátrico
 Nunca teve
 Teve no passado
 Tem actualmente

12. Religiosidade
 Não Crente  Crente Não Praticante  Crente Praticante

Qual a religião? __________________________________________



Anexo III – Escala Relação da FES (versão retrospectiva)



FAMILY ENVIRONMENT SCALE – FES
Rud olf  H .  Moos & Bern ice S.  Moos,  1986

(Ad aptaçã o Por t uguesa :  P .  Men a Mato s  &  A.  M.  Fon ta ine,  1992

Ver são Re t rospe c t iva:  P .  Pa scoal  &  I .  N arc iso )

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre a sua família. Leia atentamente

cada uma das frases e assinale com uma cruz (X ) a resposta que melhor exprime as suas relações

familiares com as pessoas com quem vivia no início da adolescência (entre os 10 e os 15 anos), tendo

em conta as seis alternativas de resposta

Discordo

totalmente
Discordo Discordo

moderadamente
Concordo

Moderadamente Concordo Concordo
totalmente

     

1. Na minha família ajudávamo-nos uns aos outros.           
2. Quase sempre na minha família não contávamos o que sentíamos uns

aos outros.
          

3. Na minha família nós zangávamo-nos muitas vezes.           
4. Normalmente quando estávamos em casa parece que só estávamos a

passar o tempo.
          

5. Em casa podíamos falar de tudo o que queríamos.           
6. As pessoas da minha família mostravam poucas vezes que estavam

zangadas.
          

7. Gostávamos bastante de fazer coisas em família.           
8. Quando descarregávamos os nossos problemas, havia sempre alguém

que ficava preocupado.
          

9. As pessoas da minha família às vezes ficavam tão nervosas que
atiravam coisas pelo ar.

          
10. Sentíamo-nos muito unidos na minha família.           
11. Contávamos uns aos outros os nossos problemas pessoais.           
12. Quase nunca as pessoas da minha família perdiam a cabeça.           
13. Normalmente ninguém se oferecia para fazer alguma coisa que tivesse

que ser feita em casa.
          

14. Se nos apetecesse fazer qualquer coisa em cima da hora, então fazíamo-
lo.

          
15. As pessoas da minha família criticavam-se muitas vezes umas às

outras.
          

16. Podíamos realmente contar uns com os outros na minha família.           
17. Em minha casa havia sempre alguém que se aborrece, quando alguém

se queixava.
          

18. As pessoas da minha família às vezes agrediam-se fisicamente.           



19. Na minha família sentíamo-nos pouco unidos.           
20. As questões de dinheiro e de pagamento de contas eram faladas

abertamente em minha casa.
          

21. Se existe alguma zanga na minha família tentávamos esconder o
problema e manter a paz.

          
22. Nós dávamo-nos mesmo bem uns com os outros.           
23. Geralmente tínhamos cuidado com o que dizíamos uns aos outros.           
24. Na minha família cada um queria ser melhor que o outro.           
25. Tínhamos muito tempo e atenção uns para os outros.           
26. Na minha família começávamos muitas vezes a conversar sobre várias

coisas.
          

27. Na minha casa achávamos que não servia de nada estar a gritar.           

Discordo

totalmente
Discordo Discordo

moderadamente
Concordo

moderadamente Concordo Concordo
totalmente

     

As pessoas com quem vivia no início da adolescência (entre os 10 e os 15 anos) eram:

______________________________________________________________________________



Anexo IV – Inventário da Aliança Parental



Versão “Mãe”
Universidade de Lisboa

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Inventário de Aliança Parental (IAP)

Autor: R. R. Abidin, 1995
Versão Portuguesa: Marta Pedro & M. Teresa Ribeiro, 2007

Versão Experimental
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Exemplo:

O pai e eu vamos ao cinema. (Se forem algumas vezes ao cinema, deverá assinalar
“4”)

5 4 3 2 1

1. O pai gosta muito de estar sozinho com o nosso filho. 5 4 3 2 1

2. Durante a gravidez, o pai manifestou confiança na minha capacidade de ser boa
mãe. 5 4 3 2 1

3. Quando há um problema com o nosso filho, o pai e eu tentamos encontrar uma boa
solução em conjunto.

5 4 3 2 1

4. O pai e eu entendemo-nos bem em tudo o que se refere ao nosso filho. 5 4 3 2 1

5. O pai está disposto a fazer sacrifícios pessoais para ajudar a tomar conta do nosso
filho.

5 4 3 2 1

6. Acho interessante falar sobre o nosso filho com o pai. 5 4 3 2 1

7. O pai presta-lhe muita atenção. 5 4 3 2 1

8. O pai e eu concordamos sobre o que o nosso filho deve ou não fazer. 5 4 3 2 1

9. Sinto-me próxima do pai quando o vejo a brincar com o nosso filho. 5 4 3 2 1

10. O pai sabe lidar bem com crianças. 5 4 3 2 1

11. O pai e eu somos uma boa equipa. 5 4 3 2 1

12. O pai acha que sou uma boa mãe. 5 4 3 2 1

13. Acho que o pai é um bom pai. 5 4 3 2 1

14. O pai facilita-me o trabalho de ser mãe. 5 4 3 2 1

15. O pai e eu vemos o nosso filho da mesma forma. 5 4 3 2 1

16. O pai e eu descreveríamos o nosso filho basicamente da mesma maneira. 5 4 3 2 1

17. Se o nosso filho precisa de ser castigado, o pai e eu concordamos habitualmente
quanto ao tipo de castigo.

5 4 3 2 1

18. Concordo com as ideias que o pai tem sobre o que é melhor para o nosso filho. 5 4 3 2 1

19. O pai diz-me que sou uma boa mãe. 5 4 3 2 1

20. O pai e eu temos os mesmos objectivos para o nosso filho. 5 4 3 2 1

Instruções: Os itens abaixo descritos referem-se ao que acontece entre a mãe e o pai da criança, ou o outro
adulto mais envolvido na educação do seu/sua filho(a). Se tiver mais do que um filho(a), responda por favor no
geral. Se não encontrar uma resposta que descreva exactamente aquilo que pensa, assinale a que mais se
aproxima da sua opinião.
A SUA PRIMEIRA REACÇÃO DEVERÁ SER A SUA RESPOSTA.



Versão “Pai”
Universidade de Lisboa

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Inventário de Aliança Parental (IAP)

Autor: R. R. Abidin, 1995
Versão Portuguesa: Marta Pedro & M. Teresa Ribeiro, 2007

Versão Experimental

Instruções: Os itens abaixo descritos referem-se ao que acontece entre o pai e a mãe da criança, ou o outro
adulto mais envolvido na educação do seu/sua filho(a). Se tiver mais do que um filho(a), responda por favor no
geral. Se não encontrar uma resposta que descreva exactamente aquilo que pensa, assinale a que mais se
aproxima da sua opinião.
A SUA PRIMEIRA REACÇÃO DEVERÁ SER A SUA RESPOSTA.
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Exemplo:

A mãe e eu vamos ao cinema. (Se forem algumas vezes ao cinema, deverá
assinalar “4”)

