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Resumo 

 

Rituais Familiares e Saúde Mental: comparação do grau de ritualização em amostras de 

famílias clínicas e não clínicas. 

 

Existem diversos estudos acerca da influência dos rituais no bem-estar familiar e 

individual. Porém, sabemos ainda pouco acerca dos padrões e grau de ritualização das 

famílias clínicas. Tendo em conta a desorganização característica desta família, seria de 

esperar encontrar um menor grau de ritualização na amostra clínica, mas é também 

plausível considerar-se o resultado oposto, dada a tendência para a manutenção de 

rotinas e homesotase face à mudança. Este estudo é um contributo importante para 

colmatar a necessidade de maior conhecimento acerca dos rituais familiares no contexto 

da saúde mental. Aplicamos o Family Ritual Questionnaire (FRQ) a duas amostras de 

50 famílias (com e sem familiar com doença mental). Conforme esperado, encontraram-

se diferenças entre as amostras, que apontam para um menor grau de ritualização nas 

famílias clínicas. Foram ainda encontradas tendências de resposta face a algumas 

variáveis demográficas como o Diagnóstico Psiquiátrico e o Internamento, entre outras. 

 

Palavras-chave: saúde mental, doença mental, rituais, rotinas, família, FRQ 
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Abstact 

 

Family Rituals and Mental Health: comparing the degree of ritualization between 

clinical and non-clinical families 

 

 

There have been many studies about the influence of family rituals in family health and 

individual well being. Still, there is little we know about the specific ritualization 

patterns of clinical families. Given the characteristic disorganization of these families, 

we can expect to find a lower degree of ritualization in the clinical sample. But it is also 

plausible to expect the opposite results, given the tendency to maintain routines and 

patterns of behaviour in the presence of change, to maintain the family homeostasis.  

This study is a contribute to ease the unfulfilled need to know more about family rituals 

in the very specific context of mental health. We applied the FRQ (Family Ritual 

Questionnaire) to a sample of 50 clinical and 50 non-clinical family members. As 

expected, we found a difference between the two samples, pointing towards a lower 

degree of ritualization in clinical families. We also found answer tendencies in some 

demographic variables, such as psychiatric diagnostic and institutionalization, among 

others. 
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Introdução 

O Conselho Europeu das Doenças Cerebrais estimava, em Janeiro de 2009, que 

existem três milhões de portugueses que sofrem de doenças mentais. Verifica-se uma 

tendência para o aparecimento de cada vez mais pessoas que sofrem devido a este tipo 

de patologias (Rodrigues, 2009). Acredita-se que a actual conjuntura económica 

propicia e é em parte responsável por este fenómeno, pelo que se torna não apenas 

pertinente mas urgente o estudo de factores que possam estar associados à saúde mental, 

nomeadamente o impacto desta na família e, paralelamente, a importância da família na 

adaptação à doença. 

Neste contexto, os rituais familiares surgem como factores potencialmente 

protectores da coesão, adaptabilidade e bem-estar familiar. 

De facto, durante a minha experiência de estágio, encontrei pessoas cujas 

patologias se deviam sobretudo a uma cada vez maior confusão a nível dos afectos, à 

falta de tempo que tão bem caracteriza a nossa sociedade, e tanto sofrimento traz 

consigo. As famílias que me eram descritas eram famílias desorganizadas, onde os 

rituais, mecanizados e desinvestidos, perderam o sentido. Famílias sem que se sentissem 

como tal, sem tempo para o serem, e tantas vezes, sem o saberem ser. 

Assim, propomo-nos neste estudo a estudar as diferenças, no que respeita ao 

grau de a ritualização, entre famílias em que algum membro sofre de doença mental 

(doravante denominadas famílias clínicas) e famílias em que tal não se verifica 

(doravante denominadas famílias não clínicas). Pretendemos descobrir se existem 

diferenças entre estas famílias quanto à realização e ao significado atribuido aos rituais 

familiares e culturais. 

 

Iremos nas páginas seguintes efectuar uma revisão de literatura acerca dos dois 

grandes temas sobre os quais se debruça este estudo: os Rituais Familiares e a Doença 

Mental. Seguidamente, é caracterizada a amostra, a metodologia de recolha de dados, e 

os intrumentos utilizados. No capítulo seguinte, indicamos os métodos utilizados para a 

análise de dados e descrevemos os dados obtidos. Na discussão, colocamos hipóteses de 

interpretação dos dados, e seguidamente apresentamos as limitações do estudo e as 

conclusões que dele podemos retirar tanto para a prática em Saúde Mental como para 

próximas investigações neste âmbito. 
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1. Rituais Familiares 

Rituais são sequências complexas de comportamento repetidas ao longo do 

tempo./ interacções padronizadas que se repetem no tempo. Os rituais e rotinas são parte 

do código familiar, juntamente com histórias e mitos. 

Na literatura, existe uma clara diferenciação entre rotinas e rituais. De acordo 

com Fiese et al (2002), estes diferem nas dimensões de comunicação, compromisso e 

continuidade. Assim, consideram que as rotinas envolvem uma comunicação prática, 

orientada para a realização das tarefas, para o que é preciso fazer e como; envolvem um 

compromisso momentâneo e praticamente nenhuma reflexão. As rotinas caracterizam-

se ainda pela sua frequente repetição e pelos padrões de comportamento. Por sua vez, 

aos rituais está associada uma comunicação simbólica, que afirma a identidade da 

família e conferem um sentido de pertença aos participantes. É mais provável que aos 

rituais se siga um período de reflexão, que permita ao indivíduo lidar com as suas 

emoções e integrar a experiência na sua própria identidade. Os rituais têm alguma 

continuidade, sobretudo entre gerações. É ainda considerado que qualquer rotina se 

pode tornar num ritual, se adquirir um carácter simbólico em vez de meramente 

instrumental (Viere, 2001, cit. Por Lind, 2008). 

Dentro dos rituais, Kiser, Bennet, Heston e Paavola (2005) fazem ainda a 

diferenciação entre celebrações familiares e tradições culturais, tendo em conta a menor 

envolvência de pessoas  externas ao núcleo familiar nas celebrações familiares, e uma 

maior influência da cultura na celebração de tradições culturais. Esta distinção faz 

sentido na medida em que existem rituais mais abertos a membros externos, e também à 

mudança na forma de os celebrar, quer esta venha por influência cultural ou por 

necessidade familiar. No entanto, como veremos de seguida, parece existir uma 

componente cultural na prática da maioria dos rituais e, por outro lado, estes são únicos 

e característicos de cada família; são elementos extremamente simbólicos da vida 

familiar, e têm uma forte componente afectiva, pelo que mesmo na celebração de 

tradições culturais se verifica a identidade de cada família. 

Por definição, os rituais envolvem os vários membros da família, e ajudam a dar 

significado às actividades de grupo. A prática de rotinas e rituais familiares, bem como 

a sua preparação, e conversas sobre eles, contribuem para a definição da identidade 

familiar. Estudos já efectuados mostram que existe uma relação entre o simbolismo 

associado aos rituais e o sentido de pertença do indivíduo, bem como com o próprio 

sentido de identidade. ( Rappaport, 1991, cit por Fiese, 1992). 
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Lind (2008) refere-se aos rituais familiares como um espaço protegido, em que é 

possível aos membros da família reflectir acerca dos acontecimentos e das mudanças. 

Os rituais são considerados poderosos organizadores de comportamento dentro do 

sistema familiar (Fiese, 1993) e consequentemente da vida familiar, conferindo-lhe 

estabilidade em momentos de mudança e de stress. 

 Considera-se que os rituais contribuem para a definição das relações 

interpessoais, para a integração de novos membros na família, e para situar os 

indivíduos no espaço e no tempo. 

Por outro lado, os rituais estão impregnados do contexto cultural e social em que 

a família se insere, possibilitando estudar a forma como a família influencia e é 

influenciada pela cultura. Permitem também sublinhar a relação entre as características 

individuais e familiares. Considera-se que, ao nível familiar, os rituais são indicadores 

do grau de coesão familiar, bem como das regras e padrões de relacionamento; e a nível 

individual, têm um papel importante no desenvolvimento psicossocial (Fiese, 2002). 

 Não é ainda claro o carácter da influência dos rituais: estudos como o de Fiese et 

al (1993) consideram que estes afectam o bem-estar familiar e individual de forma 

directa, enquanto que outros (Brody e Flor, cit por Fiese et al, 2002) propõem que esta 

influência é indirecta, sendo o bem-estar associado aos pais, que o transmitem aos 

filhos. Parece que, independentemente disto, os rituais actuam como factores 

protectores no desenvolvimento psicossocial das crianças (Fiese, 1992, 1993). 

 Roberts (1988) identificou as funções mais importantes dos rituais. Afirma que 

os rituais possibilitam a gestão da mudança, integrando-a da mesma forma que a 

estabilidade; que estes definem a estrutura familiar, facilitam a transmissão de valores e 

crenças, contribuem para a formação e manutenção das relações interpessoais; ajudam a 

exprimir as nossas crenças e valores, elaborando significados que contribuem para a 

coesão e identidade familiar e, por fim, que os rituais permitem a celebração de algo. 

Lind (2008) defende que os rituais familiares nos permitem conhecer o 

funcionamento de uma família, devido à sua importância, notoriedade e significado. 

Para permitir uma melhor compreensão dos padrões de ritualização das famílias. Imber-

Black e Roberts (1993, cit por Lind, 2008) propõem uma tipologia de ritualização nas 

famílias. Considera-se a divisão das famílias em seis tipos:  

 famílias subritualizadas (com pouca actividade ritual); 
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 famílias com rituais obrigatórios ou vazios (em que os rituais são 

realizados sem emoção, envolvimento ou preparação, desprovidos de 

significado); 

 famílias com rituais interrompidos (geralmente em fase de crise, 

incapazes de realizar os seus rituais); 

 famílias com rituais rígidos (realizados sempre da mesma forma, sem 

haver espaço para a criatividade ou a mudança); 

 famílias com rituais desorganizados (em que se verifica a manutenção de 

rituais da família de origem ou cultura de apenas um dos conjugues, ou em 

que os rituais estão direccionados apenas para as crianças); 

 e famílias com rituais flexíveis (com grande capacidade de adaptar os 

seus rituais conforme as exigências). 

