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RESUMO
Enquadramento: Este relatório reporta-se ao percurso de estágio realizado na USF de Gualtar.
Ao longo deste período, verificámos a pertinência de se realizar um estudo sobre o ciclo de vida
familiar. A abordagem do ciclo vital da família, baseada nas teorias do desenvolvimento, trouxe
inegáveis contributos à teoria e prática da saúde familiar. Contudo, esta abordagem tem sido
posta em causa por alguns investigadores que equacionam se esta se mantem válida e útil dada
a diversidade e complexidade da família na atualidade. A escolha da etapa família com filhos
na escola surgiu de necessidades que emergiram do contexto deste estágio.
Objetivos: O percurso de estágio foi orientado pelo Perfil de Competências do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar definido pela Ordem dos Enfermeiros,
designadamente (i) cuidar da família como unidade de cuidados; e (ii) prestar cuidados
específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família. Relativamente ao estudo empírico,
de modo a contribuir para uma atualização das tarefas inerentes ao ciclo de vida familiar,
nomeadamente da etapa famílias com filhos na escola, o objetivo geral deste estudo é explorar
e descrever as tarefas inerentes às transições ao longo do ciclo de vida das famílias com filhos
na escola.
Métodos: O relatório apresenta um estilo descritivo e reflexivo. Para concretizar os objetivos
propostos para o Estudo Empírico, optámos por um estudo de natureza qualitativa. Recorremos
à técnica de focus group com peritos da área da saúde, da educação e pais de crianças em idade
escolar. Realizámos análise de conteúdo dos registos das sessões de focus group.
Resultados: O facto de narrar e refletir sobre as experiências de estágio ajudou a tornar a
concetualização da saúde familiar mais clara e significativa. Da análise efetuada do focus group
emergiram quatro categorias: gestão do tempo, relação família/escola, autonomia da criança e
impacte nos subsistemas familiares. Estas categorias refletem as tarefas inerentes à etapa
família com filhos na escola.
Conclusão: A experiência de estágio no âmbito deste curso é relevante e tem um potencial
transformador dos atores, profissionais de saúde e do contexto das Unidades de Saúde Familiar.
O estudo contribuiu para uma atualização do ciclo de vida familiar, no que concerne à etapa
família com filhos na escola. Apesar da diversidade das estruturas familiares no século XXI,
existem algumas características similares, transversais à maioria das famílias e que este estudo
pretendeu responder, no que à etapa família com filhos na escola diz respeito.
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ABSTRACT
Background: This report refers to the clinical practice held at USF Gualtar. During this period,
we have found the relevance of conducting a study of family life cycle. The family life cycle
approach, based on developmental theories, has brought relevant contributions to the theory
and practice of family health. However, some researchers who consider whether this is valid
and useful, given the diversity and complexity of the family today, have questioned this
approach. The choice of the step - family with children in the school - came from needs that
emerged from the clinical context.
Aim: Clinical Practice was guided by the Competences of the Family Health Nursing Specialist
defined by the Portuguese Nursing Regulator: (i) caring for the family as a care unit; and (ii)
provide specific care at different stages of the family life cycle. Regarding the empirical study,
in order to contribute to an updating of the family life cycle tasks, namely the step of families
with children in school, the general objective of this study is to explore and describe the tasks
inherent to the transitions throughout the family life cycle of families with children in school.
Methods: The report has a descriptive and reflective style. To achieve study objectives, we
opted for a qualitative study. We used the technique of focus group with experts from the health,
education and parents of schoolchildren. We performed content analysis of the records of the
focus group sessions.
Results: Narrating and reflecting on clinical practice experiences has helped to make the
conceptualization of family health clearer and more meaningful. Four categories emerged from
the analysis of focus group: time management, family/school relationship, child autonomy and
impact on family subsystems. These categories reflect family with children in school tasks.
Conclusions: This clinical practice is relevant and has a transformative potential of the actors,
health professionals, and the context of the Family Health Units. This study contributed to an
update of the family life cycle, regarding the family with children in school step. Despite the
diversity of the 21st century family structures, there are some similar characteristics and tasks
transversal to most families and that this study wanted to answer, as to the stage family with
children in school concerns.
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INTRODUÇÃO

Na unidade curricular Estágio do 3º semestre do 2º ano, do Curso de Mestrado em
Enfermagem de Saúde Familiar da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) , foi-nos solicitado a elaboração
de um relatório de estágio. Este relatório documenta a atividade desenvolvida ao longo
de 480 horas estágio realizado na Unidade de Saúde Familiar de Gualtar (USFG) do
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Cávado I, no período compreendido entre
20 de janeiro e 30 de julho de 2015, sob a orientação da Professora Doutora Maria da
Conceição Rainho e da Enfermeira Cristiana Lopes.
Com base nas competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de
Saúde Familiar (OE, 2011), designadamente (i) cuidar da família como unidade de
cuidados, promovendo a capacitação da mesma, face às exigências e especificidades do
seu desenvolvimento; e (ii) prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de
vida da família, ao nível da prevenção primária, secundária e terciária (focalizando-se
tanto na família como um todo, quanto nos seus membros individualmente),
apresentamos as atividades que desenvolvemos em contexto de estágio. Recorremos, para
este efeito, à descrição de cenários clínicos que vivenciámos e que constituíram o ponto
de partida para o processo reflexivo no âmbito das competências referidas.
No contexto internacional, a International Family Nursing Association, organização que
reúne peritos e investigadores da enfermagem de família de todo o mundo,
consensualizou quatro eixos de competências do enfermeiro de família que nos
suportamos para analisar o trabalho que desenvolvemos. Estes quatro eixos são: (i)
Prática Avançada em Cuidados de Enfermagem à Família; (ii) Enfermagem de Família
Baseada na Evidência; (iii) Colaboração e Liderança e (iv) Responsabilidade Profissional
(IFNA Position Statement on Advanced Practice Competencies for Family Nursing,
2017).
A intervenção sistémica familiar é suportada por diferentes perspetivas teóricas. Uma das
abordagens que se reveste de especial relevância é a teoria do desenvolvimento, a par das
teorias ecológicas e sistémicas (Figueiredo, 2012; Kaakinen & Hanson, 2010). Se
pretendemos estudar o desenvolvimento familiar, necessitamos de explorar como é que
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os padrões de identidade familiar, coesão familiar e contexto familiar surgem, sob que
condições eles emergem e desaparecem e, de seguida, como é que eles exercem influência
top-down sobre os indivíduos.
Sustentados por esta abordagem, apresentamos, na segunda parte deste relatório, um
estudo empírico no sentido de atualizarmos o ciclo de vida familiar, circunscrevendo-nos
à etapa família com filhos na escola. Alguns autores têm questionado a utilidade dos
estudos sobre o ciclo de vida familiar, uma vez que este normativo é dificilmente aplicável
à diversidade crescente das estruturas familiares (Teixeira de Melo & Alarcão, 2014).
Todavia, outros autores ainda lhe reconhecem grande relevância pelo suporte que podem
trazer à avaliação e intervenção familiares (Figueiredo, 2012; Kaakinen & Hanson, 2010).
A transição da família para a etapa família com filhos na escola implica, mudanças
desenvolvimentais resultantes da abertura do sistema familiar ao mundo extrafamiliar
(Carter & McGoldrick, 2005; Relvas, 2000). Para a família, a entrada na escola constitui
o primeiro grande teste ao cumprimento da sua função externa e, através dela, da sua
função interna (Teixeira de Melo & Alarcão, 2014)
Nesta perspetiva, assumindo a relevância, viabilidade e atualidade da problemática em
estudo, foi nossa intenção responder à seguinte pergunta de investigação: “Quais os
desafios e tarefas da família que decorrem da transição da família para família com filhos
na escola?”.
Com a finalidade de contribuir para a avaliação de desenvolvimento da família com filhos
na escola, concebemos um estudo cujo objetivo geral é explorar e descrever as tarefas
inerentes às transições ao longo do ciclo de vida familiar das famílias com filhos na
escola. Como objetivos específicos pretendemos: i) explorar as tarefas inerentes à
transição das famílias com filhos na escola; ii) descrever as tarefas inerentes à transição
das famílias com filhos na escola e iii) compreender as tarefas inerentes à transição das
famílias com filhos na escola.
O presente documento está dividido em dois capítulos principais, após a introdução e
páginas preliminares, o Capítulo I é dedicado à análise do desenvolvimento das
competências previstas na USFG. O Capítulo II é dedicado ao estudo empírico.
Enquadramos a concetualização do ciclo vital, dando maior relevância à etapa família
com filhos na escola. Descrevemos, de seguida, a metodologia, os resultados, a discussão
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dos mesmos e as principais conclusões. Este relatório termina com uma síntese
conclusiva, as referências bibliográficas utilizadas com recurso às normas da APA
(2010), assim como os apêndices que justificam os procedimentos metodológicos
referenciados ao longo do estudo empírico deste relatório.
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CAPITULO I - ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS

1.

Contextualização

Realizámos o Estágio de natureza profissional correspondente ao 3º semestre do 2º ano,
do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, numa das unidades funcionais
do ACeS Cávado I - Braga, designadamente na USF de Gualtar, sob orientação da
enfermeira Cristiana Lopes e da Professora Conceição Rainho.
Integrado na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, este ACeS tem como
missão prestar cuidados de saúde primários na área de influência corresponde ao concelho
de Braga. A população residente no concelho de Braga, abrangida por este ACeS é de
181 494 pessoas (Administração Regional de Saúde do Norte, 2012). O Perfil de Saúde
deste ACeS (2012) apresenta índices demográficos mais favoráveis que os índices médios
de Portugal continental, nomeadamente um crescimento populacional de 10,5%
(continente 1,8%), taxa bruta de natalidade de 10/1000 habitantes (continente 9,1/1000
habitantes), esperança de vida à nascença de 81,1 anos (continente 79,7 anos), índice de
envelhecimento de 80,5 (continente 130,6).
O ACeS Cávado I Integra diferentes unidades funcionais. A USFG constitui uma das 14
Unidades de Saúde Familiares deste ACeS. As suas atividades desenvolvem -se com
autonomia organizativa, funcional e técnica, integrada numa lógica de rede com outras
unidades funcionais do ACeS. Presta cuidados a cerca de 15 000 utentes das freguesias
de Gualtar, S. Mamede de Este, S. Pedro de Este, Tenões, Nogueiró, Lamaçães, Fraião,
Nogueira e área urbana do concelho de Braga.
Criada em 2007, esta USF progrediu para modelo B em 2011, obtendo deste modo, um
grau de autonomia organizacional e de diferenciação do modelo retributivo e de
incentivos dos profissionais. À exceção das viaturas disponíveis, esta USF dispõe na sua
globalidade dos recursos adequados ao seu compromisso assistencial. No que concerne
aos recursos humanos, apresenta 8 médicos, 9 enfermeiros, 6 secretários clínicos e 2
funcionários auxiliares de apoio e vigilância.
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Em relação à estrutura orgânica e, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 298/2007,
de 22 de agosto, a USFG tem um Coordenador Técnico (Dr.ª Márcia Millet), um Conselho
Técnico (Dr.ª Cláudia Melo e Enf.ª Cristina Bezerra) e um Conselho Geral constituído
por todos os elementos da equipa multiprofissional da unidade. O Conselho Técnico e o
Conselho Geral reúnem mensalmente. Agendam, também, reuniões por grupos
profissionais, bem como ações de formação, com frequência mensal.
Tem um período de funcionamento de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 20h. Os
profissionais da USFG asseguram durante este período: a consulta aberta (atendimento
de situações agudas, garantindo aos utentes uma resposta, no próprio dia); a consulta
programada no domicílio (preferencialmente programada com antecedência, mas também
sempre que seja necessário deslocam-se em equipa Médico e Enfermeiro); a consulta
programada na USF (previamente marcadas com dia e hora, a pedido do utente/familiar
ou por iniciativa do médico ou do enfermeiro).
No âmbito da consulta programada, inscrevem-se as consultas de vigilância de
planeamento familiar, saúde materna, saúde infantil. Realizam, ainda, consultas de
vigilância dos grupos de risco – utentes com diabetes mellitus tipo II e/ou com hipertensão
arterial. A organização da USF evidencia a articulação entre os diferentes profissionais
ao longo do percurso do utente, norteados pelos princípios inscritos na Missão da USF:
acessibilidade, globalidade, qualidade e continuidade de cuidados (Decreto-Lei nº
298/2007 de 22 de agosto).
Os 9 enfermeiros da USFG prestam cuidados globais quer no contexto da unidade quer
no domicílio. Cada enfermeiro está alocado a utentes de determinada área geográfica. De
um modo geral, o número de utentes que lhes está confiado excede o correspondente a
300 a 400 famílias previsto no Decreto-Lei nº 298/2007 de 22 de agosto.
Para além do exposto, existem ainda alguns aspetos contextuais que serão desenvolvidos
no capítulo seguinte Reflexão sobre o desenvolvimento de competências, onde
procuramos detalhar e entrecruzar as atividades desenvolvidas no contexto com os
referenciais teóricos da saúde familiar e as competências previstas para este estágio.
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2.

