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“A adoção é tanto uma coisa como a outra: 
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 relativamente à vida familiar em circunstâncias não adotivas: 

 que não é um leito de rosas, mas tão pouco é um campo de minas.” 
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RESUMO 

 Conhecer as famílias nas suas múltiplas vertentes é uma tarefa intrínseca à 
prestação de cuidados de enfermagem. É fundamental ouvir os pais e definir as 
mudanças a implementar a partir daquilo que é sentido pelos mesmos como queixa ou 
inquietação. Esta preocupação relativamente aos seus filhos manifesta-se, 
habitualmente, através de uma queixa ou inquietação a respeito da criança. Sendo a 
parentalidade adotiva uma forma diferente de aceder à parentalidade, ser mãe ou pai 
adotivo traz outros desafios e alguns problemas mais específicos. 
 Este estudo pretende identificar as preocupações parentais dos pais adotivos e 
identificar quais as características desses pais e do processo de adoção que se lhe 
associam. Foi desenvolvido um estudo descritivo e transversal. Os dados foram colhidos 
junto de uma amostra em bola de neve composta por 18 famílias adotivas: 2 adoções 
singulares e 16 adoções conjuntas ou por casal, através de um questionário enviado por 
e-mail, do qual fazia parte a escala de preocupações parentais de Algarvio e Leal 
(2004). 
 Com base nos dados obtidos verificámos que a maior preocupação destes pais se 
situa ao nível das preocupações escolares e problemas familiares, manifestada na 
preocupação se a criança tem o que precisa na escola e se a professora entende a 
criança. A estas preocupações associam-se pais com idades entre os 35 e os 39 anos, 
que adotaram crianças que estão atualmente em idade escolar e sem necessidades 
especiais. Alia-se a estas características o facto de a adoção ter sido motivada pelo 
desejo de aumentar a família integrado num projeto de vida 
 
 Palavras-chave: adoção, pais adotivos, preocupações parentais. 
 
  



 
 

 
 
ABSTRACT 
 

 Knowing the families in its multiple aspects is an intrinsic task of nursing care. It 
is essential listen to parents and define the changes to be implemented from what is felt 
by them as a complaint or restlessness. The concern for their children manifests itself 
usually through a complaint or concerns about the child. Adoptive parenthood is a 
different way to access parenting and being a mother or adoptive father brings other 
challenges and some more specific problems. 
 This study aims to identify the parental concerns of adoptive parents and to 
identify which characteristics of these parents and adoption process can be associated 
with it. A descriptive cross-sectional study was developed. Data were collected from a 
snowball sample comprised of 18 adoptive families: 2 single adoptions and 16 joint 
adoptions or per couple, through a questionnaire that was sent by e - mail, which the 
Parental Concerns Scale (Algarvio and Leal (2004), was part of. 
 Based on the data found that the greatest concern of these parents are situated at 
the level of school problems and family concern , expressed on the concern if  the child 
has what’s  need in school and if the teacher understands the child . These concerns are 
associated with parents aged between 35 and 39 years old, who had adopted children 
who are currently in school age and without special needs. It is allied to these features 
that the adoption has been motivated by the desire to increase family integrated into a 
life project.  

 

 Key-words: Adoption, adoptive parents, parental concerns. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tornar-se pai e mãe é uma transição particularmente importante na vida das 

pessoas porque é permanente e o grau de sucesso com que é realizada tem implicações 

não apenas na saúde dos próprios pais mas também na saúde e desenvolvimento das 

crianças (Mercer, Ferketick e DeJoseph, 1993 citados por Martins, 2008). A família 

“supervisiona o estado de saúde dos seus membros, toma decisões quanto aos 

caminhos que deve seguir nos casos de queixas e de sinais de mal-estar, acompanha e 

avalia constantemente a saúde e a doença de seus integrantes pedindo auxilio a seus 

significantes e/ou profissionais”. (Elsen et al. citados por Figueiredo, 2013: 48). A 

família saudável responderá, então, às necessidades materiais, emocionais e espirituais 

dos seus membros, considerando as diversas exigências associadas à adaptação ao ciclo 

de vida familiar (Figueiredo, 2013: 51).  

O estudo da parentalidade tem para Cruz (2005) objetivos práticos bastante 

concretos no campo da intervenção familiar, nomeadamente em famílias com 

características diferenciadas, quer do ponto de vista dos pais quer do ponto de vista das 

crianças.  

A preocupação dos pais relativamente aos seus filhos manifesta-se, habitualmente, 

através de uma queixa ou inquietação a respeito da criança, que pode ser mais ou menos 

intensa conforme a maneira como é vivenciada. Preocupações Parentais podem definir-

se como: 

…diferentes tipos de ansiedade gerada pelo funcionamento parental que 
dependerá de conflitos internos dos pais face ao seu desenvolvimento 
psíquico individual e/ou enquanto casal e dependerá de conflitos externos 
resultantes de dificuldades especificas do desenvolvimento da criança e/ou de 
diferentes problemas psicossociais. (Algarvio et al. 2008: pag) 
 

A pesquisa efetuada revela que ao nível das preocupações parentais existem 

alguns estudos realizados em Portugal junto de algumas populações, nomeadamente 

junto de pais de crianças nascidas por fertilização in vitro (Algarvio e Serra, 2006), 

estudos comparativos entre pais de crianças do sexo masculino e pais de crianças do 

sexo feminino (Algarvio, Leal e Marôco, 2010) e entre um grupo de pais normativo e 
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um grupo de pais de crianças nascidas por fertilização in vitro (Algarvio et al., 2008). 

Não encontrámos nenhum estudo referente às Preocupações Parentais em pais adotivos, 

sejam eles de adoção por casal ou singular. Assim surgiu como problemática do estudo, 

este contexto específico, o que nos levou a colocar a seguinte questão central de 

investigação: quais as preocupações dos pais adotivos no exercício da parentalidade.   

 Optámos então por desenvolver o nosso estudo junto de pais adotivos, no sentido 

de tentar identificar junto destes quais as preocupações parentais mais evidentes, quais 

as suas características e quais as características da adoção, tendo como finalidade 

adquirir um maior conhecimento sobre estas famílias que permita aproximar a prestação 

de cuidados de enfermagem às suas reais preocupações, permitindo assim a deteção 

precoce de problemas de desenvolvimento e de comportamento das crianças. Nada nos 

garante que os pais estejam preocupados com o que os técnicos e profissionais de saúde 

consideram importante para o desenvolvimento da criança, correndo-se o risco de as 

ações formativas e informativas colidirem com as queixas dos pais, uma vez que 

repetidamente estes recebem respostas evasivas e de banalização dos problemas que 

colocam (Algarvio et al., 2010). Estas respostas cujo objetivo seria tranquilizar os pais, 

apenas irão acentuar sentimentos de culpabilidade e de incompetência face a essas 

questões apresentadas na relação com os seus filhos (Brazelton,1992; Cramer, 1991; 

Diniz, 1997; Winnicott, 1995 citados por Algarvio e Leal, 2004). 

Assim, tendo em linha de conta que a investigação é uma atividade de procura 

objetiva de conhecimentos sobre questões factuais (Gauthier,2003) surge este estudo, 

descritivo e transversal com o intuito de atingir os seguintes objetivos: identificar as 

preocupações parentais em pais adotivos, identificar quais as características desses pais 

que se associam às Preocupações Parentais e identificar quais as características da 

adoção que se associam a essas mesmas Preocupações Parentais. Para a colheita de 

dados construiu-se um questionário enviado por correio electrónico ao qual respondeu 

uma amostra em bola de neve de 18 pais, no período compreendido entre 15 de junho e 

25 de julho de 2013. 

 Do ponto de vista estrutural este trabalho é constituído por duas partes 

principais. A primeira parte, referente à fundamentação teórica, composta por dois 

capítulos: no primeiro capítulo abordamos a família, num conceito mais abrangente e a 

família adotiva em particular, no segundo capítulo apresentamos uma perspetiva sobre a 
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parentalidade, a questão da adoção em Portugal, e a temática das preocupações parentais 

em geral e nos pais adotivos em particular. Na segunda parte, composta por dois 

capítulos, desenvolvemos o estudo empírico. O primeiro capítulo diz respeito aos 

aspetos metodológicos do estudo, e no segundo capítulo apresentamos a análise e 

discussão dos resultados. Por fim apresentamos as conclusões do estudo. 
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PARTE I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

1 – FAMÍLIA NA PERSPETIVA SISTÉMICA 

2 – PARENTALIDADE E ADOÇÃO 
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1 - FAMILIA NA PERSPETIVA SISTÉMICA 
 

 

 Todas as pessoas, seja qual for a sociedade a que pertencem, de uma forma geral 

nasceram e cresceram dentro de uma família assim como grande parte da população 

adulta é ou já foi casado, formou a sua própria família. “A família é um grupo primário 

composto por elementos unidos pelos laços de casamento, parentesco e afinidade.” 

(Gameiro, 1987: 81) Significa que a família é formada obrigatoriamente por pessoas 

que estabelecem entre si relações de parentesco, seja através do casamento seja através 

de laços de sangue. Serrão (2008: 11) considera mesmo que “ (…) o reconhecimento do 

outro como um absolutamente outro é a origem da família, é a origem desta estrutura 

exclusivamente humana (…)”, ou seja, este autor considera a família tal como a 

percebemos hoje como algo exclusivo da nossa espécie. Esta ideia tem eco na opinião 

de Gameiro (1987), segundo o qual as relações familiares são baseadas no amor, na 

reciprocidade, nos afetos, nos sentimentos de ajuda mútua, apoio, gratidão e respeito. 

Estas características são efetivamente humanas. Ainda nesta mesma linha de 

pensamento Figueiredo (2013) considera que a família, agregando-se pela necessidade 

de afeto, se constitui como a unidade básica da construção emocional do ser humano, 

transformando-o num ser relacional e social. Assim sendo, “ a família (…) mantem-se 

como espaço privilegiado de suporte à vida e à saúde dos seus membros constituindo-se 

como unidade dotada de energia com capacidade auto organizativa” (Figueiredo, 2013: 

2). Para a OMS, citado por Rojas (2002), o conceito de família não pode ser limitado a 

laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção; qualquer grupo cujas ligações 

sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum, deve ser encarado 

como família (Alarcão, 2002: 204). Esta definição tão abrangente não reúne o consenso 

entre os vários autores, incluindo esta autora, que questiona se não faria mais sentido 

falar em arranjos familiares. 
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1.1 -  TIPOS DE FAMÍLIA 

 
Ao referirmos a palavra família pensamos, inevitavelmente nos vários tipos de 

famílias existentes, através das suas possibilidades de constituição e organização 

(Soares, 2003): 

 - Família nuclear intacta, formada pela mãe, pai e filhos; 

 - Família alargada, formada pela mãe, pai, filhos, avós, tios e primos;  

- Família sem filhos, por impossibilidade ou opção;  

- Família monoparental, por divórcio, viuvez ou mãe solteira;  

- Família reconstituída, em que existe o eu, o tu, os meus, os teus e os nossos;  

- Família de adoção, ligação entre pais e filhos por laços afetivos e legais.  

Existem ainda outras formas ou novas formas de família, tais como as famílias 

homossexuais e as famílias comunitárias, estas últimas com predominância dos valores 

comunitários e das relações horizontais (Rojas, 2008). 

Ao desenvolver o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, 

Figueiredo (2013), identifica os seguintes tipos de família:  

- Casal (homem e mulher ou parceiros do mesmo sexo que podem ou não ser 

casados legalmente);  

- Família nuclear (homem e mulher com um ou mais filhos biológicos ou 

adotados e podendo ou não ser casados legalmente;  

- Casal do mesmo sexo (com um ou mais filhos biológicos ou adotados, podendo 

ou não ser legalmente casados);  

- Família reconstruída (casal em que pelo menos um dos elementos tenha uma 

relação marital anterior e um filho decorrente desse relacionamento);  

- Família monoparental (constituída por figura parental única e presença de uma 

ou mais crianças, com a identificação do género da pessoa que representa a figura 

parental);  

- Coabitação (homens e mulheres solteiros partilhando a mesma habitação);  

- Família institucional (reporta-se a conventos, orfanatos, lares de idosos, 

internatos); 

- Comuna (grupos de homens, mulheres e crianças sem delimitação expressa de 

subsistemas associados a grupos domésticos);  
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- Alargada (constituída por três gerações ou casal ou família nuclear e outros 

parentes ou pessoas com outros vínculos que não os de parentesco). 

 As principais tendências de evolução da família em Portugal são, pois, segundo 

alguns indicadores (INE, 2012), o aumento das famílias nucleares, em parte devido ao 

incremento significativo das famílias unipessoais e monoparentais, particularmente de 

mães com filhos; a redução da dimensão da família, com maior representação das 

famílias com duas ou três pessoas; acréscimo importante das famílias institucionais, 

sendo a maioria dos seus membros pessoas idosas; e, o aumento significativo das 

famílias nucleares só de idosos. Por outro lado, os homens continuam a ser os principais 

representantes da família; verifica-se a maior representação dos núcleos familiares 

conjugais com filhos, do que sem filhos, embora estes tenham registado um forte 

aumento; os casais são sobretudo casados com registo, embora seja nas regiões mais a 

Sul que se encontram as maiores proporções de casais em união de facto; embora em 

menor proporção, os núcleos conjugais de facto não recusam o projeto procriativo; 

também é igualmente a Sul do País que se observam as maiores proporções de núcleos 

conjugais reconstituídos (Leite, 2003). 

 As famílias manifestam a sua individualidade pela forma como se desenvolvem 

ao longo do ciclo vital, que corresponde a mudanças de organização ajustadas a novos 

padrões de relacionamento interpessoal (Duvall e Miller, 1985; Agostinho e Rebelo, 

1998 citados por Figueiredo, 2013). Na avaliação da família consideram-se dois eixos: o 

sincrónico, do espaço familiar, mais relacional onde interagem a individualização e a 

socialização, ou seja, engloba os aspetos relacionais que caracterizam a estrutura da 

família e os seus padrões de interação, e o diacrónico, que é o tempo familiar com a 

história da família, a vida quotidiana e o ciclo vital (Relvas, 2000). 

 Esta ideia de ciclo vital surgiu, segundo Soares (2003), através de Duvall e 

Miller nos anos cinquenta, que apresentaram inicialmente quatro estádios de 

desenvolvimento da família e posteriormente aumentaram-nas para oito: casal sem 

filhos, existência de filhos pequenos, filhos em idade escolar, filhos adolescentes, filhos 

adultos jovens, casal de meia-idade, casal reformado aguardar viuvez ou morte, em que 

os filhos e a idade do filho mais velho eram usados como critérios para a delimitação 

das várias etapas. Por outro lado, Relvas (1996) apresenta uma terminologia 

ligeiramente diferente sustentando a existência de cinco etapas: a formação do casal, a 
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família com filhos pequenos, a família com filhos na escola, a família com filhos 

adolescentes e a família com filhos adultos. Para esta nomenclatura a autora baseou-se 

não só em Duvall, referido anteriormente, mas também em Minuchin e Fishman 

(Relvas, 2006) 

 Obviamente que uma abordagem linear do ciclo vital implica riscos, tal como 

refere Alarcão (2000), pois estas etapas podem sobrepor-se, apesar de serem descritas 

linearmente, originando diferentes níveis de desenvolvimento. A mudança de uma etapa 

para a seguinte não implica que as tarefas específicas da primeira estejam finalizadas no 

momento da transição. Na análise do ciclo vital da família normalmente é considerada a 

família nuclear. Em muitas famílias estas fases interligam-se, coexistindo, ao mesmo 

tempo, filhos pequenos com adolescentes ou filhos em idade escolar com filhos adultos. 

  

1.2 - SUBSISTEMAS NA FAMILIA 

 
No seguimento do que foi referido anteriormente, podem considerar-se quatro 

subsistemas na família (Alarcão, 2000), que mediante a forma como se organizam, o 

tipo de relações que se desenvolvem entre eles, e no interior de cada um, coincidirão 

com a estrutura da família. São eles o individual, o conjugal, o fraternal e o parental. 

