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1. Introdução 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) do Barreiro faz 

parte duma Instituição Particular de Solidariedade Social - Associação NÓS. A principal 

missão deste centro é de prevenir e diminuir as situações de risco ou perigo para as crianças, 

considerando factores familiares e ambientais, segundo princípios ecológicos. 

 As famílias que chegam ao serviço são famílias multidesafiadas, relativamente às 

quais o objectivo central é a promoção de um desenvolvimento positivo e o bem-estar das 

crianças, sobre quem recai a sinalização (realizada maioritariamente a partir dos serviços da 

comunidade como a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, estruturas educativas, 

serviços de saúde e segurança social). Muito do trabalho realizado debruça-se sobre as 

competências parentais no sentido de uma melhor resposta às necessidades de 

desenvolvimento das crianças. 

 Considerando que a aliança parental se constitui como uma importante componente 

das relações do casal parental, e que está associada a elevados benefícios, quer no 

desempenho dos pais, quer no ajustamento das crianças, torna-se uma área de importante 

investimento quando se fala na promoção de competências parentais. Assim, tendo por base 

uma perspectiva de competência destas famílias, e a necessidade de potenciar os factores 

protectores, permitindo o abandono da abordagem de défice comumente associada às 

familílias multidesafiadas, o presente estudo pretende extrair o que de bom existe na 

experiência da aliança parental entre os pais utentes do CAFAP, no sentido de obter pistas de 

intervenção para as famílias vindouras. 

Quem sabe se pequenos passos como este não irão permitir que em cada passo da 

construção da ciência haja uma devolução simultânea dos pequenos frutos a quem, de facto, 

deles precisa. 
 

2. En quadramento Teórico 
2.1 A Aliança Parental 

Being a parent, whether father or mother, is the most difficult task 

humans have to perform. For people, unlike other animals, are not 

born knowing how to be a parent. Most of us struggle through. 

Karl Menninger1 

                                                   
1 Citado por Brandt (1989) 
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 A transição para a parentalidade, como parte integrante do ciclo de vida das famílias 

(Alarcão, 2006), é considerada uma fase de potencial crise para os elementos que formam o  

casal. A crise é aqui encarada, segundo Auloos, como “um momento em que estão prestes a 

produzir-se modificações” (Ausloos, 2003, p.149) e entre estas mudanças estão a integração 

dos modelos parentais (Benoit et al., citado por Alarcão, 2006) e a constante negociação 

entre os pais relativa à educação e prestação de cuidados. No fundo, uma série de 

“reorganizações relacionais”: não só a parentalidade, pela nova relação pai – mãe, mas 

também a conjugalidade sofre as suas alterações, nomeadamente no funcionamento da díade 

na presença de um terceiro (Alarcão, 2006, p.131).   

 Neste processo de constantes acomodações e negociações forma-se uma aliança entre 

o subsistema parental a que Weissman e Cohen deram o nome de aliança parental (cit. por 

Abidin & Brunner, 1995). Este conceito refere-se à componente das relações de casal 

respeitante ao compromisso e cooperação parental na educação / cuidados2  da criança 

(Abidin & Brunner, 1995), também designado na literatura como co-parentalidade3 (ver p.e. 

Floyd, Gilliom, Costigan, 1998; Feinberg, 2003; Margolin, Gordis & John, 2001 e Van 

Egeren & Hawkins 2004). A aliança parental não contempla, em si mesma, as componentes 

conjugais, românticas e sexuais do casal (Abidin & Brunner, 1995). No entanto faz parte das 

dimensões presentes nas relações gerais dos pais cuja existência não é, de facto, 

independente (Feinberg, 2003). 

 Este conceito tem, segundo Minuchin e Fishman (1981) um papel central no processo 

de acomodações e negociações acima mencionadas, funcionando como suporte entre as 

figuras parentais. A aliança parental é também considerada, por vários autores, como a chave 

para o ajustamento à parentalidade, mediando muitas interacções familiares (Abidin & 

Brunner, 1995, Feinberg, 2002, 2003 e Margolin et al., 2001). 

 Esta noção de recurso e centralidade é assumida, também, por Abidin (1992), no 

modelo teórico que desenvolveu considerando os determinantes do comportamento parental 

(Figura 1). Neste modelo, stressores associados às características dos elementos do sistema e 

                                                   
2 “Educar /cuidar” será utilizada, nesta investigação, como tradução relativa à expressão childrearing. 
Referindo-se ao acto de criar os filhos num continuum,  pelo encontro das suas necessidades educativas e de 
cuidados básicos, físicos e emocionais. 
3 Apesar de, na literatura, a co-parentalidade ser usada como sinónimo de aliança parental, e de ao longo do 
estudo este termo ser também assumido (concordante com o que a literatura refere), a investigadora é da 
opinião de que estes termos não significam exactamente o mesmo. A aliança parental traduz melhor a relação 
de equipa, coordenação e cooperação dos pais na tarefa de educar/cuidar do que a co-parentalidade, que traduz 
simplesmente na vivência da parentalidade entre a mãe e o pai. 
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a variáveis ambientais e sociológicas, mediados pelo nível de envolvimento no papel 

parental, vão influenciar o stress percebido pelos pais no ajustamento a este papel. Esta 

variável motivacional (stress parental) conduz os pais à utilização de recursos disponíveis no 

suporte à parentalidade. Um importante recurso mencionado é a aliança parental que não só 

determina o comportamento parental como funciona como suporte no stress percebido neste 

subsistema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo teórico dos determinantes do comportamento parental (Abidin, 1992) 

 

 Segundo Weissman e Cohen (cit. por Feinberg, 2003), uma aliança parental sintónica 

pode ainda funcionar como recurso no suporte à auto-estima dos pais. Para tal, tem, então, de  

existir: a) um investimento de ambos os pais na criança; b) uma valorização do envolvimento 

do outro cuidador com o filho; c) respeito pelos julgamentos do outro sobre a educação / 

cuidados e d) ter o desejo de comunicar um com o outro sobre assuntos relacionados com a 

criança. Uma forte aliança parental permite, ainda, manter, nos pais, o sentimento de 

confiança e de competência no seu desempenho (Floyd, Gilliam, Costigan, 1998) e ajuda a 

lidar com a frustração (Konold & Abidin, 2001). A coordenação e suporte dos pais no seu 

papel diminui, ainda, o risco associado à relação de parentalidade (Feinberg, 2003). 

 Relativamente aos filhos, uma aliança parental sintónica, mais do que qualquer outro 

aspecto das relações de casal, está associada ao ajustamento das crianças (Abidin & Brunner, 

1995), nomeadamente em situações de divórcio (Weissman & Cohen, cit. por Konold & 

Abidin, 2001) e no ajustamento comportamental (Margolin et al., 2001). Pode, ainda, 

considerar-se como um mecanismo protector da qualidade das relações interparentais e, 
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consequentemente, nos outcomes4 da criança e da família (Margolin et al., 2001). Minuchin 

acrescenta que a ausência de apoio parental mútuo conduz a estados afectivos negativos e 

que desacordos relacionais, especificamente no sistema parental, dificultam o 

desenvolvimento de mecanismos adaptativos na família, nomeadamente a resolução de 

conflitos (1974, cit. por Gilbert, Christensen & Margolin, 1984). 

 Apesar de todo o investimento dos autores na pesquisa da influência da aliança 

parental no funcionamento familiar, muito pouco está relatado sobre os componentes que a 

caracterizam. É Mark Feinberg (2002, 2003) quem, na ausência de informação empírica, cria 

um modelo teórico dos quatro componentes da co-parentalidade (Figura 2.), nomeadamente 

o acordo na educação/ cuidados da criança, a divisão de tarefas relacionadas com os filhos, o 

suporte / sabotagem nos papéis parentais e a gestão conjunta das interacções familiares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Modelo teórico dos componentes da co-parentalidade (Feinberg, 2003). 

 

O primeiro componente refere-se ao grau de acordo entre as figuras parentais em 

temas relacionados com a criança, incluindo disciplina e expectativas comportamentais, 

modelos parentais, valores morais, segurança e cumprimento das necessidades emocionais e 

sociais da criança. O segundo componente considerado relaciona-se com a divisão de tarefas, 

deveres e responsabilidades respeitantes às rotinas diárias das crianças e domésticas. O 

suporte / sabotagem dos papeis parentais refere-se ao apoio prestado entre os pais, relativo à 

afirmação da competência, de contribuição e poder de decisão, ou, por outro lado, ao boicote 

do papel do outro, através da crítica, culpa e desrespeito pelas decisões. Por fim, a gestão 
                                                   
4 O conceito outcomes não será traduzido porque, na língua portuguesa, não existe um termo que reflicta a 
componente de construção e obtenção de resultados pretendida pela palavra inglesa. 
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conjunta das interacções familiares relaciona-se com a capacidade que os pais têm de gerir as 

suas relações, entre si e com os outros, de forma a proteger as crianças, por exemplo saberem 

controlar-se ao nível de comportamentos e comunicação, e conseguirem, em conjunto, 

estabeler fronteiras adequadas nas relações familiares. 

  O autor propõe, ainda, uma interrelação entre os quatro componentes, assumindo que 

estão moderamente associados, tendo, também, dimensões distintas, podendo variar 

consoante os diferentes funcionamentos familiares (Feinberg, 2003). 