5 4 3 2 1

1. A mãe gosta muito de estar sozinha com o nosso filho. 5 4 3 2 1

2. Durante a gravidez, a mãe manifestou confiança na minha capacidade de ser bom
pai.

5 4 3 2 1

3. Quando há um problema com o nosso filho, a mãe e eu tentamos encontrar uma boa
solução em conjunto.

5 4 3 2 1

4. A mãe e eu entendemo-nos bem em tudo o que se refere ao nosso filho. 5 4 3 2 1

5. A mãe está disposta a fazer sacrifícios pessoais para ajudar a tomar conta do nosso
filho.

5 4 3 2 1

6. Acho interessante falar sobre o nosso filho com a mãe. 5 4 3 2 1

7. A mãe presta-lhe muita atenção. 5 4 3 2 1

8. A mãe e eu concordamos sobre o que o nosso filho deve ou não fazer. 5 4 3 2 1

9. Sinto-me próximo da mãe quando a vejo a brincar com o nosso filho. 5 4 3 2 1

10. A mãe sabe lidar bem com crianças. 5 4 3 2 1

11. A mãe e eu somos uma boa equipa. 5 4 3 2 1

12. A mãe acha que sou um bom pai. 5 4 3 2 1

13. Acho que a mãe é uma boa mãe. 5 4 3 2 1

14. A mãe facilita-me o trabalho de ser pai. 5 4 3 2 1

15. A mãe e eu vemos o nosso filho da mesma forma. 5 4 3 2 1

16. A mãe e eu descreveríamos o nosso filho basicamente da mesma maneira. 5 4 3 2 1

17. Se o nosso filho precisa de ser castigado, a mãe e eu concordamos habitualmente
quanto ao tipo de castigo.

5 4 3 2 1

18. Concordo com as ideias que a mãe tem sobre o que é melhor para o nosso filho. 5 4 3 2 1

19. A mãe diz-me que sou um bom pai. 5 4 3 2 1

20. A mãe e eu temos os mesmos objectivos para o nosso filho. 5 4 3 2 1



Anexo V – Distribuição de frequências absolutas da FESm

FESm

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2,19 1 ,3 ,3 ,3

2,59 1 ,3 ,3 ,6

2,63 2 ,6 ,6 1,2

2,85 1 ,3 ,3 1,5

2,89 1 ,3 ,3 1,8

2,93 2 ,6 ,6 2,3

3,04 1 ,3 ,3 2,6

3,11 5 1,4 1,5 4,1

3,15 6 1,7 1,8 5,9

3,26 1 ,3 ,3 6,2

3,30 3 ,8 ,9 7,0

3,33 1 ,3 ,3 7,3

3,37 2 ,6 ,6 7,9

3,41 4 1,1 1,2 9,1

3,44 2 ,6 ,6 9,7

3,48 2 ,6 ,6 10,3

3,52 3 ,8 ,9 11,1

3,56 5 1,4 1,5 12,6

3,59 3 ,8 ,9 13,5

3,63 2 ,6 ,6 14,1

3,67 7 2,0 2,1 16,1

3,70 3 ,8 ,9 17,0

3,74 2 ,6 ,6 17,6

3,78 3 ,8 ,9 18,5

3,81 4 1,1 1,2 19,6

3,85 1 ,3 ,3 19,9

3,89 3 ,8 ,9 20,8

3,93 1 ,3 ,3 21,1

3,96 3 ,8 ,9 22,0

4,00 4 1,1 1,2 23,2

4,04 4 1,1 1,2 24,3

4,07 6 1,7 1,8 26,1

4,11 11 3,1 3,2 29,3

Valid

4,15 6 1,7 1,8 31,1



4,19 5 1,4 1,5 32,6

4,22 3 ,8 ,9 33,4

4,26 7 2,0 2,1 35,5

4,30 4 1,1 1,2 36,7

4,33 8 2,3 2,3 39,0

4,37 10 2,8 2,9 41,9

4,41 8 2,3 2,3 44,3

4,44 10 2,8 2,9 47,2

4,48 9 2,5 2,6 49,9

4,52 10 2,8 2,9 52,8

4,56 1 ,3 ,3 53,1

4,59 5 1,4 1,5 54,5

4,63 11 3,1 3,2 57,8

4,67 15 4,2 4,4 62,2

4,70 11 3,1 3,2 65,4

4,74 14 4,0 4,1 69,5

4,78 9 2,5 2,6 72,1

4,81 11 3,1 3,2 75,4

4,85 6 1,7 1,8 77,1

4,89 9 2,5 2,6 79,8

4,93 5 1,4 1,5 81,2

4,96 6 1,7 1,8 83,0

5,00 5 1,4 1,5 84,5

5,04 7 2,0 2,1 86,5

5,07 5 1,4 1,5 88,0

5,11 3 ,8 ,9 88,9

5,15 5 1,4 1,5 90,3

5,19 4 1,1 1,2 91,5

5,22 7 2,0 2,1 93,5

5,26 2 ,6 ,6 94,1

5,30 2 ,6 ,6 94,7

5,33 2 ,6 ,6 95,3

5,37 3 ,8 ,9 96,2

5,41 1 ,3 ,3 96,5

5,48 4 1,1 1,2 97,7

5,52 2 ,6 ,6 98,2

5,56 1 ,3 ,3 98,5

5,59 1 ,3 ,3 98,8

5,70 1 ,3 ,3 99,1

5,74 1 ,3 ,3 99,4

5,78 1 ,3 ,3 99,7



6,00 1 ,3 ,3 100,0

Total 341 96,3 100,0

Missing System 13 3,7

Total 354 100,0



Anexo VI – Teste da Normalidade das distribuições e Homogeneidade das Variâncias

para o IAP tendo em consideração os seguintes factores:

. FESc

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

FES categorias Statistic df Sig. Statistic df Sig.

1,00 ,096 82 ,061 ,929 82 ,000

2,00 ,070 78 ,200(*) ,961 78 ,018

3,00 ,061 65 ,200(*) ,978 65 ,294

IAP

4,00 ,138 82 ,001 ,870 82 ,000

*  This is a lower bound of the true significance.

a  Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

Based on Mean ,377 3 303 ,770

Based on Median ,283 3 303 ,837

Based on Median and with

adjusted df
,283 3 282,684 ,837

IAP

Based on trimmed mean ,299 3 303 ,826



. Tempo de experiência parental

(na presente análise consideraram-se apenas os sujeitos com 1 filho)

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-WilkReclassificação Idade

Filhos IAP Statistic df Sig. Statistic df Sig.

pré-escolar (menos de 6) ,084 67 ,200(*) ,973 67 ,147

escolar (6-10) ,107 27 ,200(*) ,964 27 ,443

adolescente (11-14) ,139 21 ,200(*) ,958 21 ,477

IAP

adolescência intermédia

(15-18)
,221 24 ,004 ,905 24 ,028

*  This is a lower bound of the true significance.

a  Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

Levene

Statistic Df1 df2 Sig.

