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RESUMO  

 De acordo com Nobre-Lima, Vale-Dias e Mendes (2012), as crenças parentais sobre o 

desenvolvimento infantil são suscetíveis de influenciar a forma como os pais interpretam o 

comportamento da criança e, por sua vez, o desenvolvimento da criança. Por sua vez, como 

afirmam os autores Ferreira, Veríssimo, Santos, Fernandes e Cardoso (2011), a competência 

parental tem-se como uma auto-perceção dos próprios pais com implicações no comportamento 

dos pais, nas interações pais-crianças e no desenvolvimento e comportamento das crianças. A 

presente investigação tem como objetivo explorar e compreender o conhecimento que os pais 

de crianças em idade pré-escolar com e sem dificuldades de linguagem detêm quanto ao 

desenvolvimento infantil e, ainda, explorar o sentido de competência parental. Pretendeu-se, 

também, estudar a influência das variáveis sociodemográficas (idade e género dos pais, número 

de irmãos da criança e habilitações académicas dos pais) sobre o conhecimento acerca do 

desenvolvimento infantil e sobre o seu sentido de competência parental. 

Participaram 123 mães/pais de crianças em idade pré-escolar (2 a 6 anos de idade), 

através do preenchimento de um questionário sociodemográfico, da Parenting Sense of 

Competence Scale (PSOC) e do Knowledge of Infant Development Inventory (versão 

portuguesa) (KIDI-P). Os resultados permitiram observar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas no nível total de conhecimento parental e sentido de competência 

parental em função das seguintes variáveis: idade e género dos pais, número de irmãos da 

criança e habilitações académicas dos pais. O estudo da relação dos resultados entre os 

instrumentos KIDI-P e PSOC salientou a existência de correlações positivas entre os dois 

instrumentos utilizados. O estudo realizado permitiu perceber que conhecer o quanto os pais 

dominam acerca do desenvolvimento infantil, bem como o sentimento de competência parental 

é fulcral para se conseguir melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos pais às crianças, 

assim como maximizar projetos que apoiem as famílias e crianças expostas a diferentes riscos. 

Foram apresentadas algumas sugestões para investigações futuras. 

 

Palavras-chave: conhecimento do desenvolvimento infantil; sentido de competência parental; 

variáveis sociodemográficas; dificuldades de linguagem; parentalidade.  
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ABSTRACT 

Parental beliefs about child development are susceptible to influence how parents 

interpret the child's behavior and, in turn, the child's development (Nobre-Lima, Vale-Dias, & 

Mendes, 2012). Parental skills are characterized by a self-perception with implications on 

parental behavior, parent-child interactions and children's development and behavior (Ferreira, 

Veríssimo, Santos, Fernandes, & Cardoso, 2011). The purpose of the present research is 

exploring and understanding the knowledge that the parents of pre-school children with and 

without language difficulties have about child development and also explore the sense of 

parental competence. It was also intended to study the influence of sociodemographic variables 

(age, gender, number of siblings of the child and academic qualifications of the parents) on 

knowledge about child development and on their sense of parental competence. 

A total of 123 mothers / fathers of preschool children (2 to 6 years old) participated in 

the study, through a sociodemographic questionnaire, Parenting Sense of Competence Scale 

and Knowledge of Infant Development Inventory (Portuguese version). The results showed that 

there were no statistically significant differences in the total level of parental knowledge and 

sense of parental competence due to the following variables: age and gender of the parents, 

number of siblings of the child and academic qualifications of the parents. The study of the 

relationship of results between the KIDI-P and PSOC instruments emphasized the existence of 

positive correlations between the two instruments used. The study showed that knowing how 

much the parents dominate about child development, as well as the feeling of parental 

competence, has been crucial in order to improve the quality of the services provided by the 

parents to the children, as well as to maximize projects that support the families and children 

exposed to different risks. Some suggestions for future research were presented. 