 

 

1.1. Evidências de estudos anteriores acerca de rituais familiares 

 

O estudo dos rituais é importante na medida em que se foca na família como um 

todo e nos processos que ocorrem no interior do seio familiar. Podem permitir entender 

como são construídos os significados e a identidade familiar. 

Existe evidência de que os rituais contribuem para o bem-estar da família, bem 

como dos seus membros individuais. Estudos já efectuados apontam para uma relação 

entre a elaboração de rituais familiares, o bem-estar familiar e a adequação psicossocial 

dos jovens (Fiese et al, 2002; Kiser et  al, 2005) 

Outros estudos apontam para o papel da união familiar na prevenção da maioria 

dos comportamentos de risco (Resnick et al, 1997). No estudo destes autores, a união 

familiar é verificada pelo envolvimento de pais e filhos em rotinas diárias, como o 

levantar e as refeições, e na existência de passatempos comuns. Daqui se pode concluir 

que a participação nas rotinas familiares é um bom indicador da união familiar. 

É considerado que os rituais reforçam os laços familiares, estimulam a 

comunicação, as interacções positivas, o carinho e a inter-ajuda e que contribuem ainda 

para delinear os papéis no seio da família. Os rituais relacionam-se ainda com 

estabilidade emocional, a manutenção das relações familiares e as ligações emocionais 

(Meske et al., 1994). Por outro lado, os rituais consomem bastante tempo, e envolvem 
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esforço por parte dos participantes (Meske et al, 1994). Outros autores verificaram 

ainda que os rituais podem ser espaços geradores de conflito familiar (Leach e 

Braithwaite,1996). 

Steinglass, Bennet, Wolin e Reiss (1987, cit por Fiese, 2002) afirmam que um 

dos primeiros sinais de stress na família são interrupções na prática de rituais. Quando 

esta situação não se verifica, e os rituais são mantidos, espera-se uma melhor adaptação 

das crianças, visto que os rituais são considerados como factores protectores. 

 

 

1.2.Investigação acerca de Rituais Familiares e Saúde Mental 

 

Bennet, Wolin, Reiss, e Teitlebaum (1987) verificaram que, em famílias de 

crianças com pais alcoólicos, a manutenção de rituais em que não era fomentado o 

consumo de bebidas alcoólicas está relacionada com a menor transmissão de problemas 

de alcoolismo. 

A prática de rituais está também associada a uma melhor adaptação a situações 

de doença, de incapacidade e às mudanças no agregado familiar. Bush e Pargament 

(1997) verificaram que pessoas que sofrem de dor crónica podem encontrar na 

previsibilidade dos rituais uma ajuda para lidar com a sua condição; e que o significado 

atribuído aos rituais é benéfico para a adaptação dos conjugues à doença. 

Kiser et al (2005) estudaram a relação entre os rituais e o bem-estar de jovens 

através de entrevistas a duas amostras, uma clínica e outra não clínica. No que respeita à 

amostra clínica, dividiram as patologias em três grandes grupos: perturbações da 

afectividade, perturbações de ansiedade e perturbações de comportamento. Utilizaram a 

Family Ritual Interview (Wolin et al, cit por Kiser et al, 2005), uma entrevista semi-

estruturada que aborda a tradição e práticas religiosas, a partilha de histórias na família, 

a motivação no planeamento do futuro, e os resultados desse planeamento, os recursos 

da rede social, e a descrição detalhada de duas rotinas diárias e dois tipos de celebração 

de ocasiões especiais.  

Estes investigadores verificaram que as famílias do grupo de controlo – não 

clínicas – eram mais ritualizadas do que famílias clínicas. Paralelamente, verificou-se 

que as famílias não clínicas tinham resultados mais elevados na subscala de recursos 

sociais: assim conclui-se que as rotinas e os rituais familiares desempenham um papel 

importante na definição de relações familiares, bem como das relações com outros 
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adultos significativos. Não foi encontrada uma relação direccional, mas considera-se 

provável que a ritualização se relacione com a adequação dos comportamentos, e estes 

com o bem-estar individual e familiar. Deste modo, consideram-se os rituais como 

meios facilitadores da gestão da mudança pela família e como factor que contribui para 

uma boa adaptação dos jovens. 

Considera-se que as rotinas e os rituais familiares podem ser significativamente 

afectados por doenças ou problemas crónicos na família (Fiese, 2002).  

Kiser et al (2005) chamam ainda a atenção para a importância dos recursos 

sociais e da capacidade da família para deles se valer em situações de stress.  

 O estudo efectuado por estes autores, é o único que encontramos na literatura 

que comparava famílias clínicas e não clínicas teve por base uma amostra relativamente 

pequena (N=50) o que, aliada ao seu carácter qualitativo, impede a generalização dos 

resultados. Assim, o presente estudo pretende ser mais um passo no conhecimento das 

especificidades das famílias em que um dos membros sofre de doença mental. Tratando-

se de um estudo de cariz quantitativo, pretende-se ainda a obtenção de resultados 

passíveis de generalização, sendo o primeiro objectivo verificar se se confirmam os 

dados obtidos por Kiser et al (2005). 

 Fiese et al (2002) chamam a atenção para a necessidade de se efectuarem 

estudos com amostras clínicas, utilizando a escala Family Ritual Questionnaire (FRQ). 

Estes autores colocam a hipótese de os dados que obtiveram com a escala serem 

enviesados pela ausência destas famílias na amostra. Colocam a hipótese de esta 

ausência se dever a uma maior dificuldade, em famílias tendencialmente 

desorganizadas, de preencher este tipo de questionários.  

 

 

2. Doença Mental e os seus efeitos na família 

 

De acordo com a OMS, as Doenças Mentais compreendem um largo espectro de 

problemas, com diferentes sintomas. Estas caracterizam-se geralmente por uma 

combinação de pensamentos, emoções, comportamentos e padrões de relacionamento 

desadequados.  

Por sua vez, a Saúde Mental é entendida como um estado de bem-estar em que o 

indivíduo compreende as suas capacidades, consegue lidar com o stress normativo, 

trabalhar de forma produtiva e ser um contributo para a sua comunidade (OMS, 2009). 
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As doenças mentais têm um grande impacto na qualidade de vida do doente, e 

no seu funcionamento físico, mental, familiar e social. Requerem assistência familiar a 

longo prazo e estão associadas a uma redução do funcionamento social e pessoal do 

doente (Magliano et al, 2005). 

Para uma pessoa que sofra de doença mental, a família é um elemento chave no 

processo de recuperação (Cardamone et al, 1997; Doornbos, 2002). Estudos como o de 

Liberman (1988) mostram que ,quando a família é envolvida no processo de 

reabilitação, os resultados são mais positivos, havendo um número significativamente 

inferior de recaídas e uma maior estabilidade de sintomas. Frequentemente, as famílias 

são os cuidadores primários o que, por um lado, aumenta a sua responsabilidade face ao 

doente e, por outro, faz com que a doença tenha uma grande influência no 

funcionamento familiar. 

Hyde (2001) refere as dificuldades de lidar com uma doença mental, afirmando 

que na maioria dos casos nem a familia nem a pessoa doente estão preparados para as 

mudanças a nível fisico e psicológico, para a alternância entre períodos de maior e 

menor estabilidade, bem como para os custos financeiros associados à doença. A 

instabilidade estender-se-á também às relações interpessoais, levando à confusão de 

papéis e de laços. Consonantemente, outros investigadores (Hughes e Kendall, 2007) 

verificaram que a existência de um progenitor com doença mental é um factor predictor 

de um funcionamento familiar tendencialmente disfuncional. 

As famílias deparam-se com a necessidade de se redefinirem a si mesmas, e às 

suas crenças. Para estas famílias é igualmente necessário adaptarem as suas rotinas aos 

tratamentos necessários, e em alguns casos, à situação de internamento (Martins, 2000). 

Verificamos, na literatura, a existência de diversos factores de stress com os 

quais se deparam as famílias em que algum dos membros sofre de doença mental. 

Considera-se um stressor como um evento que ocorre num dado momento do ciclo de 

vida que gera, ou pode gerar, mudança no sistema familiar (Patterson, 1988). Estes 

stressores podem ser normativos (eventos esperados como a ida para a escola, ou o 

casamento) ou não normativos (onde se incluem doenças crónicas, nomeadamente, as 

doenças mentais). Aos stressores estão associadas  exigências fisícas ou psicológicas 

que perturbam o funcionamento normal do sistema. Funcionam como mediadores de 

stress os recursos físicos, psicológicos e sociais, bem como os mecanismos de coping de 

que o sistema faz uso. O que daí resulta é avaliado sobretudo com base nas mudanças 

que se verificam no sistema.  
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Rose et al (2002) identificaram como factores stressores no caso específico da 

doença mental os seguintes: o estado emocional dos familiares, a imprevisibilidade do 

curso da doença, e os problemas relacionais. Referem ainda que os familiares com uma 

idade mais avançada estão mais expostos ao stress que os mais jovens. Acrescentam-se 

a estes o estigma associado à doença mental, a percepção desta como um fardo e, em 

alguns casos, a necessidade de institucionalização.  

No que respeita à percepção de fardo, Magliano et al (2005) encontraram 

diferenças em famílias de doentes com esquizofrenia e famílias de doentes que 

padeciam de doenças físicas. O fardo percepcionado é superior nas famílias de pessoas 

com esquizofrenia, o que pode estar associado a um maior estigma face a doenças 

mentais, bem como a outros factores sociais (maior conhecimento acerca de doenças de 

foro físico), familiares (expectativas de melhoria mais elevadas nas doenças mentais), 

ou factores intrínsecos à doença.  