Based on Mean 1,290 3 135 ,280

Based on Median 1,223 3 135 ,304

Based on Median and with

adjusted df
1,223 3 134,989 ,304

IAP

Based on trimmed mean 1,302 3 135 ,276



. Idade da criança

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-WilkReclassificação Idade

Filhos IAP Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

pré-escolar (menos de 6) ,067 91 ,200(*) ,927 91 ,000

escolar (6-10) ,064 94 ,200(*) ,975 94 ,071

adolescente (11-14) ,067 69 ,200(*) ,941 69 ,003

IAP

adolescência intermédia

(15-18)
,113 92 ,005 ,933 92 ,000

*  This is a lower bound of the true significance.

a  Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Based on Mean 1,570 3 342 ,196
Based on Median 1,447 3 342 ,229
Based on Median and with
adjusted df 1,447 3 326,283 ,229

IAP

Based on trimmed mean 1,510 3 342 ,212



Anexo VII – Teste de Kruskal-Wallis para testar a influência da FESc sobre o IAP

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 350 81,1571 8,89002 39,00 95,00

FES categorias 310 2,4903 1,15115 1,00 4,00

Kruskal-Wallis Test

Ranks

FES categorias N Mean Rank

1,00 82 143,48

2,00 78 140,40

3,00 65 146,86

4,00 82 183,12

IAP

Total 307

Test Statistics(a,b)

IAP

Chi-Square 12,244

df 3

Asymp. Sig. ,007

a  Kruskal Wallis Test

b  Grouping Variable: FES categorias



Anexo VIII – ANOVA a um factor não paramétrica para obtenção das comparações

múltiplas através do teste post-hoc LSD de Fisher para avaliar diferenças entre os grupos

da FESc ao nível do IAP

Between-Subjects Factors

N

1,00 82

2,00 78

3,00 65

FES

categorias

4,00 82

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

FES categorias Mean Std. Deviation N

1,00 166,16463 101,063269 82

2,00 162,32692 101,367014 78

3,00 170,03077 96,417463 65

4,00 211,33537 103,232360 82

Total 178,07329 102,303264 307

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 125895,194(a

)
3 41965,065 4,133 ,007

Intercept 9580651,741 1 9580651,741 943,527 ,000

FESc 125895,194 3 41965,065 4,133 ,007

Error 3076687,907 303 10154,086

Total 12937582,75

0
307

Corrected Total 3202583,101 306

a  R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = ,030)



Estimated Marginal Means

FES categorias

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

FES categorias Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

1,00 166,165 11,128 144,267 188,062

2,00 162,327 11,410 139,875 184,779

3,00 170,031 12,499 145,436 194,626

4,00 211,335 11,128 189,438 233,233

Post Hoc Tests

FES categorias
Multiple Comparisons

Dependent Variable: Rank of IAP

LSD

95% Confidence Interval

(I) FES categorias (J) FES categorias

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Upper Bound Lower Bound

2,00 3,83771 15,937719 ,810 -27,52492 35,20034

3,00 -3,86614 16,734605 ,817 -36,79689 29,06462

1,00

4,00 -45,17073(*) 15,737237 ,004 -76,13885 -14,20262

1,00 -3,83771 15,937719 ,810 -35,20034 27,52492

3,00 -7,70385 16,923276 ,649 -41,00588 25,59818

2,00

4,00 -49,00844(*) 15,937719 ,002 -80,37107 -17,64581

1,00 3,86614 16,734605 ,817 -29,06462 36,79689

2,00 7,70385 16,923276 ,649 -25,59818 41,00588

3,00

4,00 -41,30460(*) 16,734605 ,014 -74,23536 -8,37384

1,00 45,17073(*) 15,737237 ,004 14,20262 76,13885

2,00 49,00844(*) 15,937719 ,002 17,64581 80,37107

4,00

3,00 41,30460(*) 16,734605 ,014 8,37384 74,23536

Based on observed means.

*  The mean difference is significant at the ,05 level.



Anexo  IX– ANOVA a dois factores não paramétrica, para avaliar o efeito de interacção

entre o sexo dos sujeitos e a FESc sobre o IAP

Between-Subjects Factors

Value Label N

1,00 82

2,00 78

3,00 65

FES

categorias

4,00 82

0 Masculino 1591.Sexo

1 Feminino 148

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

FES categorias 1.Sexo Mean Std. Deviation N

Masculino 185,15625 104,068009 48

Feminino 139,35294 91,543211 34

1,00

Total 166,16463 101,063269 82

Masculino 174,89773 99,020058 44

Feminino 146,05882 103,518536 34

2,00

Total 162,32692 101,367014 78

Masculino 174,53226 94,455098 31

Feminino 165,92647 99,409021 34

3,00

Total 170,03077 96,417463 65

Masculino 221,05556 89,644757 36

Feminino 203,72826 113,125383 46

4,00

Total 211,33537 103,232360 82

Masculino 188,37421 98,483067 159

Feminino 167,00676 105,468117 148

Total

Total 178,07329 102,303264 307



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 190864,810(a

)
7 27266,401 2,707 ,010

Intercept 9318208,256 1 9318208,256 925,101 ,000

FESc 142407,217 3 47469,072 4,713 ,003

Sexo 47363,153 1 47363,153 4,702 ,031

FESc * Sexo 14383,848 3 4794,616 ,476 ,699

Error 3011718,291 299 10072,636

Total 12937582,75

0
307

Corrected Total 3202583,101 306

a  R Squared = ,060 (Adjusted R Squared = ,038)

Estimated Marginal Means

FES categorias * 1.Sexo

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

FES categorias 1.Sexo Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

Masculino 185,156 14,486 156,649 213,6641,00

Feminino 139,353 17,212 105,481 173,225

Masculino 174,898 15,130 145,123 204,6732,00

Feminino 146,059 17,212 112,187 179,931

Masculino 174,532 18,026 139,059 210,0053,00

Feminino 165,926 17,212 132,054 199,799

Masculino 221,056 16,727 188,138 253,9734,00

Feminino 203,728 14,798 174,608 232,849



Anexo X – Teste de Kruskal-Wallis para explorar a interacção entre a FESc e o IAP

discriminando os resultados obtidos por homens e mulheres

Descriptive Statistics

1.Sexo N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 180 82,3722 7,68953 62,00 95,00Masculino

FES categorias 159 2,3459 1,13621 1,00 4,00

IAP 170 79,8706 9,86631 39,00 95,00Feminino

FES categorias 151 2,6424 1,15091 1,00 4,00

Kruskal-Wallis Test

Ranks

1.Sexo FES categorias N Mean Rank

1,00 48 78,41

2,00 44 73,82

3,00 31 73,58

4,00 36 95,21

Masculino IAP

Total 159

1,00 34 63,37

2,00 34 65,56

3,00 34 74,37

4,00 46 89,43

Feminino IAP

Total 148

Test Statistics(a,b)

1.Sexo IAP

Chi-Square 5,390

Df 3

Masculino

Asymp. Sig. ,145

Chi-Square 9,375

Df 3

Feminino

Asymp. Sig. ,025

a  Kruskal Wallis Test

b  Grouping Variable: FES categorias



Anexo XI – ANOVA a um factor não paramétrica seguida do teste post-hoc de Fisher

para avaliar as diferenças entre os grupos definidos pela FESc apenas na amostra de

mulheres

Between-Subjects Factors

1.Sexo N

1,00 48

2,00 44

3,00 31

Masculino FES

categorias

4,00 36

1,00 34

2,00 34

3,00 34

Feminino FES

categorias

4,00 46

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo FES categorias Mean Std. Deviation N

1,00 185,15625 104,068009 48

2,00 174,89773 99,020058 44

3,00 174,53226 94,455098 31

4,00 221,05556 89,644757 36

Masculino

Total 188,37421 98,483067 159

1,00 139,35294 91,543211 34

2,00 146,05882 103,518536 34

3,00 165,92647 99,409021 34

4,00 203,72826 113,125383 46

Feminino

Total 167,00676 105,468117 148



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 52878,260(a) 3 17626,087 1,847 ,141