 Perante estes dados relativos à composição da aliança parental e dos seus efeitos no 

ajustamento geral familiar e dos seus elementos, e sublinhando a ideia de Abidin da 

poderosa relação deste conceito com a parentalidade, torna-se clara a potencialidade de uma 

intervenção neste tipo de aliança (Abidin, 1992). Para tal, Feinberg (2002) afirma que há que 

promover a investigação na identificação dos seus mecanismos protectores. Propondo que “a 

identificação de aspectos positivos da relação de co-parentalidade pode indicar áreas onde as 

intervenções podem surgir e ser um reforço, especialmente em famílias que experienciam 

dificuldades.” (Feinberg, 2002, p.186) 
 

2.2. As Famílias Multiproblemáticas/Multidesafiadas e a Parentalidade 

 A origem do conceito de famílias multiproblemáticas remonta aos anos 50 no âmbito 

de estudos de acção social e mais tarde no da saúde mental (Mazer, 1972, cit. por Sousa, 

2005), referindo-se, inicialmente, ao seu baixo estatuto sócio-económico. A curiosidade dos 

investigadores permitiu, nos anos 70, um aprofundamento do conceito remetendo-o para 

outras dimensões como o funcionamento e estrutura do grupo familiar e as modalidades 

relacionais (Alarcão, 2006; Sousa, 2005). Neste processo, o próprio conceito “famílias 

multiproblemáticas” foi alvo de reflexões relativas à terminologia mais adequada a utilizar, 

considerando a “poderosa conotação negativa implícita” ao termo (Neto, 1996, p.204). Desta 

reflexão surge uma importante designação associada à recorrência e dependência dos 

serviços: a de famílias multiassistidas (Reder, 1985, cit. por Neto 1996). Numa perspectiva 

centrada nas potencialidades e resiliência destas famílias que, no fundo, são sujeitas a 

múltiplos desafios, surge o termo famílias multidesafiadas (Alarcão, 2008) correspondendo 

claramente à perspectiva assumida transversalmente nesta investigação. 

 Facto é que o conceito inicialmente utilizado, só por si, conduz à noção da existência 

de múltiplos problemas no seio da família (Sousa, 2005), no entanto, a definição não passa 

só por aqui: trata-se de uma forma de estar, de funcionar e de relacionar-se tendencialmente 
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caótica e desorganizada (Alarcão, 2006; Sousa, 2005; Minuchin, Montalvo, Guerney, 

Rosman & Schumer, 1967). Perante esta condição, o stress percebido não é meramente 

situacional, trata-se de uma experiência de crises familiares múltiplas, um funcionamento 

interpessoal seriamente comprometido, onde o sintoma familiar se sobrepõe aos sintomas 

individuais dos seus elementos (Linares, 1997).  

 As tarefas (relacionais e instrumentais) e desempenho de papéis familiares são assim 

insatisfatórios, o que conduz a uma procura, muitas vezes intensa, de pessoas externas, 

normalmente técnicos dos serviços de apoio social, que possam assumir muitas das funções 

familiares, criando uma espiral auto-reforçada que diminui progressivamente as 

competências das famílias (Alarcão, 2006).   

 Na tentativa de operacionalizar o conceito inicialmente utilizado de família 

multiproblemática, Cancrini, Gregorio e Nocerino (1997) propõem os seguintes critérios:  

1. Presença simultânea de um ou mais elementos do mesmo sistema familiar com 

comportamentos problemáticos estruturados, estáveis no tempo e suficientemente graves 

para exigir uma intervenção externa; 

2. Grave insuficiência na assunção, por parte dos pais, das actividades funcionais e 

afectivas necessárias ao adequado desenrolar da vida familiar; 

3. Reforço recíproco entre os dois aspectos anteriores; 

4. Labilidade das fronteiras, própria de um sistema caracterizado pela presença de 

profissionais e de outras figuras externas que substituem parcialmente os elementos 

incapazes; 

5. Estruturação de uma relação crónica de dependência da família face aos serviços 

sociais, criando um equilíbrio inter-sistémico; 

6. Desenvolvimento de comportamentos sintomáticos característicos. 
 

Minuchin e colaboradores (1967), focando-se essencialmente na estrutura destas 

famílias, apresentam alguns aspectos que lhes consideram característicos, nomeadamente a 

grande incidência de casos de monoparentalidade (maioritariamente feminina) e o 

funcionamento centralizado na parentalidade, no caso das famílias intactas.  

 Esta centralidade no papel parental é igualmente referida por outros autores 

(Minuchin, Colapinto & Minuchin, 1998; Sousa, 2005 e Alarcão, 2006). Apesar da 

imprevisibilidade, deterioração e impermanência associadas à parentalidade, esta valorização 

pode conduzir ao desenvolvimento de mecanismos protectores e transformadores da função 

parental (Minuchin et al., 1967; Alarcão, 2006). 
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O foco neste papel surge associado, segundo Minuchin e colaboradores (1967), a 

uma falha prévia em definir o self como competente nos vários papéis desempenhados ao 

longo do ciclo de vida. Torna-se, assim, o papel que permite experimentar algum tipo de 

identidade reflectida, sendo que lhe é conferido naturalmente com o nascimento de um filho 

(Minuchin et al., 1967). 

Uma comunicação crítica da parte de um técnico relativamente à interacção pai-filho 

é muitas vezes sentida como um ataque massivo e central ao self (Minuchin et al., 1967). 

Poder-se-á então usar a linguagem dos pais e promover o desempenho destas funções, 

aproveitando os recursos e competências destas famílias que precisam ser activados e 

utilizados (Alarcão, 2006). 

Sousa (2005), nesta perspectiva de competência, acrescenta que, nas famílias intactas, 

a presença do pai torna-se muitas vezes uma experiência positiva no desenvolvimento da 

família, constituindo-se como um factor protector a activar. 

Se há, de facto, uma valorização do desempenho dos papéis parentais, esta pode 

tornar-se uma área de investimento para a promoção de competências nestas famílias 

(Ausloos, 2003), tantas vezes descritas apenas pelas suas dificuldades e défices (Peirson, 

2005). Este foco nas competências e recursos da parentalidade irão ter efeitos positivos nos 

outcomes quer da criança (muitas vezes consideradas em risco), quer da família (Horwath, 

2001), oferecendo igualmente esperança e oportunidade aos serviços sociais que a envolvem 

(Peirson, 2005). Permite ainda a potenciação de factores protectores, permitindo um 

mudança de visão do défice à competência (Ausloos, 2003). 

Nestas famílias, aos múltiplos problemas somam-se múltiplos stressores associados à 

parentalidade, onde a aliança parental funciona como um recurso mediante a relevância do 

papel parental desempenhado (Abidin, 1992). Segundo Feinberg, a aliança entre os pais pode 

ainda ser um mediador da influência do risco nos outcomes da família (2003).  

A ideia de que a aliança parental está mais fortemente relacionada com a 

parentalidade do que qualquer outro aspecto da relação de casal, e de que, nestas famílias, a 

identificação de aspectos positivos na relação de aliança entre os pais pode indicar áreas 

onde a intervenção pode tornar-se uma mais-valia (Feinberg, 2002), permite compreender a 

urgência do investimento na investigação do que surge como recurso na experiência da 

aliança parental nas famílias multidesafiadas. 
 

O presente estudo remete para esta urgência pretendendo encontrar pistas de 

intervenção para os pais utentes do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. O 
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foco nos aspectos positivos da aliança parental torna-se possível pela utilização duma 

adaptação da entrevista apreciativa, parte integrante do Inquérito Apreciativo que permite o 

estudo e exploração do que dá vida aos sistemas, quando funcionam no seu melhor (Whitney 

& Trosten-Bloom, 2003). 
 

3. Metodologia 
3.1. Reflexão metodológica: compatibilidade e vantagens da cooperação. 

Nos últimos trinta anos têm-se verificado mudanças ao nível da metodologia 

utilizada na investigação social e do comportamento humano. O favoritismo essencialmente 

por métodos quantitativos foi sendo partilhado, nas últimas décadas, pelos métodos 

qualitativos, associada com uma visão mais construtivista do mundo (Tashakkori & Teddley, 

2003). Perante críticas paradigmáticas e metodológicas de procedimento e validade entre os 

dois métodos, surgem propostas de um “terceiro movimento metodológico” como “uma 

forma pragmática de utilizar as forças de ambas as abordagens” (Tashakkori & Teddley, 

2003, p.ix). Surge aqui a visão da possibilidade de que juntas, por se relacionarem com a 

realidade de formas diferentes (Crespo, 2007), poderão conduzir a dados distintos mas 

complementares sobre o fenómeno a estudar.  

Teddley e Tashakkori propõem três áreas em que a cooperação entre as duas 

metodologias parece apresentar vantagens face às abordagens puristas (2003): 1) permitem 

responder a questões de investigação que os métodos isolados não permitem (pela 

possibilidade do investigador, simultaneamente, responder a questões confirmatórias e 

exploratórias e, por isso, verificar e formular hipóteses no mesmo estudo); 2) permitem 

inferências mais fortes pela complementariedade de visões obtidas (inferências que se 

confirmam e complementam); e 3) trazem a oportunidade de apresentar uma maior 

diversidade de diferentes visões numa “coexistência pacífica” (Erzberger & Prein, 1997, cit. 

por Teddley & Tashakkori, 2003) e integrativa, conduzindo ao conceito de triangulação de 

informação de diferentes fontes de dados recolhidas pelos diferentes métodos (Erzberger & 

Kelle, 2003). 