Reflexão sobre o desenvolvimento de competências

A Declaração de Munique (World Health Organization, 2000) constituiu o palco
internacional onde pela primeira vez e, de uma forma clara e inequívoca, a relevância do
enfermeiro de família foi reconhecida. Esta declaração, ratificada por diferentes países
europeus no âmbito das suas políticas de saúde, tinha como finalidade a identificação de
ações específicas com o intuito de apoiar as capacidades dos enfermeiros no seu
contributo para a saúde e a qualidade de vida das pessoas a quem prestam cuidados.
A Declaração de Munique foi um primeiro passo de um longo percurso de identificação
e valorização do potencial da enfermagem de saúde familiar. Deste percurso, destacamos
o trabalho desenvolvido por Wright e Leahey (2013) com a sua obra de referência Nurses
and families: a guide to family assessment and intervention onde desenvolvem o Modelo
de Calgary de Avaliação e Intervenção Familiar e que conta com inúmeras atualizações
e guias práticos de implementação. Por seu turno, o trabalho desenvolvido pela
International Family Nursing Association (IFNA) tem contribuído para a divulgação de
toda a dinâmica de prática clínica, de ensino e de investigação de enfermeiros de família
de todo o mundo. A par destes trabalhos, o Journal of Family Nursing tem cumprido a
sua missão de divulgar entre investigadores de todo o mundo, o conhecimento sobre
família, promovendo e difundindo práticas mais consentâneas com as atuais necessidades
das famílias e dos enfermeiros de família.
No contexto nacional, apesar do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro –
REPE e, posteriormente o Regulamento de Competências do Enfermeiro de Cuidados
Gerais considerarem a família como alvo dos cuidados, a par do individuo e da
comunidade, é com a proposta de criação da especialidade de enfermagem de saúde
familiar que este percurso ganha novo ímpeto.
Tal como consta no Regulamento n.º 126/2011 e, de acordo com a proposta do Colégio
de Especialidade de Enfermagem Comunitária (Ordem dos Enfermeiros, 2010), o
enfermeiro especialista em saúde familiar deverá apresentar um conjunto de
competências clínicas especializadas que compreende: (i) cuidar da família como unidade
de cuidados, promovendo a capacitação da mesma, face às exigências e especificidades
do seu desenvolvimento; e (ii) prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo
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de vida da família, ao nível da prevenção primária, secundária e terciária, focalizando-se
tanto na família como um todo, quanto nos seus membros individualmente.
Foram estas as competências que nos nortearam ao longo do estágio e é à luz das mesmas,
e das respetivas unidades de competência, que fazemos a presente reflexão. Contudo, não
apresentamos a descrição das atividades realizadas e as respetivas reflexões de forma
descriminada pelas duas competências, sob pena de perdermos a riqueza e
complementaridade da análise. Na realidade e no contexto, as competências cruzam-se,
sendo difícil explicitar onde terminam as atividades de uma e começam as atividades de
outra competência. Realizámos esta reflexão, descrevendo as atividades desenvolvidas
no âmbito das competências referidas, procurando simultaneamente confrontar o
experienciado com os referenciais teóricos da saúde familiar e da enfermagem de família.
Apesar de termos aporte teórico no âmbito da enfermagem de família resultante da
frequência das unidades curriculares do período teórico que suportam a concretização
deste estágio, confrontámo-nos logo desde o início do estágio com dificuldades que
decorrem da consideração do sistema familiar como alvo dos cuidados, ao invés de um
individuo.
De facto, já no período teórico tínhamos abordado a complexidade que constitui o
processo de cuidados global a um sistema familiar em constante mudança. A este
propósito, recordamos os quatro níveis de enfermagem de família por ordem crescente de
complexidade: (i) a família como contexto do desenvolvimento individual; (ii) a família
como um cliente; (iii) a família como sistema e (iv) a família como uma componente da
sociedade. As quatro abordagens têm implicações no processo de enfermagem às
famílias, e a sua utilização depende de diversos fatores, como o contexto dos cuidados de
saúde, as circunstâncias familiares e os recursos do enfermeiro (Kaakinen, Gedalfy-Duff,
Coehlo, & Hanson, 2010). Ao longo do estágio na USFG, pelas caraterísticas do contexto,
procurámos posicionar-nos nos cuidados considerando a família como sistema.
Nos primeiros dias de estágio, no âmbito do programa de saúde infantil, vieram à consulta
na USFG uma criança de nove meses juntamente com os pais. Nesta consulta, verificámos
que apresentava um crescimento adequado à idade, mas, algumas lacunas ao nível do
desenvolvimento que pareciam preocupar especialmente a mãe. Abordámos alguns
aspetos desenvolvimentais subjacentes a esta idade chave e validamos o conhecimento
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dos pais. Constatámos que a comunicação entre os pais era praticamente inexistente, não
se entreolhavam nem dialogavam. A comunicação com os profissionais era assumida
unicamente pela mãe a. Face a esta situação, percebemos através desse momento, e de
outros posteriores com o pai e a mãe isoladamente e com o casal em conjunto, que o
nascimento da filha tinha despoletado uma série de problemas e conflitos que o casal não
estava a conseguir superar.
Esta situação fez-nos refletir e pesquisar um dos alicerces teóricos da saúde familiar, a
Teoria Geral dos Sistemas (Von Bertalanffy, 1968). Esta teoria é, neste contexto, bastante
pertinente porque permitiu-nos perceber a conceção de família vendo-a como um sistema,
um todo e indivisível. Sendo um sistema, um conjunto de elementos em interação
dinâmica (Von Bertalanffy, 1974), o estado de cada membro da família é condicionado
pelo estado dos restantes e vice-versa. Por outras palavras, uma alteração num membro
da família (neste caso o nascimento da criança) potencia uma mudança nos outros
(Relvas, 2000) e, por sua vez, no sistema familiar como um todo, resultando em melhor
ou pior funcionamento familiar (Kaakinen & Hanson, 2010).
A situação conduziu-nos, igualmente, a uma reflexão sobre a complexidade do sistema
familiar e o conceito de causalidade circular, adotado também pela Teoria Geral dos
Sistemas. Por oposição à causalidade linear, a relação direta entre causa/efeito, as
interações entre os membros da família, baseiam-se em processos de causalidade circular,
designados por ciclo de retroação ou feed-back (Von Bertalanffy, 1968). Neste caso, o
nascimento da criança originou uma série de dificuldades conjugais (relacionadas com o
pouco tempo que dispunham para estar juntos, dificuldades de gestão financeira, sensação
de intromissão de ascendentes/outros familiares nos cuidados ao bebé, entre outros).
Contudo, estes problemas conjugais originaram, por sua vez, algumas lacunas no
desenvolvimento da criança, nomeadamente pela dificuldade em gerirem o tempo
necessário para estimularem a criança. O ciclo de retroação é, neste contexto familiar, de
feed-back negativo.
As mudanças ocorridas neste sistema familiar desde a sua criação foram evoluindo no
sentido da sua complexificação. Neste sentido, o contributo das teorias do
desenvolvimento, nomeadamente a do ciclo vital (Relvas, 2000), ou seja uma sequência
previsível de transformações na organização familiar, reveste-se de particular relevância.
Esta sequência é concretizada em diferentes etapas. De acordo com Relvas (2000), o Ciclo
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Vital integra as tarefas desenvolvimentais inerentes a cada uma das transições que
decorrem do processo evolutivo ao longo do seu desenvolvimento e são as seguintes: (i)
formação do casal; (ii) família com filhos pequenos; (iii) família com filhos na escola;
(iv) família com filhos adolescentes e (v) família com filhos adultos. Esta classificação
aplica-se à família nuclear, desde a sua formação e evolução, a partir do nascimento do
primeiro filho. Apesar do nascimento de outros filhos originar processos de reestruturação
para integrar o novo elemento, é com o primeiro que as transições são vivenciadas como
marco de desenvolvimento sobre o impacto destes processos na organização familiar
(Figueiredo, 2012).
O ciclo Vital é um normativo que pressupõe algum discernimento no momento da sua
utilização. No caso da família em apreço, realizámos a avaliação do desenvolvimento de
acordo com o ciclo vital proposto por Relvas (2000) e classificámo-la como família com
filhos pequenos. De acordo com a autora, nesta etapa a díade alarga-se em tríade e a
revolução afetiva dos pais é acompanhada por uma redistribuição de papéis, funções e
imagens identificadoras a três níveis fundamentais: no seio do próprio par, nas relações
entre os esposos e as famílias de origem e nas relações com a rede social de suporte
(Relvas, 2000). Foi a partir destes fundamentos que constatámos que esta família não
tinha conseguido cumprir com sucesso esta tarefa de desenvolvimento, designadamente
ao nível dos focos