Intercept 5511719,033 1 5511719,033 577,416 ,000

FESc 52878,260 3 17626,087 1,847 ,141

Error 1479550,225 155 9545,485

Total 7174518,750 159

Masculino

Corrected Total 1532428,484 158

Corrected Model 102989,927(b

)
3 34329,976 3,226 ,024

Intercept 3901926,436 1 3901926,436 366,720 ,000

FESc 102989,927 3 34329,976 3,226 ,024

Error 1532168,066 144 10640,056

Total 5763064,000 148

Feminino

Corrected Total 1635157,993 147

a  R Squared = ,035 (Adjusted R Squared = ,016)

b  R Squared = ,063 (Adjusted R Squared = ,043)

Estimated Marginal Means

FES categorias * 1.Sexo

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

FES categorias 1.Sexo Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

Masculino 185,156 14,486 156,649 213,6641,00

Feminino 139,353 17,212 105,481 173,225

Masculino 174,898 15,130 145,123 204,6732,00

Feminino 146,059 17,212 112,187 179,931

Masculino 174,532 18,026 139,059 210,0053,00

Feminino 165,926 17,212 132,054 199,799

Masculino 221,056 16,727 188,138 253,9734,00

Feminino 203,728 14,798 174,608 232,849



Post Hoc Tests

FES categorias
Multiple Comparisons

Dependent Variable: Rank of IAP

LSD

95% Confidence Interval

1.Sexo (I) FES categorias (J) FES categorias

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Upper Bound Lower Bound

2,00 10,25852 20,391349 ,616 -30,02229 50,53933

3,00 10,62399 22,511845 ,638 -33,84562 55,09360

1,00

4,00 -35,89931 21,541046 ,098 -78,45121 6,65260

1,00 -10,25852 20,391349 ,616 -50,53933 30,02229

3,00 ,36547 22,909861 ,987 -44,89038 45,62131

2,00

4,00 -46,15783(*) 21,956667 ,037 -89,53075 -2,78491

1,00 -10,62399 22,511845 ,638 -55,09360 33,84562

2,00 -,36547 22,909861 ,987 -45,62131 44,89038

3,00

4,00 -46,52330 23,938907 ,054 -93,81191 ,76531

1,00 35,89931 21,541046 ,098 -6,65260 78,45121

2,00 46,15783(*) 21,956667 ,037 2,78491 89,53075

Masculino

4,00

3,00 46,52330 23,938907 ,054 -,76531 93,81191

2,00 -6,70588 25,017707 ,789 -56,15526 42,74349

3,00 -26,57353 25,017707 ,290 -76,02290 22,87585

1,00

4,00 -64,37532(*) 23,329132 ,007 -110,48710 -18,26354

1,00 6,70588 25,017707 ,789 -42,74349 56,15526

3,00 -19,86765 25,017707 ,428 -69,31702 29,58173

2,00

4,00 -57,66944(*) 23,329132 ,015 -103,78122 -11,55766

1,00 26,57353 25,017707 ,290 -22,87585 76,02290

2,00 19,86765 25,017707 ,428 -29,58173 69,31702

3,00

4,00 -37,80179 23,329132 ,107 -83,91357 8,30999

1,00 64,37532(*) 23,329132 ,007 18,26354 110,48710

2,00 57,66944(*) 23,329132 ,015 11,55766 103,78122

Feminino

4,00

3,00 37,80179 23,329132 ,107 -8,30999 83,91357

Based on observed means.

*  The mean difference is significant at the ,05 level.



Anexo XII – ANOVA a dois factores não-paramétrica para avaliar o efeito de interacção

entre o tempo de experiência parental e a FESc.

Between-Subjects Factors

Value Label N

1,00 35

2,00 29

3,00 24

FES categorias

4,00 33

1 pré-escolar

(menos de 6)
58

2 escolar (6-

10)
22

3 adolescente

(11-14)
18

Reclassificação

Idade Filhos IAP

4 adolescência

intermédia

(15-18)

23

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

FES categorias

Reclassificação Idade

Filhos IAP Mean Std. Deviation N

pré-escolar (menos de 6) 160,50000 100,056234 15

escolar (6-10) 130,08333 108,971288 6

adolescente (11-14) 188,66667 61,199129 3

adolescência intermédia

(15-18)
182,54545 111,289814 11

1,00

Total 164,62857 100,521679 35

pré-escolar (menos de 6) 185,80000 100,560891 15

escolar (6-10) 211,91667 99,287671 6

adolescente (11-14) 126,25000 78,842406 2

adolescência intermédia

(15-18)
116,25000 110,352050 6

2,00

Total 172,70690 102,331003 29

3,00 pré-escolar (menos de 6) 170,18750 105,059804 16



escolar (6-10) 138,50000 110,236866 4

adolescente (11-14) 47,50000 33,552198 3

adolescência intermédia

(15-18)
105,00000 . 1

Total 146,85417 103,130824 24

pré-escolar (menos de 6) 203,33333 96,172982 12

escolar (6-10) 181,41667 124,324743 6

adolescente (11-14) 229,55000 68,339614 10

adolescência intermédia

(15-18)
295,70000 35,446438 5

4,00

Total 221,28788 91,490866 33

pré-escolar (menos de 6) 178,57759 99,401931 58

escolar (6-10) 167,93182 108,488017 22

adolescente (11-14) 180,91667 91,136654 18

adolescência intermédia

(15-18)
186,47826 113,980808 23

Total

Total 178,49174 101,710680 121

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 222207,444(a

)
15 14813,830 1,526 ,109

Intercept 1903868,201 1 1903868,201 196,140 ,000

FESc 118535,904 3 39511,968 4,071 ,009

ReclassIdFilhoIAP 11885,822 3 3961,941 ,408 ,747

FESc * ReclassIdFilhoIAP 120752,703 9 13416,967 1,382 ,205

Error 1019200,048 105 9706,667

Total 5096382,750 121

Corrected Total 1241407,492 120

a  R Squared = ,179 (Adjusted R Squared = ,062)



Estimated Marginal Means

FES categorias * Reclassificação Idade Filhos IAP

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

FES categorias

Reclassificação Idade

Filhos IAP Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

pré-escolar (menos de 6) 160,500 25,438 110,060 210,940

escolar (6-10) 130,083 40,222 50,331 209,835

adolescente (11-14) 188,667 56,882 75,880 301,453

1,00

adolescência intermédia

(15-18)
182,545 29,706 123,645 241,446

pré-escolar (menos de 6) 185,800 25,438 135,360 236,240

escolar (6-10) 211,917 40,222 132,165 291,669

adolescente (11-14) 126,250 69,666 -11,885 264,385

2,00

adolescência intermédia

(15-18)
116,250 40,222 36,498 196,002

pré-escolar (menos de 6) 170,188 24,631 121,350 219,025

escolar (6-10) 138,500 49,261 40,824 236,176

adolescente (11-14) 47,500 56,882 -65,286 160,286

3,00

adolescência intermédia

(15-18)
105,000 98,522 -90,352 300,352

pré-escolar (menos de 6) 203,333 28,441 146,940 259,727

escolar (6-10) 181,417 40,222 101,665 261,169

adolescente (11-14) 229,550 31,156 167,774 291,326

4,00

adolescência intermédia

(15-18)
295,700 44,061 208,336 383,064



Anexo XIII – ANOVA a três factores para testar o efeito de interacção entre o sexo dos

sujeitos, o tempo de experiência parental e a FESc

Between-Subjects Factors

Value Label N

1,00 35

2,00 29

3,00 24

FES categorias

4,00 33

1 pré-escolar

(menos de 6)
58

2 escolar (6-

10)
22

3 adolescente

(11-14)
18

Reclassificação

Idade Filhos IAP

4 adolescência

intermédia

(15-18)