O presente trabalho composto por dois estudos vai ao encontro da cooperação entre 

os dois métodos numa lógica de triangulação metodológica inter-métodos (Denzin, 1989, cit. 

por Flick, 2005) permitindo enriquecer e complementar o conhecimento e compensar as 

fraquezas  de cada um dos métodos específicos (Flick, 2005). Aqui os  diferentes métodos 
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mantêm-se autónomos, mantendo como ponto de encontro o assunto estudado e permtindo a 

posterior complementação de dados. 

Iniciar-se-á por um primeiro estudo quantitativo para uma avaliação da aliança 

parental na amostra em estudo, seguindo-se um estudo de cariz qualitativo de forma a 

caracterizar o funcionamento da mesma variável. Aqui a triangulação permitirá a 

complementação entre os dados e, desta forma, o enriquecimento dos resultados obtidos. 

 

“Cada método é uma linguagem e a realidade responde na língua em que é perguntada. 

Só uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada língua que 

pergunta.” (Santos, 1987, cit. por Crespo, 2007, p. 191).  

 

3.2. Desenho de Investigação 

3.2.1.  Questão Inicial 

Considerando o carácter exploratório do presente estudo, surgiu a seguinte questão 

inicial: Que pistas de intervenção poderão surgir da análise do que já funciona na relação de 

aliança entre os pais utentes do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental? 

 

3.2.2.  Objectivos e Mapa conceptual 

Considerando os benefícios associados à aliança parental, relativos ao ajustamento à 

parentalidade e do comportamento das crianças, o objectivo geral deste estudo prende-se 

com a obtenção de pistas de intervenção ao nível da aliança parental dos pais utentes do 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP). Para o cumprimento deste 

objectivo principal foram formulados objectivos específicos: 1) avaliar o nível de aliança 

parental dos casais parentais utentes do CAFAP, 2) Conhecer os pontos fortes e fracos da 

composição desta aliança e 3) caracterizar os componentes desta variável relativamente à 

percepção dos pais dos aspectos positivos do seu funcionamento, dos desejos e fontes de 

sucesso da experiência de aliança dos pais e dos recursos necessários para melhorar o seu 

desempenho parental. 

O mapa conceptual deste estudo reflecte as estratégias para o cumprimento dos 

objectivos estipulados. 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa conceptual do presente estudo. 

Para a avaliação do nível de aliança parental dos sujeitos, assim como na análise dos 

pontos fortes e fracos da composição desta variável, realizou-se um primeiro estudo de cariz 

quatitativo, com a aplicação do Inventário de Aliança Parental (Abidin & Brunner, 1995) e 

respectiva análise dos itens correspondentes a forças e fraquezas da percepção dos pais da 

aliança parental. 

A caracterização dos componentes da aliança parental correspondeu a um segundo 

estudo de cariz qualitativo. Neste estudo, recorreu-se à entrevista apreciativa (método 

integrante do Inquérito Apreciativo) para a recolha dos dados, analisados porteriormente à 

luz da Grounded Theory .   

A cooperação entre os métodos vai permitir a triangulação dos dados para o 

cumprimento do objectivo geral da investigação: a obtenção de pistas de intervenção. 

 

4. Primeiro estudo empírico (quantitativo) 
4.1. Questões de investigação 

Visando enquanto objectivo geral a obtenção de pistas de intervenção ao nível da 

aliança parental dos pais utentes do CAFAP, este primeiro estudo pretende responder às 

seguintes questões: a) Qual o nível de aliança parental destes indivíduos?; b) Existirão 

diferenças entre os pais e as mães no nível de Aliança Parental nos utentes do CAFAP? e c) 
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Que itens se consideram pontos fortes e fracos na percepção dos indíviduos da aliança 

parental?  
 

4.2. Estratégia metodológica 

4.2.1. Amostra 

A amostra em estudo é constituída por 15 casais parentais, num total de 30 

indíviduos. A amostra foi recolhida na lista de utentes do Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (CAFAP) cuja principal missão é a prevenção e diminuição das 

situações de risco ou perigo para as crianças na família e no seu ambiente, centrando a 

intervenção nas necessidades da criança e da família e enfatizando a parceria com os pais e 

com estruturas comunitárias (CAFAP, 2007a). 

O trabalho desenvolvido pelo CAFAP abrange crianças e jovens em risco residentes 

nos concelhos do Barreiro e Moita (freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira), 

intervindo com 80 crianças e jovens e suas famílias (CAFAP, 2007b).  

As famílias que fazem parte dos utentes do CAFAP são famílias multidesafiadas que 

chegam ao serviço através de sinalizações realizadas preferencialmente a partir dos serviços 

da comunidade (Comissão de Prtotecção de Crianças e Jovens,  estruturas educativas, 

serviços de saúde, segurança social e outras instituições parceiras) (CAFAP, 2007b). Os 

motivos de sinalização mais frequentes prendem-se com maus-tratos, negligência, problemas 

comportamentais e perturbação psicológica num dos prestadores de cuidados. 
 

Como critério de selecção considerou-se pais com presença regular (base diária) na 

vida dos filhos, e a selecção procedeu-se por recolha de informação junto dos gestores de 

caso do CAFAP. 

 A média de idades dos sujeitos do sexo feminino é de 32,2 anos (dp = 7,8), e do sexo 

masculino de 33,6 (dp = 8,2), sendo que, na amostra geral, o mínimo corresponde a 20 anos 

e o máximo a 49 anos de idade. No que diz respeito à nacionalidade, 70% da amostra é 

portuguesa, sendo que a restante percentagem reparte-se entre 16,7% angolanos e 13,3% de  

cabo-verdianos. Quanto à escolaridade, há uma relativa homogeneidade entre os ciclos de 

frequência escolar, verificando-se, no entanto, que o ciclo mais frequente é o primeiro (até 

ao 4º ano de escolaridade) com 30,0% da amostra. A amostra apresenta uma grande 

variedade de profissões. As mais frequentes são as profissões “Doméstica” e “Construção 

Civil” com 26,7% e 20,0%, respectivamente. A freguesia de residência apresenta-se também 

com grande homogeneidade entre a amostra, no entanto a Baixa da Banheira é a que se 
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apresenta com maior percentagem nos indivíduos em estudo (23,3%). Relativamente à 

variável religião, a maioria dos indivíduos assume-se como católica (70,0%). 

Quanto às variáveis relativas à situação familiar, 46,7 % da amostra vive em união de 

facto e igual percentagem tem, ou teve, um relacionamento com o outro cuidador entre os 5 e 

os 9 anos. 80% da amostra coabita com o cuidador sobre o qual respondeu ao inventário de 

aliança parental. Quanto ao tipo de filhos, 63,3% da amostra tem apenas filhos biológicos, 

sendo que a restante percentagem se distribui por indivíduos com filhos biológicos e 

enteados (36,7% “mistos”). 

 Finalmente, considerando o tipo de sinalização feita ao CAFAP, obteve-se uma clara 

superioridade do motivo “Negligência” com 53,3% da amostra. 
 

Quadro 1.  Caracterização da amostra através dos dados sócio-demográficos e de situação familiar recolhidos.  

 Feminino (n=15) Masculino (n=15) Total (n=30) %  total (n= 30) 
Nacionalidade     

Angolana 3 2 5 16,7 
Cabo-Verdiana 2 2 4 13,3 

Portuguesa 10 11 21 70,0 
Escolaridade     

0 - 4 ano 4 5 9 30,0 
5 - 6 ano 4 4 8 26,7 
7 - 9 ano 3 3 6 20,0 

Secundário 4 3 7 23,3 
Profissão     

Ajudante de Cozinha 1 0 1 3,3 
Construção Civil 0 6 6 20,0 

Desempregado 3 1 4 13,3 
Doméstica 8 0 8 26,7 

Empregada C.M.Barreiro 1 0 1 3,3 
Empregada de limpeza 1 0 1 3,3 

Estucador 0 1 1 3,3 
Hotelaria 1 1 2 6,7 

Lavador de Vidros 0 1 1 3,3 
Operário Fabril 0 2 2 6,7 

Padeiro 0 1 1 3,3 
Reformado 0 1 1 3,3 

Soldador 0 1 1 3,3 
Freguesia de Residência     

Barreiro 1 1 2 6,7 
Alto do Seixalinho 3 3 6 20,0 

Lavradio 3 3 6 20,0 
Baixa da Banheira 4 3 7 23,3 

Santo António Charneca 2 2 4 13,3 
Quinta da Lomba 0 1 1 3,3 
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Vale da Amoreira 1 1 2 6,7 
Santo André 1 1 2 6,7 

Religião     
Católica 11 10 21 70,0 

Crente 1 0 1 3,3 
Mormon 1 1 2 6,7 

Não crente 2 4 6 20,0 
Situação relacional     

Casado 4 4 8 26,7 
União de facto 7 7 14 46,7 

Namoro 2 2 4 13,3 
Solteiro 2 2 4 13,3 

Tempo de relação     
0 - 4 anos 4 4 8 26,7 
5 - 9 anos 7 7 14 46,7 

10 - 14 anos 3 3 6 20,0 
15 - 19 anos 1 1 2 6,7 

Coabitação com cuidador     
Coabita 12 12 24 80,0 

Não coabita 3 3 6 20,0 
Tipo de filhos     

Biológicos 12 7 19 63,3 
Enteados 0 0 0 0,0 
“Mistos” 3 8 11 36,7 

Sinalização     
Negligência 8 8 16 53,3 

Maus-tratos físicos 2 2 4 13,3 
Maus-tratos físicos e negligência 2 2 4 13,3 

Problemas comportamentais 1 1 2 6,7 
Grave perturbação psíquica da 

mãe 2 2 4 13,3 

 