 

Key-words: knowledge of child development; sense of parental competence; 

sociodemographic variables; language difficulties; parenting. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos vários estudos têm salientado a importância dos primeiros anos de 

vida e a maleabilidade do desenvolvimento humano precoce, como marcos fundamentais no 

desenvolvimento harmonioso infantil (Peixoto, 2007). Ao longo da história da humanidade 

encontram-se registos acerca do fenómeno da linguagem, porém só nas às últimas décadas é 

que aconteceu uma expansão prodigiosa do conhecimento sobre a forma como as crianças 

adquirem e desenvolvem diferentes competências e, em específico, a linguagem (Sim-Sim, 

Silva, & Nunes, 2008).  

 O desenvolvimento tem-se como um processo de crescimento e de mudança tanto a 

nível físico e cognitivo, como a nível emocional e comportamental no decorrer da vida, onde 

em cada fase surgem características específicas (Peixoto, 2007). Tem-se como um processo 

sequencial, contínuo e relacionado com a idade cronológica, pelo qual o ser humano adquire 

um enorme conjunto de competências. De um modo geral, o desenvolvimento caracteriza-se 

como sendo um processo global, o qual não se processa de forma dividida ou segmentada por 

áreas distintas, mas sim de uma forma interativa e global (Barros, Pereira & Goes, 2008).  

Com base na investigação produzida nas últimas décadas, atualmente torna-se possível 

descrever marcos de desenvolvimento motor, linguístico e cognitivo, comparar desempenhos 

em população diversas e estudar particularidades específicas em sujeitos com características 

muito próprias. Contudo, nem sempre esta informação é do conhecimento dos pais, o que 

poderá significar que as práticas parentais não têm beneficiado eficazmente do conhecimento 

científico produzido (Sim-Sim et al., 2008). 

Sob a visão de que os primeiros anos de vida de uma criança têm um impacto 

significativo sobre o seu desenvolvimento e, consequentemente, sobre o seu futuro, importa 

que os pais e/ou cuidadores estejam sensibilizados e tenham conhecimento sobre as diferentes 

fases do desenvolvimento infantil, uma vez que se sabe que o desempenho da parentalidade 

interfere ao nível da saúde e bem-estar, podendo interferir no saudável desenvolvimento 

criança, culminando no aparecimento de problemas de saúde e sociais (Vilaça, 2012). 

A parentalidade assume-se como uma das mais complexas e difíceis tarefas para o ser 

humano. Neste sentido, os progenitores que se demonstram confiantes no papel parental, 

apresentam maior probabilidade de recorrer a práticas educativas adequadas que, por sua vez, 

desencadeiam processos de desenvolvimento positivos na criança (Seabra-Santos et al., 2015). 
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Este trabalho surge, assim, da necessidade de percecionar o conhecimento parental 

relativamente ao desenvolvimento infantil e a eficácia das práticas parentais e, por outro lado, 

perceber se esse conhecimento tem implicações para o desenvolvimento linguístico e a 

satisfação parental quanto aos cuidados que os mesmos prestam para com os seus filhos. Como 

tal, podem-se identificar duas razões principais para a escolha do presente assunto como tema 

de investigação. Em primeiro lugar, reporta-se a motivos do foro profissional, uma vez que as 

perturbações da linguagem na criança têm sido o objeto central na atividade profissional, 

enquanto Terapeuta da Fala. Neste sentido, é expectável que a investigação constitua, num 

quadro de profissionalismo, uma oportunidade de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional 

e uma mais-valia em termos pessoais. Em segundo lugar, por ser uma área que se caracteriza 

pela sua escassez de investigação. 

Como tal, o presente estudo pretende contribuir para o conhecimento do impacto que as 

dificuldades de linguagem podem ter nas dimensões relacionadas com o conhecimento parental 

acerca do desenvolvimento infantil e no desempenho da parentalidade, em específico, no 

sentimento de competência parental. Pretende-se, desta forma, investigar em que medida o facto 

da criança em idade pré-escolar apresentar ou não dificuldades de linguagem, articuladas com 

as variáveis sociodemográficas dos pais, pode ser um fator que se associa ao conhecimento que 

os pais possuem sobre o desenvolvimento infantil e ao sentimento de competência parental.  