23

0 Masculino 641.Sexo

1 Feminino 57

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

FES categorias

Reclassificação Idade

Filhos IAP 1.Sexo Mean Std. Deviation N

Masculino 192,37500 124,832674 8

Feminino 124,07143 47,710436 7

pré-escolar (menos de 6)

Total 160,50000 100,056234 15

Masculino 185,50000 86,412769 4

Feminino 19,25000 10,960155 2

escolar (6-10)

Total 130,08333 108,971288 6

Masculino 224,00000 . 1

Feminino 171,00000 74,953319 2

adolescente (11-14)

Total 188,66667 61,199129 3

Masculino 177,64286 108,633832 7

1,00

adolescência intermédia

(15-18) Feminino 191,12500 132,392960 4



Total 182,54545 111,289814 11

Masculino 187,42500 103,748212 20

Feminino 134,23333 90,551853 15

Total

Total 164,62857 100,521679 35

Masculino 175,66667 103,319287 9

Feminino 201,00000 103,793545 6

pré-escolar (menos de 6)

Total 185,80000 100,560891 15

Masculino 154,12500 55,290709 4

Feminino 327,50000 6,363961 2

escolar (6-10)

Total 211,91667 99,287671 6

Masculino 182,00000 . 1

Feminino 70,50000 . 1

adolescente (11-14)

Total 126,25000 78,842406 2

Masculino 144,83333 158,847673 3

Feminino 87,66667 52,538874 3

adolescência intermédia

(15-18)

Total 116,25000 110,352050 6

Masculino 165,52941 96,188856 17

Feminino 182,87500 114,038495 12

2,00

Total

Total 172,70690 102,331003 29

Masculino 167,16667 90,456988 6

Feminino 172,00000 117,645182 10

pré-escolar (menos de 6)

Total 170,18750 105,059804 16

Masculino 277,00000 . 1

Feminino 92,33333 73,756921 3

escolar (6-10)

Total 138,50000 110,236866 4

Masculino 47,50000 33,552198 3adolescente (11-14)

Total 47,50000 33,552198 3

Feminino 105,00000 . 1adolescência intermédia

(15-18) Total 105,00000 . 1

Masculino 142,25000 101,093535 10

Feminino 150,14286 108,232198 14

3,00

Total

Total 146,85417 103,130824 24

Masculino 263,14286 58,890233 7

Feminino 119,60000 72,174615 5

pré-escolar (menos de 6)

Total 203,33333 96,172982 12

Masculino 218,16667 86,189230 3

Feminino 144,66667 164,806958 3

escolar (6-10)

Total 181,41667 124,324743 6

Masculino 202,00000 68,454364 5

Feminino 257,10000 62,647227 5

4,00

adolescente (11-14)

Total 229,55000 68,339614 10



Masculino 282,50000 44,547727 2

Feminino 304,50000 35,074920 3

adolescência intermédia

(15-18)

Total 295,70000 35,446438 5

Masculino 239,50000 67,268817 17

Feminino 201,93750 110,703037 16

Total

Total 221,28788 91,490866 33

Masculino 198,83333 101,085943 30

Feminino 156,87500 94,550166 28

pré-escolar (menos de 6)

Total 178,57759 99,401931 58

Masculino 190,83333 74,832945 12

Feminino 140,45000 138,129056 10

escolar (6-10)

Total 167,93182 108,488017 22

Masculino 155,85000 89,561912 10

Feminino 212,25000 88,536110 8

adolescente (11-14)

Total 180,91667 91,136654 18

Masculino 186,91667 115,776005 12

Feminino 186,00000 117,629078 11

adolescência intermédia

(15-18)

Total 186,47826 113,980808 23

Masculino 188,38281 96,898521 64

Feminino 167,38596 106,619191 57

Total

Total

Total 178,49174 101,710680 121

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 434354,121(a

)
29 14977,728 1,689 ,032

Intercept 2013480,247 1 2013480,247 227,032 ,000

FESc 90412,107 3 30137,369 3,398 ,021

ReclassIdFilhoIAP 8372,612 3 2790,871 ,315 ,815

Sexo 29115,222 1 29115,222 3,283 ,073

FESc * ReclassIdFilhoIAP 161830,396 9 17981,155 2,027 ,045

FESc * Sexo 18693,081 3 6231,027 ,703 ,553

ReclassIdFilhoIAP * Sexo 4634,180 3 1544,727 ,174 ,914

FESc * ReclassIdFilhoIAP *

Sexo
139397,123 7 19913,875 2,245 ,037

Error 807053,370 91 8868,718



Total 5096382,750 121

Corrected Total 1241407,492 120

a  R Squared = ,350 (Adjusted R Squared = ,143)

Estimated Marginal Means

FES categorias * Reclassificação Idade Filhos IAP * 1.Sexo

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

FES categorias

Reclassificação Idade

Filhos IAP 1.Sexo Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

Masculino 192,375 33,295 126,238 258,512pré-escolar (menos de 6)

Feminino 124,071 35,594 53,368 194,775

Masculino 185,500 47,087 91,968 279,032escolar (6-10)

Feminino 19,250 66,591 -113,025 151,525

Masculino 224,000 94,174 36,935 411,065adolescente (11-14)

Feminino 171,000 66,591 38,725 303,275

Masculino 177,643 35,594 106,939 248,347

1,00

adolescência intermédia

(15-18) Feminino 191,125 47,087 97,593 284,657

Masculino 175,667 31,391 113,312 238,022pré-escolar (menos de 6)

Feminino 201,000 38,446 124,631 277,369

Masculino 154,125 47,087 60,593 247,657escolar (6-10)

Feminino 327,500 66,591 195,225 459,775

Masculino 182,000 94,174 -5,065 369,065adolescente (11-14)

Feminino 70,500 94,174 -116,565 257,565

Masculino 144,833 54,371 36,831 252,835

2,00

adolescência intermédia

(15-18) Feminino 87,667 54,371 -20,335 195,669

Masculino 167,167 38,446 90,798 243,536pré-escolar (menos de 6)

Feminino 172,000 29,780 112,845 231,155

Masculino 277,000 94,174 89,935 464,065escolar (6-10)

Feminino 92,333 54,371 -15,669 200,335

Masculino 47,500 54,371 -60,502 155,502adolescente (11-14)

Feminino .(a) . . .

Masculino .(a) . . .

3,00

adolescência intermédia

(15-18) Feminino 105,000 94,174 -82,065 292,065

Masculino 263,143 35,594 192,439 333,847pré-escolar (menos de 6)

Feminino 119,600 42,116 35,942 203,258

Masculino 218,167 54,371 110,165 326,169

4,00

escolar (6-10)

Feminino 144,667 54,371 36,665 252,669



Masculino 202,000 42,116 118,342 285,658adolescente (11-14)

Feminino 257,100 42,116 173,442 340,758

Masculino 282,500 66,591 150,225 414,775adolescência intermédia

(15-18) Feminino 304,500 54,371 196,498 412,502

a  This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population marginal mean is not

estimable.