 

4.2.2. Instrumentos 

4.2.2.1. Ficha de dados sócio-demográficos e de situação familiar 

Elaborou-se uma ficha de dados sócio-demográficos para a recolha de informação 

identificativa e caracterização da situação familiar em que se encontra o casal. A ficha, de 

administração directa, encontra-se em Anexo I. Relativamente aos dados sócio-demográficos 

recolheu-se informação relativa ao sexo, idade, origem étnica5, escolaridade, profissão, 

freguesia de residência e religião. No caso da situação familiar, foram recolhidos dados 

relativos à situação relacional, tempo de relação, número de filhos e respectivas idades e 

ainda se coabitam com o outro cuidador e com os filhos. 
                                                   
5 O item origem étnica foi alterado para nacionalidade na caracterização da amostra porque os sujeitos da 
amostra responderam considerando o seu país de origem. 
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4.2.2.2. Inventário de Aliança Parental (IAP) 

O IAP (Anexo II), desenvolvido por Abidin e Brunner (1995) é um instrumento de 

auto-relato  que, ao medir a aliança parental dos casais parentais, permite conhecer o grau do 

compromisso e cooperação entre os elementos destes casais na educação/cuidados dos seus 

filhos (Abidin & Brunner, 1995). Este inventário é composto por 20 itens avaliados pelos 

indivíduos numa escala de Lickert do 1 (discordo muito) ao 5 (concordo muito), incluindo 

itens tais como “Acho interessante falar sobre o nosso filho com o pai / a mãe” e “Sinto-me 

próxima do pai / da mãe quando o/a vejo a brincar com o nosso filho”. Os resultados dão 

indicação da aliança parental percebida, sendo que resultados mais elevados correspondem a 

uma percepção mais positiva da aliança parental. O IAP apresenta uma elevada consistência 

interna através de um alpha de precisão de .97.   

Abidin e Bruner (1995) defendem que, por se focar nas respostas de ambos os pais 

sobre as suas interacções enquanto sub-sistema executivo parental, esta será uma das 

medidas mais relacionadas com o comportamento parental, excluindo aspectos mais 

relacionados com o sub-sistema conjugal. O facto de se constituir uma medida de auto-relato 

com um foco temático específico, permite responder às necessidades, recomendadas por 

Holden e Edwards, deste tipo de medidas na área de avaliação do funcionamento familiar 

(1989, cit. por Abidin & Brunner, 1995) 

Está actualmente em curso, na FPCE-UL, no âmbito das teses de mestrado integrado 

no Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica, uma investigação sobre Conjugalidade e 

Parentalidade, sendo o IAP um dos instrumentos utilizados. Assim, para o estudo de 

adaptação, foram analisadas as características metrológicas do IAP numa amostra de 461 

indivíduos casados ou em união de facto com filhos, quer relativamente à amostra feminina, 

quer relativamente à amostra masculina. O estudo psicométrico revelou uma fiabilidade 

elevada, com um alpha de Chronbach de .904 para as respondentes mães e de .935 para os 

respondentes pais. O item 1 foi retirado por haver indicação do teste de fiabilidade nesse 

sentido. A análise factorial em componentes principais revelou uma estrutura unifactorial. 
 

4.2.3. Procedimento 

A aplicação dos instrumentos decorreu entre Fevereiro e Março de 2008. Os utentes 

foram convidados a participar num projecto de investigação sobre a parentalidade a realizar 

no CAFAP em colaboração com a Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa. Foram, ainda, informados que o estudo se processaria em duas 
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fases, sendo que seriam novamente convidados para uma entrevista num segundo momento. 

O contacto com os participantes foi feito através dos respectivos gestores de caso das 

famílias. 

Todos os participantes receberam informação sobre o objectivo geral do estudo, 

assegurando a confidencialidade através de uma ficha de consentimento informado entregue 

a cada a indivíduo (Anexo III). Para a aplicação do IAP, eram dadas instruções sobre a forma 

de preenchimento da escala e sobre a necessidade resposta individual. 
   

4.3. Resultados 

Para a exploração dos dados quantitativos, foram realizados três tipos de análise: (1) 

o nível de aliança parental da amostra total e a diferença entre pais e mães, (2) os pontos 

fortes e fracos (análise item a item das respostas) da amostra total e (3) os pontos fortes e 

fracos específicos dos casos extremos (valores de aliança parental acima e abaixo do valor 

médio mais o desvio-padrão e menos o desvio-padrão, respectivamente). 
 

Nível de Aliança Parental 

O Quadro 2 apresenta os resultados obtidos do somatório das respostas ao IAP, isto é 

o nível de aliança parental obtido da amostra total, revelando, ainda, os valores específicos 

dos pais e mães da amostra. 

Quadro 2. Valores de Aliança Parental. 

 

Relativamente à amostra total obteve-se um valor de aliança parental médio de 83,30 

(d.p. 8,968), sendo que o valor mínimo é de 57 e o máximo 94. Na amostra de pais, obteve-

se um valor médio de 84,73 (d.p. 8,790), já as mães revelam uma média de aliança parental 

ligeiramente inferior, correspondendo a 81,87 (d.p. 9,215).  

A distribuição dos valores de aliança parental está apresentada no gráfico 1, o qual 

contém, ainda, a representação da média e uma zona sombreada correspondente à média da 

amostra total mais e menos o desvio-padrão que permitirá a posterior extracção dos casos 

extremos para análise dos pontos fortes e pontos fracos. 

 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Valor da Aliança Parental     

Pai (n=15) 57 93 84,73 8,790 
Mãe (n=15) 61 94 81,87 9,215 

Total  57 94 83,30 8,968 
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Gráfico 1. Distribuição dos níveis de aliança parental. 
 

 O gráfico 1 permite, ainda, uma percepção mais clara dos casos extremos: aos valores 

mais elevados correspondem os indivíduos Mãe2, Pai2, Pai4, Pai7 e Mãe13 e aos valores 

mais baixo Mãe5, Mãe8, Pai8 e Mãe10. 
 

Pontos fortes e fracos da amostra total 

A extracção dos pontos fortes e fracos teve por base a análise item a item das 

respostas ao IAP dos indivíduos correspondentes aos casos extremos. Um item é considerado 

ponto forte se tem a maior frequência de respostas entre o concordo e concordo muito da 

escala do inventário. Consequentemente, um item é considerado ponto fraco se tem a maior 

frequência de respostas entre o discordo e o discordo muito.  

Os resultados obtidos nesta análise encontram-se em Anexo IV. No que se refere aos 

pontos fortes, foram encontrados dois itens, correspondentes aos itens 6 (Acho interessante 

falar sobre o nosso filho com o pai / a mãe) e 13 (Acho que o pai / mãe é um bom pai / boa 

mãe). O item 17 corresponde ao único ponto fraco encontrado (Se o nosso filho precisa de 

ser castigado, o pai / a mãe e eu concordamos habitualmente quanto ao tipo de castigo). 
 

Pontos fortes e fracos dos casos extremos  

  A extracção dos pontos fortes e fracos teve por base a análise item a item das 

respostas ao IAP dos indivíduos correspondentes aos casos extremos. Para se considerarem 

os pontos fortes e fracos, foram utilizados os critérios acima descritos. Os resultados obtidos 

nesta análise encontram-se nos Anexos V, para os casos extremos máximos, e VI para os 

casos extremos mínimos.  
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 Relativamente aos casos extremos máximos (valores de IAP acima de 92 (média + 

d.p.)), não foram encontrados pontos fracos, sendo que todos os itens correspondem a pontos 

fortes. 

No que se refere aos casos extremos mínimos (valores de IAP abaixo de 74 (média - 

d.p.), foram encontrados quatro itens considerados pontos fortes e um item considerado 

ponto fraco. Os pontos fortes correspondem aos itens 2 (Durante a gravidez, o pai /a mãe 

manifestou confiança na minha capacidade de ser boa mãe /  bom pai), 9 (Sinto-me próxima 

do pai / da mãe quando o/a vejo a brincar com o nosso filho), 13 (Acho que o pai /  mãe é 

um bom pai / boa mãe) e 20 (O pai / A mãe e eu temos os mesmos objectivos para o nosso 

filho). O item 17 corresponde igualmente ao único ponto fraco apontado (Se o nosso filho 

precisa de ser castigado, o pai / a mãe e eu concordamos habitualmente quanto ao tipo de 

castigo). 

 

5. Segundo estudo empírico (qualitativo) 
5.1. Grounded Theory 

O propósito das metodologias qualitativas é o estudo de fenómenos psicológicos e 

sociológicos sob um ponto de vista construtivista, já que este valoriza a interpretação dos 

participantes e do investigador, evitando a imposição de sistemas de significado externos 

(Waszak & Sines, 2003).  

Como abordagem à investigação qualitativa realizada neste estudo utilizou-se a 

Grounded Theory proposta por Glaser e Strauss em 1967, que se refere não só à formulação 

de teorias pelos dados, mas também a um sistema de análise dos mesmos e a um standart de 

qualidade para este tipo de estudos (cit. por Waszak & Sines, 2003).  