Existem diversos estudos em que se verifica que a doença mental é sentida pelas 

famílias como um fardo (Magliano et al, 2005; Inadomi, Kikuchi, Ohta e Tanaka, 2004; 

Veltman, Cameron e Stewart, 2002). Este “fardo” sentido pelas famílias refere-se, a um 

nível familiar, às perturbações nas relações familiares e nas actividades sociais, a 

constrangimentos em actividades de trabalho e lazer, bem como às dificuldades 

financeiras sentidas por algumas famílias. Neste nível, De La Rie et al (2005) 

verificaram que a percepção de menor qualidade de vida dos cuidadores de pessoas com 

doença mental (neste caso, perturbações do comportamento) está relacionada com a 

percepção da doença e dos cuidados como um fardo maior. A nível individual, este 

pode traduzir-se em sentimentos de perda, tristeza, ansiedade, bem como a sentimentos 

de vergonha em situações sociais (Magliano et al, 2005). 

Hyde (2001) refere que as famílias em que algum membro sofre de doença 

mental se definem a si mesmas como “diferentes” das famílias “normais”. O mesmo 

acontece com a pessoa a quem foi diagnosticada a doença. De facto, uma das 

dificuldades com que indivíduos e famílias têm de lidar é o estigma associado às 

doenças mentais (Inadomi et al, 2004, Veltman et al, 2002). O estigma parece estar 

associado à crença de que as pessoas com doença mental têm características 

indesejáveis, e como tal, com menos valor do que as pessoas “normais” (Heinik e 

Werner, 2007). Perlick et al. (2001) descobriram evidências de que um dos mecanismos 

usados para lidar com o estigma é o isolamento social. O estigma não afecta apenas a 

pessoa com a doença, mas também a família, estando associado a sentimentos de 
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vergonha e ao progressivo desligamento dos papeis sociais (Heinik e Werner, 2007). No 

entanto, de acordo com o mesmo estudo, este efeito parece ser mais sentido em 

familiares de pessoas com esquizofrenia do que com a doença de Alzheimer. Tendo em 

conta que os rituais são fenómenos sociais, é possível considerarmos que o estigma 

social pode afectar a realização de rituais. 

Como já foi referido, existe por vezes a necessidade de institucionalizar a pessoa 

que sofre de doença mental. Nestes casos, existe algum afastamento da família, que 

pode ser menor ou maior, mas que em qualquer um dos casos irá provavelmente afectar 

a realização dos rituais e rotinas familiares.  

Doornbos (2002) verificou que o bem-estar familiar é superior nos casos em que 

o doente se encontra junto da família do que nos casos em que se encontra 

hospitalizado. Ainda assim, parecem existir algumas estratégias que contribuam para o 

bem estar tanto familiar como individual quando o internamento é necessário, 

nomeadamente o envolvimento dos familiares nas actividades da instituição e uma 

maior comunicação entre a família e os técnicos. 

Para as pessoas que se encontram institucionalizadas, os rituais são praticados 

maioritariamente no seio da instituição, com a realização de festas (Natal, Dia do 

Doente, Aniversários), e as suas rotinas diárias são construidas no contexto da 

instituição. Por outro lado, é encorajada a participação da família nos rituais mais 

emblemáticos da instituição, bem como na criação de outro tipo de rotinas, associadas 

às visitas, férias, fins-de-semana. Pretende-se que a pessoa internada possa manter uma 

rede social mais alargada, constituida não apenas pela instituição e pela família, mas 

também por outros membros da comunidade. Salt (1991) defende que um maior 

envolvimento dos familiares durante o internamento ajuda a manter o lugar e o papel do 

doente na família, o que facilita uma continuidade da união e das rotinas familiares. 

Quando o sistema não possui os recursos necessários para lidar com o evento 

stressor, o sistema entra num momento de crise. Minuchin (1981, cit. por Relvas, 1996) 

define a crise como ocasião (de mudança) e risco (de patologia ou disfuncão) (Relvas, 

1996). Caillé (cit por Relvas, 1996) afirma que a crise requer uma transformação do 

modelo relacional e não a reparação ou substituição do que não funciona.  

De acordo com Patterson (1988), face a uma situação em que um dos membros 

do sistema familiar adoece, é provável que a família se encaminhe para uma situação de 

crise , à qual está associada a desorganização do sistema familiar, bem como das rotinas 

e rituais familiares e dos papéis, tanto familiares como sociais (Doornbos, 2002). Isto 
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aplica-se a várias situações de doença, mas parece agravar-se no caso de doenças 

crónicas, como o são a maioria das doenças mentais, visto que nestes casos a 

responsabilidade dos cuidados está mais presente na família. Com base nestes 

pressupostos podemos, no presente estudo, colocar a hipótese de se encontrarem 

diferenças, nas famílias clínicas, que apontem para uma menor ritualização devido às 

mudanças que ocorrem no sistema familiar e à desorganização subsequente. 

Por outro lado, de acordo com Minuchin (1981), face a uma situação de crise ou 

mudança, os sistemas familiares tendem para a homeostase, mantendo os padrões de 

comportamento, papéis e rotinas estabelecidas. Assim, é igualmente pertinente 

colocarmos a hipótese contrária de que famílias em que algum dos membros tem uma 

doença mental sejam familias com graus de ritualização semelhantes ou superiores às 

famílias normativas, devido ao movimento homeostático descrito. 

Dois dos recursos mais salientes do sistema familiar são a coesão (a união entre 

os membros da família) e a adaptabilidade (capacidade da família para contornar 

obstáculos e encontrar caminhos alternativos) (Patterson, 1988). Como iremos ver mais 

adiante, estes dois recursos parecem estar relacionados com a prática de rituais 

familiares. Coloca-se a hipótese de sistemas familiares mais unidos serem mais eficazes 

na manutenção de rotinas e rituais face a uma situação de mudança ou adversidade. 

Goldstein & Miklowitz (1997) afirmam que as famílias que lidam com doenças crónicas 

devem procurar a adaptação, e não a cura. 

 

 

3. Objectivo do Estudo 

 

Este estudo tem como objectivo verificar se existem diferenças, no que respeita ao 

grau de ritualização, entre famílias clínicas e não clínicas.  

Prentende-se também verificar se, na amostra clínica, existem variáveis 

demográficas correlacionadas com o grau de ritualização.  
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4.Metodologia 

 

4.1. Procedimento 

 

Foram contactados técnicos de diversas clínicas psiquiátricas, pertencentes à 

Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus: Clínica Psiquiátrica 

de São José, Centro Psicogeriátrico de Nossa Senhora de Fátima, Casa de Saúde da 

Idanha, Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, e uma clínica pertencente aos Irmãos de 

São João de Deus, a Casa de Saúde do Telhal. Estas clínicas situam-se, na sua maioria, 

na área da Grande Lisboa, excepto a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, que se localiza 

em Condeixa. A estes técnicos (psicólogos ou assistentes sociais) foi pedido que 

entregassem um questionário, em envelope para que pudesse devolver selado, ao 

familiar cuidador dos seus diversos utentes. Dos cerca de 160 questionários entregues, 

foram devolvidos 54 preenchidos, e 50 foram considerados válidos para utilização neste 

estudo. 

A amostra recolhida é uma amostra não probabilística, de conveniência. Assim, 

não foi possível controlar outras variáveis para além da existência de uma doença 

mental, e de um familiar cuidador com idade superior a 18 anos. 

 

 

4.2. Dados Demográficos 

 

Foi aplicado um questionário de dados demográficos, no qual se pedia informação 

respeitante ao familiar cuidador, ao doente, e ao núcleo familiar em que o doente se 

insere.  

Foi pedido que o familiar cuidador indicasse a) o seu sexo, b) idade, c) estado civil, 

e o d) grau de parentesco para com o familiar com doença mental. 

No que respeita aos dados da pessoa com doença mental, foi perguntado: a) o sexo; 

b) idade; c) naturalidade; d) estado civil; e) número de filhos; f) se residia com os filhos; 

g) qual o diagnóstico psiquiátrico; h) se estava ou já tinha estado internado; i) 

informação acerca de crenças religiosas; e j) escolaridade. 

Quanto à família, foi pedido que indicasse a) o distrito de residência; b) o tipo de 

área em que vivem (rural, urbana ou suburbana); c) o número de gerações do agregado 

familiar e d) a composição deste. 
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4.3. Participantes 

 

4.3.1. Caracterização dos sujeitos 

No presente estudo são comparadas duas amostras: clínica e não clínica. 

Para a composição da amostra não clínica foram utilizados dados recolhidos por 

Lind (2008). Desta base de dados, foram seleccionados aleatóriamente 50 sujeitos, com 

base nos critérios mesma idade e género, para permitir o emparelhamento das amostras. 

A idade dos sujeitos é compreendida entre os 19 e os 78, sendo a média de 53 anos. 

Foram selecionados 31 pessoas do sexo feminino e 19 do sexo masculino, de acordo 

com os dados obtidos na amostra clínica 

 No que respeita à amostra clínica, responderam 50 sujeitos (consideram-se os 

sujeitos os familiares cuidadores, que responderam ao questionário), dos quais 31 eram 

do sexo feminino e 38 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 

78 anos (com uma média de 53 anos). Vericou-se que, no que respeita ao grau de 

parentesco, a maioria eram familiares directos: 36% filhos, 28% pais, 16% irmãos. A 

percentagem de conjugues é inferior ao esperada (12%). conforme se verifica na tabela 

1.  

Tabela 1. Grau de Parentesco 

Grau de parentesco 

 

N % 

     Filho 18 36.0 

     Pai 14 28.0 

     Conjugue 6 12.0 

     Irmão 8 16.0 

     Avô 1 2.0 

     Outro familiar 3 6.0 

 

 

4.3.2.Caracterização dos familiares com doença mental 

 No que respeita aos dados acerca do familiar com doença mental, verifica-se 

uma predominância do sexo feminino (30 sujeitos) em relação ao sexo masculino (20 

sujeitos). As idades variam entre os 17 e os 97 anos, com uma média de 58 anos.  
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Destes sujeitos, apenas 26% são casados, o que em parte explica a baixa percentagem 

de conjugues que responderam ao questionário. 