Seguidamente e pelo interesse para este estudo, desenvolver-se-ão os diferentes 

subsistemas. 

Individual – é composto pelo individuo que para além do seu estatuto e funções 

familiares, tem, também, funções e papéis noutros sistemas; esta dupla pertença cria-lhe 

um dinamismo que se reflete no seu próprio desenvolvimento e na forma como ele está 

em cada um dos seus contextos. 

Conjugal – composto por marido e mulher; a complementaridade e adaptação 

reciproca são aspetos importantes do seu funcionamento; uma das funções deste 

subsistema é o desenvolvimento de limites ou fronteiras que protejam o casal da 

intrusão de outros elementos de modo a proporcionar-lhe a satisfação das suas 

necessidades psicológicas; este é ainda vital para o crescimento dos filhos servindo-lhes 

de modelo relacional no estabelecimento de futuras relações de intimidade. Belo (2012: 

22) vai um pouco mais além ao considerar que a família conjugal 

mantém uma função de transmissão irredutível, que não é só a da espécie, da 
biologia, mas a da constituição do sujeito. Escorada, sustentada num desejo. 
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Não o desejo subjetivo dos pais, não o desejo de ter um filho, mas o desejo 
que a função materna e paterna e que a comunidade envolvente deposita 
naquele ser. 

 

Fraternal – constituído pelos irmãos, representa, essencialmente, um lugar de 

socialização e de experimentação de papéis face ao mundo extra familiar, primeiro em 

relação à escola e depois em relação ao grupo de amigos e ao mundo do trabalho; é 

neste subsistema que as crianças desenvolvem as suas capacidades relacionais com o 

grupo de iguais, experimentando o apoio mutuo, a competição, o conflito e a negociação 

nas brincadeiras solidárias e nas guerras. 

Parental – habitualmente constituído pelos mesmos adultos mas agora com 

funções executivas; visa a educação e proteção das gerações mais novas; é também no 

contexto desta interação que se desenvolve o sentido de filiação e de pertença familiar; 

este subsistema pode variar na sua composição, ou seja, por vezes inclui um avô ou uma 

avó, ou ambos, outras vezes uma tia, um padrinho ou mesmo um irmão mais velho. O 

que interessa saber é quem desempenha as funções e as tarefas que lhe são inerentes. 

“Educar uma criança, socializá-la é um processo que lhe permite aprender a ser um 

entre os outros, a ser um qualquer. Aprender a abstração de si a favor do coletivo, do 

público, da objetividade, da universalidade. É essa a transmissão que cabe às funções 

parentais” Belo (2012: 22). A importância da aceitação positiva e incondicional dos 

filhos, a partir de um padrão de interação caracterizado pela empatia, tal como é referido 

por Rogers citado por Figueiredo (2013), salvaguarda a coerência e congruência como 

indicadores fundamentais para a manutenção de um padrão de comunicação ajustado à 

relação pais e filhos. A parentalidade, expressa nas funções maternal e paternal “dá 

conta da interdependência entre estrutura, função e evolução da família, elas próprias 

em interação constante com as suas finalidades e com o meio” (Relvas, 1996: 86), 

sendo por isso de extrema importância conhecer o contexto de cada família e a forma 

como esta se interliga com os sistemas amplos e mobiliza a sua rede social (Figueiredo, 

2013).  

 

1.3 – O ENFERMEIRO NA INTERVENÇÃO FAMILIAR 

 Os papéis inerentes a cada família nos diferentes subsistemas são distribuídos 

pelos seus elementos os quais lhe depositam determinadas expectativas e influenciam e 
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são influenciados pelo estado de saúde de cada um dos seus membros. Para que a 

intervenção do enfermeiro junto da família seja eficaz é necessário conhecer estes 

conceitos de forma a permitir uma compreensão dos papéis desempenhados por cada 

elemento da família, a identificação dos fatores de stresse, comportamentos 

desadequados dos membros da família que podem afetar a sua saúde, identificar 

incompatibilidades entre o papel e a pessoa que o desempenha, identificar os elementos 

da família incapazes de desempenhar o seu papel de acordo com as expetativas, entre 

outros. Por este facto, o conhecimento do enfermeiro (através da colheita de dados) 

relativamente à distribuição de papéis, tipo de modelo, negociação e o encorajamento de 

papéis complementares é um instrumento fundamental que lhe permitirá reduzir o 

stresse e a tensão familiar e consequentemente promover o estado de saúde da família 

(Bomar, citado por Stanhope, 1999).  

Não existem dúvidas quanto à importância de perspetivar a família como 

unidade central dos cuidados de enfermagem. O significado atribuído pelos membros da 

família ao seu bem-estar exerce uma influência primordial ao longo do processo 

saúde/doença. Deste modo, o conhecimento e utilização de eficazes metodologias de 

avaliação e intervenção na família são fundamentais no dia-a-dia do enfermeiro. 

Conhecer verdadeiramente as famílias nas suas múltiplas vertentes é, de facto, uma 

tarefa intrínseca à prestação de cuidados de enfermagem. Apesar de não existir um 

modelo que seja capaz de explicar todos os fenómenos da família, é fundamental que os 

enfermeiros adotem uma estrutura conceptual ou elaborem um mapa da família que lhes 

permita fazer uma síntese dos problemas e forças da família com vista à elaboração de 

um plano de intervenção. É muito importante que estes aspetos sejam explorados pelo 

enfermeiro, sendo contudo necessário que se abstenha dos seus próprios valores de 

forma a ser capaz de aceitar a unidade familiar com as particularidades que lhe estão 

inerentes.  

É efetivamente no seio da família que os comportamentos de saúde são aprendidos e 

onde é possível influenciar o desenvolvimento de atitudes e comportamentos face aos 

seus processos de saúde, funcionando esta ainda como um espaço protetor ou, pelo 

contrário, precipitador de doença e simultaneamente um espaço onde são recebidos 

cuidados de saúde. Por outro lado, a família pode emergir como causadora da saúde ou 

da doença, em que um ambiente seguro, estável do ponto de vista emocional, com os 
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cuidados e atenções necessárias funcionam como fatores de promoção e manutenção da 

saúde (Benjumea, 1995; Friedman, 1998 citados por Figueiredo, 2013). 

Neste sentido e porque esse é o objetivo deste estudo abordaremos, seguidamente, 

temáticas relacionadas com o desenvolvimento de um subsistema específico e, portanto, 

o que dá resposta à parentalidade. 
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2 - PARENTALIDADE E ADOÇÃO 
 
 A parentalidade consiste numa temática que tem merecido a atenção de 

diferentes disciplinas, entre as quais se destaca a Enfermagem. Na versão 2.0 da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a parentalidade aparece 

descrita do seguinte modo: “Ação de Tomar Conta com as características específicas: 

Assumir as responsabilidades de ser mãe e/ou pai; comportamentos destinados a 

facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para 

otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização das expectativas 

dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel 

parental adequados ou inadequados.” (ICNP, 2010). Dix (1991), citado por Cruz (2005) 

refere mesmo que “a parentalidade é uma experiência emocional”.  

 

2.1 – MODELOS DE PARENTALIDADE 

Durante o exercício da parentalidade, os pais (figuras parentais) contam com os 

recursos da própria família e da comunidade onde esta se encontra inserida. Nesta linha 

de pensamento, Cruz (2005) atribui à parentalidade: “um conjunto de ações encetadas 

pelas figuras parentais (pais ou substitutos) junto dos seus filhos no sentido de promover 

o seu desenvolvimento da forma mais plena possível, utilizando para tal os recursos de 

que dispõe dentro da família e, fora dela, na comunidade.”. 

As funções da parentalidade são segundo Palacios e Rodrigo (1998), Parke e 

Buriel (1998) e Bornstein (2002a), citados por Cruz (2005): 

a) a satisfação das necessidades mais básicas, em que a incapacidade de assumir 

esta função pode ter como condicionantes as condições sócio - económicas, as 

catástrofes naturais, bem como problemas de toxicodependência ou doença dos pais; 

b) disponibilizar à criança um mundo físico organizado e previsível, com a 

implementação de rotinas promotoras de segurança e esquemas de orientação. As 

famílias mais desestruturadas apresentam grande dificuldade em assegurar esta função, 

comprometendo a oferta de um ambiente familiar equilibrado e estimulante;  
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c) satisfação das necessidades de compreensão cognitiva das realidades 

extrafamiliares. Atendendo a que os pais são mediadores entre os filhos e o mundo, as 

famílias mais isoladas ou menos permeáveis não poderão assegurar esta função tão 

cabalmente;  

d) satisfação das necessidades de afeto, confiança e segurança referentes à 

construção da vinculação, que se tem revelado como um preditor pertinente da 

adaptação pessoal ao longo da vida;  

e) satisfação das necessidades de interação social da criança, uma vez que sendo 

a família o núcleo original da socialização da criança, o desempenho desta função 

influencia a integração futura da criança em contextos sociais mais abrangentes. 

Para além das funções apresentadas, os pais também desempenham papéis 

diversos, entre eles: parceiros de interação, instrutores diretos e preparação e 

disponibilização de oportunidades de estímulo e aprendizagem (Parke e Buriel, citados 

por Cruz, 2005). 

 Por outro lado, Houzel (1997) define três dimensões da parentalidade que 

coexistem mas funcionam a níveis de experiência diferentes: o exercício, a experiência 

e a prática da parentalidade. A primeira remete para a identidade da parentalidade nos 

seus aspetos fundadores e organizadores. Este termo foi escolhido enquanto referência 

do aspeto fundador do exercício judiciário de um direito ou obrigação. A experiência 

refere-se às funções da parentalidade e aos aspetos subjetivos conscientes e 

inconscientes do processo de parentalização. Na prática encontramos as qualidades de 

parentalidade e os aspetos mais ou menos observáveis das relações entre pais e filhos. 

 Alguns autores, como Hoghughi e Long (2004), apresentam um modelo 

integrativo de parentalidade, que preconiza a existência de onze dimensões da 

parentalidade, agrupadas em três áreas distintas:  

a) Área das Atividades Parentais, a qual se refere ao conjunto de atitudes e práticas 

necessárias a um desenvolvimento equilibrado da criança e à prevenção de adversidades 

que a possam pôr em risco, incluindo três dimensões: o Cuidado, que permite responder 

às necessidades físicas (fisiológicas e de segurança), emocionais (respeito, aceitação, 

amor) e sociais (interação e integração social, competências sociais) essenciais à sua 

sobrevivência; a Disciplina, relacionada com a supervisão, a monitorização e o controlo 

comportamental, o que pressupõe o estabelecimento de limites de acordo com a idade 
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da criança e com a sua cultura; e o Desenvolvimento, que se refere à promoção de 

oportunidades de desenvolvimento da criança em todas as áreas de funcionamento 

(social, emocional, moral, físico e cognitivo) e as quais não são essenciais para a sua 

sobrevivência (desporto, arte, cultura, valores, etc.).  

b) Áreas Funcionais, que dizem respeito a domínios que requerem atenção e vigilância 

parental: Saúde Física, Funcionamento Educativo e Intelectual, Comportamento Social 

e Saúde Mental;  

c) Pré-Requisitos Operacionais, que incluem um conjunto de especificidades 

necessárias ao desempenho parental: Conhecimentos e Compreensão, ou seja, 

competências parentais que permitem o reconhecimento das necessidades dos filhos, 

desde a deteção de um problema até ao encorajamento ou resolução; Motivação, 

compromisso e investimento dos pais para manter e melhorar as condições da criança; 

Recursos, que incluem as qualidades e competências parentais, as redes sociais e os 

recursos materiais; Oportunidades e condicionantes com impacto no exercício da 

parentalidade, tal como a disponibilidade de tempo em função do envolvimento 

profissional.  

Tendo em conta este modelo dimensional de parentalidade e os outros anteriormente 

referidos, torna-se clara a complexidade envolvida no desenvolvimento de uma 

parentalidade positiva, pelo que a intervenção dos pais surge como indispensável para o 

desenvolvimento da criança. Porque a problemática deste estudo se prende com as 

preocupações do exercício da parentalidade em pais adotivos, introduzimos aqui alguns 

elementos de contextualização sobre a adoção em Portugal. 

 

2.2 - A ADOÇÃO EM PORTUGAL 

A adoção, em termos legais, é definida por um processo gradual, que permite a 

uma pessoa ou a um casal criar com uma criança um vínculo de filiação. Para haver 

uma adoção, o candidato ou candidatos têm de ser avaliados e selecionados pela 

entidade responsável pelos processos de adoção.  

Depois de um período de convivência entre os candidatos e a criança, durante o 

qual os serviços de adoção através do acompanhamento da integração da criança na 

nova família constatam a criação de verdadeiros laços afetivos entre ambos, é pedido ao 
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Tribunal que, através de uma sentença, estabeleça de forma definitiva a relação de 

filiação (Instituto Segurança Social, 2013). 

A lei portuguesa, na sua versão atualizada e regulamentada pela Lei n.º 28/2007, 

de 02/08, permite três tipos de adoção: a plena, a restrita e a internacional.  

Na adoção plena, a criança adotada perde qualquer ligação com a família de 

sangue, ou seja, torna-se um verdadeiro filho do adotante. Neste caso, a criança perde os 

apelidos de origem e fica só com os da pessoa que a adota. Em determinadas condições, 

a pessoa que adota pode pedir ao tribunal a alteração do nome próprio da criança.  No 

que diz respeito às heranças, a pessoa que adota e a criança adotada herdam um do 

outro. Este tipo de adoção não pode ser anulado, nem mesmo por acordo das partes. 

Na adoção restrita, a criança mantém os direitos e deveres em relação à sua 

família biológica. A criança pode receber apelidos da pessoa que adota, desde que o seu 

novo nome mantenha um ou mais apelidos da família natural. Quanto à questão das 

heranças, a pessoa que adota e a criança adotada não se tornam herdeiros um do outro. 

Este tipo de adoção pode ser anulada, caso a pessoa que adota não cumpra com os seus 

deveres. A pessoa que adota pode, caso tenha as condições exigidas, pedir a alteração 

deste tipo de adoção para adoção plena. 

Através de um processo de adoção internacional, a pessoa que adota opta por 

adotar uma criança de um outro país. 

Podem adotar plenamente: duas pessoas casadas há mais de quatro anos, e não 

separadas judicialmente de pessoas e bens ou de facto, se ambas tiverem mais de 25 

anos, no caso de adoção conjunta ou plural; quem tiver mais de 30 anos no caso de 

adoção singular, se o adotando for filho do cônjuge do adotante, quem tiver mais de 25 

anos, e, podem ainda adotar plenamente, em Uniões de Facto, duas pessoas de sexo 

diferente que vivam em união de facto há mais de quatro anos, desde que, ambas, 

tenham mais de vinte e cinco anos de idade. Se o adotando for filho do companheiro, ou 

companheira, do adotante pode este adotar se tiver mais de vinte cinco anos de idade. 

Como limites à capacidade de adotar, foi fixada a idade em 60 anos à data em que o 

menor lhe tenha sido confiado, mediante confiança administrativa, confiança judicial ou 

medida de promoção e proteção de confiança a pessoa selecionada para a adoção. 

Contudo, a partir dos 50 anos a diferença de idade entre adotante e adotando não poderá 

ser superior a 50 anos, exceto, e a título excecional, quando existem motivos 
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ponderosos que o justifiquem, nomeadamente por se tratar de uma fratria em que apenas 

em algum dos irmãos se verifique uma diferença de idade superior àquela. Esta situação 

não se aplica quando o adotando for filho do cônjuge do adotante, única situação em 

que o legislador não fixou qualquer limite máximo de idade e de molde a favorecer a 

sua integração nessa família (Procuradoria-Geral Distrital do Porto, 2013). 