Anexo XIV – ANOVA a dois factores não paramétrica para testar a interacção entre os

resultados da FESc e o tempo de experiência parental para homens e mulheres em

separado.

Between-Subjects Factors

1.Sexo Value Label N

1,00 20

2,00 17

3,00 10

FES categorias

4,00 17

1 pré-escolar

(menos de 6)
30

2 escolar (6-

10)
12

3 adolescente

(11-14)
10

Reclassificação

Idade Filhos IAP

4 adolescência

intermédia

(15-18)

12

Masculino

1.Sexo 0 Masculino 64

1,00 15

2,00 12

3,00 14

FES categorias

4,00 16

1 pré-escolar

(menos de 6)
28

2 escolar (6-

10)
10

3 adolescente

(11-14)
8

Reclassificação

Idade Filhos IAP

4 adolescência

intermédia

(15-18)

11

Feminino

1.Sexo 1

Feminino 57



Descriptive Statistics

1.SexoReclassificação Idade

Filhos IAP FES categorias Dependent Variable Masculino Feminino Total

1,00 Rank of IAP 192,37500 124,07143 124,07143

2,00 Rank of IAP 175,66667 201,00000 201,00000

3,00 Rank of IAP 167,16667 172,00000 172,00000

4,00 Rank of IAP 263,14286 119,60000 119,60000

pré-escolar (menos de 6)

Total Rank of IAP 198,83333 156,87500 156,87500

1,00 Rank of IAP 185,50000 19,25000 19,25000

2,00 Rank of IAP 154,12500 327,50000 327,50000

3,00 Rank of IAP 277,00000 92,33333 92,33333

4,00 Rank of IAP 218,16667 144,66667 144,66667

Escolar (6-10)

Total Rank of IAP 190,83333 140,45000 140,45000

1,00 Rank of IAP 224,00000 171,00000 171,00000

2,00 Rank of IAP 182,00000 70,50000 70,50000

3,00 Rank of IAP 47,50000 47,50000

4,00 Rank of IAP 202,00000 257,10000 257,10000

adolescente (11-14)

Total Rank of IAP 155,85000 212,25000 212,25000

1,00 Rank of IAP 177,64286 191,12500 191,12500

2,00 Rank of IAP 144,83333 87,66667 87,66667

3,00 Rank of IAP 105,00000 105,00000

4,00 Rank of IAP 282,50000 304,50000 304,50000

adolescência intermédia

(15-18)

Total Rank of IAP 186,91667 186,00000 186,00000

1,00 Rank of IAP 187,42500 134,23333 134,23333

2,00 Rank of IAP 165,52941 182,87500 182,87500

3,00 Rank of IAP 142,25000 150,14286 150,14286

4,00 Rank of IAP 239,50000 201,93750 201,93750

Mean

Total

Total Rank of IAP 188,38281 167,38596 167,38596

1,00 Rank of IAP 124,83267

4
47,710436 47,710436

2,00 Rank of IAP 103,31928

7

103,79354

5

103,79354

5

3,00 Rank of IAP
90,456988

117,64518

2

117,64518

2

4,00 Rank of IAP 58,890233 72,174615 72,174615

pré-escolar (menos de 6)

Total Rank of IAP 101,08594

3
94,550166 94,550166

1,00 Rank of IAP 86,412769 10,960155 10,960155

2,00 Rank of IAP 55,290709 6,363961 6,363961

Std. Deviation

Escolar (6-10)

3,00 Rank of IAP . 73,756921 73,756921



4,00 Rank of IAP
86,189230

164,80695

8

164,80695

8

Total Rank of IAP
74,832945

138,12905

6

138,12905

6

1,00 Rank of IAP . 74,953319 74,953319

2,00 Rank of IAP . . .

3,00 Rank of IAP 33,552198 33,552198

4,00 Rank of IAP 68,454364 62,647227 62,647227

adolescente (11-14)

Total Rank of IAP 89,561912 88,536110 88,536110

1,00 Rank of IAP 108,63383

2

132,39296

0

132,39296

0

2,00 Rank of IAP 158,84767

3
52,538874 52,538874

3,00 Rank of IAP . .

4,00 Rank of IAP 44,547727 35,074920 35,074920

adolescência intermédia

(15-18)

Total Rank of IAP 115,77600

5

117,62907

8

117,62907

8

1,00 Rank of IAP 103,74821

2
90,551853 90,551853

2,00 Rank of IAP
96,188856

114,03849

5

114,03849

5

3,00 Rank of IAP 101,09353

5

108,23219

8

108,23219

8

4,00 Rank of IAP
67,268817

110,70303

7

110,70303

7

Total

Total Rank of IAP
96,898521

106,61919

1

106,61919

1

1,00 Rank of IAP 8 7 7

2,00 Rank of IAP 9 6 6

3,00 Rank of IAP 6 10 10

4,00 Rank of IAP 7 5 5

pré-escolar (menos de 6)

Total Rank of IAP 30 28 28

1,00 Rank of IAP 4 2 2

2,00 Rank of IAP 4 2 2

3,00 Rank of IAP 1 3 3

4,00 Rank of IAP 3 3 3

Escolar (6-10)

Total Rank of IAP 12 10 10

1,00 Rank of IAP 1 2 2

2,00 Rank of IAP 1 1 1

3,00 Rank of IAP 3 3

N

adolescente (11-14)

4,00 Rank of IAP 5 5 5



Total Rank of IAP 10 8 8

1,00 Rank of IAP 7 4 4

2,00 Rank of IAP 3 3 3

3,00 Rank of IAP 1 1

4,00 Rank of IAP 2 3 3

adolescência intermédia

(15-18)

Total Rank of IAP 12 11 11

1,00 Rank of IAP 20 15 15

2,00 Rank of IAP 17 12 12

3,00 Rank of IAP 10 14 14

4,00 Rank of IAP 17 16 16

Total

Total Rank of IAP 64 57 57

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo Source

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 144642,428(a

)
14 10331,602 1,133 ,355

Intercept 1359303,710 1 1359303,710 149,045 ,000

FESc 44845,034 3 14948,345 1,639 ,192

ReclassIdFilhoIAP 8655,566 3 2885,189 ,316 ,813

Sexo ,000 0 . . .

FESc * ReclassIdFilhoIAP 44080,541 8 5510,068 ,604 ,770

FESc * Sexo ,000 0 . . .

ReclassIdFilhoIAP * Sexo ,000 0 . . .

FESc * ReclassIdFilhoIAP *

Sexo
,000 0 . . .

Error 446884,943 49 9120,101

Total 2862764,750 64

Masculino

Corrected Total 591527,371 63

Corrected Model 276420,082(b

)
14 19744,292 2,302 ,019

Intercept 860073,008 1 860073,008 100,295 ,000

FESc 52735,382 3 17578,461 2,050 ,121

ReclassIdFilhoIAP 3262,078 3 1087,359 ,127 ,944

Sexo ,000 0 . . .

FESc * ReclassIdFilhoIAP 211974,214 8 26496,777 3,090 ,008

Feminino

FESc * Sexo ,000 0 . . .



ReclassIdFilhoIAP * Sexo ,000 0 . . .

FESc * ReclassIdFilhoIAP *

Sexo
,000 0 . . .