A consecução dos objetivos gerais da investigação irá ser concretizada através da 

realização de um estudo quantitativo, dado que assenta na análise estatística de um corpus 

documental constituído por um conjunto de questionários colocados aos pais de crianças com 

e sem dificuldades de linguagem em idade pré-escolar. 

Tendo em consideração as dimensões teórica e empírica, o presente trabalho encontra-

se estruturado em quatro capítulos fundamentais.  

O primeiro capítulo (Parte I) constitui o estudo da arte relativa à revisão da literatura 

acerca da problemática. Esta encontra-se dividida em seis partes fundamentais, a saber: 1) 

desenvolvimento infantil; 2) desenvolvimento neuropsicomotor; 3) perturbações da aquisição 

e desenvolvimento da linguagem; 4) fatores determinantes do desenvolvimento; 5) ambiente 

familiar e desenvolvimento infantil; e, por fim, 6) parentalidade e conhecimento parental sobre 

o desenvolvimento infantil. Em suma, nesta primeira parte, pretendeu-se descrever o período 

de desenvolvimento infantil de uma forma global e a sua caracterização, que constituem as 

diferentes fases do desenvolvimento infantil. Foram, ainda, apresentadas e analisadas os 
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processos e as fases de desenvolvimento das diferentes componentes da criança, assim como 

processos relacionados com a parentalidade e o sentido de competência parental. 

No segundo capítulo do trabalho (Parte II), correspondente à conceção metodológica e 

o estudo empírico, apresenta-se o problema e os objetivos da investigação, o desenho da 

investigação, a amostra e a sua caracterização, a descrição dos instrumentos de investigação, a 

consistência interna dos instrumentos utilizados, os procedimentos utilizados, os procedimentos 

éticos e legais pelos quais a investigação se regeu, os procedimentos de recolha, análise e 

tratamento dos dados. Com o segundo capítulo dá-se conta da metodologia de investigação que 

sustenta o presente estudo, onde foi clarificado o problema e os objetivos de estudo, a população 

e a amostra do estudo, o desenho da investigação, os instrumentos de recolha de dados 

utilizados e todos os procedimentos adotados no estudo (procedimentos éticos e legais; 

procedimentos de recolha de dados; procedimento de análise dos dados). 

Por sua vez, no terceiro capítulo (Parte III), foram apresentados os resultados obtidos 

na presente investigação. Este capítulo é dedicado à apresentação, análise e discussão dos 

resultados, onde se poderá verificar os resultados obtidos, expostos de modo descritivo e com 

os dados quantitativos, de modo a melhor compreender a discussão dos resultados em análise 

com a parte teórica da presente investigação.  

Por fim, no quarto capítulo (Parte IV), procedeu-se à realização da discussão dos 

resultados, tendo por base a literatura referente à temática em questão. Foram, também, 

apresentadas limitações e recomendações para futuras investigações e as considerações finais. 
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1 DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O olhar sobre a infância ao longo dos últimos anos tem vindo a sofrer modificações, 

colocando a temático no centro de várias discussões. No decorrer das últimas décadas 

testemunhou-se uma explosão de conhecimentos sobre a forma como os bebés e as crianças 

aprendem (Rogers & Dawson, 2014). Segundo o investigador francês Philippe Ariés (1983, 

citado por Papalia, Olds & Feldman, 2001), só em meados do século XVII, nas sociedades 

ocidentais, é que as crianças passaram a ser observadas como diferentes dos indivíduos adultos. 

Anteriormente a este momento, as crianças eram tidas, simplesmente, como mais pequenas, 

mais fracas e menos inteligentes, onde nos quadros antigos estas eram retratadas como vestidas 

como os adultos. 

Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, foi um dos primeiros cientistas a realçar 

a natureza desenvolvimentalista do comportamento do bebé. Entretanto, entre os séculos XVIII 

e XIX, ocorreram passos importantes no estudo científico do desenvolvimento da criança, 

sendo que no final do século XX, os cientistas criaram métodos para estudar as crianças (Papalia 

et al., 2001). 