papel parental e, com maior relevância, no processo familiar

(dimensões: comunicação familiar, coping familiar, interações de papeis familiares e
relação dinâmica).
Face aos focos e respetivos diagnósticos e analisando a história desta família, quisemos
compreender como se posicionava relativamente às tarefas da etapa anterior: Na
formação do casal, a fase em que a família “nasce” e o casal define as linhas da sua
construção, a primeira grande função do casal é a criação de um sentimento de pertença
que se traduz numa relação conjugal mutuamente satisfatória (Relvas, 2000).
A este nível, detetámos que, já nessa fase, o processo familiar era disfuncional. Tendo
por base uma narrativa retrospetiva, o casal relata, através de alguns exemplos que
apresentava uma comunicação familiar não eficaz e uma interação de papéis familiares
não eficaz. Para realizar esta avaliação, agendamos uma consulta na USF com cada
elemento do casal isoladamente. Após termos obtido alguns dados de avaliação,
programámos uma consulta conjunta no contexto domiciliário. Pareceu-nos que este
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contexto, por ser natural, facilitou a expressão mais clara dos sentimentos dos membros
do casal e permitiu planear intervenções mais adequadas à condição da família.
A partir dos discursos retrospetivos do casal, denotámos que esta família já na etapa da
formação do casal apresentava alguns fatores de risco apontados por Relvas (2000) com
base nos trabalhos desenvolvidos por Carter e McGoldrick (2005), designadamente: (i) o
casal é, de forma parcial, financeiramente dependente da família de origem; (ii) os
backgrounds familiares de cada um dos elementos do casal são significativamente
diferentes e (iii) o casal reside extremamente perto dos progenitores maternos e a uma
grande distância da família de origem paterna.
À luz do conceito de ciclo de vida familiar, uma família saudável é aquela que conclui
com sucesso as suas tarefas de desenvolvimento. Face aos diagnósticos identificados,
algumas das intervenções realizadas foram bem-sucedidas. São exemplo disso: a
promoção expressiva de emoções em momentos bem definidos do casal (só para o casal),
a definição de limites menos permeáveis para com a família de origem materna, o
planeamento de rituais familiares de cariz cultural e social durante os tempos livres, a
colaboração na identificação dos papéis familiares nomeadamente ao nível do papel de
gestão financeira e do papel de cuidado doméstico.
A dimensão estrutural foi também amplamente avaliada, aliás um dos primeiros itens a
ser avaliado. Assim, tivemos em linha de conta, a composição da família, quem faz parte
dela, qual o vínculo afetivo entre os seus membros e com os indivíduos e grupos que
rodeiam o sistema familiar e, por fim, qual é o seu contexto (Wright & Leahey, 2013).
Recorremos ao genograma por constituir um diagrama sistémico que permite num relance
a descrição da configuração atual do sistema familiar e os padrões passados da família de
origem. Uma vez que o sistema de informação da USFG não sustentava a construção
deste mapa, optámos por construí-lo num suporte informático nosso, de modo que quando
algum membro da família recorria à USFG, no âmbito das diferentes consultas
programadas, tínhamos desde o início da consulta este mapa orientador.
Este momento constituiu também uma oportunidade de atualizar o genograma. Esta
prática foi apreciada e considerada de grande relevância e utilidade pelos enfermeiros da
USFG. Com base nas mudanças que são operadas na família, reconhecemos esta
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ferramenta um mapa inacabado que foi sendo atualizado à medida que íamos obtendo
mais dados.
Com determinadas famílias, conseguimos que alguns elementos da família em conjunto
construíssem a base do genograma. Esta atividade realizada em família foi muito
apreciada e referida como promotora de coesão intergeracional e entre os vários
subsistemas famíliares.
Ainda no que diz respeito à dimensão estrutural, recorremos igualmente ao ecomapa. O
ecomapa é uma ferramenta valiosa para ajudar os enfermeiros a avaliarem os sistemas de
suporte social, reais ou potenciais, da família (Gottlieb, 2016). Para o construir, este
instrumento requereu um conhecimento mais aprofundado da família. Foi possível
realizá-lo com mais facilidade no contexto domiciliário, por ser muitas vezes patente a
rede social de suporte, quer informal (vizinhos, família alargada), quer formal
(Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS que realizam a distribuição das
refeições, auxiliam nos cuidados de higiene às pessoas com dependência, entre outros).
No decorrer da realização do ecomapa, o enfermeiro pode usar esta oportunidade para
explorar as forças e recursos da família, a qualidade das suas relações e a capacidade para
pedir e procurar ajuda (Gottlieb, 2016).
Uma vez que o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) foi coconstruído e validado pela investigação desenvolvida no contexto dos Cuidados de Saúde
Primários - CSP (Figueiredo, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2011), recorremos aos
diversos instrumentos inscritos na operacionalização deste modelo que nos pareceram
mais adequados para cada família, tais como: a Escala de Graffar adaptada (Amaro,
2010), a Psicofigura de Mitchel (Caeiro, 1991), Escala de Readaptação Social de Holmes
e Rahe (Holmes & Rahe, 1967), a Escala de Apgar Famíliar de Smilkstein (Smilkstein,
1978, 1984; Smilkstein, Ashworth, & Montano, 1982); e a Family Adaptability and
Cohesion Scale, versão II (Olson, 2000; Olson & Gorall, 2006; Olson et al., 1992).
Após a identificação e validação das necessidades e problemas percecionados pela família
torna-se possível o estabelecimento das prioridades, a especificação dos resultados
prováveis e a definição de intervenções específicas conducentes aos objetivos celebrados
com a família (Figueiredo, 2012). No planeamento das intervenções, destacamos a
relação colaborativa que estabelecemos com a família e que constitui um fator chave para
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o sucesso das intervenções de enfermagem. A família deve ser incluída deliberadamente
no planeamento e prestação de cuidados, de forma a respeitar os recursos internos da
família e simultaneamente dar-lhe apoio para encontrar soluções que lhe permita
restabelecer o equilíbrio (Figueiredo, 2012), numa perspetiva de autodeterminação da
família (Friedman, Bowden, & Jones, 2003).
É disso exemplo a relação de parceria que procurámos estabelecer no caso de uma família,
em que uma mãe procurou a enfermeira de família porque estava bastante preocupada
com a obesidade do seu filho adolescente. Da avaliação que realizámos, constatamos que
os três elementos da família (pai, mãe e filho) tinham obesidade ou excesso de peso.
Todos os membros sentiam a necessidade de mudança neste âmbito. Em discussão aberta
com os três, adequamos em conjunto e por consenso, um plano de intervenção no âmbito
do regime alimentar e atividade física. A definição mútua de objetivos não trouxe
resultados satisfatórios a curto prazo, dentro do limite temporal que tínhamos
estabelecido. Percebemos que a família precisava de mais tempo para integrar a
concretização dos objetivos. Realizámos um segundo encontro conjunto, desta vez no
domicílio. Neste contexto privilegiado, foi possível acrescentar e adequar alguns detalhes
ao planeamento que tínhamos feito inicialmente.
Quando terminámos o estágio, começamos a vislumbrar alguns efeitos, percecionados
como muito positivos pela família. A enfermeira de família agendou posteriormente (após
o final do nosso estágio) uma visita domiciliária num período em que os três se
encontravam em casa para realizar um balanço dos resultados e dar continuidade a este
planeamento. Globalmente, pensámos que esta estratégia foi promotora do fortalecimento
familiar, e melhorou em parte a perceção que a famílias tinha sobre as suas próprias
capacidades.
Esta situação fez-nos, igualmente, constatar a enorme dificuldade dos enfermeiros de
família em agendarem visitas domiciliárias. Isto deve-se sobretudo há falta de viaturas
disponíveis para a utilização dos enfermeiros na USFG. Esta dificuldade agrava-se
quando pretendem planear uma visita domiciliária, num horário compatível com a
presença de todos os membros da família em casa (final da tarde). A este propósito, no
estabelecimento de alguns critérios orientadores do trabalho colaborativo com as famílias,
Friedman (2003) definiu o seguinte: se a abordagem vai de encontro às forças da família
e de cada um dos seus membros individualmente; se está de acordo com as capacidades
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da família; se existe comprometimento da família com o plano; se os recursos são os
adequados para a concretização do plano e, por último, se os membros da família
responderam positivamente a estas questões.
No âmbito da avaliação das forças da família, sucedeu uma situação que foi para nós
particularmente desafiadora. Recorreu a uma primeira consulta de saúde materna uma
jovem de 26 anos, grávida de 10 semas, que vivia com um filho mais velho de 4 anos.
Apesar de esta família constar na lista de utentes da enfermeira que acompanhámos, esta
possuía escassa informação sobre aquela. Resumidamente, percebemos que se tratava de
uma gravidez não planeada de uma jovem que se dedicava à prostituição. Com inúmeros
parceiros sexuais, não soube identificar a paternidade do bebé. Tinha recorrido à USFG
não para vigiar a gravidez (a gravidez anterior não tinha sido vigiada) mas porque
apresentava uma sintomatologia que a incomodava profundamente: tinha alucinações
visuais, auditivas, gustativas, olfativas e táteis. Não tinha rede social de apoio,
apresentava baixos recursos económicos
Perante uma situação tão complexa, num primeiro momento foi realizado o
encaminhamento para a consulta de psiquiatria e o contacto para a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) no sentido de se avaliar a situação do filho de
quatro anos. Contactámos igualmente a assistente social para se averiguar a situação
social e económica. Agendámos para o dia seguinte um momento para sistematizarmos e
avaliarmos com detalhe outras caraterísticas da família.
Da avaliação que efetuámos, um aspeto que se destacou foi a adequação do papel parental
a diferentes níveis. De facto, a criança nunca tinha sido referenciada à CPCJ e do Jardim
de Infância que a criança frequentava foi-nos transmitido que esta era bem cuidada e que
a mãe apresentava papel maternal adequado. Da consulta de psiquiatria, foi-lhe
diagnosticada uma psicose esquizofrénica. Iniciou psicofármacos e as alucinações foram
desaparecendo gradualmente.
Este caso remeteu-nos para as orientações de Wright e Leahey (2013) que sugerem a
identificação das forças de uma família, listando-as lado a lado com os problemas,
permitindo uma visão equilibrada e evitando que os enfermeiros se deixem cegar pelos
problemas, percebendo que cada família tem as suas forças, mesmo em situações de
grandes dificuldades. Nesta mesma linha e, sem subestimar a identificação de
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diagnósticos que realizámos, recorremos ao Cuidar em Enfermagem Baseado nas Forças
(Gottlieb, 2016), uma abordagem que preconiza a mobilização, capitalização e
desenvolvimento de forças1 para promover a saúde.
De acordo com esta abordagem, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para
trabalhar com as forças da família. Procurámos pôr em prática algumas, nomeadamente:
um inventário das forças já existentes (neste caso, para além do papel parental,
identificámos que o papel de cuidado doméstico era desempenhado de forma eficaz,
inclusivamente estimulava o filho a participar nessas atividades); questionar a pessoa
acerca das suas forças e recursos (face a esta questão a jovem respondeu que se esforçava
por ser uma boa mãe); partilhar as observações das forças com a pessoa (através de
exemplos concretos apontamos-lhe a importância das forças identificadas para a saúde e
bem-estar do seu filho); evitar rotular e realizar juízos de valor acerca da pessoa (apesar
da complexidade da situação, ao não rotularmos a pessoa, pudemos ver os problemas mais
claramente e capitalizar as forças desta família); elogiar (mesmo no meio desta crise,
quando elogiamos a mãe sobre o que estava a fazer bem conseguimos contrabalançar os
sentimentos de desespero e impotência que a jovem referia, parecendo adotar uma atitude
de maio autoconfiança)
Ao longo do estágio, contactamos algumas famílias a quem, por diferentes motivos,
realizámos apenas uma avaliação inicial, não tivemos oportunidade de percorrer mais
fases do processo de enfermagem. Nestes casos, trabalhámos com os respetivos
enfermeiros de família alguns diagnósticos e um planeamento definido a priori passível
de ser negociado com a família.
Em suma, reconhecemos que as competências que desenvolvemos ao longo deste estágio
estão intimamente relacionadas com as diferentes oportunidades proporcionadas pela
USFG. Enquanto responsáveis pelo nosso processo de aprendizagem, consideramos que
nos esforçamos por estar bem preparados para fazer face às situações desafiadoras com
que nos fomos confrontando, aliando e cruzando a pesquisa e o estudo, com o beber da
experiência dos diferentes profissionais da equipa e das famílias.

1

À luz desta abordagem forças são recursos inestimáveis de poder e energia, que residem na pessoa ou unidade (família, comunidade),
e podem ser evocadas para fazer face aos desafios da vida e desenvolver oportunidades.
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CAPITULO II – ESTUDO EMPIRICO

1.

Contextualização do estudo

O estudo que nos propusemos desenvolver ao longo da realização do nosso estágio - As
Transições ao Longo do Ciclo de Vida Familiar: Famílias com Filhos na Escola emergiu, por um lado da necessidade que sentíamos em aprofundar e realizar um estudo
empírico no âmbito do desenvolvimento familiar, designadamente do ciclo de vida
familiar. Por outro lado, correspondeu a uma inquietação de alguns enfermeiros do
contexto. Segundo estes profissionais, a consulta de saúde infantil correspondente à idade
chave dos 5/6 anos, podia ser mais desenvolvida nomeadamente no âmbito dos desafios
que a entrada da criança para a escola confronta o sistema familiar e das necessidades que
sentem as famílias nesta fase de transição.