Algumas crianças são adotadas logo nos primeiros meses de vida; no entanto, a 

grande maioria é adotada já numa idade posterior, aos 3, 5 ou mais anos de idade, 

trazendo já consigo uma história de vida, com experiências muitas vezes traumáticas 

nas suas famílias de origem. Por vezes a este facto associam-se longos períodos de 

institucionalização ou permanência em mais do que uma instituição. Quer num caso 

quer noutro, há uma altura da sua vida em que o adotado tem de integrar a sua história 

passada na sua vida atual e terá de proceder à organização da sua história pessoal, desde 

a família onde nasceu até à família adotiva, com quem vive. 

Salvaterra (2007) faz referência a alguns estudos que se centram sobre a 

diversidade das famílias adotivas. Uns debruçaram-se sobre as adoções inter-raças, 

explorando a autoestima das crianças (McRoy, Zurcher, Lauderdale, & Anderson, 1982; 

Andujo, 1988; Simon, Altstein & Melli, 1994) não tendo encontrado diferenças 

significativas entre adoções inter-raças e intra-raças, pelo menos com crianças afro-

americanas adotadas por famílias afro-americanas ou euro-americanas e o mesmo para 

as crianças méxico-americanas; quanto à aceitação da sua raça e etnia (Shireman & 

Johnson, 1985) e à identificação racial, as investigações (McRoy et al., 1982; Andujo, 

1988) com crianças afroamericanas e méxico-americanas, chegaram a resultados 

contraditórios. A mesma autora refere também outros estudos que se debruçaram sobre 

a adoção por famílias monoparentais, estudando as suas características e as diferenças 

com os casais (Dougherty, 1978; Feigelman & Silverman, 1983; Groze & Rosenthal, 

1991). Os estudos que exploram as semelhanças e diferenças em crianças criadas em 

vários tipos de famílias podem dar valiosas informações para a teoria do 

desenvolvimento sobre as influências dos pais e da vida familiar no desenvolvimento da 

criança. 

Costa (2012), citando Brodzinsky & Huffman; Singer et al., refere que de um 

modo geral, os estudos indicam que a maioria das famílias adotivas lida de forma 

adequada com esta fase de transição das suas vidas). Múltiplos são, também, os estudos 
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que demonstram que as famílias adotivas, desde a transição para a parentalidade, não se 

distinguem das famílias biológicas, ou distinguem-se favoravelmente, no que se refere a 

qualidade e satisfação familiar, qualidade dos vínculos afetivos e parentalidade positiva 

(Bonvehí, Forns & Freixa, 1996; Brodzinsky & Huffman, 1988; McGuinness, Ryan & 

Robinson, 2005; Muñoz, Rebollo, Fernandez-Molina & Morán, 2007; Van Londen, 

Juffer & Van IJzendoorn, 2007).Também no que se refere à configuração estrutural 

parental (adoção por casal ou singular), estudos empíricos revelam que não existe 

indicação de que adoções por singulares, ou seja, famílias de coabitação monoparental, 

sejam mais problemáticas do que adoções por casais (Haugaard, Palmer & 

Wojslawowicz, (1999); Pakizegi, (2007), citados por Costa, 2012) 

 

2.3 – A PARENTALIDADE EM PAIS ADOTIVOS 

Em cada fase de vida da família adotiva, tanto pais como crianças enfrentam 

questões relacionadas com a adoção, as quais podem originar complicações no que diz 

respeito ao modo como cada membro lida e concretiza as tarefas mais universais da vida 

familiar (Salvaterra, 2007). 

Uma das mais importantes e relevantes para o desenvolvimento dos laços familiares 

é a transição para a parentalidade. Esta transição é sem dúvida uma área bastante 

importante para a enfermagem, uma vez que é durante os processos de transição, que as 

pessoas tendem a ficar mais suscetiveis aos riscos, podendo a sua saúde e bem-estar 

ficar afetados, tal como refere Soares (2008). Dentro desta linha de pensamento, os 

enfermeiros são os principais cuidadores dos indivíduos e suas famílias que estão a 

passar por processos de transição, assistindo às mudanças e exigências que as transições 

provocam nas suas vidas, ajudando-os na preparação para as transições iminentes e 

facilitando o processo de aprendizagem de competências. Estes processos são 

influenciados por diversas condições facilitadores ou inibidoras desse mesmo processo, 

tais como as condições pessoais, o significado atribuído aos eventos que precipitam a 

transição, as atitudes e crenças, o status socioeconómico, a preparação ou o 

conhecimento acerca do próprio processo de transição, as condições sociais e as da 

comunidade, o apoio de outros familiares ou pessoas significativas, a informação 

relevante colhida a partir de fontes credíveis como livros e guias orientadores. Como 
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fatores inibidores, mencionam o suporte insuficiente e a informação inadequada, 

(Meleis et al., 2000) 

Com a existência de especificidades que distinguem o processo de transição para a 

parentalidade em famílias adotivas e biológicas, é possível considerar que as famílias 

adotivas apresentam características particulares, muitas destas propícias de levar à 

tensão e incerteza, que exigem a resolução de tarefas específicas adicionais ao longo do 

seu percurso. 

Normalmente, os pais adotivos são mais velhos, com carreiras profissionais mais 

estabelecidas e com maior segurança financeira, e é provável que tenham desenvolvido 

estratégias mais eficazes de lidar com situações adversas, bem como, com os vários 

fatores de stresse associados à vida familiar. Estão também, habitualmente casados há 

mais tempo, o que pode significar maior estabilidade, maior sensitividade conjugal e 

melhor comunicação, e desejam de tal forma este filho que, a chegada da criança lhes 

trás um forte sentimento de plenitude, que pode amortecer os fatores de stresse 

associados a esta primeira fase da vida da família adotiva (Brodzinsky, 1998).  

No caso dos adotantes singulares, diversos estudos fundamentam que os candidatos 

à adoção tendem a ser mulheres e, tal como acontece nos casais, com formação 

académica superior (Vieira, 2010). Na sua maioria, trata-se de mulheres que tomaram 

escolhas e decisões ao longo da sua vida, alternativas ao projeto da maternidade, 

investindo intensamente na sua vida social e profissional. A sua decisão em adotar surge 

normalmente após um percurso profissional gratificante e bem-sucedido, onde 

alcançaram uma relativa estabilidade profissional e financeira. Por estes motivos, as 

mães adotivas tendem a apresentar idades superiores relativamente a mães biológicas 

com filhos em idades idênticas (Chopping, 1999). Enquanto adotantes singulares, estas 

mulheres demonstram níveis elevados de maturidade emocional e uma grande 

capacidade de tolerância à frustração, bem como um autoconceito positivo e 

expectativas elevadas para si e os outros, não se deixando influenciar, com facilidade, 

por opiniões provindas do exterior. Dito de outra forma, pode-se adiantar que estas 

mulheres já acumularam experiência suficiente para saberem o que querem para a sua 

vida, mostrando capacidades únicas para lidar com as crises e situações adversas 

(Chopping, 1999 e Pakizegi, 2007).   
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Os pais adotivos têm expectativas positivas sobre os efeitos que ter um filho pode 

ter na sua vida pessoal e familiar (Brodzinsky, 1998). No entanto estes pais encontram-

se sempre numa situação especial relativamente aos pais biológicos, pois têm uma 

criança que vem sempre de outra família, criança esta com quem eles desejam criar uma 

relação, de forma que, a nível emocional, ela se torne realmente sua filha (Hoksbergen, 

1997). 

As famílias adotivas, apesar de sempre terem existido, surgem agora em maior 

número, sobretudo nos países ocidentais, devido aos problemas de infertilidade (Bayle e 

Martinet, 2008), embora não seja este o único motivo que leva à adoção de uma criança. 

Salvaterra (2007) refere que em cerca de 85% dos casos de candidatos à adoção 

a origem do pedido está na impossibilidade de ter filhos, ou seja, na infertilidade do 

casal. A infertilidade é uma realidade dura que é imposta a um casal durante um largo 

período de meses, por vezes anos, e que implica, em muitos dos casos, um penoso 

percurso com recurso a tratamentos médicos e/ou cirúrgicos, a determinação da 

responsabilidade de infertilidade, que acaba por implicar muita angústia e sofrimento a 

que se juntam, muitas vezes, sentimentos depressivos e de desvalorização. 

Podemos então dizer que, nestas situações o propósito da adoção de responder às 

necessidades dos adultos se mantém ainda atualmente. Trata-se neste caso de satisfazer 

o desejo e a necessidade de serem pais, do exercício da parentalidade, o que não deixa, 

de forma alguma, de ser uma razão e um motivo legítimo. 

Todavia, alguns dos candidatos à adoção são casais já com filhos e cuja 

motivação, é mais de ordem social e humanitária, bem como de solidariedade para com 

aquelas crianças que não têm famílias (Salvaterra, 2007). 

Importa referir que “…uma relação de parentalidade/filiação só pode ser boa e 

proporcionar felicidade se for favorável para ambas as partes. O bem-estar de uma 

família só pode resultar do bom funcionamento de todo o sistema familiar.” (Salvaterra, 

2007: 55) 

 A adoção é o vínculo que se estabelece com uma criança e um ou dois adultos, 

sem qualquer ligação de sangue, semelhante à filiação natural, introduzindo-o na 

família, de forma a criarem uma história comum em conjunto. 

 Através de um fio condutor que tem como base o ciclo de vida da família, Bayle 

e Martinet (2008) referem a existência de cinco fases em todo este processo. 
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Numa primeira fase, com a chegada da criança, nasce a família e cria-se o 

vínculo, treinando e desenvolvendo a parentalidade. Nesta altura, apenas o olhar dos 

outros marca a diferença relativamente às famílias com crianças biológicas, sobretudo 

se existe uma diferença muito marcada a nível da filiação e das origens genéticas da 

criança. Os problemas que surgem nesta fase são vividos como uma rejeição ou uma 

inadaptação. 

Na segunda fase, estando a criança em idade pré-escolar, há a revelação mas 

não uma compreensão clara da sua singularidade.  

Com o período escolar surge a terceira fase, com uma grande expectativa 

relativamente ao êxito na aprendizagem e na integração escolar. É habitualmente nesta 

altura que a criança compreende a sua história e o abandono dos pais biológicos e testa 

o amor dos pais adotivos. É ainda nesta fase, tal como é referido por Brodzinsky & 

Pinderhughes, citados por Nunes (2008), que devido a uma maior compreensão de 

temas como a reprodução, o nascimento e a constituição familiar, se elaboram ainda 

mais a suas reflexões acerca da sua situação específica de vida. Aos pais coloca-se, 

então, um desafio: é necessário que aceitem que o seu filho esteja ligado a duas famílias 

e que a vida da família adotiva, por muito que se assemelhe à vida de famílias não 

adotivas, tem aspetos únicos, que dão um colorido aos padrões de ajustamento das 

relações familiares; só assim poderão proporcionar um ambiente familiar capaz de 

apoiar a criança nas suas buscas e descobertas, nas suas dúvidas, no seu sofrimento, no 

luto das suas perdas, sem que isto interfira de forma negativa no ajustamento da família. 

Na quarta fase existe por parte dos pais o receio de que o adolescente opte pelos 

pais biológicos. A rejeição dos pais biológicos pode transformar-se numa ideia 

idealizada ou então num roubo realizado pelos pais adotivos. A adolescência é marcada 

por uma dupla renovação das marcas identitárias, dos marcadores da família, da 

negociação da autonomia. Nunes (2008) citando Brodzinsky & Pinderhughes, refere 

ainda que a emergência do pensamento abstrato, leva os adolescentes a pensarem a sua 

adoção do ponto de vista biológico, relacional, sociocultural e legal, além de que uma 

outra elaboração que se verifica nesta altura é a integração do passado no presente e a 

imaginação do futuro, que é, normalmente, uma tarefa mais complicada para o 

adolescente adotado. Esta necessidade de um maior conhecimento do passado revela a 

vontade de coordenar as diferentes fases da sua vida, para poder edificar de forma plena 
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a sua identidade (Bayle e Martinet, 2008). Aos pais, nesta fase de vida dos seus filhos, 

pede-se-lhes novamente que reconheçam esta sede de informação e as tentativas de 

integração da mesma, como sendo um interesse e uma necessidade normal e esperada 

por parte dos mesmos. 

Na quinta e última fase dá-se a saída dos filhos do lar, os pais podem tornar-se 

avós surgindo novas questões. A questão da morte parental pode ser uma fase 

complicada. 

 A relação entre as crianças adotadas e os pais é fundada por laços afetivos e 

legais. Tal como já referimos anteriormente, embora a maioria dos casos de adoção seja 

motivada por infertilidade, existem também bastantes casos de famílias com filhos 

biológicos que desejam ter uma criança adotada (Bayle e Martinet, 2008). Por outro 

lado, a filiação1é importante, mas a afiliação2permite uma integração relacional real e 

afetiva na família. Nas famílias biológicas a filiação vai permitir a afiliação e são 

específicas à família, enquanto nas famílias adotivas a afiliação necessita de ser 

desenvolvida por forma a poder construir a filiação. Estas crianças tornam-se mais 

desconfiadas em relação à nova família, devido ao abandono prévio, e precisam de 

testar essa ligação para ver se esta é suficientemente consistente, pondo à prova os pais 

adotivos até um nível inaceitável, verificando assim se também eles as irão abandonar.  

Os potenciais pais devem estar conscientes de que cada criança faz as suas 
próprias exigências e tem o direito de desenvolver a sua natureza individual e 
a sua personalidade e que não é adotada simplesmente para satisfazer as 
necessidades que os adultos possam ter. Isto aplica-se quer aos pais naturais 
quer aos pais adotivos, ou seja bons pais naturais são bons pais adotivos, 
assim como maus pais adotivos também seriam maus pais naturais, em 
circunstâncias de idade e ambiente sociocultural semelhantes. (Salvaterra, 
2007: 56) 

 
Não há famílias ideais sejam estas biológicas ou adotivas. O que existe são 

famílias suficientemente boas, capazes de proporcionar à criança um ambiente 

securizante e estável e uma relação de grande afeto e dedicação que permita o seu 

crescimento e desenvolvimento harmonioso tendo em vista um adulto saudável (Diniz 

1997). 

No fim de contas o que um filho pede aos pais, é que estes estejam vivos, que sejam 

fortes e que estejam juntos no seu interior, dando-lhes coerência, que sejam constantes e 

                                                 
1 Filiação, entendida como laços biológicos, afetivos, sociais e jurídicos como o nome e a identidade.  
2 Afiliação, entendida como transmissão do sentimento de pertença na família. 
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que lhes permitam “a reciprocidade que qualquer relação tem para ser verdadeira” (Sá, 

2003: 32). 

 

2.4 - PREOCUPAÇÕES PARENTAIS DE PAIS ADOTIVOS 

 
  É fundamental ouvir os pais e definir as mudanças a implementar a partir 

daquilo que é sentido pelos pais como queixa ou inquietação, mais do que analisar o 

comportamento da criança e definir estratégias de modificação de comportamentos, tal 

como referem Algarvio e Leal (2004). 

 Estas autoras citam dois estudos, ambos de 1993, em que, por um lado, 

Mesibov, Schroeder e Wesson, num estudo longitudinal, tentaram identificar num 

elevado número de pais as suas preocupações parentais, e o seguimento posterior em 

que Kanoy e Schroeder implementaram estratégias para lidar com essas preocupações 

encontradas. O primeiro estudo referido teve o mérito de permitir a definição de um 

conjunto de categorias, que foram utilizadas por Algarvio e Leal na construção de uma 

escala de Preocupações Parentais. 

Brazelton (1992) refere que quando os pais se sentem ansiosos em relação às 

suas crianças sentem necessidade de encontrar respostas que vão de encontro às 

dificuldades que estão a sentir. Ideia já enunciada por Cramer (1991) que considerava 

que qualquer queixa por parte da criança, ou alguma inquietação sentida pelos pais, 

pode ser mais ou menos intensa conforme é vivenciada, e leva normalmente os pais a 

procurar ajuda especializada. 