Piaget (1983) apresentou uma contraposição à psicologia tradicional que considerava a 

criança como um pequeno adulto com estruturas intelectuais idênticas ao adulto, pelo que o 

trabalho que lhes era exigido não era compatível com as suas necessidades infantis. Neste 

sentido, Piaget (1983), afirmou que as crianças apresentam estruturas intelectuais e morais 

distintas das dos adultos, sendo que os métodos de educação e as matérias escolares se deveriam 

esforçar para ir ao encontro das diferentes idades das crianças e aos diferentes estágios de 

desenvolvimento. 

Atualmente, a conceção de criança refere-se a uma pessoa em desenvolvimento, que se 

exprime através de comportamentos e respostas resultantes da interação com o meio, sob a 

influência de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não obstante do desenvolvimento 

seguir características universais, verifica-se a existências de uma gama alargada de diferenças 

individuais, que se evidenciam à medida que as pessoas envelhecem e que são resultantes das 

mudanças e interação dos fatores e que na infância aparentam estar associados à maturação do 

corpo e do cérebro (Papalia & Olds, 2000). 

A primeira infância, que é entendida como o período compreendido entre o nascimento 

e os 6 anos de idade, constitui uma etapa central e uma janela inigualável de oportunidades. 

Corresponde a um período crucial no qual ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos 

cerebrais e a aquisição de aprendizagens e capacidades que possibilitarão o aprimoramento de 
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competências futuras complexas (Comité Científico do Núcleo de Ciência pela Infância, 2014). 

Neste sentido, o desenvolvimento infantil pode definir-se como: 

“A construção e aquisição de novas habilidades de forma contínua, 

dinâmica e progressiva para a realização de funções cada vez mais 

complexas. Trata-se de um conceito amplo que engloba o crescimento 

e maturação em diversos contextos” (Comité Científico do Núcleo de 

Ciência pela Infância, 2014) 

 

Ainda, o desenvolvimento, refere-se a contínuas e sistemáticas mudanças que ocorrem 

no indivíduo, desde a sua conceção até à morte (Shaffer & Kipp, 2012). Por sua vez, o 

desenvolvimento neuropsicomotor define-se como o processo no qual sucedem mudanças a 

nível físico, cognitivo e comportamental que decorrem da interação do ser humano com o 

mundo (Eyken et al., 2015). 

A compreensão do conceito “desenvolvimento” de uma forma mais ampla implica 

compreender os processos subjacentes às mudanças desenvolvimentais: maturação e 

aprendizagem. A maturação encontra-se diretamente relacionado com o desenvolvimento 

biológico de acordo com a herança biológica da espécie, sendo esta responsável pelas mudanças 

psicológicas, como a crescente capacidade de nos concentrarmos, de resolvermos problemas, 

assim como de entendermos os pensamentos e sentimentos de outros indivíduos. O programa 

biológico de maturação humana torna-nos capaz de, por exemplo, andar e articular as primeiras 

palavras por volta do primeiro ano de idade, de atingir a maturidade sexual entre os 11 e os 15 

anos (Brentani et al., 2014). 

O segundo processo refere-se à aprendizagem, onde as nossas experiências produzam 

mudanças nos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Um número significativo 

das nossas competências e habilidades não resultam somente do processo de maturação 

(amadurecimento). Aprendemos a sentir, a pensar e a nos comportar de diferentes formas 

através da observação e interação, por exemplo, dos nossos pais, professores, bem como através 

da experienciação. Isto significa que mudamos em resposta ao ambiente em que nos inserimos, 

particularmente como forma de resposta às ações e reações das pessoas ao nosso redor. Importa 

salientar que uma imensa parte das mudanças no desenvolvimento decorrem da junção dos dois 

processos suprarreferidos (Brentani et al., 2014). 

Apesar dos processos fisiológicos e psicológicos associados ao desenvolvimento 

infantil serem os mesmos para todas as crianças, o seu resultado é distinto, pelo que cada qual 
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é semelhante em determinados aspetos, mas única em outros, diferindo, por exemplo, ao nível 

da altura, peso e constituição física, em fatores constitucionais como a saúde e nível energético, 

na inteligência e em características de personalidade e reações emocionais. Os seus contextos 

de vida também diferem: as casas, as comunidades e as sociedades nas quais se inserem, as 

relações que estabelecem, a escola que frequentam e a forma como ocupam os seus tempos de 

lazer. Constata-se, neste sentido, que o desenvolvimento da criança está sujeito a inúmeras e 

distintas influências, onde algumas têm origem no fator hereditariedade (herança genética inata 

que o ser humano recebe dos progenitores biológicos) e outras provêm do ambiente externo (o 

mundo exterior ao self) (Papalia et al., 2001). 