Avaliação do Desenvolvimento Familiar
Os modelos de avaliação familiar constituem uma abordagem sistemática e um quadro de
referência das práticas, cujos benefícios são: (i) assegurar que as necessidades de família
são levantadas; (ii) diagnosticar eventuais lacunas nos planos de intervenção familiar, (iii)
oferecer múltiplos suportes e recursos à família (Kaakinen, Hanson, & Denham, 2010).
O Modelo Calgary de Avaliação Famíliar (MCAF) desenvolvido por com Lorraine
Wright e Maurren Leahey da Universidade de Calgary (Canadá), em 1984, é amplamente
utilizado por enfermeiros e por outros profissionais da área da saúde e da educação, tendo
sido adotado por diferentes escolas de enfermagem (Wright & Leahey, 2013). O quadro
teórico do MCAF é uma estrutura multidimensional e integrada, baseado nas teorias: pósmoderna, geral dos sistemas, da cibernética, da biologia da cognição, da comunicação e
nos fundamentos teóricos de mudança.
Originalmente adaptado de uma estrutura de avaliação de Tomm e Sanders (1983), foi
sendo sucessivamente atualizado, mantendo, contudo, a estrutura básica que podemos
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verificar através do diagrama ramificado apresentado na Figura 1. Este modelo integra
três categorias principais: (i) estrutural; (ii) desenvolvimental; (iii) funcional.
Figura 1 - Diagrama ramificado do Modelo de Calgary de Avaliação da Família (Wright & Leahey,
2013)

No que concerne à avaliação do desenvolvimento, esta permite avaliar o estadio do
desenvolvimento da família relativamente às etapas do ciclo de vida familiar O
desenvolvimento familiar é um conceito abrangente, que se refere a todos os processos
de evolução transacional, associados ao crescimento da família e, por isso, exclusivos de
cada família. É modelado pelos acontecimentos da vida quotidiana, previsíveis e
imprevisíveis, e pelas diferentes formas de pressão social.
O ciclo vital refere-se à trajetória típica que a maioria das famílias percorre. Conhecer as
fases e as tarefas de desenvolvimento correspondentes pode ajudar o enfermeiro a orientar
as famílias relativamente às exigências específicas de cada fase e, em situações de
transição, antecipar cuidados inerentes á fase seguinte.
A Teoria das Transições, proposta por Meleis (1997, 2010; 2000; 2011) constitui um
paradigma de investigação, ensino e prática de enfermagem em todo o mundo, considera
que assistir as pessoas em processos de transição constitui o papel mais relevante da
disciplina de enfermagem. Á luz desta teoria, os enfermeiros têm como missão ajudar as
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pessoas a gerirem as transições ao longo do ciclo de vida. O cuidado envolve o período
antecipatório, a preparação para a mudança de papéis e a prevenção dos efeitos negativos
da transição. Os profissionais são, assim, desafiados a compreender os processos de
transição e a desenvolverem cuidados que ajudem a alcançar o equilíbrio e o bem-estar
consonantes com o projeto de saúde individual (Meleis et al., 2011).
Meleis (2010) alarga o âmbito da transição para aplicar este conceito, não só ao individuo,
mas também à família. Assim, as transições familiares são vitais para a prática de
enfermagem e têm consequências profundas relacionadas com a saúde das pessoas e das
famílias (Meleis et al., 2000). De acordo com a sua natureza, quer se trate de uma
transição de desenvolvimento ou situacional, estes acontecimentos indicam a necessidade
de uma reorganização nos papéis e nas tarefas de cada elemento e da família na sua
globalidade, e despertam o enfermeiro para o risco de ocorrerem situações na família, que
põem em causa o seu equilíbrio e funcionamento.
Numa visão longitudinal da família, o ciclo de vida familiar refere-se aos aspetos comuns
e gerais do processo desenvolvimental (Figueiredo, 2012). Duvall (1954; 1985) foi a
primeira autora a classificar o percurso da família em estádios do ciclo de vida, tal como
podemos constatar pela leitura da Quadro 1. Apesar de terem passado mais de 60 anos
desde a sua primeira classificação, muitos autores ainda lhe reconhecem validade nos dias
de hoje (Kaakinen & Hanson, 2010), muito pelo valor inédito do seu trabalho de
sistematização das teorias vigentes.
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Quadro 1 – Ciclo de Vida Familiar segundo Duvall (1985)

Fases do ciclo de vida
familiar
Família sem filhos (do
casamento ao nascimento do
1.º filho)

Tarefas necessárias ao desenvolvimento familiar
Estabelecimento de um casamento mutuamente satisfatório
Preparação para uma gravidez e para o nascimento do 1.º filho (funções
parentais)
Consolidação das novas relações familiares

Família com filhos pequenos
(do nascimento do 1.º filho à
idade pré-escolar, 3 anos)

Preocupação com a educação dos filhos
Conseguir adaptar a casa a contento quer dos pais quer dos filhos

Família com filhos em idade
pré-escolar (da idade préescolar até à entrada na escola,
6 anos)

Corresponder às necessidades e interesses dos filhos, estimulando a
descoberta de novos horizontes
Como pais, adaptarem-se ao desgaste físico e à falta de intimidade

Família com filhos em idade
escolar (da entrada na escola
até à adolescência, 13 anos)

Ser capaz de integrar os filhos na comunidade escolar
Encorajar os filhos a terem sucesso escolar

Família com adolescentes (da
saída da escola ao início de
estudos superiores, 20 anos)

Contribuir para o equilíbrio entre a liberdade e a emancipação nos
adolescentes
Procura de novas áreas de interesse e mesmo carreiras profissionais para
além da educação dos filhos

Família com filhos adultos
jovens (os filhos saem de casa)

Dar assistência adequada e proporcionar rituais apropriados à saída dos
filhos à procura de trabalho, para o serviço militar, para casarem, etc.

Família na meia-idade
(entre a saída do último filho e
a reforma)

Reconstrução da relação matrimonial
Manter relações intergerações

Família idosa
(da reforma à viuvez)

Conseguir adaptar-se à viuvez e a viver só
Reagir bem à situação de reforma
Ser capaz de deixar a casa de família ou adaptá-la às suas necessidades
atuais

Num passado mais recente, Relvas (2000) apresentou uma proposta de um ciclo de vida
familiar que designou de ciclo vital. Definiu um percurso baseado em 5 etapas: (i)
formação do casal; (ii) familia com filhos pequenos; (iii) familia com filhos na escola;
(iv) família com filhos adolescentes e (v) familia com filhos adultos. Durante estas etapas
emergem na família dois tipos de funções, que se vão intercalando ao longo da vida da
família: a função interna que se refere à proteção e desenvolvimento dos seus membros;
e a função externa que se refere ao processo de socialização e transmissão de valores
culturais (Relvas, 2000).
Esta classificação aplica-se à família nuclear, desde a sua formação e evolução, a partir
do nascimento do primeiro filho. Apesar do nascimento de outros filhos originar
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processos de reestruturação para integrar o novo elemento, é com o primeiro que as
transições são vivenciadas como marco de desenvolvimento sobre o impacte destes
processos na organização familiar (Figueiredo, 2012).
Relvas (2000) que propõe um esquema do ciclo de vida familiar, não deixa de tecer
algumas considerações sobre o risco de uma aplicação simplista deste modelo. Para a
autora, é necessário algum discernimento e uma flexibilização na utilização do ciclo vital,
na medida em que ele corresponde á evolução de uma família nuclear típica, não
contemplando uma série de variantes como os divórcios, as famílias monoparentais, as
reconstituídas, as famílias sem filhos, ou as famílias de adoção. Mais recentemente,
alguns investigadores têm equacionado se a abordagem do ciclo de vida familiar se
mantem válida e útil dada a diversidade e complexidade da família na atualidade (Teixeira
de Melo & Alarcão, 2014).
Para colmatar algumas das lacunas apresentadas, desenvolveram-se alguns trabalhos com
o objetivo de definir o ciclo de vida de famílias com situações específicas como, com
casais divorciados (Carter & McGoldrick, 2005), das famílias reconstituídas (Carter &
McGoldrick, 2005), ou de outras situações concretas como as das famílias que vivenciam
a doença oncológica (Johnson, 2003; Perloff, 2004), ou têm doenças genéticas ou
hereditárias (Brouwer-DudokdeWit, Savenije, Zoeteweij, Maat-Kievit, & Tibben, 2002),
das famílias de crianças com necessidades especiais (Turnbull et al., 2007) ou as famílias
de baixos recursos económicos (Carter & McGoldrick, 2005)
A transição da família para a etapa família com filhos na escola implica, segundo
diferentes autores, mudanças desenvolvimentais resultantes da abertura do sistema
familiar ao mundo extrafamiliar (Carter & McGoldrick, 2005; Relvas, 2000). Para a
família, a entrada na escola constitui o primeiro grande teste ao cumprimento da sua
função externa e, através dela, da sua função interna (Teixeira de Melo & Alarcão, 2014).
Esse intruso, não convidado, não se limita a provocar a renegociação das normas
familiares, ele induz outras mudanças que ultrapassam os ajustes formais necessários para
que a criança possa frequentar a escola (Relvas, 2000).
Decorrente deste enquadramento e com a finalidade de contribuir para a avaliação de
desenvolvimento da família com filhos na escola e a uma atualização das tarefas inerentes
ao ciclo de vida familiar, nomeadamente da etapa famílias com filhos na escola, definimos
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como pergunta de partida: “Quais os desafios e tarefas da família que decorrem da
transição da família para família com filhos na escola?”.
Neste sentido, o objetivo geral deste estudo é explorar e descrever as tarefas inerentes às
transições ao longo do ciclo de vida familiar das famílias com filhos na escola. Como
objetivos específicos pretendemos: i) explorar as tarefas inerentes à transição das famílias
com filhos na escola; ii) descrever as tarefas inerentes à transição das famílias com filhos
na escola e iii) compreender as tarefas inerentes à transição das famílias com filhos na
escola.

2.

Metodologia

Para concretizarmos os objetivos propostos adotamos a metodologia qualitativa, com
recurso à técnica de focus group. Esta técnica pareceu-nos a mais adequada para
responder à pergunta de partida, uma vez que permite reunir peritos provenientes do
universo multidisciplinar da saúde e da educação, campos que nos pareceram
imprescindíveis para estudarmos o ciclo vital sob uma perspetiva ampla e global.
Morgan (1997) define focus group como um processo que procura o sentido e a
compreensão de fenómenos, mediante a condução da discussão de um grupo de pessoas
de interesse para o fenómeno em causa. Esta técnica combina as vantagens da observação
– que implica o registo de experiências e reações dos participantes – com as da entrevista
não diretiva. A utilização do focus group requer uma cuidadosa combinação entre os
objetivos da investigação e os dados que pode produzir. Pode ser usada como única
técnica de colheita de dados ou em estudos mistos, cujos dados vão complementar outros
colhidos com uma técnica diferente e, porventura com recurso a uma metodologia distinta
(Krueger & Casey, 2008)
Optámos por seguir as linhas orientadoras de Krueger e Casey (2008), com as etapas
propostas: planeamento, realização das sessões e análise de dados. Acrescentámos um
tópico com considerações éticas subjacentes à adoção desta técnica.
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Planeamento
O planeamento é fundamental nesta técnica, dele depende a qualidade dos dados que
obteremos. Do planeamento consta a definição dos objetivos do estudo, a seleção dos
participantes, o guião das sessões, a equipa de colaboradores, o local de realização e a
forma de recrutamento e incentivos á participação.
Para concretizar o objetivo do estudo - explorar e descrever as tarefas inerentes às
transições ao longo do ciclo de vida familiar das famílias com filhos na escola – definimos
o perfil dos participantes. Considerámos que eles deveriam ser peritos provenientes das
diferentes áreas disciplinares da saúde e da educação e com um contacto próximo com as
famílias com filhos na escola.
Numa lógica colaborativa e de co-construção das tarefas, integrámos pais com filhos na
escola, porque os consideramos parte interessada e interlocutores privilegiados neste
estudo. Estando a fazer este estudo no âmbito do estágio na USF de Gualtar optámos por
convidar os profissionais do contexto da USF (médicos e enfermeiros) e famílias (utentes
da mesma unidade). Os assistentes sociais estão afetos ao ACES Cávado I e os professores
e psicólogo tinham a sua atividade profissional no Agrupamento de Escolas mais
próximo.
No sentido de auscultar um painel alargado de peritos que, segundo Krueger e Casey
(2008), deve situar-se entre seis e doze participantes por sessão, não excedendo cinco
grupos por projeto de investigação, recrutamos dois grupos de participantes que
intervieram em duas sessões de focus group. Na composição dos grupos tivemos em
consideração alguns critérios como equilíbrio entre unidade e diversidade (Galego &
Gomes, 2005), área disciplinar, contexto e experiência profissional. Para incentivar a
participação, oferecemos um certificado de participação no estudo.
Para conseguirmos obter todas as vantagens que esta técnica proporciona, nomeadamente
a interação entre os participantes baseada nos objetivos, construímos um Guião para as
sessões de focus group (Apêndice I). O Guião que construímos não era rígido nem
inflexível, continha temas e questões abertas, algumas sobrepostas para favorecer o
aprofundamento dos tópicos em discussão. Desdobramos as perguntas, noutras mais
concretas, para que sempre que necessário, promovêssemos a discussão centrada nos
objetivos.
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Sessões
As duas sessões decorreram durante o mês de janeiro e fevereiro de 2017, na sala de
reuniões da USFG. Tiveram uma duração de cerca de sessenta minutos. Iniciámos as
sessões com o acolhimento, um momento informal em que apresentámos os participantes
entre si e agradecemos a sua colaboração no estudo.
A moderação das sessões esteve a cargo do investigador principal que assumiu um nível
de envolvimento intermédio (Galego & Gomes, 2005), ou seja, promoveu a participação
e a interação de todos os participantes (evitando a sobreposição de algum dos
intervenientes em relação ao grupo e incentivando a comunicação dos mais inibidos), sem
nunca perder de vista os objetivos pré-definidos. Desde o início, explicámos que com a
sessão não pretendíamos o consenso entre os diferentes participantes. Pelo contrário, as
diferenças eram desejáveis e muito salutares nesta técnica.
As sessões decorreram sem incidentes, os intervenientes demonstraram uma atitude
interessada e participativa. Segundo os participantes, as sessões permitiram-lhes
perspetivar algumas situações que desconheciam e reconstruir os seus posicionamentos
em relação às temáticas abordadas. Constituíram, igualmente uma oportunidade de troca
de contactos profissionais e partilha de experiências.
Para além do moderador, contámos também com um observador que estava desperto para
os objetivos do estudo, disponibilizando-se para algumas tarefas que surgiram no decorrer
das sessões como o acolhimento dos participantes e a tomada de notas ao longo das
sessões.
Participaram neste estudo 16 elementos da equipa multidisciplinar, divididos em dois
grupos que intervieram em duas sessões diferentes. Incluímos elementos da equipa
multidisciplinar com forte ligação à nossa temática por via da prática dos cuidados e/ou
da investigação, bem como pais de crianças com filhos na escola.
Na informação relativa à caracterização dos participantes foram incluídos os dados
relativos ao género, e âmbito de atuação, que descrevemos sumariamente no Quadro 2.
Identificamos os elementos da primeira sessão, designando-os de EA1 a EA8 e da
segunda de EB1 a EB8.
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Quadro 2 - Caraterização sumária dos elementos que participaram no focus group