Segundo Strauss e Corbin (1998), as teorias formuladas com esta abordagem, por se 

fundamentarem na recolha e análise sistemática dos dados ao longo do processo de 

investigação, têm maior probabilidade de potenciar o insight, de melhorar a compreensão de 

fenómenos e de oferecer um guia significativo para a acção. A relação de proximidade entre 

a recolha de dados, a análise dos mesmos e a eventual teoria existente, permite uma maior 

relação com o real (Strauss & Corbin, 1998), abarcando a subjectividade e complexidade da 

“verdade” (Waszak & Sines, 2003). 

  No presente estudo, a Groudend Theory foi trasnversal a todas as etapas, desde a 

extracção, análise e discussão de resultados à obtenção de pistas de intervenção. 
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5.2.  Estratégia metodológica 

5.2.1. Questões de Investigação 

O segundo estudo pretende responder às seguintes questões: O que é que os pais 

utentes do CAFAP percebem como experiências marcantes e fontes de sucesso na vivência 

da aliança parental? O que mais valorizam na equipa pai-mãe? Que desejos formulam e que 

recursos necessitam para a melhoria do desempenho da equipa parental? E no cruzamento 

com os dados recolhidos no primeiro estudo, existirão relações entre estes dados e as 

variáveis sócio-demográficas e os valores no IAP? 
  

5.2.2. Amostra  

A amostra do segundo estudo é constituída por 14 indivíduos pertencentes à amostra 

inicial. A mortalidade da amostra representa a indisponibilidade dos sujeitos à participação 

neste segundo momento da investigação. Flick (2005) refere-se a este tipo de amostragem 

como amostragem de conveniência. Considerando a dimensão da mortalidade como um 

possível ponto fraco, existem dois aspectos que se constituem como uma mais valia: 1) a 

amostra é constituida por um número semelhante de sujeitos dos dois sexos (8 do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino); e 2) existe, na amostra, uma variação elevada dos valores 

obtidos no Inventário de Aliança Parental. Ainda de referir que, segundo Flick (2005), se o 

objectivo do estudo não é a generalização, a aleatoriedade da amostra decresce de 

importância e as barreiras de acesso à totalidade da amostra não são impeditivas. 

Procedeu-se à caracterização da amostra dos 14 participantes e os dados obtidos, 

através da análise das percentagens totais (ver Anexo VII), permitem afirmar 

representatividade relativamente à amostra total do estudo. 

A média de idades dos sujeitos do sexo feminino é de 32,88 anos (dp = 9,59), e do 

sexo masculino de 34,5 (dp = 7,58), sendo que, na amostra geral, o mínimo corresponde a 20 

anos e o máximo a 48 anos de idade. No que diz respeito à nacionalidade, 78,6% da amostra 

é portuguesa, sendo que a restante percentagem corresponde a 21,4% de cabo-verdianos. 

Quanto à escolaridade, verifica-se que o ciclo mais frequente é o primeiro com 35,7% da 

amostra.  

Relativamente às profissões, mantêm-se a “Doméstica” e “Construção Civíl” com 

42,9% e 28,6%, respectivamente. A freguesia de residência apresenta grande homogeneidade 

entre a amostra, no entanto o Lavradio é a mais frequente (28,6%). Relativamente à variável 

religião, a maioria dos indivíduos assume-se como católica (64,3%). 
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Quanto às variáveis relativas à situação familiar, 50 % da amostra vive em união de 

facto, e igual percentagem tem, ou teve, um relacionamento com o outro cuidador entre os 5 

e os 9 anos. 85,7% da amostra coabita com o cuidador sobre o qual respondeu à entrevista. A 

maior parte da amostra tem filhos biológicos (64,7%). Finalmente, considerando o tipo de 

sinalização feita ao CAFAP, o motivo mais frequente é “Negligência” com 42,9% da 

amostra. 

 

 

Gráfico 2. Valores de aliança parental da segunda amostra. 

 Relativamente à medida de aliança parental, a amostra do estudo qualitativo 

apresenta uma média de 83,21 (d.p. 8,91), muito próxima da média da amostra total (83,30), 

e varia entre os valores 61 e 93. 

5.2.3. A Entrevista Apreciativa 

A Entrevista Apreciativa é parte integrante do Inquérito Apreciativo (IA) criado nos 

anos 80 por David Cooperider (Marujo, Neto, Caetano & Rivero, 2007). Este baseia-se na 

formulação de quatro simples, mas poderosas, questões que conduzirão a um diálogo 

potenciador da descoberta e idealização de uma nova imagem dos sistemas e do seu futuro 

(Cooperrider, Whitney & Starvos, 2003). Seguindo o ciclo dos 4 D’s (Discovery, Dream, 

Design e Destiny)6, o processo básico do IA inicia-se com uma observação baseada nos 

dados, recolhidos pela entrevista apreciativa, do melhor que existe (Discovery), seguindo-se 

uma articulação, pela visão e lógica colaborativamente articuladas, do que poderia ser 

(Dream), assegurando o consentimento dos elementos do sistema sobre o que deveria ser 

(Design) e do que irá ser (Destiny) (Bushe, 1998).  

                                                   
6 Correspondendo a Apreciar, Imaginar, Determinar e Criar.  
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Especificamente, e na sua forma tradicional, a entrevista apreciativa baseia-se nos 

dois primeiros passos do IA (Discovery e Dream). No entanto, e segundo Cooperider e 

colaboradores (2003), o IA não é estanque, não se trata de uma receita, mas uma 

metodologia flexível, passível de se adaptar aos contextos organizacionais e interventivos. 

No presente estudo, a metodologia do IA foi adaptada às necessidades da 

investigação, não pretendendo constituir-se num exemplo tradicional da utilização da 

entrevista apreciativa. As razões que levaram à adaptação do método para esta investigação 

foram: os constragimentos associados ao carácter para-judicial do CAFAP e o facto da 

amostra não se constituir num grupo formado. São, antes, utentes de um centro que chegam 

até ele remetidos por serviços de carácter judicial. Ainda de referir que o tempo da 

investigação não corresponde ao tempo de intervenção, o que remete logo para a necessidade 

de adaptação da entrevista apreciativa. As alterações correspondem à inclusão directa dos  

4D’s na entrevista, correspondendo às questões realizadas. 

O guião da entrevista apreciativa realizada neste estudo (Anexo VIII) é composto por 

duas partes: 1) um texto introdutório proposto por Whitney e Trosten-Bloom (2003), com o 

objectivo de informar os indivíduos sobre o propósito da entrevista apreciativa e do estudo a 

que pertence, a necessidade de partilha de experiências e o grau de confidencialidade 

associada e para que propósito será utilizada a informação recolhida; 2) as cinco questões, 

associadas aos 4 D’s do IA, abordando experiências significativas e características pessoais 

positivas fundamentais dos indivíduos enquanto pais, características presentes no casal que 

lhes permitem ser “bons pais” e a formulação de três desejos para a vivência positiva da 

parentalidade.  

 

5.2.4. Procedimento de recolha  

A aplicação das entrevistas decorreu nos meses de Abril e Maio de 2008. Os utentes 

foram contactados pelo respectivo gestor de caso para a participação na segunda fase do 

estudo respeitante a uma breve entrevista sobre a aliança parental, isto é, o funcionamento da 

equipa pai-mãe. 

Todos os participantes receberam informação sobre o objectivo geral do estudo, 

assegurando a confidencialidade através de uma ficha de consentimento informado entregue 

a cada a indivíduo (Anexo VIII). Seguia-se a aplicação da Entrevista Apreciativa cujo registo 

foi escrito e não gravado pelo carácter para-judicial do CAFAP. 
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5.2.5. Processo de análise dos resultados 

Após a transcrição das entrevistas recolhidas (Anexo IX) , iniciou-se o processo de 

codificação através do software QSR Nus’ist 6. A codificação foi baseada na Grounded 

Theory, permitindo a formulação de teoria baseada nos dados (Glaser & Strauss, 1967, in 

Strauss & Corbin, 1998). 

 Num primeiro momento, foram criadas as categorias superiores correspondentes aos 

dados sócio-demográficos, variáveis de situação relacional e às cinco questões pertencentes à 

entrevista apreciativa utilizada (codificação selectiva) (Strauss & Corbin, 1998). A 

elaboração destas “categorias-mãe”, no processo “puro” de Grouded Theory, consiste num 

último passo, no entanto, neste caso, considerando que há alguma articulação com a teoria 

(nomeadamente, as propriedades inerentes às fases da entrevista apreciativa), considerou-se 

pertinente a adaptação do método de codificação. 

Após este primeiro passo, o método de análise seguiu o seu curso original: foram criadas 

as unidades de sentido, correspondentes às unidades de texto às quais seriam atribuídos 

conceitos com significado, correspondendo à codificação aberta (Strauss & Corbin, 1998). 

Esta é designada como o processo analítico através do qual os conceitos são identificados 

nos dados. Ainda nesta fase, seguiu-se o agrupamento de conceitos em categorias, baseadas 

nas relações entre os primeiros.  

A codificação axial foi o passo seguinte, correspondendo ao processo de relacionar as 

categorias formando um sistema hierárquico, considerando dimensões e propriedades das 

categorias formadas (Strauss & Corbin, 1998). Desta forma, construiu-se uma árvore de 

categorias (através do software informático referido) constituída por “categorias-mãe” 

(correspondentes às questões do inquérito apreciativo), que abrangem as “categorias-filha” 

relacionadas. Estas últimas subdividem-se em categorias mais específicas de acordo com os 

conceitos obtidos na codificação aberta. A árvore de categorias referida encontra-se em 

Anexo X. 