As diferenças individuais evidenciam-se à medida que as crianças crescem e apesar de 

progredirem pela mesma sequência geral de desenvolvimento, observa-se um leque alargado 

de diferenças individuais consideradas normais. Segundo os autores Papalia et al. (2001), as 

oportunidades de desenvolvimento estão relacionadas, não só com a saúde física e mental, mas 

também pelo ambiente sociocultural onde nascem e crescem. Na verdade, o desenvolvimento 

humano depende, por um lado, da hereditariedade e, por outro lado, do ambiente, sendo que 

este último é influenciado pela própria pessoa (Papalia et al., 2001). 

O desenvolvimento integral na primeira infância é crucial, pelo que as experiências que 

neste período ocorrem terão uma influência significativa ao longo de toda a vida do indivíduo, 

seja na área da saúde, seja no seu bem-estar social, emocional e cognitivo (Brentani et al., 2014). 

O desenvolvimento de cada indivíduo caracteriza-se como sendo dinâmico e 

“maleável”. Atualmente, os avanços conseguidos no campo da genética do comportamento 

permitem afirmar que o desenvolvimento humano depende da hereditariedade e do ambiente, 

sendo este influenciado pelo próprio indivíduo. Apesar da inteligência possuir uma forte 

componente hereditária, outros fatores como a estimulação parental, a educação e outras 

variáveis possuem um contributo significativo (Papalia et al., 2001). 

A aprendizagem inicia-se com o começo da vida, porém, especialmente, na primeira 

infância, a aprendizagem é influenciada significativamente por todo o meio onde a criança se 

encontra e no qual interage. A promoção por um desenvolvimento saudável, com adequados 

cuidados nutricionais e de saúde, um programa de educação de qualidade e um ambiente 

familiar afetivo, seguro, estimulante e com relações estáveis, são o alicerce para que cada 

criança alcance o seu potencial máximo e viva bem futuramente (Brentani et al., 2014). 

De um modo geral, cada criança transporta uma bagagem genética, um “código” 

biológico, que não se dita como determinante para a maioria das funções, mas que influencia 
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as respostas às mudanças que ocorrem no meio em que se encontra (Brentani et al., 2014; 

Rogers & Dawson, 2014). 

O desenvolvimento e aprendizagem infantil ocorrem, de forma contínua, nas relações 

que a criança estabelece desde o nascimento, sendo que experienciam e aprendem através dos 

relacionamentos socioafetivos, que influenciam todos as componentes do desenvolvimento 

(Brentani et al., 2014). 

As evidências que resultam de investigações recentes na área das ciências biológicas e 

sociais vêm comprovar que a oferta de condições favoráveis ao desenvolvimento infantil se 

torna mais eficaz e menos dispendioso monetariamente do que reverter os efeitos causados por 

adversidades devido à exposição a condições e contextos desfavoráveis e com um menor 

número de oportunidades. Por um lado, deve-se ao facto do cérebro apresentar maior 

plasticidade nos primeiros anos de vida e, por outro lado, cada conteúdo aprendido em cada 

etapa do desenvolvimento serve de alicerce para as aprendizagens das próximas etapas 

(Brentani et al., 2014). 

De uma forma geral, o desenvolvimento infantil ocorre segundo estádios, de uma forma 

ordenada e previsível e que é determinada intrinsecamente, porém, as forças extrínsecas 

poderão exercer um papel significativo na modelação da velocidade e qualidade do progresso 

do desenvolvimento. Neste sentido, é essencial compreender as etapas do desenvolvimento dito 

normativo e as variações que são consideradas aceitáveis dentro dos padrões de 

desenvolvimento normais para, deste modo, ser possível reconhecer padrões iniciais que são 

patológicos e que poderão indiciar uma possível incapacidade no desenvolvimento (Johnson & 

Blasco, 1997). 