Elementos
EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EB1
EB2
EB3
EB6
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8

Género

Âmbito de atuação

Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino

Medicina
Enfermagem
Mãe
Assistência Social
Educação
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Educação
Educação
Psicologia
Medicina
Enfermagem
Assistência Social
Mãe
Enfermagem
Pai

Coube ao moderador, coadjuvado pelo observador, o apontamento das falas2

dos

participantes, as expressões faciais, o tom de voz usado pelos participantes, o contexto
das falas e o clima de discussão (Galego & Gomes, 2005). No final da sessão, juntaram
os dados recolhidos por ambos e elaboraram um plano descritivo das falas que consistiu
na apresentação das ideias expressas, bem como os apoios e destaques para as diferenças
entre as opiniões e discursos no focus group (Galego & Gomes, 2005).
Análise dos dados
A análise dos dados numa investigação de natureza qualitativa inicia-se aquando da
colheita de dados, sendo importante que o investigador reveja constantemente os registos
para descobrir os significados e ir esclarecendo o contexto na sua totalidade (Streubert &
Carpenter, 2013).
Os dados que obtivemos através desta técnica foram muito diversificados. Com base no
plano descritivo das falas efetuado, obtivemos o corpus de análise. Recorremos à técnica
da análise de conteúdo proposta por Bogdan & Biklen (2010) para tratar os dados. Com

2

Por indicação da Comissão de ética da ARS Norte, à qual este estudo foi submetido, as sessões não
foram gravadas (inicialmente tínhamos previsto a gravação áudio).
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base nos objetivos definidos e, através de um processo de redução progressiva de dados,
o investigador principal procedeu à análise de informação e identificação das categorias.
A informação ficou arquivada em ficheiros eletrónicos devidamente salvaguardados e
seguros.

Considerações éticas
A salvaguarda da confidencialidade dos dados, o anonimato dos participantes e o uso
exclusivo dos dados recolhidos no âmbito deste estudo foi garantida e salvaguardada.
Obtivemos o consentimento informado de todos os participantes no estudo (Apêndice
II).Tivemos em linha de conta os aspetos éticos subjacentes à utilização da técnica de
focus group referidos por Carey e Asbury (2012), nomeadamente o bem-estar dos
participantes. O moderador responsabilizou-se por atender e interferir adequadamente,
quando as informações se tornassem muito particulares ou mobilizassem sentimentos
desagradáveis (Carey & Asbury, 2012). De qualquer modo, transmitimos claramente no
início das sessões que qualquer dos participantes poderia abandonar o estudo a qualquer
momento.
Obtivemos o parecer da Comissão de Ética da ARS Norte com a referência 5/2017
(Apêndice III)

3.

Apresentação de resultados

Norteados pelo objetivo explorar e descrever as tarefas inerentes às transições ao longo
do ciclo de vida familiar das famílias com filhos na escola, organizamos duas sessões de
focus group.
Após uma primeira leitura dos registos escritos, num segundo momento, as entrevistas
foram lidas por diversas vezes e, a partir daí, procedemos à análise dos dados de acordo
com Streubert e Carpenter (2013). Atribuímos códigos a toda a informação contida nas
mesmas, privilegiando as palavras dos entrevistados (códigos substantivos). Ao longo do
processo de codificação, fomos comparando as categorias entre si, o que nos permitiu
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encontrar novas categorias, características e relações entre elas. Posteriormente, passámos
à criação de grupos ou categorias de dados de acordo com a sua semelhança. A revisão
da literatura e o nosso enquadramento conceptual permitiram-nos encontrar
sustentabilidade para definir as categorias emergentes, que dão maior expressão e
profundidade à análise.
Algumas unidades foram codificadas em mais que uma categoria (Bogdan & Biklen,
2010) o que demonstra a complexidade e articulação dos conceitos subjacentes a esta
temática. As categorias e subcategorias emergentes, que dão maior expressão e
profundidade à análise são apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Categorias e Subcategorias da interpretação das tarefas familiares inerentes à transição
da família com filhos na escola
CATEGORIAS
Gestão do tempo

SUBCATEGORIAS
Rigidez de horário
Acompanhamento dos trabalhos de casa
Tempo em família
Socialização
Rendimento Escolar

Relação família/escola

Responsabilização
Diversificação de interesses

Autonomia da criança

Subsistema conjugal
Subsistema fraternal

Impacte nos subsistemas familiares

De seguida, constam os resultados que permitem uma melhor compreensão desta problemática,
apresentámos os excertos das falas dos participantes que enformam as dimensões e dão
consistência às diferentes subcategorias. Os dados originais (segmentos de texto que se
constituíram unidades de análise) são exemplificados utilizando citações, e as informações
irrelevantes para a categoria em questão foram omitidas e assinaladas com (...).
A categoria gestão do tempo imergiu das falas de praticamente todos os participantes. Neste
estudo, gestão do tempo significa os esforços que os membros da família têm que envidar para
que em tempo útil deem resposta aos desafios que se vão colocando. Desde logo, a rigidez de
horário da criança na escola é superior ao tempo pré-escolar,
“ (…) no pré-escolar já existia um horário que procurávamos cumprir contudo, era mais flexível,
a exigência de pontualidade e assiduidade no primeiro ciclo é bastante superior e os pais têm
noção disso (…)” (EA3)
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Nesta altura, surge frequentemente dificuldade em articular o horário profissional dos pais com o
horário escolar. Para fazer face a esta dificuldade, muitos pais tendem a preencher o horário dos
filhos
“ (…) mesmo correndo o risco de sobrecarrega-los com múltiplas atividades ao final do dia”
(EB1)
para que se adeque ao horário dos pais. Outras famílias recorrem a algum membro da família
alargada, frequentemente os avós,
“ (…) para irem buscar a criança à escola, acompanhá-la e adiantarem algumas tarefas
domésticas (…)” (EB5)
Os pais que têm oportunidade e têm manifestamente vontade de realizar um acompanhamento
próximo dos seus filhos
“ (…) procuram pedir horário compatível ou mesmo redução de horário, assumindo nalgumas
situações, prejuízo profissional (…)”(EA7)
Constituiu um desafio diário para muitas famílias a pontualidade na hora de entrada na escola.
Contudo, a hora de deitar é muitas vezes conturbada e acompanhada de sentimentos de culpa dos
pais por não conseguirem antecipar este momento,
“ (…) não consigo deitar o meu filho antes das 21h30 a 22h mas tenho noção que devia deitarse mais cedo. (…) Precisava de dormir pelo menos 10 horas. Às vezes penso que se ele dormisse
o que devia era mais tranquilo. A falta de sono está-lhe a ser prejudicial”(EA2)
Face à pressão imposta por esta rigidez de horário,
“(…)a família pode sentir-se robotizada. É também preciso ter tempo para não fazer nada (…).
Nesta fase, algumas crianças questionam se já não podem brincar, porque já não têm tempo de
brincar” (EB2)
Nestes casos, uma das intervenções sugeridas consiste em
“(…) ajudar a família a montar um horário onde estejam presentes as rotinas familiares na sua
globalidade e as exigências de cada um dos seus membros individualmente” (EB1)
O tempo de apoio que a criança necessita é muitas vezes dedicado ao acompanhamento dos
trabalhos de casa. Precisamente na entrada para o primeiro ciclo,
“ (…) precisamos mesmo de estar com a criança porque no 1º ano ela ainda não sabe ler os
enunciados dos trabalhos (…) gradualmente ela deve ficar sozinha, pedindo ajuda quando tiver
dificuldades”(EA4)
Para a maioria dos participantes, os trabalhos de casa não deveriam significar um acréscimo
significativo de trabalho para o aluno mas
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“(…) uma forma de ir incutindo hábitos de trabalho em casa (…)” (EA5)
E que deveria restringir-se a 5-10 minutos. Contudo, muitas vezes pela inexperiência da criança
e/ou dos pais,
“ (…) arrasta-se até aos 30 minutos, e esse tempo precioso podia ser dedicado a outras coisas
igualmente importantes (…)” (EA7)
Nos últimos anos do primeiro ciclo, surgem, igualmente, algumas situações em que
“os pais têm bastante dificuldade em acompanhar as matérias, por falta de conhecimento (…)”
(EB2)
O tempo em família, os momentos da família experienciados em conjunto ficam também
condicionados por estas novas exigências. O momento privilegiado para este encontro é a refeição
em família:
“ (…) o jantar é dos únicos momentos em que nos encontrámos todos. Nessa altura procurámos
estar todos sem nada que nos disperse, televisão ou telemóveis. Nem sempre é fácil porque as
pressões são muitas, tentamos pelo menos 20 minutos de refeição por dia” (EA7)
Apesar destes esforços, muitas famílias não conseguem concretizar este momento:
“ (…) poucas vezes estão todos juntos. Na maior parte dos dias, as crianças comem cedo e os
pais só jantam depois de os deitarem (…)” (EB8)
Mesmo os momentos em lazer, na opinião dos participantes
“ (…) devem ser agendados e planeados, de preferência ao ar livre e incluindo atividade física,
para que se realizem e sejam vividos com satisfação. (...) mas tenho a perceção que estas saídas
são muitas vezes adiadas ou anuladas (…) ” (EA7)
O tempo em família, também deve incluir momentos de encontro dos subsistemas conjugal
(saídas do casal), e entre pais e filhos individualmente.
Neste momento de transição, também para a criança, é muito importante perceber como é que a
criança se sente:
“ (…) é importante que os pais conversem sobre o que a criança sente, valorizar o tempo
despendido a conhecer abertamente os filhos. Não tanto o que ele faz ou tem mas como é que ele
é (…)” (EA5)