 

5.2.6. Apresentação dos resultados 

As categorias superiores identificadas e correspondentes às questões da entrevista 

apreciativa aplicada (Anexo VIII) foram: Experiência Marcante (na vivência da 

parentalidade), Característica mais Valorizada (na equipa pai e mãe), Desejos (para a 

melhoria do desempenho da equipa), Fontes de Sucesso (da equipa) e Recursos Necessários 

(para a concretização das melhorias desejadas).  
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Relativamente à Experiência Marcante, identificaram-se 4 momentos específicos: o 

Nascimento, as Aprendizagens do Filho, o Quotidiano e o Suporte na Gravidez. Verificou-se 

que o Quotidiano representa a experiência mais referida (com 7 unidades de texto 

codificadas) pelos sujeitos, da qual o Desenvolvimento corresponde à sub-categoria mais 

frequente (3), como se pode ver no seguinte excerto: “O dia-a-dia, acho que não há 

nenhuma experiência isolada.Vê-los crescer!” (P11). 

 A Característica mais Valorizada pelos pais divide-se na União Familiar (1), 

características Focadas nos Filhos (8) e Focadas no Casal (8). As duas últimas são as mais 

frequentemente manifestadas ainda que o foco no casal seja a característica mais explorada 

(com 19 unidades de texto codificadas). Relativamente às características Focadas no Casal, 

as sub-categorias mais referidas são a Confiança (“Na minha casa eu é que decido tudo… 

por isso acho que o que melhor temos é ele deixar que eu decida tudo, e confiar em mim 

(risos).” M8), a Comunicação (“Falamos de tudo, jogo sempre aberto.” M11), o Acordo na 

educação/cuidados  (“Estarmos em acordo nas decisões que tomamos. Não há aquilo do pai 

ralhar e a mãe vir por trás e dá mimos.” (2P1)) e a Relação Positiva do Casal  (“Por nos 

darmos bem.” (P4)), todas com 3 unidades de texto codificadas.  

No que respeita às características Focadas nos Filhos, a sub-categoria mais referida é Dar 

Afecto (4) (“É darmos carinho aos nossos filhos os dois.(M15)). 

Considerando os Desejos referidos para melhorar o desempenho da equipa enquanto 

pais, estes dividiram-se em três categorias: Familiar, relativos à Parentalidade, Pessoais e 

Extra-Familiares, sendo que o último foi o mais referido (8) na sua sub-categoria Emprego 

(5). Para exemplificar esta codificação, tem-se, por exemplo: “Era os dois trabalharmos, que 

era para ser mais fácil, mais estável com dinheiro”(M2). 

 No que se refere às Fontes de Sucesso da experiência da aliança parental, os pais 

referiram com mais frequência fontes Focadas nos Filhos, isto é, na capacidade de prestação 

de cuidados e/ou educação aos filhos (13 unidades de texto). Dentro desta categoria, foi 

referida mais vezes a Educação (13) na sua subcategoria Transmissão de Valores (8), 

exemplificada em: “Darmos-lhe educação, ensinar-lhe também o respeito pelos outros e por 

si própria.”(M3). Dentro desta categoria superior, existiam, ainda, as fontes Focadas no 

Casal e a Estabilidade. 

 Por fim, considerando os Recursos Necessários para que os desejos e o sucesso 

referido se concretizem, os participantes fizeram maior referência a recursos Extra-familiares 

(12), nomeadamente Apoios (9), subdivididos em Habitação (3, p.e.: “Que me apoiassem 

para arranjar a casa.”(P1)), Financeiros (3, p.e.:“O que era preciso era ter uma vida 
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melhor, se pagassem mais do rendimento mínimo(...).” (M2)), Escolares (3, p.e.: “É preciso 

a escola para nos ajudar na educação deles.” (M11)) e Serviços de Aconselhamento 

Parental (2, p.e.“Para as pessoas... Formação e aonselhamento. A formação parental é o 

ideal, e que estejam pai e mãe presentes. Os pais estarem dispostos a aprender, a ouvir.” 

(P11)). 

 

Para uma análise mais detalhada dos resultados, foram realizados três procedimentos de 

análise distintos: (1) foram cruzadas as “categorias-mãe” recolhidas das entrevistas com os 

dados sócio-demográficos, (2) cruzaram-se ainda os Valores de IAP com as mesmas 

categorias correspondentes às cincos questões apreciativas e (3) foi realizada uma análise 

triangular entre: (a) o Valor de IAP, as Características mais Valorizadas e as Fontes de 

Sucesso (de forma a averiguar se a característica central corresponde à fonte do sucesso 

obtido na vivência da aliança parental, e que relação existe entre este paralelo e os níveis de 

aliança parental), e (b) o Valor de IAP, os Desejos para a melhoria do desempenho da equipa 

pai-mãe e os Recursos Necessários (no sentido de perceber se os pais identificam os recursos 

necessários para o cumprimento dos desejos formulados para a melhoria da função da equipa 

parental, e de que forma varia nos níveis mais altos e mais baixos de aliança parental). 

Do cruzamento dos dados sócio-demográficos com os dados recolhidos na entrevista 

apreciativa serão apenas apresentados os dados que apresentam associações com significado, 

isto é, não serão descritos os cruzamentos onde a amostra se dividia de forma homogénea 

pelas categorias. 

Sexo & Desejos 

 No cruzamento destes dados (apresentados na tabela 1 do Anexo XI), tornou-se 

evidente que os pais remetem menos para desejos relativos à Parentalidade do que as mães, 

inclusivamente nas componentes desta categoria. As mães distribuem os desejos relativos à 

melhoria da parentalidade por todas as subcategorias (competências parentais, divisão de 

tarefas, preenchimento das necessidades, alteração de traços do outro e relação parental 

positiva), enquanto que os pais, nas únicas codificações feitas para a Parentalidade (2),  

remetem unicamente para a melhoria das competências parentais, não referindo nenhum 

componente da relação parental (Tabela 1.1. do anexo XI). 

Sexo & Fontes de Sucesso 

 O cruzamento destes dados (tabela 2 do Anexo XI) permite observar que, assim 

como na análise anterior, os homens focam as fontes de sucesso nos filhos: apenas um 

indivíduo do sexo masculino remete para o foco no casal, correspondendo à subcategoria 
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Acordo na educação/cuidados e não mencionando o Respeito, Relação Conjugal Positiva e 

Trabalho em equipa (tabela 2.1 do Anexo XI). As mães distribuem-se por ambos os focos 

(Casal e Filhos), ainda que com maior incidência nos filhos.   

Sexo & Recursos Necessários 

No caso dos recursos necessários, é de mencionar que os pais já remetem os recursos 

para a experiência de Parentalidade, e em igual número que as mães. De referir, ainda, que a 

categoria Apoio da Família de Origem é apenas mencionado por um indivíduo do sexo 

masculino (tabela 3 do Anexo XI). 

Motivo de Sinalização & Característica mais Valorizada 

 Este cuzamento revela que no caso do motivo maus-tratos, os pais remetem apenas 

para características focadas no casal, e que na Perturbação Psíquica da Mãe, os pais 

mencionam exclusivamente características focadas nos filhos (tabela 4 do Anexo XI). 

Motivo de Sinalização & Desejos 

Relativamente aos Desejos, os pais sinalizados por Negligência remetem mais 

frequentemente para Extra-familiares, seguidos da Parentalidade. A diferença entre estas 

categorias torna-se, no entanto, mais evidente na referência às sub-categorias de cada uma, 

sendo que nos Extra-familiares são referidas 7 unidades de texto e na Parentalidade apenas 4, 

para a Negligência (tabela 5 do Anexo XI). 

Motivo de Sinalização & Recursos Necessários  

 No cruzamento destas categorias é de relevar, no caso da Negligência, a maior 

frequência de remetência para Recursos Extra-familiares, seguidos da Parentalidade (tabela 6 

do Anexo XI). A maior referência a Recursos Extra-familiares torna-se mais evidente nos 

pais sinalizados por negligência pelo elevado número de subcategorias mencionadas (6 

unidades de texto). 

Valor de IAP & Experiência Marcante  

 Esta intersecção revela que os indivíduos com valores mais elevados no IAP remetem 

a experiência marcante para experiências do Quotidano, sendo que, do total, apenas um 

mencionou o Nascimento como vivência mais marcante (tabela 7 do Anexo XI). 

Valor de IAP & Desejos  

 Os indivíduos com nível de aliança parental superior remetem a maioria dos desejos 

para a categoria Extra-familiares (tabela 8 do Anexo XI), enquanto que os valores mais 

baixos mencionam unicamente desejos relacionados com a Parentalidade e Pessoais. 

Valor de IAP & Fontes de Sucesso 
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 Os pais com valores mais elevados no IAP (90 – 95) remetem exclusivamente as 

fontes de sucesso para os filhos, isto é, na categoria Focada nos Filhos. Os pais situados 

entre os 80 e 89 mencionam igualmente, uma frequência claramente superior para o foco nos 

filhos (tabela 9 do Anexo XI). Dentro deste, o mais referido por ambos os grupos de valores 

é a capacidade de educar, traduzida na subcategoria Educação. 