O desenvolvimento é um processo interativo, onde os resultados da vida não são 

determinados unicamente pela carga genética. O ambiente envolvente, nos períodos antes e 

logo após o nascimento, fornece um poderoso leque de experiências que modificam 

quimicamente determinados genes, definindo como e quando são expressos. Como tal, pode-

se comprovar que, enquanto os fatores genéticos exercem influências significativas sobre o 

desenvolvimento humano, os fatores ambientais possuem a capacidade de alterar a herança 

genética (Center on the Developing Child at Harvard University, 2016). 
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2 DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR: CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA ATÉ AOS SEIS ANOS DE IDADE 

 O desenvolvimento psicomotor tem-se como o resultado das transformações que vão 

ocorrendo no ser humano ao longo da vida, que são resultantes de relações e influências 

recíprocas e sistemáticas entre a atividade psíquica e a atividade motora (Fonseca, 2005). 

Os primeiros anos de vida constituem um período de grandes oportunidades no que 

respeita ao crescimento e vulnerabilidade. Neste período as crianças desempenham um papel 

ativo no seu próprio desenvolvimento conjuntamente com os cuidados/adultos que as rodeiam. 

Além disso, as crianças são como aprendizes ativos que se interessam por formar e testar 

hipóteses acerca do mundo, verificando-se que o seu conhecimento aumenta com as diferentes 

interações com objetos e pessoas (Rogers & Dawson, 2014) 

 As últimas décadas de investigação têm vindo a demonstrar que, embora as crianças 

sejam “aprendizes estatísticos”, não aceitam toda e qualquer informação que esteja a seu redor. 

Assim, para que ocorra aprendizagem, a criança deverá estar ativa e afetivamente envolvida 

com o ambiente (Rogers & Dawson, 2014) 

 O desenvolvimento infantil é definido tendo por base diferentes características. Em 

primeira instância, caracterizando-se como um processo contínuo de mudanças na capacidade 

funcional de cada indivíduo. A capacidade funcional refere-se à capacidade de cada indivíduo 

existe, isto é, às mudanças na forma de brincar, de viver e de trabalhar no mundo real. Em 

segundo lugar, o desenvolvimento relaciona-se diretamente com a idade, mas depende somente 

deste fator, ou seja, com o avanço da idade, o desenvolvimento prossegue (Haywood & 

Getchell, 2014).  

 O desenvolvimento pode acontecer de forma mais rápida ou mais lenta em diferentes 

momentos ao longo da vida, sendo que as taxas de progressão podem diferir entre indivíduos 

da mesma idade (Haywood & Getchell, 2014). Segundo os autores Haywood & Getchell 

(2014), o desenvolvimento envolve mudanças sequenciais, pelo que um passo conduz ao 

próximo, de forma ordenada e irreversível. Estas mudanças são resultantes da interação entre 

fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, que se reportam a uma variedade de áreas, onde 

se inclui, a componente física, social, cognitiva e psicológica (Haywood & Getchell, 2014). 

 O primeiro ano de vida é um momento de mudanças significativas, durante o qual os 

bebés, em média, crescem vinte e cinco centímetros de comprimento e triplicam o seu peso. 

Nos primeiros três anos observa-se um crescimento acelerado, ocorrendo mudanças nas 

proporções corporais, juntamente com avanços no desenvolvimento cerebral que integram as 
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vias neurais que regulam o comportamento, permitindo explicar as mudanças significativas na 

coordenação motora, equilíbrio e destreza (Vilaça, 2012). 

 Para Foster-Cohen, Edgin, Champion e Woodward (2007), os três primeiros anos de 

vida, período em que o cérebro passa por um processo de desenvolvimento e amadurecimento, 

verifica-se que é um intervalo de tempo intenso para a aquisição de competências de fala e 

linguagem. Os primeiros sinais de comunicação ocorrem quando uma criança aprende que 

através do choro poderão satisfazer as suas necessidades (e.g. para expressar que tem fome, que 

tem dor). Por volta dos seis meses de idade, a maioria dos bebés consegue reconhecer os sons 

básicos da sua língua nativa (Foster-Cohen et al., 2007). 