Outra das categorias emergentes é a relação família/escola que compreende o intercâmbio de
informação e responsabilidades entre as duas entidades no âmbito da educação da criança. Na
opinião dos participantes, a relação família /escola é muitas vezes assimétrica
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“ (..) para o planeamento do ano escolar, incluindo visitas de estudo e área de projeto; os pais
são apenas informados, não são convidados a participar ativamente nessas programações (…)”
(EB1)
Apesar de considerarem que
“ (…) os pais são os primeiros e os principais responsáveis pela educação da criança (…)” (EB3)
essa imposição de regras da escola face à família revela, por um lado um sistema de comunicação
unidirecional (escola – família) em que
“os pais têm muita necessidade de feed-back por parte dos professores” (EA8)
e por outro,
“ (…) o peso que o ambiente escolar, nomeadamente pares e professores tem diretamente sobre
as crianças e indiretamente sobre as famílias (…)” (EA7)
Neste sentido, surgem nesta altura novos processos de socialização. O momento do recreio é
significativamente diferente do período pré-escolar
“ (…) o recreio é um momento de excelência para a socialização mas o controlo dos auxiliares
e professores é menos apertado. É uma altura para a criança desenvolver a sua identidade, sem
se deixar absorver pelo grupo” (EA2)
“ (…) os pais têm que estar atentos e perceber a relação dos seus filhos com os colegas e que
tipo de brincadeiras praticam. As crianças precisam de desenvolver a assertividade na relação
desde muito pequenas (…)” (EB3)
Contudo, a preocupação dos pais nesta fase centra-se muitas vezes no rendimento escolar, ou
seja a classificação decorrente da avaliação feita através de provas ou exames. O rendimento
escolar significa para muitos uma verdadeira forma de escrutínio do seu próprio desempenho
como pais, do seu papel parental.
“ (…) os pais querem cada vez mais saber a evolução académica dos filhos, não tanto o
comportamento ou se os seus filhos estão bem globalmente, e sentem-se avaliados pelas notas
dos filhos (…)” (EB7)
Este foco conduz os pais a incutir nos filhos um estímulo competitivo,
“ (…) procuram que o seu filho seja o melhor, a todo o custo (…)” (EA6)
De acordo com os participantes, os objetivos de rendimento escolar deveriam ser devidamente
adequados às caraterísticas de cada criança e
“ (…) não um estímulo desenfreado à competição. Os pais pensam que desta forma estão a
prepará-los melhor para o futuro, para um mundo competitivo e de grande concorrência” (EA8)
A autonomia da criança é, nesta transição, altamente desenvolvida. Contudo,
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“ (…) muitos pais têm dificuldade em promover a autonomia da criança e tendem a superprotegêla” (EA7)
Sentem até alguma ambivalência porque,
“ (…) se nalgumas situações promovem a autonomia, também se sentem culpados por colocar a
criança em risco ou insegurança” (EA2)
Dentro da margem de autonomia que os pais consideram aceitável e que não coloca as crianças
em risco, a responsabilização reveste-se de enorme relevância,
“ (..) o cumprimento de regras bem definidas mas com amplitude para conferir à criança, no
âmbito dessas regras, a possibilidade de fazer escolhas” (EB5)
A responsabilização por algumas tarefas domésticas simples já deve ser incutida anteriormente,
durante o pré-escolar. Contribuindo para uma melhor gestão do tempo um tempo vivido em
família,
“ (…) a criança deve ser envolvida em pequenas tarefas ou acompanhar os pais noutras de maior
complexidade como cozinhar” (EA6)
“ as tarefas da escola também devem ficar sobre a sua responsabilidade como preparar a
mochila, dar os recados aos pais; bem como as tarefas de autocuidado como tomar banho, vestirse e arranjar-se devem ser entregues à criança” (EA2)
“ (..) a criança deve começar a perceber que o papel dela é essencial e que deve contribuir para
o todo, o bem do coletivo da família (…)” (EA3)
Nesta fase, a escola considera que a criança tem a maturidade suficiente para o seu
comportamento poder ser escrutinado
“ (…) se até agora a criança era agressiva, isso ia-se desculpando ou era levemente sancionado,
agora ela é responsabilizada por esse comportamento”(EA7)
O espírito critico da criança desperta, confrontando os outros quando estes são incoerentes ou
faltam à verdade
“ (…) a criança questiona o comportamento dos pais e não deixa de assinalar um comportamento
pouco apropriado ou não expectável” (EA8)
Com este despertar, surge uma diversificação de interesses,
“ (…) a criança começa a não achar graça a ir ao parque infantil, (…) importa perceber quais
são os seus gostos e aproveitar esta oportunidade por lhe proporcionar visitas culturais,
atividades de solidariedade/sociais ou outras que lhe vão dando abertura e moldando os seus
interesses” (EB8)
Confluindo com o tempo em família, a criança deve ser ouvida no planeamento dos tempos de
lazer da família.
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A entrada do primeiro filho para a escola tem um impacte nos subsistemas familiares. A relação
entre o casal, correspondente ao subsistema conjugal, deve ser reorganizada para permitir
“ a vida do casal, as saídas a dois. Se o casal está bem, proporciona aos restantes elementos da
família as condições para estarem bem” (EB7)
O casal também pode ser assolado com algumas dúvidas no que respeita à escolha da escola que
melhor responda aos seus requisitos. Neste aspeto,
“ (…) é preciso muitas vezes fazer um trabalho de aproximar posições quando existe
discordância relativamente à escola e a assuntos relacionados com a escola. É até interessante
este tema ser abordado na consulta dos 4 anos para que vão maturando este assunto” (EA4)
No que concerne ao subsistema fraternal, os irmãos mais novos podem sentir os efeitos desta
transição. Os mais novos
“sentem que o mais velho é o foco principal da atenção da família, os seus trabalhos de casa e
as suas avaliações” (EA8)
Os pais devem, dentro do possível, integrar os mais novos
“dando aos irmãos alguns trabalhos alternativos para realizarem e ir responsabilizando
gradualmente o irmão mais velho pelas suas tarefas” (EA6)

Apesar de não constituir um objetivo das sessões de focus group, os participantes do âmbito da
saúde insistiram que esta fase é especialmente propícia à mudança de hábitos nocivos por parte
da família. A pretexto da criança e do desenvolvimento do seu sentido crítico, esta fase pode ser
extremamente promissora na promoção de estilos saudáveis da família como um todo e dos seus
membros individualmente.

4. Discussão
Assumimos, desde o início, que tínhamos como objetivo explorar e descrever as tarefas inerentes
às transições ao longo do ciclo de vida familiar das famílias com filhos na escola, no sentido de
contribuir para uma atualização do ciclo de vida familiar. A concetualização do ciclo de vida
familiar iniciou-se nos anos 50 do século XX (Duvall, 1953, 1954), diferentes autores deram
continuidade a estes estudos (Carter & McGoldrick, 2005; Minuchin, 2002; Relvas, 2000),
contudo recentemente os investigadores equacionam a utilização deste normativo ou aconselham
algum discernimento face à diversidade das estruturas familiares do século XXI e dos desafios
que lhes são colocados (Teixeira de Melo & Alarcão, 2014).
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Para alcançar os objetivos enunciados, recorremos à técnica de focus group que revelou potencial
para gerar conhecimento e compreensão do fenómeno em estudo. A discussão que realizámos
segue a sequência dos resultados apresentados, ou seja as categorias: gestão do tempo, relação
família-escola, autonomia da criança e impacte nos subsistemas familiares.
Com a entrada da criança para a escola, a família é confrontada com a necessidade de se
reorganizar em diferentes domínios. De acordo com os participantes, o ajuste deve fazer-se
sobretudo ao nível da gestão do tempo. Nesta fase, a família terá que desenvolver novos padrões
de interação, reorganizando-se de forma a definir quando e quem ajuda a criança nas tarefas
escolares, horas para dormir, tempo para estudar e participação nas atividades escolares
(Minuchin, 2002). De facto, a rigidez de horário que a entrada para a escola acarreta, emerge de
forma quase consensual dos discursos dos participantes. Reportam-se à pouca flexibilidade do
horário de chegada à escola, ao horário das tarefas escolares em casa e à hora de deitar.
Para fazer face a estas exigências, os pais tendem a ajustar o seu horário laboral para que se torne
mais compatível com o horário escolar ou recorrem à sua rede social de apoio, com grande
preponderância para os avós. Este facto vai de encontro ao apontado por Wright e Leahey (2013)
que consideram que nesta fase os membros da família de origem, como os avós, também assumem
novos papéis no âmbito do apoio escolar da criança. Segundo estas autoras, este é um momento
especialmente gratificante porque proporciona aos avós, um contacto mais íntimo com as
crianças, sem a responsabilidade exigida pela paternidade (Wright & Leahey, 2013).
A família vai ter que alterar as suas normas transacionais, expressas nas vivências quotidianas,
renegociando todo um conjunto de aspetos como a concertação de horários e partilha de tarefas
parentais, nomeadamente a definição de quem se encarrega do apoio ao estudo (Relvas, 2000). O
acompanhamento dos trabalhos de casa constitui uma tarefa parental (que pode ser delegada a
outros elementos da rede social de apoio), sobretudo no primeiro ano da vida escolar. De acordo
com os participantes, a programação de um horário com o planeamento das rotinas familiares
conjuntamente com as exigências de cada membro individualmente, pode resultar uma ajuda
significativa.
Com o condicionamento do tempo em família, o momento da refeição (os participantes referemse sobretudo ao jantar) constitui a oportunidade da família se reunir. Apesar do tempo, despendido
em conjunto, revelar-se potenciador das competências sociais e da capacidade de resolução de
problemas (Mactavish & Schleien, 1998), mais de metade dos pais americanos revelaram passar
períodos de tempo insuficientes com os seus filhos (Milkie, Kendig, Nomaguchi, & Denny, 2010).
Os participantes atribuem especial relevância aos momentos de lazer conjuntos. A este respeito,
os resultados de um estudo longitudinal que acompanhou 280 famílias sugerem que, quando estas
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se reúnem em atividades de lazer, isso promove a sua coesão e elas tendem a permanecer juntas
(Hill, 1988). A partilha do tempo de diversão e descanso foi considerada como um fator protetor
da resiliência familiar e promotor do desenvolvimento das competências sociais e cognitivas da
criança, bem como a coesão e adaptabilidade da família (Black & Lobo, 2008).
Os participantes enfatizam, também, a disponibilidade que o casal deve ter para se encontrar num
momento a dois, uma vez que o casal deve planear e desenvolver novos papéis de pai e de mãe,
além dos conjugais e não substituí-los (Wright & Leahey, 2013).
A relação família/escola surge nas sessões como um desafio, a primeira crise de
desmembramento com que a família se confronta, implicando em termos internos a separação e
em termos externos o início da relação com um sistema novo, bem organizado e altamente
significativo (Relvas, 2000). A entrada para a escola traz implícita a abertura dos limites externos
da família e o mundo extrafamiliar vai entrando e adquirindo importância crescente em casa da
família. A escola, este intruso, não convidado, não se limita a provocar a renegociação das normas
familiares; esta renegociação ultrapassa em muito os ajustes formais necessários para que a
criança possa frequentar a escola. (Relvas, 2000)
Os participantes referem que a relação entre estas duas entidades é muitas vezes assimétrica e o
fluxo da informação e poder é unidirecional. A este respeito Relvas (2000) considera que
independentemente dos seus objetivos, as famílias têm que enviar as crianças para a escola e
sujeitá-las às aprendizagens que esta transmite (conhecimentos, valores, normas socioculturais e
educativas). Em termos práticos, as famílias têm que admitir e aceitar os timings que ela impõe
como adequados para a evolução da criança, horários de funcionamento, conteúdos
programáticos, entre outros (Relvas, 2000).
A escola, na opinião dos participantes, deve ser perspetivada como uma poderosa força de
socialização. Os processos relacionais que as crianças estabelecem, designadamente em
momentos, como os recreios (contextos com cada vez menos supervisão de adultos e
profissionais), são um exemplo do agente de socialização que constitui a escola, ao promover as
competências necessárias para o funcionamento numa sociedade complexa, um importante
mecanismo para a transmissão de valores culturais (Relvas, 2000).
O rendimento escolar surge como um dos focos principais da atenção dos pais, uma autêntica
forma de escrutínio do seu papel parental. Wright e Leahey (2013) alertam para o facto de muitas
famílias (sobretudo as pertencentes às classes média e alta) responderem à intensa pressão
proveniente do sistema escolar concentrando-se nos valores de avaliação e produtividade das
crianças. Através de níveis de aproveitamento escolar obtidos por cada aluno, as famílias
confrontam-se com o facto dos seus filhos se situarem de agora em diante, numa escala de
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aptidões e “validade” face às outras crianças, mesmo que estas normas tenham sido definidas
extrafamiliarmente (Relvas, 2000).
O desenvolvimento da autonomia da criança traduz-se numa responsabilização crescente face às
exigências do contexto escolar e das rotinas familiares. De acordo com Figueiredo (2012), a esta
fase estão associadas mudanças significativas que subjazem ao aumento da autonomia da criança,
que implica diversificação dos padrões interaccionais. Wright e Leahey (2013) corroboram desta
opinião, defendem a interdependência como o objetivo central dos pais para ajudarem os filhos a
verem-se a si próprios como parte da comunidade e a viverem cooperativamente com os outros.
Conjuntamente ao desenvolvimento crescente da autonomia, surge uma diversificação de
interesses por parte da criança. Face a esta situação, os pais devem contribuir para o
desenvolvimento da criança, entre outros aspetos internacionais, mediante o estímulo físico e
lúdico da criança (Wright & Leahey, 2013).
Apesar de não corresponder diretamente aos objetivos do estudo, os participantes referiram-se ao
impacte nos subsistemas familiares da entrada para a escola do filho mais velho. Ao nível do
subsistema conjugal, Wright e Leahey são de opinião que este deve continuar a atender às
necessidades pessoais dos cônjuges e da relação. Por outro lado, devem atender às suas novas e
diversificadas responsabilidades como pais. O bom funcionamento deste subsistema, enquanto
subsistema executivo, possibilita aos filhos a experienciarão de situações de poder desigual, de
complementaridade na posição one-down (Relvas, 2000).
Os restantes elementos da fratria também são afetados pelos desafios inerentes a esta nova etapa.
Na perspetiva dos participantes, os irmãos mais novos podem sentir maior indisponibilidade por
parte dos pais, com o irmão em idade escolar a constituir o foco de toda a atenção. Os pais devem
envidar esforços para promover relações próximas e positivas entre a fratria (Wright & Leahey,
2013) indo, assim, de encontro à posição de Minuchin (2002) que considera o subsistema fraternal
um verdadeiro laboratório de vida em comunidade.
Após o confronto dos resultados que obtivemos com diferentes autores, de seguida, faremos uma
síntese das principais conclusões do estudo e das implicações para a prática e para a investigação
decorrentes das mesmas.
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5. Conclusões do Estudo
Com este estudo pretendemos dar um contributo para a atualização do ciclo de vida familiar, num
contexto de diversidade familiar, em que alguns autores equacionam a sua utilização (Teixeira de
Melo & Alarcão, 2014). Considerando a etapa – família com filhos na escola- como a primeira
saída de casa, as tarefas desta fase evolutiva do ciclo vital da família comportam dificuldades e
potencialidades que extravasam em muito o próprio funcionamento do sistema familiar (Relvas,
2000).
Como conclusões deste estudo procurámos responder ao objetivos que nos tínhamos proposto
inicialmente: explorar e descrever as tarefas inerentes às transições ao longo do ciclo de vida
familiar das famílias com filhos na escola.
Emerge, de uma forma muito clara a necessidade de uma reorganização das rotinas da família
tendo em vista uma gestão de tempo que responda à exigência e rigor do horário escolar, bem
como ao acompanhamento da criança nas suas tarefas escolares. Esta gestão do tempo não deve
negligenciar o tempo em família vivido em conjunto, como a hora das refeições e os programas
de lazer. Estes programas de lazer devem responder a uma visão mais alargada e a uma
diversificação de interesses e autonomia por parte da criança. A autonomia da criança gera
igualmente uma diversificação de interesses que reclama respostas culturais e educacionais
adequadas por parte da família.
A relação da família com a escola é mediada por uma diversificação dos processos de socialização
das crianças e por um foco, muitas vezes excessivo, dos pais relativamente ao rendimento e
produtividade escolares. Os participantes e os estudos que consultamos sugerem que os pais
devem ter uma perspetiva mais ampla sobre os indicadores de uma boa adaptação da criança ao
contexto escolar, nomeadamente os processos de socialização com os pares e professores.
A promoção da autonomia da criança surge como uma necessidade inerente ao seu
desenvolvimento e às crescentes responsabilidades – escolares e familiares- que tem que dar
resposta. A criança deve ser gradualmente incluída e responsabilizada sobre as suas tarefas
escolares (realização dos trabalhos de casa, preparação da mochila para o dia seguinte, entre
outros), bem como algumas rotinas familiares associadas à preparação das refeições, tratamento
de roupas, cuidados a animais domésticos e afins.
O impacte desta transição no subsistema conjugal não deve contribuir para um afastamento dos
cônjuges que devem continuar a satisfazer as suas exigências pessoais e conjugais. Ao nível
parental, devem precocemente concertar os valores e os objetivos educacionais e as metas
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escolares. Quando surgem divergências, devem alinhar posições (procurando ajuda se necessário)
de modo que a criança sinta coerência na orientação parental.
Ao nível do subsistema fraternal, os irmãos são afetados por uma concentração da atenção paterna
na criança em idade escolar. Contudo, os pais devem gradualmente ir passando essa
responsabilidade para as crianças (o grau de dificuldade dos trabalhos de casa deve ser adequado
á capacidade da criança de os realizar autonomamente) e equilibrar a sua disponibilidade com os
filhos mais novos.
Em suma, parece-nos que faz sentido continuar a estudar as etapas do ciclo de vida familiar, uma
vez que este normativo compreende algumas tarefas familiares comuns às famílias que
atravessam a mesma etapa e pode contribuir para a superação de algumas das exigências
específicas de cada etapa. Numa perspetiva de saúde familiar, a avaliação da família,
designadamente da sua dimensão de desenvolvimento que abordamos neste estudo, pode ajudar
o enfermeiro de família com orientações a incluir na consulta de saúde infantil dos 4 e dos 5 anos,
bem como noutros contactos com a família quer num contexto de consulta, quer no domicílio.
Apresentamos, de seguida, algumas implicações para a prática, para a investigação e a política
em enfermagem, subsequentes às conclusões obtidas.