Error 360168,427 42 8575,439

Total 2233618,000 57

Corrected Total 636588,509 56

a  R Squared = ,245 (Adjusted R Squared = ,029)

b  R Squared = ,434 (Adjusted R Squared = ,246)

Estimated Marginal Means

FES categorias * Reclassificação Idade Filhos IAP * 1.Sexo

1.SexoReclassificação Idade

Filhos IAP FES categorias Dependent Variable Masculino Feminino

1,00 Rank of IAP 192,375 124,071

2,00 Rank of IAP 175,667 201,000

3,00 Rank of IAP 167,167 172,000

pré-escolar (menos de 6)

4,00 Rank of IAP 263,143 119,600

1,00 Rank of IAP 185,500 19,250

2,00 Rank of IAP 154,125 327,500

3,00 Rank of IAP 277,000 92,333

escolar (6-10)

4,00 Rank of IAP 218,167 144,667

1,00 Rank of IAP 224,000 171,000

2,00 Rank of IAP 182,000 70,500

3,00 Rank of IAP 47,500 .(a)

adolescente (11-14)

4,00 Rank of IAP 202,000 257,100

1,00 Rank of IAP 177,643 191,125

2,00 Rank of IAP 144,833 87,667

3,00 Rank of IAP .(a) 105,000

Mean

adolescência intermédia

(15-18)

4,00 Rank of IAP
282,500 304,500

1,00 Rank of IAP 33,764 35,001

2,00 Rank of IAP 31,833 37,805

3,00 Rank of IAP 38,987 29,284

pré-escolar (menos de 6)

4,00 Rank of IAP 36,095 41,414

1,00 Rank of IAP 47,750 65,481

2,00 Rank of IAP 47,750 65,481

Std. Error

escolar (6-10)

3,00 Rank of IAP 95,499 53,465



4,00 Rank of IAP 55,136 53,465

1,00 Rank of IAP 95,499 65,481

2,00 Rank of IAP 95,499 92,604

3,00 Rank of IAP 55,136 .

adolescente (11-14)

4,00 Rank of IAP 42,709 41,414

1,00 Rank of IAP 36,095 46,302

2,00 Rank of IAP 55,136 53,465

3,00 Rank of IAP . 92,604

adolescência intermédia

(15-18)

4,00 Rank of IAP
67,528 53,465

1,00 Rank of IAP 124,524 53,437

2,00 Rank of IAP 111,696 124,706

3,00 Rank of IAP 88,819 112,903

pré-escolar (menos de 6)

4,00 Rank of IAP 190,607 36,024

1,00 Rank of IAP 89,544 -112,895

2,00 Rank of IAP 58,169 195,355

3,00 Rank of IAP 85,087 -15,563

escolar (6-10)

4,00 Rank of IAP 107,366 36,770

1,00 Rank of IAP 32,087 38,855

2,00 Rank of IAP -9,913 -116,382

3,00 Rank of IAP -63,301 .

adolescente (11-14)

4,00 Rank of IAP 116,174 173,524

1,00 Rank of IAP 105,107 97,684

2,00 Rank of IAP 34,032 -20,230

3,00 Rank of IAP . -81,882

Lower Bound

adolescência intermédia

(15-18)

4,00 Rank of IAP
146,797 196,604

1,00 Rank of IAP 260,226 194,706

2,00 Rank of IAP 239,638 277,294

3,00 Rank of IAP 245,515 231,097

pré-escolar (menos de 6)

4,00 Rank of IAP 335,679 203,176

1,00 Rank of IAP 281,456 151,395

2,00 Rank of IAP 250,081 459,645

3,00 Rank of IAP 468,913 200,230

escolar (6-10)

4,00 Rank of IAP 328,968 252,563

1,00 Rank of IAP 415,913 303,145

2,00 Rank of IAP 373,913 257,382

3,00 Rank of IAP 158,301 .

adolescente (11-14)

4,00 Rank of IAP 287,826 340,676

1,00 Rank of IAP 250,179 284,566

2,00 Rank of IAP 255,634 195,563

95% Confidence

Interval

Upper Bound

adolescência intermédia

(15-18)

3,00 Rank of IAP . 291,882



4,00 Rank of IAP
418,203 412,396

a  This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population marginal mean is not

estimable.



Anexo XV – Esquema representativo da interacção dos factores FESc e tempo de

experiência parental para mulheres

Reclassificação Idade Filhos IAP

adolescência 
intermédia (15-

18)

adolescente (11-
14)

escolar (6-10)pré-escolar 
(menos de 6)
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400,000

300,000

200,000

100,000

0,000

4,00
3,00
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1,00

FES categorias

1.Sexo: Feminino

Estimated Marginal Means of Rank of IAP

Non-estimable means are not plotted



Anexo XVI – Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para avaliar as diferenças entre homens

e mulheres ao nível do IAP

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 350 81,1571 8,89002 39,00 95,00

1.Sexo 354 ,49 ,501 0 1

Mann-Whitney Test

Ranks

1.Sexo N Mean Rank Sum of Ranks

Masculino 180 186,79 33622,00

Feminino 170 163,55 27803,00

IAP

Total 350

Test Statistics(a)

IAP

Mann-Whitney U 13268,000

Wilcoxon W 27803,000

Z -2,149

Asymp. Sig. (2-tailed) ,032

a  Grouping Variable: 1.Sexo



Anexo XVII – Teste de Kruskal-Wallis para avaliar a influência do tempo de relação

conjugal sobre os resultados ao nível do IAP

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 350 81,1571 8,89002 39,00 95,00

7aa.Reclassificação

tempo de casamento
348 3,45 1,271 1 5

Kruskal-Wallis Test

Ranks

7aa.Reclassificação

tempo de casamento N Mean Rank

0-4 24 177,17

5-9 68 178,79

10-14 66 169,00

15-19 94 179,09

igual ou mais de 20 92 162,41

IAP

Total 344

Test Statistics(a,b)

IAP

Chi-Square 1,768

Df 4

Asymp. Sig. ,778

a  Kruskal Wallis Test

b  Grouping Variable: 7aa.Reclassificação tempo de casamento



Anexo XIII – ANOVA a dois factores não paramétrica para avaliar o efeito de interacção

entre o tempo de relação conjugal e o sexo dos sujeitos

Between-Subjects Factors

Value Label N

0 Masculino 1771.Sexo

1 Feminino 167

1 0-4 24

2 5-9 68

3 10-14 66

4 15-19 94

7aa.Reclassificação

tempo de casamento

5 igual ou mais

de 20
92

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo

7aa.Reclassificação

tempo de casamento Mean Std. Deviation N

0-4 187,67857 114,590174 14

5-9 201,05000 105,052971 30

10-14 176,39394 84,437639 33

15-19 184,86000 100,955943 50

igual ou mais de 20 188,98000 97,891337 50

Masculino

Total 187,41243 98,220007 177

0-4 171,45000 117,147450 10

5-9 168,25000 99,630585 38

10-14 169,10606 107,070782 33

15-19 181,02273 102,192133 44

igual ou mais de 20 138,72619 102,818464 42

Feminino

Total 164,55090 103,602615 167

0-4 180,91667 113,396157 24

5-9 182,72059 102,604529 68

10-14 172,75000 95,746470 66

15-19 183,06383 101,006580 94

igual ou mais de 20 166,03804 102,744542 92

Total

Total 176,31395 101,369242 344



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 96574,678(a) 9 10730,520 1,046 ,403