Um outro aspeto é abordado por Winicott (1993), ao atribuir aos pais um 

funcionamento ambivalente, em que por um lado desejam que o seu filho cresça, seja 

autónomo e os liberte daquela vigilância que a primeira infância impõe, mas ao mesmo 

tempo, de forma mais ou menos inconsciente, não querem desistir dessa função parental 

ligada à primeira infância. Este autor acrescenta que é fundamental uma atitude dos pais 

securizante e o estabelecimento de limites às necessidades instintivas da criança. 

Assim sendo, “…preocupação parental parece situar-se na inquietação, 

ansiedade ou medo relativamente à função parental que, dependerá não só das 

dificuldades inerentes ao desenvolvimento infantil mas também dependerá do equilíbrio 

entre o investimento narcísico e/ou objetal dos pais.” Algarvio e Leal (2004: 148) 
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 O reconhecimento do impacto da problemática emocional dos pais na vida das 

crianças leva os profissionais de saúde e também da educação a proporem diversas 

ações de formação ou programas de educação parental. Apesar de existir uma extensa 

bibliografia relativa a questões do desenvolvimento infantil na sua relação com as 

figuras parentais, quer na área da educação quer na psicopatologia ou mesmo na área de 

intervenção de enfermagem, verifica-se que os estudos sobre as preocupações parentais 

de um grupo alargado de pais são muito poucos (Algarvio e Leal, 2004). Segundo estas 

autoras,  

…nada nos garante que os pais estejam preocupados com o que os técnicos 
consideram importante para o desenvolvimento da criança. Corre-se o risco 
de os técnicos não encontrarem eco nas suas ações formativas e informativas 
e de os pais não encontrarem eco para as suas queixas, dado que 
repetidamente junto de técnicos de educação e de saúde, os pais obtêm 
respostas evasivas e de banalização dos problemas que colocam” Algarvio e 
Leal (2004: 146). 
 

Os estudos sobre preocupações parentais já desenvolvidos em Portugal incidiram 

sobre os pais de crianças nascidas por fertilização in vitro (Algarvio e Serra, 2006), 

revelando que junto destes pais as maiores preocupações se centravam sobre os 

problemas familiares e preocupações escolares, nomeadamente a questão dos maus 

tratos, as discussões entre os pais, a professora entender a criança e a preparação da 

criança para ir para a escola. Num outro estudo em que o objetivo era a comparação das 

preocupações parentais de pais de crianças do sexo masculino e pais de crianças do sexo 

feminino (Algarvio, Leal e Marôco, 2010) verificou-se que os pais das crianças do sexo 

feminino se preocupavam mais do que os pais das crianças do sexo masculino, sendo 

que ao nível dos comportamentos negativos as preocupações eram maiores junto dos 

pais dos rapazes. De um modo geral as maiores preocupações continuam centradas nos 

problemas familiares e/ou preocupações escolares. 

Quando se pretende analisar estas preocupações no contexto de pais adotivos, 

certamente que para além das já referenciadas outras se lhe associarão. 

Como já referimos anteriormente, ser mãe ou pai adotivo é uma forma diferente 

de aceder à parentalidade trazendo mais desafios e alguns problemas específicos, no 

entanto, a experiência é considerada como muito positiva para a maioria dos pais 

adotivos (Salvaterra, 2005b). 

Existem, no entanto, desafios inerentes à parentalidade adotiva, nomeadamente: 

a revelação e discussão da adoção com o filho; a comunicação de informações e a 
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gestão da curiosidade da criança sobre a sua família de origem; o apoio relativamente ao 

sentimento de perda relacionado com a adoção, sentido pela criança; a promoção de 

uma autoimagem positiva e identidade do filho em relação à adoção; e a forma de lidar 

com os seus planos de procura da família biológica (Brodzinsky, Smith, & Brodzinsky, 

1998, citados por Salvaterra e Veríssimo, 2008). 

A adoção é, para além disso, um pouco estigmatizada pela sociedade, uma vez 

que não é considerada como primeira via para a parentalidade, e esta perspetiva é, 

muitas vezes, partilhada pela família alargada do casal ou singular que pretende adotar, 

assim como pela rede social, dificultando assim as relações de apoio. No caso dos casais 

biológicos, o sentimento de pertença desenvolve-se de forma natural e genuína, pois os 

pais acreditam que o seu filho está a formar-se no ventre da mulher e a criança, por seu 

turno, nasce e cresce no seio daquilo que considera ser a sua família desde sempre, 

existindo, assim, um indubitável sentimento de pertença que é sentido tanto pelos pais 

como pela criança. No caso dos casais adotivos, a realidade é diferente, pois os 

sentimentos de “ser mãe e/ou pai”, “ser filho”, e “ser uma família” constroem-se e 

assumem-se progressivamente ao longo do tempo (Palacios, 2000).  

 Numa outra perspetiva, Ferreira, Pires e Salvaterra (2004), referem as 

preocupações com o estado de saúde da criança. Estas preocupações revelam-se a dois 

níveis que se destacam pelo grau de intensidade, isto é, de forma geral traduzem-se 

numa manutenção das visitas de rotina ao pediatra, com o objetivo da criança ser 

devidamente acompanhada ao longo do seu crescimento, mas também como 

tranquilizantes para as mães, uma vez que desmistificam, inicialmente, a probabilidade 

ou o receio de uma deficiência. Por outro lado, as autoras destacam ainda as 

preocupações constantes com a saúde, na consequência da adoção de crianças com 

problemas graves de saúde, havendo todo um cuidado na monitorização da criança e da 

evolução da doença.  

 Do mesmo modo, existem dificuldades que se podem acentuar ao longo de todo 

o processo de construção da parentalidade adotiva e que são geradoras de stresse, tais 

como as expectativas dos pais sobre o desenvolvimento psicológico dos seus filhos, mas 

também, como já foi referido anteriormente, certos receios relacionados com questões 

particulares da adoção, como a revelação à criança da condição de adotado e as crenças 

individuais dos pais (Barajas et al., 2006, citados por Pinhal, 2011). Por exemplo, 



40 
 

alguns pais adotivos, especialmente quando os filhos apresentam comportamentos 

problemáticos, mostram-se preocupados com a possibilidade de que estes problemas, 

seja qual for a sua origem, possam persistir no futuro e não ter solução.  

 Neste sentido e para clarificar o que mais preocupa os pais adotivos no 

desenvolvimento da sua parentalidade, perante os diferentes contextos e cenários em 

que a adoção se realizou, desenvolvemos, seguidamente o estudo empírico. O 

enquadramento teórico até aqui desenvolvido, onde foram abordados alguns tópicos que 

ajudam a contextualizar a situação, a suportar e construir a segunda parte deste trabalho 

que agora apresentamos. 
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1 - METODOLOGIA 
 
 A metodologia é o conjunto de métodos e técnicas que guiam a elaboração do 

processo de investigação científica e as decisões tomadas nesta fase metodológica irão 

determinar todo o desenvolvimento do estudo uma vez que é através dela que o 

investigador irá determinar o procedimento com vista à obtenção das respostas às 

questões de investigação. (Fortin, 2009). Assim, apresentamos neste capítulo, a fase 

metodológica que, para Polit, Beck e Hungler (2004), consiste na determinação das 

estratégias adotadas para desenvolver informações precisas, objetivas e passiveis de 

interpretação. 

 

1.1 - PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

   

 A formulação de um problema de investigação, constitui a mais importante etapa 

do processo de investigação, localizando-se no centro da fase concetual, ao longo da 

qual se determinam as decisões relativas à orientação e aos métodos da investigação 

(Fortin, 2009). Ainda, segundo este autor, o tema de estudo é um elemento particular de 

um domínio de conhecimentos que interessa ao investigador, impelindo-o a fazer uma 

investigação, com vista a aumentar os seus conhecimentos.  

 “A formulação do problema prende-se ao tema proposto: ela esclarece a 

dificuldade específica com a qual se defronta e que pretende resolver por intermédio da 

pesquisa” (Lakatos e Marconi, 1992: 103) 

Surgem, assim, as questões às quais tentaremos dar resposta com este estudo: 

 - Quais as preocupações parentais dos pais adotivos? 

 - Quais as características dos pais que se associam às Preocupações Parentais? 

 -Quais as características da adoção que se associam às Preocupações 

Parentais? 
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Estas questões foram por nós formuladas no sentido de atingir os seguintes 

objetivos:  

 - Identificar as preocupações parentais em pais adotivos; 

 - Identificar quais as características desses pais que se associam às 

Preocupações Parentais; 

 - Identificar quais as características da adoção que se associam a essas 

mesmas Preocupações Parentais. 

Deste modo para melhor dar cumprimento aos objetivos do estudo, delineamos o 

seguinte desenho de investigação, que seguidamente apresentamos sob a forma 

figurada: 

 

 

 

 

Figura 1 - Desenho de Investigação 

 Trata-se de um estudo, descritivo transversal. Descritivo porque tal como refere 

Aday, citado por Ribeiro (1999:25), “no estudo descritivo não se pretende explicar 

Preocupações 

Parentais 

Características Pais 

Idade 

Género 

Estado civil 

Habilitações literárias 

Profissão 

Tipo de familia 

Motivação para a adoção 

Número de filhos 

Características Adoção 

Tipo de adoção 

Tempo de espera desde o inicio do processo 

Idade da criança à data da adoção 

Idade atual da criança 

Sexo da criança desejado 

Criança com necessidades especiais 
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porque é que ocorreu determinado fenómeno. O investigador somente apresenta o que 

encontrou.” Não existe manipulação das variáveis, apenas se pretende observar, registar 

e analisar os fenómenos, neste caso as preocupações parentais, numa determinada 

população (Rudio, 1991). Será um estudo transversal, pois os dados são recolhidos num 

único momento. Entre a metodologia quantitativa e qualitativa, optou-se por uma 

abordagem quantitativa por esta permitir ao máximo a objetividade, levando à 

quantificação exata dos dados, através do uso de medidas padronizadas convertíveis em 

números, embora esta metodologia não permita a expressão da variedade de perspetivas 

e experiências das pessoas (Ribeiro, 2007). 

 

1.2 - VARIÁVEIS 

 
Para Polit e Hungler (2004:46) “ variável é (…) qualquer qualidade de uma 

pessoa, grupo ou situação, que varia ou assume diferentes valores (…)”. Fortin (2009) 

acrescenta que as variáveis são qualidades, propriedades ou características de objetos, 

de pessoas ou de situações que são estudadas numa investigação, e que tomam valores 

distintos que podem ser controlados, manipulados ou medidos. 

As variáveis podem ser classificadas de formas diferentes consoante a sua 

utilização no decurso de uma investigação, podem ser independentes, dependentes, de 

investigação, atributos ou estranhas. 

Nesta investigação considerámos como variável dependente as preocupações 

parentais dos pais adotivos e como variáveis independentes as características dos pais 

(idade, género, estado civil, habilitações literárias, profissão, tipo de família, motivação 

para a adoção e nº de filhos, adotivos e biológicos) e as características da adoção (tipo 

de adoção, tempo de espera desde o inicio do processo, idade da criança à data da 

adoção, idade atual da criança, sexo da criança desejado e se a criança tem necessidades 

especiais). 

 

Variável dependente 

Algarvio e Serra (2006) referem, citando Cramer (1989), que a preocupação dos 

pais em relação aos seus filhos manifesta-se, normalmente através de uma queixa ou 

inquietação a respeito da criança, podendo ser mais ou menos intensa consoante a forma 
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como é vivenciada. Alguns problemas, sejam eles da família, como a infertilidade dos 

pais, ou da própria criança, são considerados como indutores de inquietação e poderão 

originar o chamado stresse parental (Algarvio de Castro, 2000).  

 

“É consensual na literatura a importância dada às preocupações dos pais para 
a deteção de problemas de desenvolvimento e de comportamento das 
crianças. (…) a preocupação excessiva ou a ausência de preocupação dos pais 
pode reforçar comportamentos normativos originando perturbações 
psicopatológicas.” 

 Algarvio, Leal e Marôco (2010:1024) 
 
 

 Esta variável foi avaliada através da Escala de Preocupações Parentais de 

Algarvio e Leal (2004). Esta é composta por 37 questões/afirmações, com uma 

consistência interna de 0,80 segundo o Alpha de Cronbach, divididas por cinco 

subescalas, problemas familiares e preocupações escolares (alfa de Cronbach de 0,88), 

desenvolvimento infantil (alfa de Cronbach de 0,89), preparação (alfa de Cronbach de 

0,74), medos (alfa de Cronbach de 0,77) e comportamentos negativos (alfa de Cronbach 

de 0,93). Cada afirmação é avaliada numa escala tipo Likert, com 6 possibilidades de 

resposta: preocupo-me muitíssimo, bastante, razoavelmente, pouco, nada ou não se 

aplica. Esta escala pode ser observada no quadro 1, em que os algarismos que se 

encontram na coluna da direita correspondem à afirmação presente na escala 

apresentada aos pais e que se  

no Apêndice 1. 

Quadro 1 - Escala de Preocupações Parentais (Algarvio e Leal, 2004) 

Subescala Afirmações  
I. Problemas Familiares e 
Preocupações Escolares 

 Em caso de separação dos pais qual deve ficar com a custódia da 
criança 
 Os pais não estarem de acordo em relação às regras e disciplina 
 Se a criança tem o que precisa na escola 
 A professora/educadora entender a criança 
 Os pais discutirem muito 
 A criança ser sujeita a maus tratos 
 O que deve ser dito à criança em caso de separação dos pais 
 Se a criança está preparada para ir para a escola 

4 
8 

10 
17 
18 
25 
27 
32 

II. Desenvolvimento 
Infantil 

O que a criança deve comer 
A criança comer pouco 
A criança não comer certos alimentos 
A criança ter o sono agitado 
A criança ter dificuldade em adormecer 
A criança ter pesadelos 
A criança queixar-se de dores de barriga 
A criança queixar-se de dores de cabeça 

6 
7 

35 
14 
33 
2 

30 
13 

III. Preparação Como preparar a criança para mudar de casa 11 



46 
 

A criança entender o que é a morte 
A criança entender a morte de alguém próximo 

12 
31 

IV. Medos A criança ter medos 
A criança ter medo do escuro 
A criança ter medo de animais 
A criança ter medo do papão ou de monstros 

28 
20 
9 

36 
V. Comportamentos 
Negativos 

A criança não dar atenção ao que os pais dizem 
A criança controlar dificilmente os comportamentos 
A criança não obedecer 
A criança sujar-se muito 
A criança fazer birras 
A criança não gostar de partilhar 
A criança não querer ir para a cama 
A criança ser mandona e exigente 
A criança ser muito dependente 
A criança não assumir responsabilidades 
A criança chorar e/ou gritar muito 
A criança queixar-se muito 
A criança mentir 
A criança ser muito ativa 

1 
3 
5 

15 
16 
19 
21 
22 
34 
23 
24 
29 
26 
37 

 

 

 Variáveis Independentes 

As variáveis independentes correspondem às condições ou fatores que 

influenciam direta ou indiretamente a variável dependente (Fortin, 1999). Neste estudo 

delimitámos dois grupo de variáveis independentes: as características dos pais e as 

características da adoção. Em cada grupo foram incluídas variáveis tal como 

seguidamente apresentamos. 

 

 

Características dos pais  

Idade - É o “numero em anos que a pessoa conta desde o seu nascimento até à 

época de que se fala” (infopedia.pt/,2013). Foi avaliada em anos completos. 

Género – o termo género é usado para descrever determinadas qualidades e 

comportamentos esperados, pela sociedade, das mulheres e dos homens (Costa e Melo, 

1999). Pode ser masculino ou feminino. 