Das conclusões às implicações do estudo
Na prática
- A apreciação das famílias pelos enfermeiros de família deve incluir, cada vez mais, avaliações
nos seus domínios estrutural, desenvolvimental e funcional. Sugerimos, neste sentido, que as
equipas não subestimem a dimensão estrutural e recorram, frequentemente, a instrumentos, como
o genograma, o ecomapa e a escala de graffar. A avaliação do desenvolvimento, enquadrando a
família nos estadios do ciclo de vida familiar, contribuirá, também, para a compreensão dos
fatores de stress transicionais e os inerentes a cada etapa. Ao nível funcional, destacamos a
importância de se avaliar, as características da comunicação entre os membros da família, bem
como, a satisfação com a organização do tempo despendido em conjunto, nomeadamente nos
períodos das refeições e nas atividades de lazer em família.
- A realização de um horário com a inclusão das atividades dos membros da família (com grande
preponderância para as tarefas escolares da criança) conjuntamente com as rotinas familiares,
como as refeições em família e as atividades lúdicas, reveste-se de grande relevância num
contexto de maior complexificação e exigência que esta etapa acarreta.
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- As famílias podem necessitar de uma ajuda no âmbito da gestão do tempo. O enfermeiro de
família pode acompanhar a família a esboçar um horário, onde se incluem as rotinas da família e
as novas atividades inerentes a esta transição. As atividades de lazer conjuntas em família também
deveriam ser incluídas neste planeamento pela relevância que demonstraram na promoção da
coesão familiar.
- A família em conjunto com a escola deverão ter uma visão mais ampla sobre as expetativas em
torno do desempenho escolar. Mais que o rendimento escolar, ele deve incluir outras dimensões
como a socialização e a aquisição de novas competências pela criança.
- Dando resposta à crescente autonomia da criança nesta fase, ela deve ser progressivamente
integrada em pequenas tarefas em casa e na escola. Na consulta de saúde infantil da criança aos
5 anos, estes tópicos poderiam ser abordados.
- O domicílio como ambiente natural da família revelou-se o contexto ideal para uma relação de
cuidados entre a família e o respetivo enfermeiro de família. Apesar de muitas vezes não ser viável
a presença assídua do enfermeiro no domicílio, ela deve ser privilegiada em situações de crise
familiar, preferencialmente num momento em que a família esteja reunida.
- Numa lógica de cuidados antecipatórios familiares, sugerimos que as tarefas correspondentes à
fase – família com filhos na escola – que atualizamos neste estudo, (designadamente a gestão do
tempo, a relação família-escola, a autonomia da criança e o impacte desta transição nos diferentes
subsistemas familiares) sejam consideradas no planeamento de diferentes consultas com a família.

Na investigação
- A abordagem do ciclo de vida familiar é por vezes contestada por investigadores de diferentes
proveniências disciplinares. Contudo, na perspetiva da equipa de saúde, este normativo traz
contributos interessantes para o acompanhamento das famílias, na antecipação da transição,
durante e apôs a mesma.
- As fases do ciclo vital têm sido revisitadas por diferentes autores. A fase da formação do casal,
parece-nos de particular relevância por ser o início da história da família, momento em que se
consensualizam valores, expressos em rituais e rotinas familiares que poderão ter um impacte
significativo nas fases posteriores.
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- A investigação de famílias é desafiante, na medida em que estudamos um grupo de pessoas que
funcionam como um sistema complexo. Sugerimos a multiplicação destes estudos que nos
permitam entender e circunscrever este fenómeno.
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SINTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO

Como nota final, não podemos deixar de tecer algumas considerações ao significado que
atribuímos a este percurso de estágio que desenvolvemos. Constituiu um momento com
inúmeras oportunidades de aprendizagem com os diferentes profissionais da unidade e
com a equipa no seu conjunto. Do ponto de vista pessoal, constituiu um momento de um
grande investimento pessoal, pela exigência do número de horas requeridas, pela
preparação do estágio que tínhamos que efetuar no sentido de confrontarmos as situações
que íamos vivenciando com os aportes teóricos que nos foram disponibilizados.
O estágio que realizámos evidenciou capacidade de resposta aos objetivos previamente
definidos, designadamente: (i) cuidar da família como unidade de cuidados, promovendo
a capacitação da mesma, face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento; e
(ii) prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família, ao nível
da prevenção primária, secundária e terciária, focalizando-se tanto na família como um
todo, quanto nos seus membros individualmente.
Suportados pelas teorias do desenvolvimento, ao nível do estudo empírico optámos por
estudar uma etapa do ciclo vital da família, a fase família com filhos na escola. Da colheita
de dados com recurso à técnica de focus group emergiram algumas categorias, cujos
resultados são passíveis de melhorar a intervenção do enfermeiro de família. Assim,
destacamos a importância da reorganização das rotinas da família tendo em vista uma
gestão de tempo mais adequada aos novos desafios que se colocam; a relação da família
com a escola; a promoção da autonomia da criança; e o impacte desta transição nos
subsistemas conjugal e fraternal.
Estes contributos revestem-se de particular importância no âmbito da redefinição das
Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Familiar, aprovadas pela Assembleia Geral da OE em janeiro de 2018 (aguardam
publicação em Diário da Republica). Acrescentaram às competências anteriormente
definidas, a liderança nos processos de intervenção com as famílias, que é exigência ao
futuro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar. Este requisito foi, em larga
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medida, introduzido pelo Position Statement on Advanced Practice Competencies for
Family Nursing 3
Consideramos como limitações o facto de nem sempre termos conseguido estar presentes
em contexto de estágio nos dias em que as famílias que estávamos a acompanhar de forma
mais próxima, recorriam à USFG. Este facto, que adveio da dificuldade em conciliar a
vida pessoal, profissional e académica, conduziu-nos a obstáculos na concretização do
planeamento efetuado.
Para além destes contributos, com este estudo também pretendemos estimular um novo
debate sobre como concetualizar o desenvolvimento familiar no século XXI, no sentido
de captar a essência sobre aquilo que designamos família, respeitando sempre a
diversidade das suas formas (Teixeira de Melo & Alarcão, 2014).