 Na variável diagnóstico encontramos algumas categorias (perturbação de 

ansiedade e deficiência mental) cujos valores são relativamente baixos, pelo que foi 

criada uma nova categoria “outros”, que permitisse comparar os vários valores obtidos 

através da análise das medianas. Assim, verificamos que existe uma predominância de 

quadros demenciais, que pode estar associada a valores de idade tendencialmente 

elevados (média de 53 anos). É também relevante a percentagem de perturbações do 

comportamento, e de familiares que não indicaram o diagnóstico, conforme se pode 

verificar na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Diagnóstico Psiquiátrico 

 N % 

Perturbação afectiva 7 14.0 

Pertubação do 

comportamento 

12 24.0 

Não sabe / Não responde 11 22% 

Demência 14 28.0 

Outros 6 12% 

  

 

No que respeita à religiosidade, a maioria são crentes (88%), divididos 

equitativamente entre crentes praticantes e não praticantes. A grande maioria dos 

crentes afirma ser cristão (74%).  

 A maior parte destes indivíduos reside no distrito de Lisboa, conforme se 

verifica na tabela 3. Este dado não deverá ser tido em conta na análise dos dados, 

porque consideramos que está sujeito a enviesamento. Isto deve-se ao facto de a maioria 

dos dados ter sido recolhida no distrito de Lisboa. 
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Tabela 3. Distrito de Residência 

 N % 

Braga 2 4.0 

Castelo branco 1 2.0 

Coimbra 6 12.0 

Lisboa 35 70.0 

Santarém 1 2.0 

Setúbal 5 10.0 

  

 

No que respeita à variável internamento, 54% destes familiares encontram-se 

actualmente internados; 16% já esteve internado e 30% nunca passou por um 

internamento. 

 Conforme se verifica na tabela 4, estes indivíduos têm, na sua maioria (44%), 

escolaridade inferior ao ensino obrigatório. Há uma percentagem elevada (24%) de 

indivíduos com escolaridade acima do ensino secundário, o que é invulgar tendo em 

conta os valores de referência da população portuguesa. 

 

 

Tabela 4. Escolaridade do sujeito com Doença Mental 

 N % 

Menos que 9º 22 44.0 

Equivalente ao 9º 8 16.0 

Secundário 8 16.0 

Superior 11 22.0 

Mestrado/doutoramento 1 2.0 

 

  

Cruzando os diversos dados demográficos obtidos, podemos caracterizar os 

indivíduos com doença mental da amostra recolhida da seguinte forma: 

 Individuos com perturbação de afectividade (14%) são sobretudo mulheres, 

com idade inferior a 31 anos, com escolaridade acima do ensino secundário e 
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que têm igual probabilidade (6% dos 14% mencionados) de estarem internados 

ou de nunca terem passado por esta experiência. 

 Indivíduos com perturbação de comportamento (24%) são sobretudo homens, 

entre os 31 e os 50 anos, com escolaridade inferior ao 9º ano e que estarão 

actualmente internados. 

 Indivíduos com demência (28%), com idades a partir dos 67 anos, na sua 

grande maioria mulheres (24% dos 28% mencionados), com escolaridade 

abaixo do 9º ano (16% dos 28%) ou ao nível do ensino superior (8% em 28%). 

Têm uma probabilidade de 16% (dos 28% mencionados) de estarem internadas 

actualmente. 

 Os indivíduos cujos familiares não conhecem o seu diagnóstico ou não o 

quiseram indicar (22%) situam-se na sua maioria entre os 30 e os 80 anos, são 

do sexo feminino e possuem escolaridade inferior ao 9º ano. 

 Existe ainda uma pequena percentagem de indivíduos (12%), cujos familiares 

reportaram outras patologias, cuja expressão não era significativa (deficiência 

mental e perturbações de ansiedade), pelo que foram incluídos na categoria 

“outros”. Estes indivíduos pertencem com igual probabilidade a ambos os 

sexos, têm na sua maioria idades compreendidas entre os 17 e os 50 anos, têm 

baixa escolaridade e já passaram ou estão a passar por uma experiência de 

internamento. 

 

 

4.4. Instrumento 

 

4.4.1 Descrição do Instrumento 

Para avaliar o grau de ritualização das famílias, foi utilizado o Family Ritual 

Questionnaire (FRQ) de Fiese (1992), adaptado para a população portuguesa por Crespo 

& Lind (cit. por Lind, 2008). Este pretende identificar os elementos centrais dos rituais 

familiares.  

Assim, foram encontrados na versão original oito dimensões inerentes à 

realização de rituais (Ocorrência, Papeis, Rotina, Comparência, Afecto, Significado 

Simbólico, Continuação e Deliberação), e sete contextos onde ocorrem os rituais, que 

Fiese divide em rituais familiares (Hora de Jantar, Fins-de-Semana e Férias) e rituais 
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culturais (Feriados Religiosos, Tradições Culturais, Comemorações Anuais e 

Celebrações Especiais). Nos rituais familiares espera-se a participação da família 

nuclear, enquanto nos rituais culturais existe uma maior participação da família alargada 

e da comunidade. Na sua versão original, o FRQ é constituído por 56 itens, divididos 

nos sete contextos. Cada contexto contém em si oito itens, correspondentes às oito 

dimensões referidas.  

Na adaptação para a população portuguesa verificou-se, através da análise 

factorial, uma baixa saturação no contexto Hora de Jantar, que pode estar relacionada 

com o facto de homens e mulheres lhe atribuírem significados diferentes (Lind, 2008); e 

nas dimensões Continuação e Deliberação. Isto levou a que estes fossem excluídos. 

Assim, a versão do FRQ aplicada é constituída por 36 itens, divididos em seis 

contextos (Fins-de-Semana, Férias, Feriados Religiosos, Tradições Culturais, 

Comemorações Anuais e Celebrações Especiais), cada qual contendo seis itens, 

correspondentes às seis dimensões (Ocorrência, papeis, Rotina, Comparência, Afecto e 

Significado Simbólico). Apresentamos os seis contextos e dimensões nos quadros 5 e 6. 

 

Tabela 5. Descrição dos Contextos do FRQ e respectivos itens invertidos 

Contextos Definição Itens invertidos 

Fins-de-semana Actividades de lazer ou outras actividades 

que ocorrem no fim-de-semana 

2,3,4,6 

Férias Eventos ou actividades nas férias de família 1,2,5 

Feriados religiosos Celebrações familiares religiosas, como o 

Natal ou a Páscoa 

3,4,6 

Tradições culturais e 

étnicas 

Celebrações por um maior grupo, que estão 

ligadas a uma cultura como funerais, 

velórios, ou preparação de uma comida 

especial num grupo além da família   

1,2,4,5 

Comemorações anuais Comemorações que se festejam todos os 

anos, como o dia de anos, dia de casamento 

ou outros aniversários   

1,4,5,6 

Celebrações especiais Celebrações especiais que ocorrem 

independentemente de qualquer cultura ou 

religião como a festa do casamento, 

finalização de um curso ou reuniões 

familiares  

3,5,6 
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Tabela 6. Descrição das Dimensões do FRQ 

Nº Nome Definição Itens 

D1 Ocorrência Com que frequência a 

actividade (ritual) ocorre. 

Itens 1 de cada 

contexto 

D2 Papéis Atribuição de papéis e tarefas 

durante a actividade  

Itens 2 de cada 

contexto 

D3 Rotina Regularidade na forma da 

realização da actividade 

Itens 3 de cada 

contexto 

D4 Comparência Expectativas em relação à 

obrigatoriedade da comparência 

dos membros familiares nas 

actividades  

Itens 4 de cada 

contexto 

D5 Afecto Investimento emocional na 

actividade 

Itens 5 de cada 

contexto 

D6 Significado simbólico Atribuição de um significado 

simbólico à actividade. 

Itens 6 de cada 

contexto 

 

 

Os itens foram apresentados conforme o exemplo: 
1.  a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  

 

Trata-se de uma escala de tipo dicotómico, em que na alínea a) os sujeitos 

escolhem, entre duas alternativas, aquela que mais se adapta à sua família, por exemplo: 

“Algumas famílias raramente passam os fins-de-semana juntas” ou “Outras famílias 

passam os fins-de-semana juntas regularmente”. Depois de terem escolhido a afirmação 

 Algumas famílias raramente passam 
os fins-de-semana juntas. 

Outras famílias passam os fins-de-
semana juntas regularmente. 

 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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mais parecida com a sua família, os sujeitos terão de decidir, na alínea b), se esta 

afirmação é, para a sua família, “totalmente verdade” ou “mais ou menos verdade” 

 

4.4.2. Cotação 

A atribuição de valores às respostas foi feita da seguinte forma: 

 Alternativa à esquerda + totalmente verdade = A (1 valor) 

 Alternativa à esquerda + mais ou menos verdade = B (2 valores) 

 Alternativa à direita + totalmente verdade = C (3 valores) 

 Alternativa à direita + mais ou menos verdade = D (4 valores) 

Assim, os valores das respostas variam de 1 (menor grau de ritualização) a 4 

(maior grau de ritualização). Os itens invertidos estão indicados na tabela 5. Os valores 

dos contextos, das dimensões e o valor total são obtidos pelo somatório dos valores dos 

itens.  

Foram encontrados, na adaptação portuguesa, 4 factores, cujos valores são 

também calculados pelo somatório dos respectivos itens, conforme descrito na tabela 7. 

 

Tabela 7. Factores do FRQ da adaptação para a população Portuguesa 

Novas variáveis Contextos Dimensões Nº itens 

Realização de rituais 

familiares (RRF) 

- Fins-de-semana 

- Ferias 

- Papeis (2) 

- Rotinas (3) 

4 

Significado de rituais 

familiares (SRF) 

- Fins-de-semana 

- Ferias 

- Ocorrência (1) 

- Comparência (4) 

- Afecto (5) 

- Significado simbólico (6) 

8 

Realização de rituais 

culturais (RRC) 

- Feriados religiosos 

- Tradições culturais 

- Comemorações anuais 

- Celebrações especiais 

- Papeis (2) 

- Rotinas (3) 

8 

Significado de rituais 

culturais (SRC) 

- Feriados religiosos 

- Tradições culturais 

- Comemorações anuais 

- Celebrações especiais 

- Ocorrência (1) 

- Comparência (4) 

- Afecto (5) 

- Significado simbólico (6) 

16 

Totais   36 
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4.4.3.Indíces Psicométricos da Escala FRQ no Presente Estudo 

 Conforme é possível verificar na tabela 8, os valores de fidelidade dos factores 

do FRQ no presente estudo estão, na sua maioria, elevados (acima de .80). O factor 

Realização de Rituais Culturais apresenta um valor um pouco mais baixo, .71, mas que 

pode ser tido como aceitável, tendo em consideração o número reduzido de itens que o 

compõem 

 

Tabela 8. Alphas de Cronbach do presente estudo 

 

 

Por sua vez, os valores obtidos para o factor Realização de Rituais Familiares é 

demasiado baixo para permitir retirar conclusões seguras acerca da análise feita com 

este factor. Verificamos que o item da dimensão Rotina no contexto Férias contribui 

mais para este baixo valor, conforme se pode verificar na tabela 9. 