Estado civil – Existência e condições da existência do indivíduo tendo em conta o 

código civil português, podendo ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Foi 

operacionalizada como sendo casado, união de facto ou casado sem registo, tal como 

consta no Pordata (2013), e uma outra hipótese de resposta.  
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Habilitações Literárias – esta variável, segundo Reis (2007), diz respeito ao grau 

de instrução do individuo. De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 

46/86 de 14/10) consideram-se vários níveis conforme os anos de escolaridade. Na 

operacionalização considerou-se o nível mais elevado concluído: Básico: 1º ciclo (1º a 

4º ano de escolaridade), 2º ciclo (5º e 6º ano de escolaridade) e 3º ciclo (7ºao 9º ano de 

escolaridade); Secundário (10 ao 12º ano de escolaridade); Superior: politécnico ou 

universitário. 

Profissão – exercício habitual de uma atividade económica como meio de vida 

(infopedia.pt, 2013). Esta variável foi operacionalizada com base na Classificação 

Portuguesa das Profissões (2010). 

Tipos de família – como possíveis respostas eram apresentados os tipos de família 

referidos por Soares (2003): Família nuclear; família alargada; família monoparental e 

família reconstituída. Foi mantida em aberto uma outra hipótese de resposta. 

Motivação para a adoção – o tipo de motivação para a adoção foi baseado num 

estudo de Salvaterra (2007) em que estes eram os motivos referidos: infertilidade, 

solidariedade, desejo de aumentar a família, projeto de vida e morte de um filho. Foi 

dada a possibilidade de outra hipótese de resposta, no caso de ela estar presente. 

Número de filhos – é a quantidade de filhos integrados numa determinada 

estrutura familiar, podendo ser biológicos ou adotados. 

 

Características da adoção 

Tipo de adoção – o tipo de adoção define se esta foi uma adoção por casal ou 

conjunta, ou se foi uma adoção singular. 

Tempo de espera desde o início do processo – variável de mensuração direta, 

operacionalizámo-la em meses com intervalos de 6 meses. 

Idade da criança à data da adoção – operacionalizado em anos completos. 

Idade atual da criança – operacionalizado em anos completos 

Criança com necessidades especiais – A existência de necessidades especiais 

sejam de tipo motor, cognitivo, sensorial ou outra. 
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1.3 – POPULAÇÃO, AMOSTRA E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM 

 “Uma população é toda a agregação de casos que atendem a um conjunto eleito 

de critérios”(Polit e Hungler, 1995) 

 “Uma população define-se como um conjunto de elementos (indivíduos, 

espécies, processos) que têm características comuns, critérios.” (Fortin, 2009:311) 

Fortin (2009) refere que é preciso distinguir entre a população alvo e a 

população acessível, uma vez que a população alvo se refere à população que se quer 

estudar e a população acessível é apenas “…a porção da população alvo a que se pode 

aceder, tanto quanto possível, ela deve ser representativa da população alvo”(Fortin, 

2009:311). 

 Quanto à amostra Fortin (2003:41) afirma que “uma amostra é um subconjunto 

de elementos ou de sujeitos tirados da população que são convidados a participar no 

estudo.” Esta deve ser representativa dessa população, sendo a representatividade a sua 

qualidade essencial ou seja, uma representativa è uma amostra que, pelas suas 

características, pode substituir o conjunto da população alvo. 

A população desta investigação é composta pelos pais que adotaram crianças 

com idades compreendidas entre 0 e 14 anos, uma vez que este é o intervalo de idades 

para a qual a Escala de Preocupações Parentais se encontra aferida. 

A amostra em bola de neve é um tipo de amostragem não aleatória, em que se 

identificam um ou mais indivíduos da população a estudar e é-lhes pedido que 

identifiquem outros elementos da mesma população. Este é um processo que é repetido 

sucessivamente, sendo a amostra final composta pelos elementos identificados. 

Habitualmente é utilizada quando os elementos da população a estudar são de difícil 

acesso ou identificação e estão inter-relacionados por redes de conhecimento. A 

população acessível será a população composta pelos pais que forem referenciados 

pelos seus pares. Este método tem a vantagem de ser simples de organizar e pouco 

dispendioso, mas existe sempre o risco de poder provocar enviesamento e limitar a 

generalização dos resultados (Fortin, 2009). 

Assim sendo, através dos contatos iniciais cedidos por algumas pessoas nossas 

conhecidas, e outras que conhecíamos pessoalmente, enviámos o questionário e a Escala 

de Preocupações Parentais (Algarvio & Leal, 2002), via e-mail, com a referencia para o 

reencaminhar a outra pessoas que conhecessem e que também tivessem adotado 
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crianças de forma plena. Este processo decorreu de 15 de junho a 25 de julho de 2013. 

O preenchimento do instrumento de colheita de dados foi integralmente realizado on-

line. Na totalidade recebemos 18 respostas. 

 

1.4 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

É o investigador que deve escolher qual o tipo de instrumento de colheita de 

dados que irá utilizar no estudo. Esta escolha, de acordo com Fortin (2009) prende-se 

com a natureza do problema de investigação, com as variáveis e a sua operacionalização 

bem como a estratégia de análise estatística considerada. 

Polit e Hungler (1995:56) afirmam que “ um instrumento de colheita de dados 

deve ser composto por um conjunto de questões, que permitam colher a informação 

necessária, válida e pertinente à realização do trabalho de investigação.” 

Neste estudo foi optámos pelo questionário, pois tal como é referido por Polit e 

Hungler (2004), apresenta várias vantagens tais como, menor custo requerendo menor 

tempo e energia para o aplicar, garante o anonimato total, bem como evita a 

tendenciosidade nas respostas, pois o entrevistador encontra-se ausente, permitindo 

assim a expressão livre de opiniões que sejam consideradas mais pessoais. Uma outra 

vantagem do questionário é permitir à pessoa que o preenche poder fazê-lo no momento 

que considerar mais oportuno. As desvantagens deste método são referidas por Fortin 

(2009), e são sobretudo a fraca taxa de respostas e a elevada taxa de dados em falta. 

Neste estudo utilizámos um questionário (Apêndice 2) constituído por duas 

partes, tendo em conta a revisão bibliográfica realizada previamente. 

Foi utilizado a plataforma on-line Google Drive, através da realização de um 

formulário. Este foi elaborado para que a primeira parte, de caracterização socio 

demográfica, fosse diferenciada para adoção por casal e para a adoção singular, sendo a 

segunda parte composta pela Escala de Preocupações Parentais (Algarvio e Leal, 2002). 

Esta é constituída por 37 questões, com uma consistência interna de 0.80 segundo o 

alpha de Cronbach, divididas por 5 sub-escalas: problemas familiares e preocupações 

escolares (alpha de Cronbach de 0,88), desenvolvimento infantil (alpha de Cronbach de 

0,89), preparação (alpha de Cronbach de 0,74), medos (alpha de Cronbach de 0,77) e 

comportamentos negativos (alpha de Cronbach de 0,93), em formato de escala de 
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Likert, com 6 possibilidades de resposta entre: preocupo-me muitíssimo (1), bastante 

(2), razoavelmente (3), pouco (4), nada (5) ou não se aplica (6) (Algarvio & Leal, 2004). 

No final do questionário é apresentada uma pergunta aberta com a finalidade de 

permitir que cada pai/mãe pudesse exprimir-se livremente sobre qual a maior 

preocupação relativamente à sua criança. Esta pergunta tem como objetivo a obtenção 

de informação complementar sobre determinados aspetos da investigação (Fortin, 

2009). 

A hiperligação do questionário era enviada via correio electrónico, sendo as 

respostas recebidas diretamente numa folha de cálculo pertencente também ao Google 

Drive, de forma a serem tratadas estatisticamente numa fase posterior. 

 Foi aplicado um pré-teste para determinar se o instrumento foi formulado com 

clareza, sem parcialidade e se é útil para a geração da informação desejada (Polit et al, 

2004). O pré teste foi enviado a três famílias, uma de adoção singular e duas de adoção 

por casal, ao longo de uma semana. Este pré-teste serviu essencialmente para aferir se o 

acesso ao questionário oferecia algum tipo de problema, se a linguagem utilizada era 

adequada, se as questões eram de fácil entendimento e ainda para averiguar se havia 

necessidade de reformulação de alguma questão. Não foi necessário procedermos a 

nenhuma alteração no questionário, tendo este sido percecionado como de fácil 

entendimento e preenchimento. Apenas foi apontado como fator menos positivo o facto 

de a Escala utilizada ter muitas questões.  

 

1.5 - PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

De acordo com Ribeiro (1999:69) “os aspetos éticos são decisivos em 

investigação. Sem um código de ética que aponte limites e aponte os espaços da 

investigação, é a própria investigação que fica em causa.” Já Tuckan (2005) refere quais 

as principais considerações éticas que o investigador deve ter em conta de forma a não 

atentar contra os direitos humanos, quando define um plano de investigação. São elas: o 

direito à privacidade ou à não participação, o direito a permanecer no anonimato, o 

direito à confidencialidade e o direito a contar com o sentido de responsabilidade do 

investigador. 
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Na nossa investigação tivemos em conta estas considerações ao informar e 

explicar aos inquiridos qual o objetivo do estudo, a garantia da confidencialidade e 

anonimato dos dados recolhidos, quer através do contato pessoal telefónico, quer na 

nota introdutória do questionário. O anonimato é garantido uma vez que as respostas 

vão diretamente para uma folha de cálculo onde não constam quaisquer elementos que 

permitam a identificação de quem responde. 

 

1.6  – TRATAMENTO ESTATISTICO 

 Após a colheita dos dados é necessário proceder à sua análise e interpretação dos 

resultados, através de métodos estatísticos. 

 Para Polit e Hungler (2004:312) “sem a estatística, os dados quantitativos seriam 

uma massa caótica de números. Os procedimentos estatísticos permitem que o 

pesquisador resuma, organize, interprete e comunique a informação numérica.” 

 Para procedermos à análise dos dados obtidos com a aplicação do instrumento 

de colheita de dados, iremos utilizar a estatística descritiva, uma vez que tal como refere 

Fortin (2009), em qualquer estudo que comporte valores numéricos, deve a análise dos 

dados utilizar estatísticas descritivas que permitam, precisamente, descrever as 

características da amostra na qual os dados foram colhidos e descrever os valores 

obtidos pela medida das variáveis. Utilizámos para o tratamento das respostas a 

estatística descritiva, que inclui a distribuição de frequências absolutas e respetivas 

percentagens, medidas de tendência central. Este tipo de estatística permite também 

caracterizar as relações entre duas ou mais variáveis através de quadros de contingência 

e de coeficientes de correlação. 

 O tratamento e análise dos dados recolhidos, através do questionário, foi 

realizado através da utilização do Microsoft Office Excel 2007 e no SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20.0 para Windows, sendo que a apresentação 

dos resultados é feita com recurso a tabelas de frequência e quadros, tendo os valores 

encontrados, uma aproximação até às centésimas. O processamento do texto, quadros e 

tabelas, foi efetuado em computador, com recurso ao Microsoft Word. Omitiremos a 

fonte por os dados se referirem sempre à amostra em estudo. 

 A resposta dada à questão aberta, do questionário, foi tratada através de análise 

de conteúdo. A análise de conteúdo foi o instrumento escolhido para analisar as 
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respostas dadas, sendo definida por Bardin (2008) como sendo um conjunto de técnicas 

de análise e de comunicação, com vista a obter através de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, indicadores qualitativos e 

quantitativos, que propiciem a inferência relativamente às condições de produção e de 

receção dessas mensagens. No nosso estudo procedemos à análise de conteúdo tendo 

por base as fases preconizadas por Fortin (2009): colocação em evidência do sentido 

global do texto, identificação das unidades de significação, desenvolvimento do 

conteúdo das unidades de significação e síntese do conjunto das unidades de 

significação. 
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2 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procedemos à análise e apresentação dos dados obtidos com o 

questionário e com a Escala de Preocupações Parentais (Algarvio e Leal, 2004). Será 

efetuada uma análise descritiva das características gerais da amostra, seguida da 

apresentação descritiva da variável dependente do estudo e da análise de conteúdo 

efetuada a partir das respostas dadas à questão aberta. Segundo Fortin (2009), a 

apresentação dos resultados deve informar claramente as características da amostra, 

através de técnicas estatísticas adequadas ao quadro conceptual e ao tipo de estudo, 

sendo que os resultados provêm dos factos observados no decurso da colheita de dados. 

Os resultados serão apresentados através de tabelas e quadros. Simultaneamente, 

pretendemos responder às questões de investigação inicialmente formuladas, de forma 

reflexiva e comparando com os autores referenciados na fundamentação teórica. 

 

 Características dos pais 
 
 A idade dos pais é categorizada em intervalos com amplitude de 5 anos, sendo 

que a maior parte dos pais se encontra com idades acima dos 40 anos e a maior 

percentagem (31,25%) se encontra na faixa etária dos 50 aos 55 anos. Observando o 

quadro 2, podemos constatar que a idade da mãe é ligeiramente inferior à idade do pai, 

com 33,33% das mães a ter uma idade compreendida entre os 45 e os 49 anos. Esta 

constatação vem de encontro à pesquisa bibliográfica efetuada em que é referido que a 

maioria dos pais adotivos é mais velha. Ressalvamos o facto de o número de pais não 

ser igual ao número de mães, devido às duas situações de adoção singular, em que esta 

foi realizada apenas pelas mães, tal como referiremos mais adiante neste trabalho. 

  O pai mais novo apresenta 35 anos e os dois mais velhos têm 55 anos, o que 

corresponde a uma idade média de 45,56 anos. Já no que diz respeito às mães, a mãe 

mais nova apresenta 32 anos e a mais velha 53, correspondendo a média de idades das 

mães a 43,28 anos. 
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Quadro 2 - Distribuição dos pais de acordo com a faixa etária  

 Faixa etária  n % 
Pai 
  

 35-39 
 40-44 
 45-49 
 50-55 

4 
4 
3 
5 

25,00 
25,00 
18,75 
31,25 

Total  16 100,00 
Mãe 
 

 30-34  
 35-39 
 40-44 
 45-49 
 50-54  

2 
3 
5 
6 
2 

11,11 
16,67 
27,78 
33,33 
11,11 

Total  18 100,00 
 

As habilitações literárias mais representativas são as do ensino superior quer nos 

pais (50%), quer nas mães (88, 89%), com maior incidência nestas últimas, tal como se 

pode observar no quadro 3, em que apenas duas mães referiam possuir como 

habilitações literárias o ensino secundário.  

 

Quadro 3 - Distribuição dos pais de acordo com as habilitações literárias 

 Habilitações literárias n % 
Pai 
 

2º  ciclo Ensino Básico 
3º  ciclo Ensino Básico 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

1 
2 
5 
8 

6,25 
12,50 
31,25 
50,00 

Total  16 100,00 
Mãe Ensino Secundário 

Ensino Superior 
2 

16 

11,11 
88,89 

Total  18 100,00 
 

Esta realidade coincide com a profissão: os pais são maioritariamente 

especialistas das atividades intelectuais e científicas (43,75%), tal como as mães, 

embora a percentagem destas seja maior (66,67%), tal como podemos observar no 

quadro 4. Estes pais correspondem a: dois médicos dentistas, dois biólogos, um 

arquiteto, um analista informático e um técnico de telecomunicações. No caso das mães 

estas incluem: quatro professoras, duas farmacêuticas, duas biólogas, uma engenheira 

zootécnica, uma arquiteta, uma jurista e uma técnica oficial de contas. Das profissões 

não descriminadas temos a referir uma resposta de desempregada no caso de uma mãe. 