Valor de IAP & Recursos Necessários  
 Relativamente aos Recursos Necessários, na tabela 10 do Anexo XI pode ver-se que 

os indivíduos com valores mais elevados de aliança parental mencionam mais 

frequentemente recursos Extra-familiares, seguindo-se recursos associados à Parentalidade. 

Nos extra-familiares salienta-se, assim como na amostra total, a necessidade de Apoios 

(incluindo Habitacional, Financeiro e Escolar).  

Valor de IAP, Características mais Valorizadas & Fontes de Sucesso 

 Esta análise pretende essencialmente perceber se os pais remetem como fonte de 

sucesso as características que mais valorizam na equipa pai e mãe e, consequentemente, se, 

nas categorias mencionadas, o foco é semelhante (Foco no Casal, Foco nos Filhos). 

 Através da tabela 1 do Anexo XII, é possível retirar que a maioria dos pais faz 

corresponder a Característica mais Valorizada à Fonte de Sucesso, por exemplo o indivíduo 

P15 refere como característica mais valorizada “Pensarmos juntos no futuro dos filhos” e 

como fonte de sucesso “Planearmos o sucesso para eles. Porque eles sozinhos é mais 

difícil.” 

Com a tabela 2 (em Anexo XII), pode perceber-se que os pais, quer nos valores de 

IAP mais altos (acima da média), quer nos valores mais baixos (abaixo da média), 

distribuem-se igualmente pelos focos nos filhos e no casal relativamente à Característica 

mais Valorizada. Já nas Fontes de Sucesso, os pais com valores de aliança parental mais 

baixos distribuem-se pelos dois focos, no entanto, em maior frequência surge o foco nos 

filhos. No caso dos valores mais elevados no IAP, o foco é exclusivamente nos filhos. 

Valor de IAP, Desejos & Recursos Necessários 

 Esta análise, apresentada na tabela em Anexo XIII, permite perceber que os pais 

fazem corresponder as subcategorias dos Desejos para melhorar o desempenho da equipa 

pai-mãe às subcategorias dos Recursos Necessários para que esta melhoria se concretize e os 

frutos da aliança parental sejam positivos. Um exemplo desta correspondência é evidente nas 

respostas de P1, que nos Desejos formula “Melhores condições, assim arranjar uma casinha 

melhor que esta e sair do bairro”(Extra-familiares: Condições habitacionais e Mudança de 

Bairro) e como Recursos Necessários “Que me apoiassem para arranjar a casa. Sair dali e 
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ir para outra zona. Seria melhor para a segurança e educação deles” (Extra-familiares: 

Apoios: habitação e Mudança de Bairro). 

De relevar, ainda, nesta análise, que 4 dos 7 pais com valores mais baixos de aliança 

parental, dentro da categoria Parentalidade, remetem mais para as subcategorias Alteração de 

traços no outro, Atribuição de competências parentais ao outro cuidador e Divisão de tarefas 

(dentro dos Desejos) e, nos Recursos Necessários, para a Mudança de atitude do outro, 

necessidade de Trabalho em Equipa e de Educação Parental e Serviços de Aconselhamento 

Parental. 
 

6. Discussão 
O carácter exploratório do presente estudo, associado à cooperação entre as 

metodologias e à transversalidade dos princípios da Grounded Theory, permitiu a recolha de 

dados relevantes e consistentes (através da triangulação), passíveis de formulação quer de 

novas hipóteses, quer das pistas de intervenção propostas como objectivo central.  
 

 Considerando os níveis de aliança parental, avaliados através do Inventário de 

Aliança Parental (IAP) (Abidin & Brunner, 1995), pode afirmar-se que os pais utentes do 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) têm um nível de aliança 

parental elevado. Para este facto, podem propôr-se as seguintes hipóteses: (1) por um lado, 

tratando-se de famílias multidesafiadas, pode pensar-se na centralidade do papel parental 

nestes pais, percebendo a aliança como uma percepção positiva desta parentalidade central à 

sua própria representação do self (Minuchin, et al., 1967); (2) por outro lado pode remeter-se 

para o facto de, sendo actuais utentes, ou já tendo passado pelas “mãos” do CAFAP, houve 

já intervenção no sentido da parentalidade, podendo ter contribuido para o aumento duma 

percepção positiva da aliança entre os pais. No entanto, não seria de descurar um eventual 

estudo das significações de aliança parental destes pais, no sentido de aumentar o 

conhecimento das componentes desta variável que elevam os respectivos valores.   

Relativamente às diferenças de aliança parental entre os pais e as mães, consegue-se 

perceber que, apesar dos pais terem uma percepção de aliança parental positiva superior à 

média das mães, as diferenças não são, de facto, muito elevadas como se tenderia a pensar 

pelo papel de género atribuído às mães. Cleary (s/d) suporta esta ideia de que as semelhanças 

da percepção da parentalidade entre os pais é mais comum do que habitualmente se reporta. 
 

 As experiências marcantes na vivência da aliança parental permitem retirar dados 

muito interessantes passíveis de discussão e de extracção de pistas para intervenção. O facto 



 

27 

 

dos sujeitos remeterem como experiências importantes o Nascimento e o Suporte na 

Gravidez suporta a ideia de Feinberg (2002) de que a transição para a parentalidade 

comporta um grande potencial para a intervenção na aliança parental, apontando duas razões 

principais. Por um lado, os pais estão mais abertos ao suporte das intervenções, já que se 

trata de uma fase de potencial crise e stress percebido, e, por outro, porque é nesta transição 

que se forma a própria aliança. A estes dados, aliam-se os resultados recolhidos da análise 

dos pontos fortes dos casos extremos, que remetem como ponto forte da vivência da aliança 

parental o item “Durante a gravidez, o pai /a mãe manifestou confiança na minha 

capacidade de ser boa mãe /  bom pai”, correspondendo, quer ao suporte na gravidez quer à 

transição para a parentalidade. Estes dados permitem extrair, não tanto uma pista de 

intervenção, mas mais uma pista de prevenção consistente: a valorização e potenciação do 

suporte e vivência da gravidez conjunta entre os pais. Ainda dentro desta categoria 

(Experiência Marcante), as experiências do Quotidiano são as mais mencionadas, estando, 

ainda, associadas a valores de aliança parental mais elevados (tabela 8 do Anexo XI) e a um 

ponto forte analisado nos casos extremos, correspondendo ao item “Sinto-me próxima/o do 

pai/da mãe quando o/a vejo a brincar com o nosso filho”. Estes dados permitem propôr que 

as vivências do quotidiano sejam alvo de valorização e potenciação, nomeadamente através 

das rotinas diárias. Poderia, por exemplo, criar-se e valorizar-se momentos familiares nas 

rotinas à medida que se  intervia nas necessidades das crianças.  
  

 A carcaterística mais valorizada, na experiência de uma aliança parental positiva 

pelos pais, prende-se essencialmente com características do casal, ou seja, os pais 

mencionam as suas características enquanto casal para uma adequada vivência da equipa pai-

mãe. Estes dados são suportados por Feinberg (2003), quando afirma que, apesar da aliança 

parental não conter em si componentes da relação conjugal, a existência destas dimensões 

não é, de facto independente. Acrescentam-se, ainda, as propostas de Belsky e Hsieh ao 

perceberem, através de um estudo longitudinal, que a co-parentalidade está associada a 

outcomes na relação de casal (1998, cit. por Feinberg, 2002). 

 Dentro das caracterísiticas de casal mencionadas, sobressaem aspectos como a 

confiança, a relação positiva de casal, a comunicação e o acordo na educação/cuidados da 

criança. Os dois últimos aspectos são reforçados na análise dos pontos fortes da amostra total 

e dos casos extremos, referentes, respectivamente, aos itens “Acho interessante falar sobre o 

nosso filho com o pai / a mãe” e “O pai / A mãe e eu temos os mesmos objectivos para o 

nosso filho”. Relativamente a este aspecto, propõem-se a promoção, ao nível da intervenção, 
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da comunicação entre os pais que, consequentemente, permitirá a negociação e acordo na 

prestação de cuidados e educação às crianças. A importância da promoção da comunicação 

entre o casal parental pode ainda constituir uma mais valia no que respeita ao acordo 

relativamente à disciplina. Esta questão surge da análise dos pontos fracos da amostra total e 

dos casos extremos mínimos, cujo único item mencionado foi “Se o nosso filho precisa de 

ser castigado, o pai / a mãe e eu concordamos habitualmente quanto ao tipo de castigo”. De 

um modo geral, esta análise também remete para que, apesar da intervenção do CAFAP se 

centrar nas necessidades da criança, não deixar de lado um investimento na relação do casal 

parental. 