 

Tabela 9. Correlação Item-Total 

Contexto Dimensão Média da escala se 

o item for 

eliminado 

Correlação 

Item-total 

Alpha de Cronbach se 

o item for eliminado 

Papéis 6,62 ,308 ,159 Fim-de-

semana Rotina 6,38 ,193 ,274 

Papéis 7,02 ,287 ,167 Férias 

Rotina 7,10 ,002 ,504 

 Alpha de Cronbach Alpha de Cronbach 

para itens 

standardizados 

N. de itens 

FRQ total ,895 ,893 36 

Realização Rituais 

Familiares   

 

,348 

 

,374 

 

4 

Significado Rituais 

Familiares 

 

,886 

 

,883 

 

24 

Realização Rituais 

Culturais 

 

,710 

 

,713 

 

8 

Significado Rituais    
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5. Apresentação de Resultados 

 

No que diz respeito ao tratamento estatístico dos dados, foi inicialmente efectuado, 

para as variáveis dos factores e dimensões do FRQ, na amostra clínica, um teste de 

aproximação à Normal: o teste de Kolmogorov-Smirnorv. Os valores de p encontrados 

foram todos superiores a 0.05, pelo que rejeitamos a hipótese de estas variáveis 

seguirem a distribuição normal. No entanto, para o teste de hipótese de µ1=µ2 t-student 

admite-se uma aproximação assintótica devido à dimensão da amostra (N=50). 

Foi testada a hipótese de correlação entre os dados demográficos e as variáveis do 

FRQ através dos Testes de Correlação de Spearman e Pearson. Verificou-se, para um 

nível de significância p <.005 que as únicas correlações significativas eram entre o 

género e a dimensão significado simbólico (p=-.332). Com estes testes, foram 

encontradas correlações entre Diagnóstico e Ocorrência, Diagnóstico e Afecto, e 

Número de Gerações e Ocorrência e Significado de Rituais Culturais. Tendo em conta 

que estas variáveis são nominais, não podemos realizar inferências a partir destas 

correlações, pelo que foi necessário recorrer a outro tipo de análise. 

Efectuou-se uma análise das medianas, através de diagramas de caixa-de-bigodes, 

mais adequados para variáveis nominais. Os diagramas podem ser consultados no 

Anexo III. Foram comparados os valores obtidos nas diversas categorias das variáveis 

demográficas Número de Gerações, Internamento, Diagnóstico e Religiosidade com os 

valores das dimensões e factores do FRQ. Apresentaremos de seguida aqueles em que 

se registaram diferenças significativas. 

Na análise do factor Significado de Rituais Culturais (SRC) verificam-se diferenças 

na variável Internamento. Assim, os valores apresentados pelas famílias cujos doentes 

nunca estiveram internados são, no seu conjunto, tendencialmente mais elevados, 

correspondendo o valor apontado por 25% destas famílias a aproximadamente 50% do 

valor apontado por famílias cujos doentes estiveram internados anteriormente. Por sua 

vez, verificamos que o valor indicado por 75% das famílias que têm um dos membros 

internado actualmente é semelhante ao valor correspondente a 50% das famílias que 

nunca enfrentaram um internamento psiquiátrico.  

Quando analisamos o factor Significado de Rituais Culturais (SRC) em conjunto 

com o Número de Gerações, os diagramas de caixa-de-bigodes apresentam-se em 

escada, podendo ser verificado que os valores apresentados por 50% das famílias com 2 

gerações se assemelham aos apresentados por 75% das famílias compostas por apenas 
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uma geração. A mesma relação de proporção se encontra ao analisarmos os valores 

apresentados pelas famílias com 3 e 2 gerações. 

No que respeita ao factor Realização de Rituais Culturais (RRC), verificou-se que 

os valores atribuídos a 50% das famílias cujos indivíduos se dizem não crentes estão 

muito próximos daqueles atribuídos a 75% das famílias de crentes. Os valores das 

medianas das famílias de crentes não praticantes aproximam-se a 25% dos valores das 

famílias de crentes. 

Analisando a dimensão Ocorrência, podemos verificar que também as famílias com 

3 gerações apresentam valores mais elevados. O valor que corresponde a 50% destas 

famílias equivale a pouco mais do que o valor apresentado por 75% das famílias com 1 

e 2 gerações. Por outro lado, o valor apresentado por 75% das famílias com 1 geração é 

equivalente ao valor apresentado por 25% das famílias em que estão presentes 3 

gerações. Na variável Internamento, em relação à Ocorrência, encontramos mais uma 

vez valores mais elevados nas famílias que nunca experienciaram um internamento. Os 

valores das medianas das famílias cujos doentes já estiveram ou estão actualmente 

internados estão muito próximos dos valores apresentados por 25% das outras famílias 

referidas. Encontram-se também diferenças nas categorias de Diagnóstico: 50% das 

famílias cujos membros sofrem de demência ou perturbações de afectividade 

apresentam valores semelhantes a 75% das famílias nas quais existe um indivíduo com 

perturbação do comportamento. 

No que respeita à dimensão Papeis, verificamos que os valores apresentados por 

50% das famílias em que o sujeito doente sofre de demência apresentam valores 

semelhantes a 75% das famílias em que os diagnósticos são de perturbação da 

afectividade ou do comportamento. Verificamos também que o valor atribuído por 50% 

destas últimas famílias equivale aproximadamente a 25% das famílias com as outras 

perturbações referidas. Paralelamente, na variável Internamento, os valores que se 

verificam nas famílias em que o doente nunca esteve internado são superiores, 

sobretudo em relação àquelas que enfrentam agora a situação de internamento: o valor 

apresentado por 50% das famílias cujo doente se encontra internado equivale a cerca de 

25% daquelas que passaram, no passado, por esta situação, e a menos de 25% daquelas 

em que tal nunca aconteceu. 

Ao analisarmos a dimensão Rotina (regularidade na forma da realização da 

actividade), verificamos que, dentro da variável Diagnóstico, as famílias em que o 

diagnóstico é de perturbação do comportamento apresentam valores tendencialmente 



Rituais Familiares e Saúde Mental 

 31 

mais elevados: o valor apresentado por 50% destas famílias é superior aos valores das 

medianas das famílias com diagnóstico de perturbação da afectividade (correspondendo 

ao valor apresentado por cerca de 75% destas) e de demência. 

As categorias da variável Número de Gerações apresentam ainda diferenças nas 

dimensões Afecto e Significado Simbólico. Assim, o investimento emocional na 

actividade (Afecto) indicado por 50% das famílias com 3 gerações é superior ao 

apresentado pela mesma percentagem de famílias com 2 gerações e corresponde ao 

indicado por cerca de 75% dos agregados compostos por 1 geração. O valor 

correspondente a 50% dos agregados de 2 gerações equivale, por sua vez, a cerca de 

25% dos agregados de 3 gerações. No que respeita à atribuição de um Significado 

Simbólico à actividade, verificamos que as famílias com 3 gerações apresentam mais 

uma vez valores mais elevados, cuja mediana equivale ao valor apresentado por cerca 

de 75% das famílias com 1 e 2 gerações.   

 Conforme referimos anteriormente utilizamos um teste de igualdade de valores 

médios t-student para o teste de hipótese de µ1=µ2. Os valores obtidos neste teste 

mostram valores significativos, para um grau de confiança de 97%, entre os pares dos 

factores Realização de Rituais Familiares, Significado de Rituais Familiares, 

Realização de Rituais Familiares e para as dimensões Ocorrência e Afecto e, para um 

grau de confiança de 90%, no valor total do FRQ. Em todos os casos os valores da 

amostra clínica são inferiores aos da amostra não clínica, excepto no caso do factor 

Realização de Rituais Familiares, em que o valor da amostra clínica é superior, 

conforme se verifica no no Anexo . Estes dados levam-nos a rejeitar a hipótese µ1=µ2, 

pelo que admitimos que ambas as amostras não provêm da mesma população. 
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6. Discussão  

 

6.1. Hipóteses de interpretação dos resultados 

 Podemos verificar que os dados obtidos com a escala FRQ são semelhantes aos 

obtidos por Kiser et al (2005). De facto, os valores apresentados pelas famílias da 

amostra clínica são significativamente inferiores, o que nos pode levar a concluir que 

estas sejam menos ritualizadas do que as famílias da amostra não clínica. O único factor 

que apresenta valores significativamente diferentes destes é o factor de Realização de 

Rituais Familiares que, simultaneamente, é o que apresenta valores de fidelidade mais 

baixos. O baixo valor de alpha neste factor parece dever-se aos resultados do item 

Rotinas no contexto Férias. Podíamos colocar aqui a hipótese de que é mais difícil a 

famílias com uma pessoa que sofre de doença mental estabelecer rotinas durante o 

período de férias. Hipoteticamente, isto poderia dever-se a factores como uma maior 

necessidade de adaptação a tratamentos e sobretudo, à relativa instabilidade que, como 

já foi referido, é característica dos quadros de patologias mentais.  

Também na dimensão Rotina os valores da amostra clínica são superiores, mas 

não significativamente. Podemos assim colocar a hipótese de, em contextos que não as 

férias, as famílias clínicas terem uma maior tendência para a manutenção de rotinas, o 

que pode talvez confirmar aquilo que defende Minuchin (1981) – face a uma situação 

de stress, as famílias tendem para a homeostase, agindo no sentido de manter as suas 

rotinas e comportamentos.   