 Segundo Sim-Sim et al. (2008), adquirir e desenvolver a linguagem envolve muito mais 

do que a aprendizagem de novas palavras, da capacidade de produção de todos os sons da língua 

ou da compreensão e utilização das regras gramaticais. É um processo complexo, no qual a 

criança, através da interação com outros, constrói, de forma natural e intuitiva, o sistema 

linguístico da comunidade onde está inserida. Simultaneamente, serve-se da língua para 

comunicar e aprender acerca do mundo. Este desenvolvimento processa-se holisticamente, o 

que significa que as diferentes componentes da linguagem (função, forma e significado) são 

aprendidas simultaneamente. Ou seja, à medida que a criança pretende expressar significados 

cada vez mais complexos, esta adquire formas mais elaboradas e usa funções da língua mais 

adequadas ao contexto e aos propósitos pretendidos. (Sim-Sim et al., 2008). 

 O desenvolvimento da linguagem processa-se de uma forma holística e articulada 

durante todo o período da infância, onde se podem distinguir grandes marcos de 

desenvolvimento nesse mesmo intervalo de tempo. Tratando-se de uma aquisição complexa, 

que envolve diferentes componentes, dever-se-á salientar o desenvolvimento fonológico 

(capacidade para discriminar e articular todos os sons da língua), o desenvolvimento semântico 

(conhecimento e utilização do significado dos enunciados linguísticos), o desenvolvimento 

sintático (conhecimento das regras de organização das palavras em frases) e, por último, o 

desenvolvimento pragmático (aquisição das regras de utilização da língua) (Sim-Sim et al., 

2008). 

 Desde o nascimento que existe um desenvolvimento gradual na capacidade da criança 

prestar atenção ao outro e aos objetos, aos objetos e aos outros simultaneamente. Do nascimento 

aos dois/três meses de vida, a criança existe uma crescente utilização de vocalizações, 

essencialmente reflexivas, mas que em quase nada se assemelham à fala (Peixoto & Lima, 
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2009). A partir deste momento, começa a utilizar o palreio1 para interagir com os adultos. Este 

é um período de exploração das capacidades do aparelho fonoarticulatório, pelo que a variedade 

de sons é grande. Até aos seis meses de idade, a criança aprende a reconhecer a voz humana e 

a voz materna, assim como consegue reagir ao próprio nome e a diferentes entoações de carinho 

ou de irritação. Neste período de tempo desenvolve e utiliza vocalizações como forma de 

expressão (palreio, lalação), brincando com os sons durante diferentes interações com os 

interlocutores (Sim-Sim et al., 2008). Dos seis até aos doze meses, coexiste com a fase 

anteriormente descrita e com o aparecimento das primeiras palavras. A criança continua a 

utilizar uma grande variedade de sons, produzidos com diferentes padrões de entoação, dando 

a sensação de que está a desenvolver uma verdadeira conversa (Peixoto & Lima, 2009). 

 As produções vocálicas são utilizadas pela criança como forma da expressão de pedidos, 

dar ordens, perguntar, negar e exclamar. Nesta fase, é desenvolvida a capacidade de 

compreensão de frases simples (particularmente instruções) e observa-se, ainda, a produção de 

palavras isoladas (holófrase) (Peixoto & Lima, 2009; Sim-Sim et al., 2008).  

 Até aos dezoito meses, a utilização de palavras continua a aumentar, verificando-se a 

utilização de um discurso telegráfico (duas/três palavras por frase), assim como a compreensão 

de um leque mais alargado de palavras e de ordens simples. Nesta fase, a criança já é capaz de 

utilizar palavras de forma a formular pedidos, ordens, perguntar, negar e exclamar (Sim-Sim et 

al., 2008). 

 Dos dois aos três anos de idade, compreende um conjunto aumentado de palavras, existe 

uma significativa expansão vocabular e lexical. A produção de frases melhora, verificando-se 

a utilização de pronomes, flexões nominais e verbais e respeito pelas regras básicas de 

concordância. Há a utilização de frases para realizar muitos atos de fala (pedidos, ordens, 

perguntas, chantagens, mentiras), melhoria no controlo do volume, ritmo e intensidade da 

própria voz e a produção e reconhecimento de muitos sons da língua (Sim-Sim et al., 2008).  