 No que diz respeito aos desejos para melhoria do desempenho da equipa pai-mãe e 

respectivos recursos para que tal aconteça, é de voltar a sublinhar a projecção para apoios 

extra-familiares. Este facto pode dever-se a dois aspectos: por um lado, a característica 

presente nas famílias multidesafiadas de dependência dos apoios exteriores, conduzindo, 

muitas vezes, a que, num papel sentido como ineficaz, os elementos da família se “demitam” 

para serem substituídos pelos técnicos (Sousa, 2005); por outro lado, como mecanismo de 

defesa a uma eventual crítica ao papel parental onde vêem a sua identidade reflectida 

(Minuchin, et. al., 1967). É preciso não esquecer que estes utentens do CAFAP chegam ao 

serviço com uma perspectiva de défice que pode conduzir à sensação que já não podem fazer 

melhor para serem pais, precisam de apoios externos. Neste caso, uma potencial pista para 

intervenção corresponderia, por um lado, a potenciar os recursos internos destes pais, 

capacitando-os, e, por outro lado, considerar, como princípio de intervenção, o 

depowerment. Este conceito remete para a retirada progressiva da intervenção num 

compromisso de “lealdade” à autonomia e promoção de recursos nos elementos dos sistemas 

(Nelson & Prilleltensky, 2005). No entanto, há que ressalvar dois aspectos fundamentais, são 

os pais com valores mais elevados de aliança parental que elevam a frequência de desejos e 

recursos necessários extra-familiares, o que pode alterar a visão anterior: há já uma 

satisfação ao nível da vivência em equipa da parentalidade, e, desta forma, qualquer 

melhoria só poderá vir do exterior. Nesta perspectiva, uma possível intervenção seguiria os 

moldes da pista anteriormente referida no sentido do empowerment7 para uma busca 

autónoma dos recursos necessários, nomeadamente de emprego (um dos desejos e recursos 

mais mencionados). 
 

                                                   
7 “Mecanismo através do qual as pessoas, organizações e comunidade ganham domínio sobre as sua próprias 
vidas “(Rappaport, 1979,  cit por Nelson & Prilleltensly, 2005, p.97). 
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 Segue-se a discussão do cruzamento de resultados para perceber as diferenças entre 

pais e mães nas várias dimensões consideradas na entrevista apreciativa. Relativamente aos 

desejos formulados, os pais remetem menos para a parentalidade do que as mães, e o mesmo 

acontece nas fontes de sucesso percebidas, focando-se mais nos filhos e descurando as 

categorias relacionais do casal. No entanto, os pais, tanto como as mães, conseguem 

identificar as relações de parentalidade como um recurso. Pode-se inferir que relativamente 

aos desejos, e considerando o papel de género habitualmente atribuído aos pais como o  

“sustento da família”, os pais remetem mais para os desejos extra-familiares (que é o caso), e 

que relativamente ao sucesso, é nos filhos, e no seu desenvolvimento adequado, que 

qualquer sucesso de parentalidade é reflectido. Assim, como pista de intervenção, poderá 

investir-se no envolvimento do pai na intervenção do CAFAP. O que poderá eventualmente 

fazer-se, sublinhando que o alvo de intervenção é o sucesso dos filhos, já que é aí que ele é 

percebido pelos homens. Estes dados são suportados pelas propostas de Feinberg (2002) que 

afirma que atrair os pais para uma intervenção centrada na co-parentalidade pode ser um 

trabalho facilitado se o desenvolvimento das crianças for visto como o objectivo central. O 

autor enfatiza, ainda, que a importância da relação de aliança parental para o 

desenvolvimento das crianças pode ser um dado a reforçar para que os pais invistam, 

também eles, na intervenção. 

 Relativamente ao motivo de sinalização, foram extraídos dois aspectos passíveis de 

discussão. Num primeiro ponto, os pais sinalizados por maus-tratos valorizam 

exclusivamente características focadas na vivência de casal, o que se pode associar com as 

carcaterísticas dos pais maltratantes descritas na literatura, nomeadamente, o facto de 

possuirem percepções e expectativas desapropriadas e não realistas sobre os filhos (Howe, 

Brandon, Hinings & Schofield, 1999; Howe, 2005 e Scannapieco & Connel-Carrick, 2005). 

A hipótese aqui proposta é que estes pais direccionam a valorização para a relação de casal 

porque as expectativas relativamente aos filhos são demasiado elevadas para serem 

cumpridas e, consequentemente, valorizadas. O segundo aspecto relevante relaciona-se com 

o facto dos pais sinalizados por negligência remeterem mais frequentemente os desejos e 

recursos necessários para um melhor desempenho da aliança parental para factores 

extrafamiliares. Este aspecto pode igualmente ser remetido para as características dos pais 

negligentes, pela sua tendência a depender de serviços, pela constante necessidade de 

aprovação do exterior e, ainda, pela falha na percepção geral de necessidades de resposta ao 

nível intra-familiar (Howe, 2005 e Scannapieco & Connel-Carrick, 2005). Pode, mediante 

estes factos, ainda hipotetizar-se a externalização do controlo sobre a vivência da 



 

30 

 

parentalidade. É de relevar, também, que a categoria mais mencionada depois da Extra-

familiares é a Parentalidade, podndo aqui hipotetizar-se uma relação causal com a 

intervenção do CAFAP em curso ou já terminada.  
 

 Da análise triangular entre Características mais Valorizadas, Fontes de Sucesso e 

Valor de IAP, pode perceber-se a associação entre os aspectos que os pais mais valorizam e 

as situações onde o sucesso é percebido. Este é maioritariamente percebido na relação com 

os filhos (as fontes de sucesso são mais remetidas para os filhos, e nos desejos o foco é 

distribuído pelos filhos e casal) porque é neles que estes pais vêem reflectido o sucesso da 

equipa. Como intervenção, poderia potenciar-se a percepção de sucesso dentro da vivência 

de equipa, através da promoção dos pais como aliados na missão de educar/cuidar dos seus 

filhos. 

 Ao cruzarem-se as categorias Valor de IAP, Desejos e Recursos Necessários, pode 

afirmar-se que os pais têm a capacidade de identificar os recursos necessários para a 

concretização dos desejos formulados para um melhor desempenho da aliança parental. Os 

dados recolhidos relativamente ao facto dos pais com baixos valores no IAP remeterem para 

subcategorias relacionadas com a mudança de traços e atitudes parentais dos outro cuidador, 

divisão de tarefas, trabalho em equipa e necessidade de aconselhamento parental, permitem 

sublinhar a necessidade de envolver os dois elementos do casal na intervenção. Esta pode ser 

feita pela centração nas necessidades das crianças, já que é aí que os pais percebem o 

sucesso. Esta proposta é igualmente enfatizada por Feinberg (2002), ao afirmar que uma 

intervenção no casal pode ajudá-lo a acordar nas expectativas do desempenho do outro e, 

neste processo, expandir as possibilidades de melhoria de desempenho da equipa pai-mãe. 
  

Mais que limitações: Propostas 

 Após a extracção, análise e discussão dos resultados surgem algumas questões a 

considerar como propostas, quer de melhoria do presente estudo, quer de novas 

investigações baseadas na experiência de aliança parental dos pais utentes do CAFAP e 

mesmo, generalizando, na parentalidade das famílias multidesafiadas. 

 O presente estudo teria ficado mais completo se se tivesse tomado sob consideração a 

variável tempo de intervenção com as famílias no CAFAP. Considerando o nível elevado de 

aliança parental obtido, no geral, e a exploração da variável ao longo de todo o estudo, seria, 

igualmente interessante se se tivessem recolhido qualitativamente os significados dados 

pelos indivíduos ao conceito de aliança parental.  
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 Relativamente a propostas de investigação futura, considerando que a aliança 

parental é vista como um importante determinante do comportamento parental funcionando 

como suporte ao stress percebido no casal, seria interessante investir num estudo qualitativo 

baseado no modelo de stress, adaptação e recuperação proposto por Pereira e Narciso (2004), 

averiguando os recursos, estratégias e percepções dos pais da vivência de aliança parental. 

Desta forma, poder-se-ia explorar como é que esta vivência poderá mediar a percepção de 

stress e funcionar como recurso para a recuperação correspondente a uma nova fase de 

equilíbrio no subsistema parental. 

 

“Muitas vezes, ficamos a olhar tanto tempo para a porta que se fechou 

que não vemos aquela que se nos abriu.” 

                    Hellen Keller8 

 

7. Conclusão 
A importância, descrita na literatura, da intervenção na aliança parental, considerando 

os benefícios associados à experiência de uma aliança sintónica, remete para a necessidade 

de investigação dos seus mecanismos protectores do que funciona na vivência de uma 

parentalidade aliada.  

O presente estudo comprometeu-se a responder a esta necessidade. Assim, na 

exploração de pistas de intervenção para a melhoria aliança parental nos utentes do Centro 

de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, pode perceber-se a necessidade de: (1) 

intervir, desde logo, na fase de transição para a parentalidade, valorizando e potenciando o 

suporte e vivência partilhada da gravidez; (2) potenciar e valorizar as vivências do 

quotidiano, através da intervenção nas rotinas diárias; (3) não descurar o investimento 

interventivo na relação de casal parental, enfatizando, como motivação, a sua importância 

para o cumprimento das necessidades de desenvolvimento da criança; (4) promover a 

comunicação entre os elementos do casal parental, abrindo portas ao acordo sobre a 

educação, cuidados e disciplina; (5) promover os recursos internos dos pais, potenciando a 

sua noção de “autores dos seus próprios destinos”, numa estratégia de empowerment e 

depowerment (por parte dos técnicos); e, associado ao ponto anterior, (6) potenciar a 

percepção de sucesso dos pais pela simples vivência de equipa, não remetendo para o 

                                                   
8 Cit. por Marujo, Neto & Perloiro (1999, p. 118). 
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exterior os sucessos alcançados, mas valorizando todos os passos conseguidos na missão de 

educar/cuidar das suas crianças. 
 

“Coragem para formá-los como homens e mulheres de amanhã. Nós ficamos com 

uma dívida para sempre com os nossos pais, uma dívida que nunca se paga, temos de a 

pagar com os nossos filhos e eles com os filhos deles e assim para a frente.” 

Pai 15 
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