Parece assim confirmar-se a afirmação de Fiese (2002), de que os rituais podem 

ser afectados por problemas crónicos na família. Considerando esta afirmação em 

conjunto com a de Salt (1991), que o bem-estar familiar é maior quando os doentes não 

estão internados, e olhando para as diferenças nas categorias da variável internamento, 

podemos verificar que as famílias cujos doentes nunca passaram por um internamento 

apresentam valores de ritualização superiores, e as que têm o doente ainda internado 

apresentam os valores mais baixos. Desta forma, podemos colocar a hipótese de a vida 

familiar passar por uma maior desorganização aquando de um internamento, e que tal se 

pode manifestar por um grau de ritualização inferior.  

No entanto, apesar de termos obtido resultados importantes no que respeita à 

relação entre a ritualização das famílias e a presença de um doente mental no agregado, 

não é possível, através da análise dos dados obtidos, saber qual a direccionalidade desta 

relação, ou conhecer mais aprofundadamente a influência entre estas variáveis. Para tal, 
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será necessário efectuar um estudo com uma amostra maior, o que nesta área 

verificámos ser difícil num espaço curto de tempo. Assim, podemos colocar a hipótese 

de, ser a presença de doença mental crónica, ou outro tipo de problema crónico a afectar 

o grau de ritualização das famílias; ou, por outro lado, de um menor grau de ritualização 

na família ser um factor de risco no desenvolvimento de doenças psíquicas. Parece 

claro, ainda assim, que um maior grau de ritualização está relacionado com o bem-estar 

familiar (Fiese, 1993) e, conforme verificamos pelos dados obtidos no presente estudo, 

com a saúde mental. 

Por outro lado, a diferença verificada em relação ao factor Realização de Rituais 

Culturais, entre as duas amostras, parece apontar para uma confirmação das suspeitas 

levantadas na revisão de literatura. Podemos assim colocar a hipótese de factores como 

o sentimento de fardo (Magliano e tal, 2005), o estigma social, o desinvestimento nos 

papéis sociais (Rose, 2002) que parecem estar associados à doença mental 

influenciarem a realização de rituais nos quais se supõe a presença de indivíduos da 

comunidade e da família alargada. Os referidos factores podem também estar na base 

das diferenças encontradas nas categorias da variável Internamento em relação ao 

Significado de Rituais Culturais, já que o significado atribuído é inferior nas famílias 

cujo doente está internado e superior naquelas em que nunca esteve internado. Podemos 

eventualmente supor que, quando existe uma situação de internamento, o peso do 

estigma, o sentimento de fardo (aumento das despesas com o internamento, tempo 

dispendido nas visitas) poderá ser superior. 

A tendência encontrada, para um aumento no significado atribuído aos rituais 

culturais a par de um aumento no número de gerações do agregado poderia ser um 

indicador de que esta variedade é um factor protector, ou facilitador, da interacção com 

a comunidade e com a família alargada. Faz sentido pensar, por exemplo, que numa 

família onde existam crianças há uma maior necessidade de abertura ao exterior 

(estabelecimento de relações com a escola, outros pais...). Esta tendência parece existir 

também em relação à dimensão Afecto: poderia aqui dever-se eventualmente à 

existência de uma maior motivação para o investimento na actividade ritual dependente 

da composição do agregado.  

No que respeita à Dimensão Significado Simbólico, é curioso verificar que a 

diferença encontrada, entre géneros (as mulheres parecem obter valores mais elevados 

nesta escala) na amostra clínica foi também encontrada na amostra não clínica, embora 

nesse caso não fosse uma diferença significativa. (Lind, 2008). 
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Os dados obtidos em relação à dimensão Ocorrência, que pretende medir a 

frequência com que ocorre a actividade ritual, são também significativos: verificam-se 

valores significativamente inferiores nas famílias clínicas. É importante olhar para este 

resultado à luz de outros obtidos nas variáveis demográficas: verificou-se que os valores 

mais elevados foram indicados pelas famílias cujos doentes nunca estiveram internados. 

Estas famílias representam apenas 30% da amostra total. É então possível colocar a 

hipótese de a ocorrência de rituais ser afectada pela variável Internamento. 

Quando analisada a dimensão Papéis, e as diferenças em relação a esta 

verificadas nas categorias das variáveis Internamento e Diagnóstico, verificamos que 

parece existir, nesta amostra, uma tendência para valores mais baixos quando o doente 

está internado, e quando o diagnóstico é de perturbação do comportamento. Isto pode 

apontar para uma maior dificuldade em estabelecer papéis fixos na realização de rituais 

e rotinas quando a) a presença dos membros não é constante (podem ter autorização 

para ir a casa ou não, quando internados), ou b) a pessoa que sofre de doença mental 

apresenta padrões de comportamento desadequados. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 Tal como foi anteriormente referido, a amostra recolhida não é suficiente para 

fazer uma adequada generalização dos resultados. Por outro lado, devido à natureza dos 

dados (muitas variáveis nominais) existem diversos dados, que consideramos de grande 

interesse, tanto a nível teórico como prático, que não poderão ser generalizados, e terão 

de ser tomados apenas como possíveis tendências. 

 O questionário de dados demográficos não foi sujeito a pré-teste, o que poderia 

ter evitado as dificuldades de compreensão do mesmo que foram verificadas pelos 

sujeitos e levaram à invalidação de certas variáveis. Por exemplo, em relação à variável 

Composição do Agregado verificamos que houve sujeitos que responderam em relação 

ao seu agregado familiar, excluindo a pessoa doente quando esta estava internada. 

Existe a hipótese de estas respostas terem sido no sentido de descrever o agregado em 

que o doente estaria inserido caso não se encontrasse internado, contudo, na 

impossibilidade de ter a certeza de tal, decidimos não tomar esta variável em conta. 

 Por outro lado, e tendo em conta a análise estatística, o questionário deveria ter 

sido feito de forma a existir o menor número possível de variáveis nominais, o que não 

se verificou, e dificultou a análise. 
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 A amostra em si também pode ser considerada pouco representativa, já que se 

trata de uma amostra de conveniência. A maioria dos questionários foi recolhida na área 

de Lisboa, e todos em instituições privadas de apoio a pessoas com Doença Mental. Não 

foram assim abrangidas pessoas do interior ou do sul do país, e de instituições públicas 

de Saúde Mental, cuja população pode ter características diferentes. 

 

6.3. Indicações para estudos futuros 

Parece-nos pertinente que, em futuros estudos, se procure conseguir uma 

amostra mais representativa e composta por um número significativamente maior de 

sujeitos. Seria também interessante efectuar uma análise que permita verificar a 

direccionalidade das influências entre as variáveis demográficas e o grau de 

ritualização.  

  

7. Conclusão 

O presente estudo afigura-se um importante passo na compreensão da relação 

entre a saúde mental e a ritualização das famílias. Ainda assim, resta um longo caminho 

para percorrer. 

Apesar das limitações descritas, pudemos, confirmar os dados encontrados por 

Kiser et al (2005), que apontam para um menor grau de ritualização nas famílias em que 

algum membro sofre de doença mental. 

Parece-nos importante que os terapeutas que lidam com este tipo de população 

estejam atentos aos padrões e graus de ritualização das famílias com quem trabalham, 

tendo em conta as relações anteriormente encontradas entre os rituais e o bem-estar 

familiar, a organização, o sentido de identidade e o bem-estar individual dos sujeitos 

(Fiese, 1993). As tendências verificadas ao nível dos papéis, rotinas, ocorrência são um 

forte indicador de que estas famílias necessitam de ajuda no sentido de alcançarem uma 

maior organização que lhes permita celebrar os rituais de forma mais consistente e 

frequente. Salientamos aqui a necessidade de se dar respostas diferentes a famílias com 

necessidades diferentes, como parecem existir, por exemplo, em relação ao diagnóstico 

psiquiátrico do sujeito com doença mental. 

É ainda essencial recordar o importante papel que as Instituições de Saúde 

Mental têm, ao substituir a família como local privilegiado onde ocorre a actividade 

ritual. Por outro lado, é vital que se procure, tanto quanto possível, integrar as famílias 

na instituição e delegar nelas a responsabilidade não só de participar nos rituais da 
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instituição mas de serem elas próprias impulsionadoras e organizadoras destes rituais, 

para que neles possam ser integradas as características únicas de cada família, com as 

quais os familiares doentes se possam identificar. 
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Anexo I – Questionário 

Data ______ 
 
 
Parte I – Dados Sócio-Demográficos do Próprio 
 
 
 
Parte I – Dados Sócio-Demográficos do Próprio 
 
1.Sexo 
         Masculino 

       Feminino 

2. Idade 
_____________ 
 
3. Estado Civil 
 
Casado/a        Desde________                                             Divorciado/a       Desde _______ 
 
Solteiro/a                                                                               Viúvo/a 
 
 
4.Grau de Parentesco com o familiar que sofre de doença mental 
____________________  
 
Parte II – Dados Sócio-Demográficos do Familiar com Patologia Mental 
 
1.Sexo 
         Masculino 

       Feminino 

 

2. Idade 
_____________ 
 
3. Estado Civil 
 
Casado/a        Desde________                                             Divorciado/a       Desde _______ 
 
Solteiro/a                                                                               Viúvo/a 
  
4. Número de Filhos:  
_________ 
 
5. Diagnóstico Psiquiátrico 
__________________ 
 
 

É muito importante que leia atentamente e responda a todas as questões. Deixar questões em branco 
inutiliza todo o questionário e impossibilita que as respostas sejam incluídas na investigação. 
 