3

International Family Nursing Association (IFNA). (2017). IFNA Position Statement on Advanced
Practice Competencies for Family Nursing. Retrieved from
http://internationalfamilynursing.org/2017/05/19/advanced-practice-competencies

64

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Administração Regional de Saúde do Norte. (2012). Perfil Local de Saúde 2012 - ACeS Braga. In. Porto: ARS
Norte
Amaro, F. (2010). A Classificação das Famílias segundo a Escala de Graffar. Lisboa: Fundação Nossa Senhora
do Bom Sucesso.
Black, K., & Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. Journal of Family Nursing, 14(1),
33-55. doi:10.1177/1074840707312237
Bogdan, R., & Biklen, S. (2010). Investigação qualitativa em educação : uma introdução à teoria e aos métodos.
Porto: Porto Editora.
Brouwer-DudokdeWit, A. C., Savenije, A., Zoeteweij, M. W., Maat-Kievit, A., & Tibben, A. (2002). A hereditary
disorder in the family and the family life cycle: Huntington disease as a paradigm. Family Process, 41(4),
677-692. doi:10.1111/j.1545-5300.2002.00677.x
Caeiro, R. (1991). Registos Clínicos em Medicina Familiar. Lisboa: Instituto de Clínica Geral da Zona Sul.
Carey, M., & Asbury, J. (2012). Focus Group Research. Walnut Creek, CA: Left Coast.
Carter, B., & McGoldrick, M. (2005). The expanded family life cycle: Individual, family and social perspectives.
New York: Allyn & Bacon.
Duvall, E. (1953). Twentieth century changes in American family life. II. Western journal of surgery, obstetrics,
and gynecology, 61(11), 662-672.
Duvall, E. (1954). The physician as marriage and family counselor. Western journal of surgery, obstetrics, and
gynecology, 62(8), 443-452.
Duvall, E., & Miller, B. (1985). Marriage and family Development. New York: Harper&Row Publishers.
Figueiredo, M. (2012). Modelo Dinâmico de avaliação e intervenção familiar: uma abordagem colaborativa em
enfermagem de família. Loures: Lusociência.
Friedman, M., Bowden, V., & Jones, E. (2003). Family nursing: research, theory & practice. Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall/Pearson Education.
Galego, C., & Gomes, A. (2005). Emancipação, ruptura e inovação: o “focus group” como instrumento de
investigação. Revista Lusófona de Educação, 173-184.
Gottlieb, L. (2016). O Cuidar em Enfermagem Baseado nas Forças: Saúde e Cura para a pessoa e família.
Loures: Lusodidacta.
Hill, M. S. (1988). Marital stability and spouses shared time - a multidisciplinary hypothesis. Journal of Family
Issues, 9(4), 427-451. doi:10.1177/019251388009004001
Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research,
11(2), 213-218. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0022-3999(67)90010-4
IFNA Position Statement on Advanced Practice Competencies for Family Nursing. (2017). Pensylvania: IFNA.
Johnson, A. (2003). Cancer and the family life cycle a practitioner's a guide. Psycho-Oncology, 12(7), 742-744.
doi:10.1002/pon.743
Kaakinen, J., Gedalfy-Duff, V., Coehlo, D., & Hanson, S. (2010). Family health care nursing: theory, practice
and research. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Kaakinen, J., & Hanson, S. (2010). Theoretical Foundations for the Nursing of Families. In J. Kaakinen, V.
Gedalfy-Duff, D. Coehlo, & S. Hanson (Eds.), Family health care nursing: theory, practice and research
(pp. 63-102). Philadelphia: F.A. Davis Company.
Kaakinen, J., Hanson, S., & Denham, S. (2010). Family Health Care Nursing: An Introduction. In J. Kaakinen, V.
Gedalfy-Duff, D. Coehlo, & S. Hanson (Eds.), Family health care nursing: theory, practice and research
(4th ed., pp. 3-33). Philadelphia: F.A. Davis Company.
Krueger, R., & Casey, M. (2008). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks:
SAGE.
Mactavish, J. B., & Schleien, S. J. (1998). Playing Together Growing Together: Parents' Perspectives on the
Benefits of Family Recreation in Families That Include Children with a Developmental Disability (Vol.
32).
Meleis, A. I. (1997). Theoretical nursing: development and progress. Philadelphia: Lippincott.
Meleis, A. I. (2010). Transitions theory: middle-range and situation specific theories in nursing research and
practice. New York: Springer publishing company.
Meleis, A. I., Sawyer, L. M., Im, E. O., Messias, D. K. H., & Schumacher, K. (2000). Experiencing transitions: An
emerging middle-range theory. Advances in Nursing Science, 23(1), 12-28.
Meleis, A. I., Simon, M. B., & Topaz, M. (2011). Nursing Theory of the Future: Situation-Specific Theories.
Pflege, 24(6), 345-347. doi:10.1024/1012-5302/a000150

65

Milkie, M. A., Kendig, S. M., Nomaguchi, K. M., & Denny, K. E. (2010). Time With Children, Children's WellBeing, and Work-Family Balance Among Employed Parents. Journal of Marriage and Family, 72(5),
1329-1343. doi:10.1111/j.1741-3737.2010.00768.x
Minuchin, P. (2002). Looking toward the horizon: Present and future in the study of family systems. Retrospect
and Prospect in the Psychological Study of Families, 259-278.
Morgan, D. (1997). Focus Groups as Qualitative Research. Thousand Oaks: SAGE.
Olson, D. (2000). Circumplex model of marital of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22,
144-167.
Olson, D., & Gorall, D. (2006). FACES IV & the Circumplex Model. ST. Paul: University of Minnesota.
Olson, D., McCubbin, H., Barnes, H., Larsen, A., Muxen, M., & Wilson, M. (1992). Family inventories. ST. Paul:
University of Minnesota.
Ordem dos Enfermeiros. (2010). Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em
Enfermagem de Saúde Familiar: Ordem dos Enfermeiros.
Ordem dos Enfermeiros. (2011). Proposta de Programa Formativo da Especialidade de Enfermagem de Saúde
Familiar. In C. d. E. d. E. Comunitária (Ed.): Ordem dos Enfermeiros.
Perloff, J. D. (2004). Cancer and the family life cycle. Families in Society-the Journal of Contemporary Human
Services, 85(2), 282-283.
Relvas, A. (2000). O ciclo vital da família : perspectiva sistémica. Porto: Afrontamento.
Smilkstein, G. (1978). The family APGAR: a proposal for a family function test and its use by physicians. The
Journal of Family Practice, 6, 1231- 1239.
Smilkstein, G. (1984). The Physician and Family Function Assessment. Family Systems Medicine, 2(3), 264-278.
Smilkstein, G., Ashworth, C., & Montano, D. (1982). Validity and reliability of the Family APGAR as a test of
family function. Journal of Family Practice, 15, 303-311.
Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2013). Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo
humanista. Loures: Lusociência.
Teixeira de Melo, A., & Alarcão, M. (2014). Beyond the family life cycle: Understanding family development in
the twenty-first century through complexity theories. Family Science, 5(1), 52-59.
doi:10.1080/19424620.2014.933743
Tomm, K., & Sanders, G. (1983). Family Assessment in a problem oriented record. In J. C. Hansen & B. F.
Keeney (Eds.), Diagnosis and Assessment in family therapy (pp. 101-122). London: Aspen System
Corporation.
Turnbull, A., Summers, J. A., Turnbull, R., Brotherson, M. J., Winton, P., Roberts, R., . . . Stroup-Rentier, V.
(2007). Family supports and services in early intervention: A bold vision. Journal of Early Intervention,
29(3), 187-206. doi:10.1177/105381510702900301
Von Bertalanffy, L. (1968). General Systems Theory: Foundations, development, applicattions. New York: Geoge
Braziller.
Von Bertalanffy, L. (1974). General Systems Theory and Psychiatry. In S. Arieti (Ed.), American Handbook of
Psychiatric (pp. 1095-1117). New York: Basic Books.
World Health Organization. (2000). Munich Declaration. Nurses and midwives: a force for health. In.
Copenhagen: World Health Organization.
Wright, L., & Leahey, M. (2013). Nurses and families: a guide to family assessment and intervention.
Philadelphia: FA Davis Company.

66

APÊNDICES

APÊNDICE I
Guião das Sessões de Focus Group

GUIÃO PARA AS SESSÕES
Técnica Focus Group
Objetivo:


Explorar e descrever as tarefas inerentes às transições ao longo do ciclo de vida
familiar das famílias com filhos na escola.

Data:
Hora:
Local: USF Gualtar
Tempo estimado: 1h30
Participantes:
Moderador: Cláudia Oliveira
Observador: Rafaela Rosário
DISCUSSÃO
Introdução
- Sejam todos muito bem-vindos! O meu nome é Cláudia Oliveira. Quero começar por
vos agradecer terem vindo partilhar connosco as vossas opiniões e reflexões; será
certamente um contributo importante. Para este grupo de discussão, pensamos que seria
uma mais valia convidarmos pessoas com diferentes percursos e proveniências, mas que
têm em comum a experiência de acompanhar famílias com crianças em idade escolar em
contextos diversos. Este aspeto que todos têm em comum é de particular interesse para
esta discussão.
- O objetivo desta discussão é rever as tarefas inerentes à transição da família com filhos
na escola. Nesta discussão não procuramos o consenso, a divergência de perspetivas e
experiências é muito bem-vinda. Como sabemos não existem respostas certas ou erradas,
apenas opiniões diferentes, todas válidas e muito importantes. Peço que exprimam a vossa
opinião, mesmo quando contrária à de outros participantes, e estão à vontade para se

questionarem uns aos outros(as). No entanto, e uma vez que temos o tempo limitado,
temos que procurar não nos dispersarmos.

- Entrega da declaração de participação no estudo e o
- Pedido de consentimento para gravação. Pausa para esclarecer dúvidas e lerem o
documento antes de assinarem
Pedia-vos o favor de se apresentarem, antes de começarmos a discussão.

Tópicos de Discussão:


De um modo geral, desafios que se colocam á família na atualidade.



Especificamente famílias com filhos na escola (exemplificar)



Concretizar por cada área de proveniência dos peritos



Contributos para as diferentes consultas



Síntese Conclusiva



Dar mais uma oportunidade a cada participante para acrescentar ideias ainda não
abordadas

Material necessário para as sessões:
- Café, água &Ca
- Etiquetas com os nomes

Preparar para os participantes:
- Declaração de Consentimento Informado (para assinarem)
- Certificado de presença

APÊNDICE II
Consentimento Informado

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM
INVESTIGAÇÃO

Por favor leia com atenção a seguinte informação. Se considerar que algo está incorreto
ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a
proposta que lhe foi feita, queira por favor assinar este documento.
As transições ao longo do ciclo de vida familiar: famílias com filhos na escola
Este estudo insere-se no Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, da
Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, sob a orientação da Professora Doutora
Conceição Rainho, e com o mesmo pretendemos explorar e descrever as tarefas
inerentes às transições ao longo do ciclo de vida familiar, designadamente das famílias
com filhos na escola. Para o efeito, sentimos a necessidade de realizar grupos de
discussão recorrendo à técnica de focus group. O procedimento de colheita de dados
consiste numa entrevista, sendo os participantes, elementos da equipa multidisciplinar
que trabalha diretamente com as famílias com filhos na escola. Neste sentido
solicitamos o seu consentimento, salvaguardando que serão cumpridos os seguintes
aspetos:
a. As notas das sessões serão destruídas após a sua transcrição e até ao final do
estudo.
b. A participação é de caráter voluntário e garante-se a ausência de quaisquer
prejuízos.
c. É garantida a confidencialidade e uso exclusivo dos dados recolhidos no âmbito
do presente estudo.
d. É garantido o anonimato, não existindo o registo do nome dos participantes
Agradecemos a sua disponibilidade e colaboração!
Cláudia Oliveira (Contactos: TM 968844420 Email coliveira@ese.uminho.pt)
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que
me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade
de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de
consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos
dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para
esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dados
pela investigadora.
Assinatura: _________________________________________ Data: ___/___/______
Este documento é composto por uma (1) página e feito em duplicado: uma via
para o investigador e outra para a pessoa que consente

APÊNDICE III
Parecer da Comissão de Ética