As outras respostas não descriminadas foram incluídas nesta categoria por não poderem 

ser incluídos em nenhum grupo profissional segundo a Classificação Nacional das 

Profissões. 
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Quadro 4 - Distribuição dos pais pelo grupo profissional 

Grupo profissional Pai Mãe 
n % n % 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, 
diretores e gestores executivos 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas 
Técnicos e profissões de nível intermédio 
Pessoal administrativo 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 
vendedores 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 
Profissões não descriminadas 

1 
 

7 
3 
1 
1 

 
1 
2 

6,25 
 

43,75 
18,75 

6,25 
6,25 

 
6,25 

12,50 

1 
 

12 
 
 

1 
 

4 

5,56 
 

66,67 

 
 

5,56 
 

22,22 

Total 16 100,00 18 100,00 
 
Quanto à distribuição dos pais por estado civil, tal como se pode verificar na tabela 1, a 

grande maioria da nossa amostra é composta por casais, sendo que o estado civil 

solteiro corresponde às duas adotantes singulares. Estes dados estão de acordo com os 

dados encontrados na fundamentação teórica em que a adoção singular é ainda uma 

minoria no universo da parentalidade adotiva. Os candidatos à adoção singular tendem a 

ser mulheres e, tal como acontece nos casais, com formação académica superior 

(Chopping, 1999 e Pakizegi, 2007). Podemos considerar que, na sua maioria, se trata de 

mulheres que fizeram escolhas e decisões ao longo da sua vida, alternativas ao projeto 

da maternidade, investindo intensamente na sua vida social e profissional. Sendo assim, 

a sua decisão em adotar surge após um percurso profissional bem-sucedido e 

gratificante, onde alcançaram uma relativa estabilidade profissional e financeira. Por 

estes motivos, estas mulheres tendem a apresentar idades superiores relativamente a 

mães biológicas com filhos em idades idênticas (Chopping, referido por Vieira, 2010).  

 

   Tabela  1 - Distribuição dos pais segundo o estado civil 

Estado civil n % 
Solteiro 
Casado 
União facto 

2 
15 
1 

11,11 
83,33 

5,56 
Tota l 18 100,0 

 
No seguimento do que anteriormente referimos, a distribuição dos pais pelo tipo de 

família não apresenta grandes diferenças: a maioria das famílias é do tipo nuclear (77,78 

%), ou seja, é composta pelos pais e pelos filhos, e as duas famílias monoparentais 

correspondem à adoção singular (quadro 6). É ainda referido um tipo de família 
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alargada (pais, filhos e outras pessoas, como os avós) e uma família reconstituída, 

composta pelos pais e filhos de pelo menos um dos elementos do casal, fruto de 

ligações anteriores. 

 

   Tabela 2 - Distribuição dos pais segundo o tipo de família  

Tipo de família  n % 
Nuclear 
Monoparental 
Alargada 
Reconstituída 

14 
2 
1 
1 

77,78 
11,11 

5,56 
5,56 

Total 18 100,00 
 

As motivações que estão na base da decisão de adotar, seja por parte de um 

singular, seja por parte de um casal, são idênticas, e estão associadas a um desejo 

intenso e profundo de cuidar e criar um filho (Pakizegi, 2007). A infertilidade é a maior 

motivação para a adoção, cerca de 85 %, entre os casais, embora alguns candidatos 

tenham outro tipo de motivação, de ordem mais social, humanitária ou solidária para 

com as crianças que não têm família, seja pelo facto de já terem filhos biológicos, seja 

por a adoção fazer parte do seu projeto de vida, não só como casal, mas também a nível 

individual (Salvaterra, 2010). No questionário, e na questão sobre a motivação, os pais 

podiam assinalar todas as que considerassem válidas para o seu caso em particular. 

Como podemos observar no quadro 7, sobressai o projeto de vida, como motivação 

maioritária com 33,33% das respostas. A infertilidade surge em cinco respostas sendo 

que apenas duas delas referem a infertilidade como única motivação para a adoção. 

Nesta amostra em particular, surge ainda a opção pela adoção como via para aumentar a 

família, com 4 respostas. 

 
  Quadro 5 - Distribuição dos pais segundo a motivação para a adoção 

Motivação para adoção n % 
Infertilidade 
Solidariedade 
Desejo de aumentar família 
Projeto de vida 
Conhecimento do abandono da criança 
Família de acolhimento 
Desejo de aumentar família e projeto de vida 
Infertilidade e projeto de vida 

2 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
3 

11,11 
5,56 

16,67 
33,33 

5,56 
5,56 
5,56 

16,67 
Total 18 100,00 
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Como podemos verificar no quadro 8, apenas sete famílias das 18 questionadas 

não tinham filhos biológicos, correspondendo a 38,89% da amostra. Quanto ao número 

de filhos adotados, a grande maioria, 88,89% adotou apenas uma criança, 

correspondendo a 16 famílias. De realçar que a família com três filhos adotados, adotou 

as crianças ao mesmo tempo, sendo diferença de idades entre elas de dois anos, 

sugerindo assim ter adotado uma fratria, em que uma das crianças tem necessidades 

especiais. No caso da família com dois filhos adotivos, uma das crianças adotadas tem 

também ela necessidades especiais, mas não dispomos de elementos que nos permitam 

afirmar se as crianças são irmãs e como tal ser um caso semelhante ao anterior, ou se as 

adoções foram realizadas em momentos diferentes. 

  
Quadro 6 - Distribuição das famílias pelo número de filhos, adotivos e biológicos 

 Nº 
Filhos 

n % 

Adotivos 
 

1 
2 
3 

16 
1 
1 

88,89 
5,56 
5,56 

Total  18 100,00 
Biológicos 0 

1 
2 
3 
≥4 

7 
4 
4 
2 
1 

38,89 
22,22 
22,22 
11,11 

5,56 
Total  18 100,00 

 

 

Características da Adoção 

Observando o quadro 7, podemos constatar que das dezoito famílias inquiridas 

duas tinham adotado de forma singular e dezasseis adotaram de forma conjunta ou por 

casal, representando assim 11,1% e 88,9% da amostra respetivamente.  

 

Quadro 7 - Distribuição das famílias por tipo de adoção 

Tipo de adoção n % 
Singular 
Por casal 

2 
16 

11,11 
88,89 

Total 18 100,00 
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A duração do tempo do processo de adoção é bastante imprevisível. Esta 

incerteza do tempo que irá demorar até ser concretizada a adoção é também um fator 

causador de stresse. Em Portugal, quando o pedido é de uma criança branca, saudável e 

com idade até aos 3 anos, o tempo de espera pode ir até aos 5, 6 anos (Salvaterra, 2007). 

Este tempo de espera, gera ansiedade, confusão, sentimentos de desamparo e muitas 

vezes depressão, podendo levá-los a questionar-se se sobre o seu direito de serem pais 

(Brodzinsky & al., 1998). 

No quadro 8 podemos verificar que o tempo de espera, na nossa amostra, em 

cerca de sete famílias (38,89 %), se situou entre os três e os seis anos, com uma média 

de 34,29 meses de espera desde o início do processo até à decisão de adoção plena, o 

que vem de encontro com o referido nas referências bibliográficas. Este tempo espera 

varia de um período mínimo de 3 meses a um máximo de 78 meses, ou seja, a família 

que aguardou mais tempo, esperou cerca de seis anos e meio que lhe fosse entregue a 

criança. Esta situação enquadra-se no que foi atrás referido: criança com idade de 18 

meses e saudável. No entanto existem quatro famílias (22,22 %), em que o tempo de 

espera não chegou a um ano: em duas delas a criança tem necessidades especiais e nas 

outras duas as crianças tinham, à data da adoção, oito e dez anos, respetivamente, ou 

seja crianças mais velhas e logo menos solicitadas nos pedidos de adoção. 

 
   Quadro 7 - Distribuição das famílias por tempo de espera desde o início do processo 

 

 Como podemos observar no quadro 11, cerca de 40 % das crianças da nossa 

amostra tinham entre um e dois anos de idade quando foram adotadas, o que mais uma 

vez confirma que os pais preferem adotar crianças mais novas, uma vez que “ao 

contrário dos bebés, cuja história pós-natal é praticamente inexistente, as crianças mais 

crescidas trazem uma história e todo um conjunto de vivências que causam impacto na 

família adotiva e dificuldades no seu ajustamento, complicando as relações pais-filhos e 

o funcionamento familiar (Salvaterra, 2007: 70). A única criança que foi adotada com 

Tempo de espera desde o início do processo n % 
<1 ano 
1-2 anos 
3-6 anos  
> 6anos 
Não sabe/não responde 

4 
4 
7 
1 
1 

22,22 
22,22 
38,89 

5,56 
5,56 

Total 18 100,00 
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idade inferior a um ano, tem necessidades especiais importantes (trissomia 21) e foi 

dada para adoção por abandono por parte dos pais no período pós-parto, daí que o 

processo tenha sido bastante mais rápido que o habitual. De salientar o facto de cerca de 

6 crianças (30 %) terem entre seis e nove anos à data da adoção, o que contradiz em 

parte o que foi referido anteriormente. 

 

 Tabela 8- Distribuição das crianças por idade à data da adoção 

Idade da criança à data da adoção n % 
< 1 ano 
1 – 2 anos 
3 – 5 anos  
6 – 9 anos 
≥ 10 anos 

1 
8 
4 
6 
1 

5,00 
40,00 
20,00 
30,00 

5,00 
Total 20 100,00 

 

Quanto à distribuição das crianças pela idade atual, podemos verificar, através 

da tabela 2, que existe igual número de crianças em idade escolar e com idades superior 

a dez anos, ou seja pré adolescentes e adolescentes, correspondendo a 30 % da amostra 

respetivamente. Estas são idades críticas no ciclo de vida das famílias adotivas. Durante 

a idade escolar a criança tem uma noção mais clara do que é uma família e as diferenças 

entre a família biológica e a família adotiva. È também nesta fase que a criança começa 

a compreender a sua história e o abandono dos pais biológicos (Bayle e Martinet, 2008). 

Já a adolescência, é marcada por uma dupla renovação da sua identidade, da família e 

da negociação da autonomia, exigindo dos pais o apoio necessário e adequado às 

necessidades destes adolescentes na construção da sua identidade (Nunes, 2008). 

  Tabela 9- Distribuição das crianças pela idade atual 

Idade atual da criança n % 
< 3 anos 
3 – 5 anos 
6 – 9 anos 
≥ 10 anos 

3 
5 
6 

6 

15,00 
25,00 
30,00 

30,00 
Total 20 100,00 

A quase totalidade dos pais adotaram crianças do género que desejavam, tal como 

podemos verificar através da tabela 3, com 17 das 18 famílias a responder de forma 

afirmativa a esta questão, correspondendo assim a 94,44 % da amostra. Vieira (2010) 

refere alguns estudos em que se constata que os adotantes singulares tendem a dar 
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preferência a crianças do mesmo género. No caso das duas adotantes singulares da 

nossa amostra, essa premissa também se verificou. 

 

   Tabela 3 - Distribuição das crianças pelo género desejado 

Sexo da criança desejado n % 
Sim 
Não 

17 
1 

94,44 
5,56 

Total 18 100,00 

 

À questão sobre se a criança tinha necessidades especiais (tabela 4), 61,11 % 

responderam negativamente, correspondendo a 11 famílias. De realçar que, apesar de a 

literatura fazer referência ao facto de os adotantes singulares, se mostram mais abertos e 

flexíveis para acolherem estas crianças, que apresentam menores condições de 

adotabilidade (idade superior a seis anos, de outras etnias e culturas, com problemas físicos 

ou mentais, distúrbios emocionais e fratrias), constatámos que apenas uma das adotantes 

singulares adotou uma criança com uma destas características, neste caso, com mais de seis 

anos. 

 

  Tabela  4 - Distribuição das famílias pela existência de crianças com necessidades 
especiais 

Criança com necessidades especiais n % 
Sim 
 Não 

7 
11 

38,89 
61,11 

Total 18 100,00 
 

Das sete famílias que adotaram crianças com necessidades especiais, cinco tinham 

também filhos biológicos (tabela 5), demonstrando assim uma motivação de caracter 

solidário e altruísta, ao decidirem adotar uma criança que faz parte do grupo atrás 

referido, como tendo menores condições de adotabilidade. 

 

  Tabela 5 - Necessidades especiais versus filhos biológicos 

 Filhos Biológicos 
Necessidades especiais Não Sim Total Geral 

Não 5 6 11 
Sim 2 5 7 

Total Geral 7 11 18 
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Ao analisarmos a tabela 6, que representa a distribuição das crianças pelo tipo de 

necessidade especial, verificamos uma diversidade de necessidades especiais, e quase 

todas as crianças apresentam mais do que um tipo. O tipo cognitivo aparece como mais 

frequente estando presente em quatro crianças, sendo que em duas delas aparece como a 

única necessidade espacial presente. 

 

  Tabela  6 - Distribuição das crianças pelo tipo de necessidades especiais 

Tipo de necessidades especiais n % 
Motora, cognitiva, trissomia 21 
Cognitiva 
Motora e  hiperatividade com défice de atenção 
Motora, cognitiva e sensorial 
Dislexia e hiperatividade com défice de atenção 
Psicológica 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

14,29 
28,55 
14,29 
14,29 
14,29 
14,29 

Total 7 100,000 

 

 

 

 

Preocupações Parentais 

Tal como foi referido anteriormente a Escala de Preocupações Parentais (Algarvio e 

Leal, 2004) subdivide-se em cinco subescalas, em que a cada uma delas correspondem 

determinadas questões. Essa correspondência pode ser observada na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Preocupações Parentais  

Subescala Questões 

I. Problemas Familiares e Preocupações Escolares 4,8,10,17,18,25,27,32 

II. Desenvolvimento Infantil 6,7,35,14,33,2,30,13 

III. Preparação 11,12,31 

IV. Medos 28,20,9,36 

V. Comportamentos Negativos 1,3,5,15,16,19,21,22,34,23,24,29,26,37 

 

Os resultados obtidos na subescala I. Problemas Familiares e Preocupações 

Escolares, como podemos observar no quadro 11, revelam médias de preocupação entre 

o bastante e pouco preocupante, evidenciando-se nesta subescala uma maior 

preocupação relativamente à questão 10, se a criança tem o que precisa na escola, 
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(média de 2,42), com as preocupações dos pais a situarem-se entre o bastante e o 

razoavelmente, logo seguida da preocupação sobre se a professora entende a criança 

(questão 17), com média de 2,57, preocupações consideradas escolares. Não será alheio 

a estes resultados o facto de 60% das crianças desta amostra se encontrarem atualmente 

em idade escolar, com idades acima dos seis anos 

Apresentam valores de preocupação mais baixos a preocupação sobre o que dizer 

em caso de separação dos pais, 3,73, os pais discutirem, 3,91 e o que menos revela 

preocupação nesta subescala é a questão da custódia da criança, 4,09. Esta menor 

preocupação vem de encontro à literatura que considera que estes pais são normalmente 

casais estáveis, com maior sensitividade conjugal e melhor comunicação entre si, aliado 

às expectativas positivas sobre os efeitos que ter um filho pode ter na sua vida pessoal e 

familiar (Brodzinsky, 1998). 