Quando não tiver a certeza acerca de um valor ou resposta, por favor, responda com dados aproximados. 
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6. Internamento Psiquiátrico 
 
Nunca esteve  internado                                                      Está internado actualmente 

Esteve internado no passado 

 
 
7. Religiosidade 
 
Não Crente                                 Crente Não Praticante                       Crente Praticante 
 
Qual a religião? _________________ 
 
 
8. Escolaridade 

 Menos que o 9º ano ou equivalente                                      9º ano ou equivalente          

12º ano ou equivalente                    Ensino superior                     mestrado/doutoramento 

 
Parte III – Dados Familiares 
 
 
1. Distrito em que Reside 

Aveiro                         Beja                   Braga           Bragança               Castelo Branco 

Coimbra                       Évora                 Faro             Guarda                  Leiria 

Lisboa                          Portalegre            Porto            Santarém             Setúbal 

Viana do Castelo         Vila Real             Viseu             Madeira                Açores 

 
2 Tipo de área em que reside 
 
Urbana                                        Suburbana                                               Rural 
 
 
3. Número de Gerações do Agregado Familiar 
 
1 (casal/individuo)                          2 (pais e filhos)                         3 (avós, pais e filhos) 
 
 
4. Pessoas com quem reside 
____________________________________________________________________ 
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Rotinas familiares comuns 

 

 

No topo de cada página irá encontrar um cabeçalho que corresponde a um contexto familiar. 

Pense em como a sua família age ou participa normalmente durante estes acontecimentos. 

Leia as duas afirmações e escolha aquela que é mais parecida com a sua família. Depois de 

ter escolhido a afirmação mais parecida com a sua família, irá decidir se esta afirmação é 

Realmente Verdadeira ou Mais ou Menos Verdadeira para a sua família.  

 

Quando pensar na sua família, pense em si próprio(a), no seu cônjuge e nos seus filhos. 

Alguns dos contextos podem incluir outros membros da família como avôs, tios e primos. No 

entanto, tente responder às questões que descrevem melhor a sua família actual. 

 

Não existem respostas certas ou erradas para cada afirmação, por isso, por favor tente 
escolher aquela que melhor descreve a sua família. 
 

EXEMPLO: 
a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 

 

 
Recorde: 

1. Leia as duas afirmações e depois escolha a que mais se parece com a sua família, 

assinalando-a com uma cruz. 

2. Decida se a afirmação é realmente verdadeira ou mais ou menos verdadeira para a 

sua família e assinale com uma cruz a sua opção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nas páginas seguintes encontram-se descrições de rotinas e tradições familiares. 
Todas as famílias são de alguma forma diferentes nos tipos de rotinas e tradições que 
seguem. Em algumas famílias rotinas e tradições são muito importantes mas, em outras 
famílias, existe uma atitude de maior indiferença em relação às rotinas e tradições. 

 Em algumas famílias há uma pessoa que 
lava a louça. 
 

Em outras famílias toda a gente lava a 
louça. 
 
 



  

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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FINS-DE-SEMANA 
 Pense num fim-de-semana normal com a sua família 

 
 
1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

 Algumas famílias raramente passam 
os fins-de-semana juntas. 

Outras famílias passam os fins-de-
semana juntas regularmente. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias todos têm uma 
tarefa específica para fazer no fim-de-
semana. 
 

Em outras famílias não há tarefas 
atribuídas no fim-de-semana. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias há rotinas fixas e 
acontecimentos regulares nos fins-de-
semana. 
 

Em outras famílias não há rotinas ou 
acontecimentos fixos nos fins-de-
semana. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias é esperado que 
todos apareçam nos acontecimentos do 
fim-de-semana. 

Em outras famílias as pessoas 
costumam estar ou não, consoante a 
sua vontade. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em algumas famílias não há um 
sentimento especial em relação aos 
fins-de-semana. 
 

Em outras famílias há um forte 
sentimento em relação a passar o tempo 
do fim-de-semana juntos como uma 
família. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias passar o tempo 
juntos em actividades ao fim-de-
semana é algo especial. 
 

Em outras famílias não há actividades 
familiares especiais ao fim-de-semana. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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 FÉRIAS 
Pense numas férias normais que passou com a sua família 

 
1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 
 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 
 
 

 1. Algumas famílias passam as férias 
em conjunto regularmente. 

Outras famílias raramente passam as 
férias em conjunto. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias todas as 
pessoas têm uma actividade ou uma 
tarefa para fazer nas férias. 

Em outras famílias todas as pessoas 
fazem o que é preciso ser feito e de 
forma rotativa. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as férias são 
alturas para algo novo e não há 
rotinas. 
 

Em outras famílias há rotinas fixas nas 
férias. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias não há 
problemas se alguns membros 
decidem não ir de férias com a 
família. 

Em outras é esperado que todas as 
pessoas vão de férias com a família. 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em algumas famílias as pessoas 
sentem que as férias de família são 
acontecimentos familiares 
importantes. 
 

Em outras famílias há uma atitude de 
maior indiferença em relação às férias: 
ninguém se importa muito. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as férias são 
alturas para descontrair ou acabar o 
trabalho em atraso. 
 

Em outras famílias as férias familiares 
são mais do que um passeio; são um 
tempo para estar em família. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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 FERIADOS RELIGIOSOS 
 Pense como a sua família celebra os feriados religiosos como o Natal, Páscoa, 

entre outros. 

 
 

1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

 Algumas famílias raramente celebram 
os feriados religiosos. 

Outras famílias celebram regularmente 
os feriados religiosos. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias não há tarefas 
fixas; as pessoas fazem aquilo que 
podem durante os feriados religiosos. 
 
 

Em outras famílias todos têm uma 
determinada tarefa a cumprir durante 
os feriados religiosos. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias há uma rotina fixa 
durante os feriados religiosos; todos 
sabem com o que podem contar. 
 

Em outras famílias há poucas rotinas 
durante os feriados religiosos; as 
actividades variam de ano para ano. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias é esperado que 
todos estejam presentes durante os 
feriados religiosos. 
 

Em outras famílias é difícil saber-se 
quem estará presente; quem puder, 
aparecerá. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 
 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em algumas famílias os feriados 
religiosos são mais informais; não há 
um sentimento especial. 

Em outras famílias os feriados 
religiosos são alturas associadas a 
sentimentos e emoções fortes. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias os feriados 
religiosos têm um significado especial 
para a família 

Em outras famílias os feriados 
religiosos são encarados apenas mais 
como um dia de folga. 
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 TRADIÇÕES CULTURAIS E ÉTNICAS 
Pense em algumas tradições culturais e étnicas que a sua família segue. Alguns exemplos podem ser 
baptismos, confecção de uma comida tradicional especial, velórios, funerais, entre outros. 

 
1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 

 

4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 

 Algumas famílias seguem tradições 
culturais. 

Outras famílias raramente seguem 
tradições culturais. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as pessoas têm 
tarefas estabelecidas para fazer durante 
estes eventos. 

Em outras famílias não há tarefas 
estabelecidas durante estes eventos. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias há flexibilidade no 
modo como estes eventos se realizam. 

Em outras famílias há rotinas fixas e 
todas as pessoas sabem com o que 
podem contar durante estes eventos. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias é esperado que 
todos participem nestes eventos. 
 

Em outras famílias é possível que só 
alguns membros participem para 
representar a família. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em algumas famílias estes eventos 
são muito emotivos e os membros da 
família sentem emoções intensas. 
 

Em outras famílias existe uma maior 
indiferença em relação a estes eventos, 
estando os membros da família menos 
envolvidos emocionalmente. 

  

 Em algumas famílias estes eventos 
não têm muito significado para a 
família. 

Em outras famílias estes eventos têm 
um significado e importância especiais 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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 COMEMORAÇÕES ANUAIS 
Pense em ocasiões que a sua família comemora todos os anos. Alguns exemplos são o 

dia de anos, dia do casamento e outros aniversários. 

 

1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 
 
 
4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 

 
 

 Em algumas famílias estas 
comemorações não têm rotinas fixas; 
é difícil saber o que vai acontecer. 

Em outras famílias estas comemorações 
são bastante padronizadas; todos 
sabem com o que podem contar. 
 



 Em algumas famílias é esperado que 
todos estejam presentes na 
comemoração. 
 

Em outras famílias as comemorações 
anuais podem ser uma altura em que 
nem todos estejam presentes. 



 Algumas famílias têm várias 
comemorações anuais regulares. 

Para outras famílias existem poucas 
comemorações anuais ou estas são 
raramente celebradas. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as pessoas não 
têm tarefas atribuídas para cada 
comemoração 

Em outras famílias todas as pessoas 
têm uma certa tarefa para cumprir 
durante as comemorações anuais. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em algumas famílias há um 
sentimento especial nos dias de anos 
e em outras comemorações. 
 

Em outras famílias as comemorações 
são mais informais; as pessoas não 
estão envolvidas emocionalmente. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 
  

   Em algumas famílias os dias de anos 
e aniversários são marcos 
importantes que são celebrados de 
forma especial. 
 
 

Em outras famílias não se dá grande 
importância aos dias de anos e 
aniversários; os membros da família  até 
podem comemorar mas nada é 
particularmente especial. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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 CELEBRAÇÕES ESPECIAIS 
Pense em algumas comemorações que acontecem na sua família, comemorações 
especiais que podem acontecer em muitas famílias independentemente de qualquer 
religião ou cultura. Alguns exemplos são casamentos, finalização de cursos e reuniões 
familiares. 
 
1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 
 
4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 Em algumas famílias as celebrações 
especiais são raras. 
 

Em outras famílias há várias 
celebrações especiais. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as pessoas não 
têm determinadas tarefas ou papéis 
nas celebrações especiais. 
 

Em outras famílias as pessoas têm 
determinadas tarefas a realizar nas 
celebrações especiais. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias existem rotinas 
fixas nestes eventos; todos sabem o 
que irá acontecer. 
 

Em outras famílias não há uma rotina; 
cada celebração é diferente 

Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias é difícil saber 
quem estará presente; quem puder 
aparecerá. 
 

Em outras famílias é esperado que 
todos participem nas celebrações 
especiais. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 
 

 
 
6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 
 

 
 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família,  ela é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Em algumas famílias as celebrações 
especiais são alturas de emoções e 
sentimentos intensos. 
 

Em outras famílias não se faz grande 
alarido à volta das celebrações 
especiais; não existem muitas emoções 
intensas. 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 

 

 Em algumas famílias as celebrações 
especiais tem um profundo 
significado para a família. 
 

Em outras famílias, as celebrações 
especiais são iguais às outras ocasiões. 
 