Intercept 8260043,150 1 8260043,150 804,800 ,000

Sexo 32229,405 1 32229,405 3,140 ,077

ReclassTCasamento 23993,154 4 5998,289 ,584 ,674

Sexo *

ReclassTCasamento
31481,771 4 7870,443 ,767 ,547

Error 3427998,415 334 10263,468

Total 14218367,00

0
344

Corrected Total 3524573,093 343

a  R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = ,001)

Estimated Marginal Means

1.Sexo * 7aa.Reclassificação tempo de casamento

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

1.Sexo

7aa.Reclassificação

tempo de casamento Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

0-4 187,679 27,076 134,418 240,939

5-9 201,050 18,496 164,666 237,434

10-14 176,394 17,636 141,703 211,085

15-19 184,860 14,327 156,677 213,043

Masculino

igual ou mais de 20 188,980 14,327 160,797 217,163

0-4 171,450 32,037 108,431 234,469

5-9 168,250 16,434 135,922 200,578

10-14 169,106 17,636 134,415 203,797

15-19 181,023 15,273 150,980 211,066

Feminino

igual ou mais de 20 138,726 15,632 107,976 169,476



Anexo XIX – Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para avaliar o efeito do sexo dos filhos

sobre os resultados obtidos no IAP

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 350 81,1571 8,89002 39,00 95,00

Sexo do  filho ( Estilos

e Aliança Parental)
352 ,48 ,500 0 1

Mann-Whitney Test

Ranks

Sexo do  filho ( Estilos

e Aliança Parental) N Mean Rank Sum of Ranks

Masculino 181 176,06 31866,00

Feminino 167 172,81 28860,00

IAP

Total 348

Test Statistics(a)

IAP

Mann-Whitney U 14832,000

Wilcoxon W 28860,000

Z -,300

Asymp. Sig. (2-tailed) ,764

a  Grouping Variable: Sexo do  filho ( Estilos e Aliança Parental)



Anexo XX – ANOVA a dois factores não paramétrica para avaliar a interacção entre o

sexo da criança e o sexo dos sujeitos

Between-Subjects Factors

Value Label N

0 Masculino 1791.Sexo

1 Feminino 169

0 Masculino 181Sexo do  filho ( Estilos e

Aliança Parental) 1 Feminino 167

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo

Sexo do  filho ( Estilos

e Aliança Parental) Mean Std. Deviation N

Masculino 190,42021 101,899758 94

Feminino 183,87059 93,715761 85

Masculino

Total 187,31006 97,880001 179

Masculino 163,77586 109,922323 87

Feminino 164,65854 96,528281 82

Feminino

Total 164,20414 103,334242 169

Masculino 177,61326 106,376635 181

Feminino 174,43713 95,308048 167

Total

Total 176,08908 101,083977 348



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 48357,192(a) 3 16119,064 1,586 ,193

Intercept 10713760,52

7
1 10713760,527 1053,829 ,000

Sexo 45621,634 1 45621,634 4,487 ,035

SexoFilho 696,738 1 696,738 ,069 ,794

Sexo * SexoFilho 1198,443 1 1198,443 ,118 ,732

Error 3497278,546 344 10166,507

Total 14336198,50

0
348

Corrected Total 3545635,739 347

a  R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = ,005)

Estimated Marginal Means

1.Sexo * Sexo do  filho ( Estilos e Aliança Parental)

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

1.Sexo

Sexo do  filho ( Estilos

e Aliança Parental) Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

Masculino 190,420 10,400 169,965 210,875Masculino

Feminino 183,871 10,936 162,360 205,381

Masculino 163,776 10,810 142,514 185,038Feminino

Feminino 164,659 11,135 142,758 186,559



Anexo XXI – Teste de Kruskal-Wallis para avaliar a influência da idade dos filhos sobre

os resultados do IAP

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

IAP 350 81,1571 8,89002 39,00 95,00

Reclassificação

Idade Filhos IAP
350 2,45 1,147 1 4

Kruskal-Wallis Test

Ranks

Reclassificação Idade

Filhos IAP N Mean Rank

pré-escolar (menos de 6) 91 171,50

escolar (6-10) 94 184,49

adolescente (11-14) 69 171,76

adolescência intermédia

(15-18)
92 165,55

IAP

Total 346

Test Statistics(a,b)

IAP

Chi-Square 1,775

Df 3

Asymp. Sig. ,620

a  Kruskal Wallis Test

b  Grouping Variable: Reclassificação Idade Filhos IAP



Anexo XXII – ANOVA a dois factores não paramétrica para avaliar o efeito de

interacção entre o sexo dos sujeitos e a idade dos filhos

Between-Subjects Factors

Value Label N

0 Masculino 1791.Sexo

1 Feminino 167

1 pré-escolar

(menos de 6)
91

2 escolar (6-

10)
94

3 adolescente

(11-14)
69

Reclassificação

Idade Filhos IAP

4 adolescência

intermédia

(15-18)

92

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Rank of IAP

1.Sexo

Reclassificação Idade

Filhos IAP Mean Std. Deviation N

pré-escolar (menos de 6) 195,55319 105,283893 47

escolar (6-10) 191,52041 94,591334 49

adolescente (11-14) 171,32857 94,995971 35

adolescência intermédia

(15-18)
186,59375 97,424365 48

Masculino

Total 187,31006 97,880001 179

pré-escolar (menos de 6) 151,44318 98,455941 44

escolar (6-10) 182,72222 101,232718 45

adolescente (11-14) 177,77941 97,302807 34

adolescência intermédia

(15-18)
147,75000 112,610643 44

Feminino

Total 164,26048 103,150403 167

pré-escolar (menos de 6) 174,22527 103,866160 91

escolar (6-10) 187,30851 97,396847 94

Total

adolescente (11-14) 174,50725 95,484850 69



adolescência intermédia

(15-18)
168,01630 106,183970 92

Total 176,18497 100,973087 346

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Rank of IAP

Source

Type III Sum

of Squares Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 99701,034(a) 7 14243,005 1,409 ,201

Intercept 10485580,18

2
1 10485580,182 1036,971 ,000

Sexo 38666,988 1 38666,988 3,824 ,051

ReclassIdFilhoIAP 19449,209 3 6483,070 ,641 ,589

Sexo * ReclassIdFilhoIAP 35579,550 3 11859,850 1,173 ,320

Error 3417768,627 338 10111,742

Total 14257705,50

0
346

Corrected Total 3517469,662 345

a  R Squared = ,028 (Adjusted R Squared = ,008)

Estimated Marginal Means

1.Sexo * Reclassificação Idade Filhos IAP

Dependent Variable: Rank of IAP

95% Confidence Interval

1.Sexo

Reclassificação Idade

Filhos IAP Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

pré-escolar (menos de 6) 195,553 14,668 166,702 224,405

escolar (6-10) 191,520 14,365 163,264 219,777

adolescente (11-14) 171,329 16,997 137,895 204,762

Masculino

adolescência intermédia

(15-18)
186,594 14,514 158,044 215,143

pré-escolar (menos de 6) 151,443 15,160 121,624 181,262

escolar (6-10) 182,722 14,990 153,236 212,208

adolescente (11-14) 177,779 17,245 143,858 211,701

Feminino

adolescência intermédia

(15-18)
147,750 15,160 117,931 177,569