 

Quadro 10 - Subescala I. Problemas Familiares e Preocupações escolares 

 N Média  Máximo  Mínimo  DesvPad  
Custódia  11 4,09 5 2 1,22 

Regras e disciplina  11 3,55 5 2 1,13 
O que precisa na escola  12 2,42 3 2 0,51 

Professora entende a criança  14 2,57 5 2 1,02 

Pais discutirem  11 3,91 5 2 1,14 
Maus tratos  9 2,78 5 2 1,09 

O que dizer na separação  11 3,73 5 2 1,19 
Preparada para a escola  14 3,50 5 2 1,22 

Total 93 3,30 5 2 1,20 

 

Passamos a descrever as características dos pais que revelaram médias de maior 

preocupação nesta subescala: tanto os pais como as mães se encontram na faixa etária 

dos 35-39 anos de idade. Quanto ao tipo de família, as famílias monoparentais foram as 

que evidenciaram uma maior preocupação nesta subescala. No que diz respeito à 

motivação para a adoção os pais com maiores preocupações a este nível associam o 

desejo de aumentar a família com o projeto de vida. Relativamente às características da 

adoção as que se associam com estas preocupações é a adoção singular, (tal como no 

tipo de família), as crianças adotadas têm atualmente entre 6-9 anos de idade (idade 

escolar) e não têm nenhum tipo de necessidades especiais. 
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No quadro 12, podemos verificar que as preocupações na subescala 

Desenvolvimento Infantil situam-se no razoavelmente, com as maiores preocupações a 

incidirem sobre o ter sono agitado, 3,09, as dores de cabeça 3,18 e as dores de barriga, 

3,30. As preocupações menores nesta escala dizem respeito à criança não comer certos 

alimentos, 3,92 e comer pouco, 3,86. Os pais mais preocupados com as questões do 

desenvolvimento infantil são que os que têm idades compreendidas entre 35-39 anos, 

quer os pais, quer as mães, que adotaram crianças mais pequenas, com idade inferior a 

um ano e por isso se explica que a criança ter um sono agitado possa ser fonte de 

preocupação, bem como a criança de dores de cabeça e de barriga, revelam 

preocupações ligadas à função parental mas que se relacionam com a competência 

materna ou paterna. Já a motivação que surge com maior preocupação nesta subescala é 

a infertilidade. Nos pais com crianças com necessidades especiais, a preocupação com o 

desenvolvimento situa-se ao nível do bastante em crianças com necessidades do tipo 

psicológico e do tipo motora, cognitivo e Trissomia 21, preocupação esta que vai de 

encontro ao que é referido por Ferreira, Pires e Salvaterra (2004), sobre as preocupações 

constantes com a saúde de crianças com problemas graves a este nível. 

 

 Quadro 11 - Subescala II. Desenvolvimento Infantil 

 N Média  Máximo Mínimo  DesvPad  
Pesadelos  11 3,45 5 2 1,04 
O que deve comer  18 3,33 5 2 1,19 

Comer pouco  14 3,86 5 2 1,10 

Dores de cabeça  11 3,18 5 2 0,98 
Sono agitado  11 3,09 4 2 0,83 

Dores de barriga  10 3,30 5 2 1,16 
Dificuldade em adormecer  10 3,70 5 2 1,16 

Comer certos alimentos  12 3,92 5 3 0,67 

Total 97 3,48 5 2 1,04 

 

As preocupações na subescala Preparação situam-se entre o razoavelmente e o 

pouco, como se pode observar no quadro 13. 

 A preocupação com a criança entender a morte de alguém próximo apresenta-se 

com a média de preocupação mais elevada nesta subescala, com um valor de 3,79, 

seguido da preocupação com o que dizer à criança quando muda de casa, 4,14 e por 

último a preocupação com a criança entender o que é a morte com um valor de 4,21. 



64 
 

Esta é a subescala que apresenta valores de preocupação mais baixos no conjunto de 

todas as subescalas. Este resultado difere do resultado encontrado noutros estudos sobre 

esta temática das Preocupações Parentais (Algarvio e Leal, 2004; Algarvio et al., 2008; 

Algarvio e Serra, 2006) em que a área de menor preocupação era dos medos e não a de 

preparação. Neste caso, parece indicar que o entender a morte por parte da criança, não 

será uma preocupação muito importante, para estes pais. 

 

Quadro 12 - Subescala III. Preparação 

 N Média  Máximo  Mínimo  DesvPad  
Mudar de casa  7 4,14 5 3 1,07 

Morte  14 4,21 5 3 0,70 

Morte de alguém próximo  14 3,79 5 3 0,89 

Total 35 4,03 5 3 0,86 

 

Quanto às preocupações na subescala Medos, estas situam-se entre o razoavelmente e o 

pouco, como podemos verificar no quadro 14. A criança ter medos preocupa 

razoavelmente os pais, com uma média de 3,15, valor de preocupação que diminui 

progressivamente quando os medos são discriminados: medo do escuro um valor médio 

de 3,67,o medo de animais preocupa pouco, com 4,00 e o medo do papão ou monstros, 

4,27, é o que menos preocupa nesta escala. Esta preocupação menos intensa na 

subescala Medos poderá, para Algarvio e Leal (2004), refletir a dificuldade que muitos 

pais têm em preocupar-se com os medos dos filhos, não se conseguindo afastar dos seus 

medos, ou por outras palavras, das suas próprias preocupações. 

 

Quadro 13 - Subescala IV. Medos 

 N Média  Máximo  Mínimo  DesvPad  
Medo de animais  8 4,00 5 3 0,93 
Medo do escuro  12 3,67 5 2 0,98 

 Medos 13 3,15 5 2 0,90 

Medo do papão/monstros  11 4,27 5 3 0,79 

Total 44 3,73 5 2 0,97 

 

 As preocupações na subescala Comportamentos Negativos são apresentadas no 

quadro 15. A preocupação com a criança mentir e controlar dificilmente os seus 

comportamentos são as maiores preocupações nesta subescala com o valor médio de 

2,78 seguido de a criança não dar atenção ao que lhe dizem, 2,92. Salientamos o facto 
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de estas duas preocupações apenas terem sido consideradas por metade das famílias da 

amostra (N=9), bem como estar associada a famílias com filhos em idade escolar (≥6 

anos de idade), uma vez que este tipo de comportamento não será considerado tão 

preocupante para os pais de crianças mais pequenas ou em idade pré-escolar. No 

seguimento desta questão, surgem então o não obedecer, 3,00 e ser muito dependente 

3,08. Preocupa entre pouco e nada os pais a criança sujar-se muito com um valor médio 

de 4,29, que é também o valor médio mais baixo encontrado em toda a escala. 

Evidenciamos o facto de a criança fazer birras ser a questão mais respondida (N=17), 

parecendo-nos ser esta uma questão transversal não só à idade da criança, como ao tipo 

de família e de adoção, não significando que gere maior preocupação junto dos pais 

(apresenta média de 3,29, entre o razoavelmente e o pouco preocupante). 

 

Quadro 14 - Subescala V. Comportamentos Negativos 

 N Média  Máximo  Mínimo  DesvPad  
Não dar atenção  13 2,92 5 2 0,95 
Controlar comportamentos  9 2,78 5 2 1,09 
Não obedecer  15 3,53 5 2 0,92 
Sujar-se  14 4,29 5 3 0,83 

Birras  17 3,29 5 2 1,10 
Não partilhar  13 3,62 5 3 0,87 

Não ir para a cama  12 3,42 5 2 1,00 
Mandão e exigente  15 3,47 5 2 1,06 

Não assumir responsabilidades  10 3,00 5 2 0,94 

Chorar e/ou gritar  16 3,88 5 2 1,15 
Mentir  9 2,78 4 2 0,67 

Queixar-se  11 3,18 5 2 1,08 
Dependente  13 3,08 4 2 0,64 

Muito ativo  14 3,50 5 2 1,16 

Total 181 3,39 5 2 1,03 

 

 

Podemos observar no quadro 8, que resume as médias obtidas nas cinco subescalas, 

que a média mais baixa é a da subescala Problemas Familiares e Preocupações 

Escolares (M=3,30) a que corresponde uma maior preocupação, indicando assim que as 

maiores preocupações se encontram nesta subescala. Este resultado vem de encontro aos 

resultados obtidos por Algarvio e Leal (2004), Algarvio e Serra (2006) e Algarvio, Leal 

e Marôco (2010), no que diz respeito à subescala considerada mais preocupante pelos 
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pais. Em seguida surge a subescala dos Comportamentos Negativos (M=3,39) e a 

subescala de Desenvolvimento Infantil (M=3,48). A subescala Medos (M=3,73) e a 

Subescala Preparação (M=4,03) surgem como menores preocupações para estes pais. 

 

Quadro 8 - Médias e desvio-padrão relativos à intensidade da preocupação para cada 

 subescala 

Subescala Questões Média Desvio 

padrão 

I. Problemas Familiares e Preocupações Escolares 4,8,10,17,18,25,27,32 3,30 1,20 

II. Desenvolvimento Infantil 6,7,35,14,33,2,30,13 3,48 1,04 

III. Preparação 11,12,31 4,03 0,86 

IV. Medos 28,20,9,36 3,73 0,97 

V. Comportamentos Negativos 1,3,5,15,16,19,21,22,34,23,24,29,26,37 3,39 1,03 

Total   3,47 1,07 

 

 

Preocupações dos pais adotivos  

Foi solicitado aos pais adotivos inquiridos que expressassem as suas preocupações 

relativamente aos seus filhos adotivos. Responderam 13 famílias a esta questão, num 

total de 30 registos. As respostas foram agrupadas após análise de conteúdo (Apêndice 

3) nas seguintes categorias: 

Felicidade, comportamento, futuro, história, ausência de preocupações, atitudes dos 

outros, apoios sociais, desenvolvimento, escola e família biológica (Quadro 16). 

Na categoria felicidade, os pais manifestam a preocupação com o facto de os seus 

filhos serem pessoas felizes e estimados pelas outras pessoas.  

Na categoria comportamento os pais expressam a preocupação com a impulsividade 

da criança, a falta de noção do valor do dinheiro e o querer agradar aos colegas de 

escola. 

Na categoria futuro, sobressaem preocupações com os pais serem capazes de poder 

acompanhar os filhos até à independência económica, e assegurar a continuidade de 

cuidados quando os pais já não estiverem presentes, isto no caso de crianças com 

necessidades especiais. 
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Na categoria historia, os pais manifestam a preocupação com o momento da 

revelação da adoção e com a maneira como isso se irá processar. 

Na categoria atitudes dos outros, as preocupações centram-se nas leituras que outras 

pessoas fazem sobre o comportamento das crianças, sem as conhecerem e sobre a 

questão de como as outras crianças podem ser cruéis para com quem é diferente e não 

tem, por exemplo, uma família com as duas figuras parentais presentes. 

 

Quadro 15 – Preocupações dos pais relativamente aos seus filhos adotivos  

Categoria         F   % 

Felicidade 4 13,33 

Comportamento 3 10,00 

Futuro  5 16,67 

História  3 10,00 

Atitudes dos outros 2 6,67 

Apoios sociais 3 10,00 

Escola  2 6,67 

Ausência de preocupação 4 13,33 

Saúde e Desenvolvimento  3 10,00 

Família biológica 1 3,33 

Total 30 100,00 

 

Já na categoria apoios sociais são manifestadas preocupações relativamente à deficiente 

preparação de alguns técnicos, nomeadamente psicólogos, os poucos ou nenhuns apoios pós-

laborais, bem como pouca proteção social das famílias monoparentais. 

A categoria ausência de preocupação destaca-se por isso mesmo, os pais não apresentarem 

nenhum tipo de preocupação relativamente aos seus filhos adotivos. 

Na categoria escola as preocupações prendem-se com a entrada da criança para a escola, 

mas também com a deficiente preparação de alguns professores, para lidar com crianças 

adotadas. 

A categoria saúde e desenvolvimento diz respeito aos possíveis problemas de saúde não 

detetados e aos estímulos que a criança não recebeu na idade certa, apresentando algum atraso 

de desenvolvimento. 

Quanto à categoria família biológica, as preocupações são manifestadas com o facto de a 

criança poder vir a criar laços com a família biológica, que é desestruturada e vive relativamente 

perto da criança e da sua nova família. 
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Todas estas preocupações refletem as reais vivências destas famílias e vão de encontro 

com a pesquisa bibliográfica efetuada, nomeadamente: a revelação e discussão da adoção 

com o filho; a comunicação de informações e a gestão da curiosidade da criança sobre a 

sua família de origem; o apoio relativamente ao sentimento de perda relacionado com a 

adoção, sentido pela criança; a promoção de uma autoimagem positiva e identidade do 

filho em relação à adoção; e a forma de lidar com os seus planos de procura da família 

biológica (Brodzinsky, Smith, & Brodzinsky, 1998, citados por Salvaterra e Veríssimo, 

2008). 

 



69 
 

  

 

CONCLUSÕES 

 Ser mãe ou pai adotivo é uma forma diferente de aceder à parentalidade, com 

outros desafios e alguns problemas mais específicos, nomeadamente: a revelação e 

discussão da adoção com o filho; a comunicação de informações e a gestão da 

curiosidade da criança sobre a sua família de origem; o apoio relativamente ao 

sentimento de perda relacionado com a adoção, sentido pela criança; a promoção de 

uma autoimagem positiva e identidade do filho em relação à adoção; e a forma de lidar 

com os seus planos de procura da família biológica.  

 As preocupações parentais podem definir-se como diferentes tipos de ansiedade 

gerada pelo funcionamento parental que dependerá de conflitos internos dos pais face ao 

seu desenvolvimento psíquico individual e/ou enquanto casal e dependerá de conflitos 

externos resultantes de dificuldades especificas do desenvolvimento da criança e/ou de 

diferentes problemas psicossociais (Algarvio et al. 2008: 635). 

 Este estudo envolveu 18 famílias, qua adotaram de forma plena, tendo duas 

delas adotado singularmente e dezasseis adotado de forma conjunta ou por casal. 

Identificadas as características dos pais, constatámos que os pais têm uma média de 

idades de 45anos e as mães, uma média de 43 anos. As habilitações literárias tanto dos 

pais como das mães situam-se maioritariamente ao nível do ensino superior, com maior 

percentagem no caso das mães, com 88,89% contra 50% no caso dos pais. Esta 

diferença mantém-se ao nível da profissão, com as mães a pertencerem em maior 

número ao grupo profissional dos especialistas das atividades intelectuais e científicas 

(12 mães e 7 pais). Quanto ao tipo de família, predomina a família nuclear, com 77,78% 

da amostra, seguida da família monoparental, com 11,11%. Este número coincide com a 

percentagem de adoções singulares da amostra. A questão da motivação foi para 

surpreendente, pois esperávamos encontrar a infertilidade como maior motivação para a 

adoção, sendo que o projeto de vida foi a razão principal para estas famílias adotarem 

uma, ou mais crianças, ao ser referido por 10 famílias, das quais 6 referiram ser essa a 

única motivação. A infertilidade foi referida por 5 famílias, das quais apenas 2, ou seja, 

11,11% da amostra, a indicaram como única motivação para a adoção. No mesmo 
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sentido, apenas 38,89% da amostra não tinha filhos biológicos. Por outro lado, 88,89% 

da amostra, o que corresponde a 16 famílias, adotou uma criança. Já o tempo médio de 

espera desde o início do processo é 34,29 meses. As crianças adotadas tinham, em 40% 

da amostra, entre um e dois anos de idade à data da adoção e presentemente, 60% 

encontra-se em idade escolar, com idade igual ou superior a 6 anos. Quase todas as 

famílias adotaram crianças do género desejado, 94,44%. Uma questão surpreendente foi 

o facto de uma percentagem significativa, 38,89% ter optado por adotar uma criança 

com necessidades especiais, correspondendo a 7 famílias, cinco das quais tinham 

também filhos biológicos. As necessidades especiais referidas são do tipo: motora, 

cognitiva, sensorial, trissomia 21, hiperatividade e défice de atenção, dislexia e 

psicológica. 

 No que se refere às preocupações parentais, verificámos que a maior 

preocupação destes pais se situa ao nível das preocupações escolares e problemas 

familiares, manifestada na preocupação se a criança tem o que precisa na escola, com 

média de 2,42 e se a professora entende a criança, com média de 2,57. A estas 

preocupações associam-se pais com idades entre os 35 e os 39 anos, que adotaram 

crianças que estão atualmente em idade escolar e sem necessidades especiais. Alia-se a 

estas características o facto de a adoção ter sido motivada pelo desejo de aumentar a 

família integrado num projeto de vida.  

 De seguida, surge a preocupação com os comportamentos negativos, com facto 

de a criança mentir e controlar dificilmente os seus comportamentos a preocupar de 

igual forma estes pais, com uma média de preocupação de 2,78, situada entre o bastante 

e o razoavelmente. As menores preocupações dizem respeito à preparação, seja para 

entender o que é a morte ou para mudar de casa. 