Totalmente verdade Mais ou menos verdade 
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Anexo II – Tabelas de Frequência para Caracterização da Amostra 

 

1.Dados sócio-demográficos do próprio 

 

Tabela 1. Caracterização do sujeito 

 M DP 

Idade 

 

  

 N % 

Sexo 

 

  

     Masculino 19 38.0 

     Feminino 31 62.0 

Estado civil 

 

  

     Casado 31 62.0 

     Solteiro 8 16.0 

     Divorciado 6 12.0 

     Viuvo 5 10.0 

Grau de parentesco 

           

  

     Filho 18 36.0 

     Pai 14 28.0 

     Conjugue 6 12.0 

     Irmão 8 16.0 

     Avô 1 2.0 

     Outro familiar 3 6.0 
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Tabela 2. Grau de Parentesco em relação ao familiar com doença mental 

Grau de parentesco 

 

N % 

     Filho 18 36.0 

     Pai 14 28.0 

     Conjugue 6 12.0 

     Irmão 8 16.0 

     Avô 1 2.0 

     Outro familiar 3 6.0 
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2.Dados sócio-demográficos do familiar com doença mental 

 

Tabela 3.Caracterização do familiar com doença mental 

 M DP 

Idade 

 

  

 N % 

Sexo 

 

  

     Masculino 30 60.0 

     Feminino 20 40.0 

Estado civil 

 

  

     Casado 13 26.0 

     Solteiro 18 36.0 

     Divorciado 4 8.0 

     Viuvo 15 30.0 

Número de filhos       

 

  

     0 20 40.0 

     1 9 18.0 

     2 16 32.0 

     3 2 4.0 

     4 1 2.0 

     5 1 2.0 

     6 1 2.0 
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Tabela 4.Diagnóstico Psiquiátrico  

 

 N % 

Perturbação afectiva 7 14.0 

Perturbação de ansiedade 1 2.0 

Pertubação do 

comportamento 

12 24.0 

Deficiencia mental 5 10.0 

Demencia 14 28.0 

Não sei, não responde 11 22.0 

  

 

 

Tabela 5. Diagnóstico Psiquiátrico redefinido 

 N % 

Perturbação afectiva 7 14.0 

Pertubação do 

comportamento 

12 24.0 

Não sabe / Não responde 11 22% 

Demencia 14 28.0 

Outros 6 12% 

 

 

Tabela 6. Internamento psiquiátrico 

 

 N % 

Nunca 15 30.0 

Passado 8 16.0 

Actual 27 54.0 
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Tabela 7. Religiosidade 

 

 N % 

Não crente 6 12.0 

Crente não praticante 22 44.0 

Crente praticante 22 44.0 

 

Tabela 8. Fé 

 

 N % 

Cristã 37 74.0 

Não responde 9 18.0 

Não crente 4 8.0 

 

Tabela 9. Escolaridade 

 

 N % 

Menos que 9º 22 44.0 

Equivalente ao 9º 8 16.0 

Secundário 8 16.0 

Superior 11 22.0 

Mestrado/doutoramento 1 2.0 

 

3. Dados relativos ao agregado familiar 

 

Tabela 10. Distrito de residência 

 N % 

Braga 2 4.0 

Castelo branco 1 2.0 

Coimbra 6 12.0 

Lisboa 35 70.0 

Santarém 1 2.0 

Setubal 5 10.0 
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Tabela 11. Tipo de área de residência 

 

 N % 

Urbana 37 74.0 

Suburbana 10 20.0 

Rural 3 6.0 

 

Tabela 12. Número de gerações do agregado familiar 

 

 N % 

1 15 30.0 

2 18 36.0 

3 17 34.0 

 

 

 

Tabela 13. Composição do agregado familiar 

 

 N % 

Próprio/pais/irmãos 12 24.0 

Próprio/filhos 4 8.0 

Próprio/filhos/pais 3 6.0 

Próprio/filhos/pais/conjugue 3 6.0 

Próprio/filhos/conjugue 8 16.0 

Próprio/conjugue 4 8.0 

Próprio/filhos/netos 1 2.0 

Próprio/pais/avos 1 2.0 

Sozinho 6 12.0 

Internamento 8 16.0 
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Anexo III – Tabelas de Dupla Entrada para Caracterização da Amostra 

 

 

Tabela 1. Idade/Sexo do familiar com doença mental 

 

Sexo  

Feminino Masculino 

 

Total 

18-30 10,0% 6,0% 16,0% 

31-50 6,0% 22,0% 28,0% 

51-65 8,0% 8,0% 16,0% 

66-80 12,0% 4,0% 16,0% 

Idade 

81-100 24,0% ,0% 24,0% 

 Total 60,0% 40,0%  

 

 

 

Tabela 2. Diagnóstico/ Sexo do familiar com doença mental 

 

sexo  

Feminino                Masculino 

 

 

Total 

Perturbação 

Afectividade 

10,0% 4,0%  

14,0% 

Perturbação 

comportamento 

4,0% 20,0%  

24,0% 

nao sei/não 

responde 

16,0% 6,0%  

22,0% 

Demência 24,0% 4,0% 28,0% 

Diagnóstico 

outros 6,0% 6,0% 12,0% 

 Total 60,0% 40,0%  
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Tabela 3. Idade do familiar com doença mental/ Diagnóstico psiquiátrico 

 

 

Diagnóstico  

Perturbação 

Afectividade 

Perturbação 

comportamento 

nao sei/não 

responde 

Demência outros 

 

 

 

Total 

18-30 8,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 16,0% 

31-50 4,0% 16,0% 2,0% 2,0% 4,0% 28,0% 

51-65 2,0% 2,0% 8,0% 2,0% 2,0% 16,0% 

66-80 ,0% 2,0% 6,0% 6,0% 2,0% 16,0% 

Idade do 

Familiar c/ 

Doença 

Mental 

81-100 ,0% ,0% 6,0% 18,0% ,0% 24,0% 

 Total 14,0% 24,0% 22,0% 28,0% 12,0% 100,0% 

 

 

 

Tabela 4. Internamento/Escolaridade do familiar com doença mental 

 

Escolaridade do familiar com doença mental  

 

<9 

 

9º ano 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Mestrado / 

Doutoramento 

 

 

 

Total 

nunca 14,0% 4,0% 4,0% 8,0% ,0% 30,0% 

passado 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% ,0% 16,0% 

Internamento 

actual 24,0% 8,0% 8,0% 12,0% 2,0% 54,0% 

 Total 44,0% 16,0% 16,0% 22,0% 2,0% 100,0% 
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Tabela 5. Diagnóstico psiquiátrico /Escolaridade do familiar com doença mental 

 

 

Escolaridade do familiar com doença mental  

 

<9 

 

9º ano 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Mestrado / 

Doutoramento 

 

 

 

Total 

Perturbação 

Afectividade 

2,0% 2,0% 4,0% 6,0% ,0% 

14,0% 

Perturbação 

comportamento 

12,0% 4,0% 2,0% 6,0% ,0% 

24,0% 

nao sei/não 

responde 

8,0% 4,0% 6,0% 2,0% 2,0% 

22,0% 

Demência 16,0% 2,0% 2,0% 8,0% ,0% 28,0% 

Diagnóstico 

outros 6,0% 4,0% 2,0% ,0% ,0% 12,0% 

 Total 44,0% 16,0% 16,0% 22,0% 2,0% 100,0% 
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Anexo IV: Comparação dos valores médios entre a amostra clínica e não-clínica 

(teste t-student) 

 

Amostra 

Clínica/Não 

Clínica 

Amostra Média DP t gl sig.(2-

tailed) 

N 

FRQ Total Clínica 

Não clínica 

2,5094 

2,6789 

,50715 

,47662 

-1,758 49 ,085 50 

RRF Clínica 

Não clínica 

2,2600 

1,9850 

,61229 

,61737 

2,280 49 ,027 50 

SRF Clínica 

Não clínica 

2,5525 

2,9450 

,57259 

,67156 

-3,144 49 ,003 50 

RRC Clínica 

Não clínica 

1,9650 

2,2400 

,60769 

,69475 

-2,246 49 ,029 50 

SRC Clínica 

Não clínica 

2,8225 

3,0488 

,67979 

,69014 

-1,667 49 ,102 50 

Ocorrência Clínica 

Não clínica 

2,8667 

3,1467 

,55020 

,61780 

-2,344 49 .023 50 

Papéis Clínica 

Não clínica 

1,9667 

2,0933 

,57538 

,64695 

-1,090 49 ,281 50 

Rotina Clínica 

Não clínica 

    2,32 

2,2167 

  1,203 

,64878 

,570 49 ,571 50 

Comparência Clínica 

Não clínica 

    2,80 

2,8500 

  1,161 

,71607 

-,249 49 ,804 50 

Afecto Clínica 

Não clínica 

2,6600 

3,0133 

,72996 

,76253 

-2,339 49 ,023 50 

Significado 

Simbólico  

Clínica 

Não clínica 

2,9167 

3,0467 

,67868 

,73312 

-,896 49 ,375 50 
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Anexo V – Diagrama de caixa-de-bigodes 

 

Diagrama 1. Ocorrência / Diagnóstico 

 
 

 

Diagrama 2. Papéis / Diagnóstico 

 



Rituais Familiares e Saúde Mental 

 66 

Diagrama 3. Ocorrência / Número de Gerações do Agregado 

 

 

 
 

Diagrama 4. Afecto / Número de Gerações do Agregado 
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Diagrama 5. Significado Simbólico / Número de Gerações do Agregado 

 

 
 

 

Diagrama 6. Significado de Rituais Culturais / Número de Gerações do Agregado 
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Diagrama 7. Ocorrência / Internamento 

 

 
 

 

Diagrama 8. Papéis / Internamento 

 

 



Rituais Familiares e Saúde Mental 

 69 

Diagrama 9. Significado de Rituais Culturais / Internamento 

 

 
 

 

Diagrama 10. Realização de Rituais Culturais / Religiosidade 
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Diagrama 11. Significado de Rituais Culturais /Número de Gerações do Agregado 

 Diagrama 

12.Significado de Rituais Culturais /Internamento 

 