 De acordo com estes resultados, refletimos de seguida sobre as limitações, 

implicações e futuras abordagens desta investigação. 

 A técnica de amostragem que utilizámos, apesar de ser a mais indicada para esta 

população específica, apresentava como desvantagem o risco de poder limitar os 

resultados, pois a amostra não é numerosa, fator que poderia eventualmente ser 

ultrapassado se o período de recolha de dados fosse mais alargado. A amostra de 

adotantes singulares não permite, pelo número extremamente reduzido, fazer qualquer 

tipo de extrapolação para uma população mais alargada.  
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 Quanto às implicações do estudo, a investigação só tem sentido, se os seus 

resultados forem aplicados na prática em contexto de trabalho, contribuindo assim para 

o desenvolvimento profissional e para a melhoria na prestação de cuidados. A 

Enfermagem, nomeadamente através dos enfermeiros especialistas em enfermagem de 

saúde infantil e pediatria, poderá formar e dinamizar grupos de apoio a estes pais, onde 

estes possam, através da partilha, esclarecer de dúvidas, falar sobre as vivências. 

Consideramos igualmente importante a criação de estruturas de suporte às famílias 

adotivas monoparentais que, por vezes, vêm a sua rede de apoio e suporte diminuído.

 Em futuras investigações nesta área e com esta população específica, sugerimos 

um estudo com uma população mais alargada e inclusive um estudo mais incidente 

sobre as preocupações parentais especificas dos adotantes singulares, onde seria 

interessante perceber se existem diferenças significativas entre adotantes singulares do 

sexo feminino e adotantes singulares do sexo masculino. 

 Para terminar gostaríamos de ressalvar que são as famílias adotivas que 

possibilitam às crianças adotadas a reparação dos danos do passado e um futuro mais 

promissor, pelo papel que passam a desempenhar na vida das crianças e através da 

relação que com elas estabelecem. Aos enfermeiros cabe apoiar estas famílias em todas 

as suas fases do ciclo familiar, identificando eventuais fatores e comportamentos de 

risco, quer junto dos pais, quer junto das crianças e jovens. 
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APENDICE 1 – Escala de Preocupações Parentais 
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Escala de Preocupações Parentais (S. Algarvio & I. Leal) 

Responda, marcando por favor, a cada uma das questões marcando com uma cruz (x) na 
opção que considera mais adequada à sua situação. Se achar que a questão não lhe diz 
respeito devido à idade da criança, ou por qualquer outra razão, ponha uma cruz na 
opção “não se aplica”. 
  Muitíssimo Bastante Razoavelmente Pouco  Nada Não se aplica 
1 Preocupa-me o meu filho não dar 

atenção ao que lhe digo 
1 2 3 4 5 6 

2 Preocupa-me o meu filho ter 
pesadelos 

1 2 3 4 5 6 

3 Preocupa-me o meu filho controlar 
dificilmente os seus comportamentos 

1 2 3 4 5 6 

4 Preocupa-me, caso de separação dos 
pais, quem deve ficar com a custódia 
da criança 

1 2 3 4 5 6 

5 Preocupa-me o meu filho não me 
obedecer 

1 2 3 4 5 6 

6 Preocupa-me o que o meu filho deve 
comer 

1 2 3 4 5 6 

7 Preocupa-me o meu filho comer 
pouco 

1 2 3 4 5 6 

8 Preocupa-me os pais não estarem de 
acordo quanto às regras e disciplina 

1 2 3 4 5 6 

9 Preocupa-me o meu filho ter medo 
de animais 

1 2 3 4 5 6 

10 Preocupa-me se o meu filho tem o 
que precisa na escola 

1 2 3 4 5 6 

11 Preocupa-me saber como preparar o 
meu filho para mudar de casa 

1 2 3 4 5 6 

12 Preocupa-me o meu filho entender o 
que é a morte 

1 2 3 4 5 6 

13 Preocupa-me o meu filho queixar-se 
de dores de cabeça 

1 2 3 4 5 6 

14 Preocupa-me o meu filho ter o sono 
agitado 

1 2 3 4 5 6 

15 Preocupa-me o meu filho sujar-se 
muito 

1 2 3 4 5 6 

16 Preocupa-me o meu filho fazer 
birras 

1 2 3 4 5 6 

17 Preocupa-me a educadora/professora 
entender o meu filho 

1 2 3 4 5 6 

18 Preocupa-me os pais discutirem 
muito 

1 2 3 4 5 6 

19 Preocupa-me o meu filho não gostar 
de partilhar 

1 2 3 4 5 6 

20 Preocupa-me o meu filho ter medo 
do escuro 

1 2 3 4 5 6 

21 Preocupa-me o meu filho não querer 
ir para a cama 

1 2 3 4 5 6 

21 Preocupa-me o meu filho ser 
mandão e exigente 

1 2 3 4 5 6 

23 Preocupa-me o meu filho não 
assumir responsabilidades 

1 2 3 4 5 6 

24 Preocupa-me o meu filho chorar 
e/ou gritar muito 

1 2 3 4 5 6 
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 Muitíssimo  Bastante Razoavelmente Pouco Nada Não se aplica 
 

25 Preocupa-me o meu filho ser sujeito 
a maus tratos 

1 2 3 4 5 6 

26 Preocupa-me o meu filho mentir 1 2 3 4 5 6 
27 Preocupa-me o que deve ser dito à 

criança em caso de separação dos 
pais 

1 2 3 4 5 6 

28 Preocupa-me o meu filho ter medos 1 2 3 4 5 6 
29 Preocupa-me o meu filho queixar-se 

muito 
1 2 3 4 5 6 

30 Preocupa-me o meu filho queixar-se 
de dores de barriga 

1 2 3 4 5 6 

31 Preocupa-me o meu filho entender a 
morte de alguém próximo 

1 2 3 4 5 6 

32 Preocupa-me se o meu filho está 
preparado para ir para a escola 

1 2 3 4 5 6 

33 Preocupa-me o meu filho ter 
dificuldade em adormecer 

1 2 3 4 5 6 

34 Preocupa-me o meu filho ser muito 
dependente 

1 2 3 4 5 6 

35 Preocupa-me o meu filho não comer 
certos alimentos 

1 2 3 4 5 6 

36 Preocupa-me o meu filho ter medo 
do papão ou de monstros 

1 2 3 4 5 6 

37 Preocupa-me o meu filho ser muito 
activo 

1 2 3 4 5 6 
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APENDICE 2 – Questionário disponivel on-line 
  



Preocupações Parentais
        No âmbito do I Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda, encontro-me a realizar um trabalho de 

investigação, orientado pela Professora Doutora Ana Maria Jorge, cujo principal objetivo é conhecer 

as Preocupações Parentais dos pais de crianças adotadas.

Solicito assim a sua colaboração na obtenção dos dados, através do preenchimento deste 

questionário. 

A confidencialidade e anonimato serão totalmente assegurados, uma vez que nenhum dado de 

identificação direta  constará, e os dados serão utilizados apenas para fins académicos.

        Agradeço desde já a sua disponibilidade e participação.

*Obrigatório

Forma de adoção *

Marcar apenas uma oval.

 Plena

 Restrita Pare de preencher este formulário.

1.

Tipo de adoção *

Marcar apenas uma oval.

 Adoção singular Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 15.

 Adoção por casal Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 4.

2.

3.

ADOÇÃO POR CASAL

Pai *
idade

4.

Estado civil *

Marcar apenas uma oval.

 casado

 união de facto

 Outra: 

5.

Habilitações Literárias *

Marcar apenas uma oval.

 1º ciclo do Ensino Básico

 2º ciclo do Ensino Básico

 3ºciclo do Ensino Básico

 Ensino Secundário

6.

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...

1 de 7 19-12-2013 13:20



 Ensino Superior

Profissão *
profissão

7.

Mãe *
idade

8.

estado civil *

Marcar apenas uma oval.

 casada

 união de facto

 Outra: 

9.

Habilitações Literárias *

Marcar apenas uma oval.

 1º ciclo do Ensino Básico

 2º ciclo do Ensino Básico

 3ºciclo do Ensino Básico

 Ensino Secundário

 Ensino Superior

10.

Profissão *11.

Tipo de familia *

Marcar apenas uma oval.

 Família Nuclear

 Família Reconstituida

 Família Alargada

 Outra: 

12.

Motivação para adoção *

Marcar tudo o que for aplicável.

 Infertilidade

 Solidariedade

 Desejo de aumentar a família

 Projecto de vida

 Morte de um filho

 Outra: 

13.

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...
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Filhos *

Marcar apenas uma oval por linha.

0 1 2 3 4 >4

Filhos adotivos

Filhos biológicos

14.

ADOÇÃO SINGULAR
Passe para a pergunta 22.

Adoção Singular

Idade *15.

Sexo *

Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

16.

Habilitações Literárias *

Marcar apenas uma oval.

 1º ciclo do Ensino Básico

 2º ciclo do Ensino Básico

 3ºciclo do Ensino Básico

 Ensino Secundário

 Ensino superior

17.

Profissão *
profissão

18.

Motivação para adoção *

Marcar tudo o que for aplicável.

 Infertilidade

 Solidariedade

 Desejo de aumentar a família

 Projecto de vida

 Morte de um filho

 Outra: 

19.

Tipo de familia *20.

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...
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Marcar apenas uma oval.

 Família Nuclear

 Família Monoparental

 Família Reconstituida

 Família Alargada

 Outra: 

Filhos *
Esta pergunta refere-se ao momento atual

Marcar apenas uma oval por linha.

0 1 2 3 4 >4

Filhos adotivos

Filhos biológicos

21.

A criança adotada
As perguntas seguintes referem-se à criança adotada e ao processo de adoção

Qual o tempo de espera desde o início do
processo até à decisão de adoção plena? *
em meses

22.

Qual a idade da criança à data da adoção? *
em anos

23.

Qual a idade atual da criança? *
em anos

24.

O sexo da criança correspondeu ao desejado no inicio do processo? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

25.

A criança tem necessidades especiais? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

26.

Em caso afirmativo:
de que tipo?

Marcar tudo o que for aplicável.

27.

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...
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 Motora

 Cognitiva

 Sensorial

 Outra: 

Escala de Preocupações Parentais
(Algarvio & Leal, 2004)

Escala de Preocupações Parentais *
Responda, por favor, a cada uma das questões marcando a opção que considera mais adequada

`sua situação.Se achar que a questão não lhe diz respeito devido à idade da criança, ou por

qualquer outra razão, assinale a opção " não se aplica".

Marcar apenas uma oval por linha.

Muitíssimo Bastante Razoavelmente Pouco Nada
Não se

aplica

1.Preocupa-me o meu

filho não dar atenção ao

que lhe digo

2.Preocupa-me o meu

filho ter pesadelos

3.Preocupa-me o meu

filho controlar dificilmente

os seus comportamentos

4.Preocupa-me, caso de

separação dos pais, quem

deve ficar com a custódia

da criança

5.Preocupa-me o meu

filho não me obedecer

6.Preocupa-me o que o

meu filho deve comer

7.Preocupa-me o meu

filho comer pouco

8.Preocupa-me os pais

não estarem de acordo

quanto às regras e

disciplina

9.Preocupa-me o meu

filho ter medo de animais

10.Preocupa-me se o meu

filho tem o que precisa na

escola

11.Preocupa-me saber

como preparar o meu filho

para mudar de casa

12.Preocupa-me o meu

filho entender o que é a

morte

28.

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...

5 de 7 19-12-2013 13:20



Muitíssimo Bastante Razoavelmente Pouco Nada
Não se

aplica

13.Preocupa-me o meu

filho queixar-se de dores

de cabeça

14.Preocupa-me o meu

filho ter o sono agitado

15.Preocupa-me o meu

filho sujar-se muito

16.Preocupa-me o meu

filho fazer birras

17.Preocupa-me a

educadora/professora

entender o meu filho

18.Preocupa-me os pais

discutirem muito

19.Preocupa-me o meu

filho não gostar de

partilhar

20.Preocupa-me o meu

filho ter medo do escuro

21.Preocupa-me o meu

filho não querer ir para a

cama

22.Preocupa-me o meu

filho ser mandão e

exigente

23.Preocupa-me o meu

filho não assumir

responsabilidades

24.Preocupa-me o meu

filho chorar e/ou gritar

muito

25.Preocupa-me o meu

filho ser sujeito a maus

tratos

26.Preocupa-me o meu

filho mentir

27.Preocupa-me o que

deve ser dito à criança em

caso de separação dos

pais

28.Preocupa-me o meu

filho ter medos

29.Preocupa-me o meu

filho queixar-se muito

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...
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Muitíssimo Bastante Razoavelmente Pouco Nada
Não se

aplica

30.Preocupa-me o meu

filho queixar-se de dores

de barriga

31.Preocupa-me o meu

filho entender a morte de

alguém próximo

32.Preocupa-me se o meu

filho está preparado para

ir para a escola

33.Preocupa-me o meu

filho ter dificuldade em

adormecer

34.Preocupa-me o meu

filho ser muito dependente

35.Preocupa-me o meu

filho não comer certos

alimentos

36.Preocupa-me o meu

filho ter medo do papão

ou de monstros

37.Preocupa-me o meu

filho ser muito ativo

O que mais a preocupa em relação ao(s) seu(s) filho(s) adotado(s)?

 

 

 

 

 

29.

Com tecnologia

Preocupações Parentais https://docs.google.com/forms/d/1t-y3BF2lEx_TiVMjs6W3mjfmebjtec...
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Quadro 1 – Maiores preocupações dos pais adotivos 
Categoria Unidade de registo Unidade de registo 

selecionada 
Felicidade  F3“ajudá-lo a ser estruturalmente feliz “ 

F3 “que seja estimado por todos” 
F3 “Que ele seja um ser humano feliz” 
F14 (..)Seja um adulto feliz” 

 
“ser feliz “ 

Comportamento F11“A sua impulsividade” 
F9“Falta de noção do valor do dinheiro” 
F9“Tendência para agradar a “qualquer preço” aos colegas da 
escola” 

 

Futuro  F14 “…conseguir que ele seja um adulto equilibrado" 
F18“…poder acompanhar a filha até independência económica” 
 F3“ajudá-lo a conseguir um bom nível de autonomia” 
F3 “Assegurar que quem cuidar dele, depois de eu morrer, o fará 
corretamente e com amor” 
F5”…quando formos mais velhos” 

 

História  F12“A altura de contar a sua história” 
F15”… modo como eles vão ver e sentir a sua história” 
F17“A descoberta de que é adotado(…)como a informação é 
transmitida” 

“A altura de contar a 
sua história” 

 

Atitudes dos 
outros 

F18“As leituras que os outros fazem sobre o comportamento(…) 
sem os conhecerem” 
F18“A crueldade das crianças por aqueles que são diferentes, que 
não têm uma família onde as duas figuras parentais estão 
presentes” 

 

Apoios sociais F18“A deficiente preparação de alguns (…) psicólogos” 
F18 “A pouca ou nenhuma proteção social que as famílias 
monoparentais têm” 
F18 “Apoios pós-laborais inexistentes ou muito dispendiosos” 

 

Escola  F2“A entrada na escola” 
F18“A deficiente preparação de alguns professores” 

“A entrada na 
escola” 

Ausência de 
preocupação 

F16“Nada.” 
F5 Nada, não há diferença alguma(…) em relação aos irmãos 
F4 Nada 
F5 Nem me lembro que é adotada 

“Nada” 

Saúde e 
Desenvolvimento 

F7 “Os estímulos que não recebeu na idade certa” 
F2 “Chegou-nos com um desenvolvimento a nível de 2-3 anos” 
F17 “Possíveis problemas de saúde não detetados” 

“Os estímulos que 
não recebeu na idade 
certa” 
“Possíveis 
problemas de saúde 
não detetados” 

Família biológica F9“Fazer laços no futuro com a família biológica (…) 
desestruturada (…) que vive perto” 
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