 A comunicação entre a criança e o cuidador começa muito antes desta pronunciar a 

primeira palavra e, mesmo nos primeiros meses de vida, os comportamentos vocais são 

interpretados e respondidos de forma contingente pelo cuidador como tendo significado. É 

através desta interação e das respostas que o cuidador dá à criança que, gradualmente, vai 

desenvolvendo a consciência de que os seus comportamentos podem influenciar o 

comportamento dos outros (Peixoto, 2007; Sim-Sim et al., 2008). 

                                                           
1 Sons caracterizados pela sua ressonância nasal, percebidas normalmente como vogais posteriores ou sílabas compostas por consoantes e 

vogais ambas posteriores (/gu/ ou /ku/). 
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 A aprendizagem da linguagem é um processo que se assemelha em todas as culturas, 

seguindo trajetórias idênticas à medida que aprendem a sua língua materna. Aos seis meses as 

crianças conseguem distinguir todo o espectro de sons utilizado em todas as línguas do mundo, 

porém ao primeiro ano perdem muitas destas distinções, focando-se na sua língua. Por volta 

dos dez/doze meses produzem a sua primeira palavra e, meses depois, aprendem que a palavra 

pode ser decomposta em partes mais pequenas (morfologia) e que a palavra é parte constituinte 

de uma estrutura mais complexa – as frases e os enunciados (sintaxe). Ainda, a maior parte das 

crianças experiencia uma explosão de palavras por volta dos dezoito meses, adquirindo, em 

média, nove palavras novas por dia. Aos três anos já é capaz de construir frases complexas e, 

aos quatro/cinco anos, tornam-se mestres no sistema gramatical fundamental da sua língua, 

incluindo flexão verbal, concordância em género, entre outros aspetos (Peixoto, 2007). 

Atualmente, o desenvolvimento da linguagem já não é visto como o simples aumento 

da quantidade do conhecimento linguístico. Acredita-se que é, também, visto como o 

envolvimento das crianças num processo contínuo de reorganização do conhecimento em novas 

representações mentais. Este desenvolvimento centra-se na interconexão dos sistemas 

linguístico, cognitivo e social. Posto isto, podem-se enumerar um conjunto de fatores que 

intervêm no desenvolvimento da linguagem, a saber: genéticos, fisiológicos, neurológicos, 

psicológicos, ambientais, socioculturais, escolares e familiares (Peixoto, 2007). 

 

Quadro 1 - Etapas do Desenvolvimento da Linguagem na Criança: Linguagem Recetiva 

Linguagem Recetiva (Compreensão) 

 

 

 

Nascimento 

– 1 ano 

0-3 meses Reage a sons; localiza a fonte sonora; acalma-se ou sorri 

quando ouve uma voz familiar; reconhece a voz dos pais. 

4-6 meses Reage ao nome; reconhece os familiares; identifica brinquedos 

e objetos comuns; identifica o “não”; reage a diferentes 

entoações; gosta de ouvir diferentes sons (brinquedos). 

7 -12 meses  Identifica familiares, comidas e animais; compreende ordens 

simples (e.g. “dá”, “diz adeus”), verbos de ações (e.g. brincar, 

comer, dormir, tomar banho); identifica imagens e algumas 

partes do corpo. 
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1-2 anos Conhece a função de objetos mais comuns; compreende perguntas simples (e.g. “tens 

fome?”); compreende ordens mais complexas (e.g. “chama o papá para comer”); gosta 

de ouvir histórias, canções e rimas. 

2-3 anos Compreende ordens mais complexas (e.g. “Pega no brinquedos e põe na caixa”); 

identifica conceitos opostos (e.g. frio/quente, dentro/fora, grande/pequeno); identifica 

imagens de ações. 

3-4 anos Compreende perguntas com “onde?”, “quem?”, “o quê?”; responde a perguntas sobre 

histórias simples. 

4-5 anos Compreende ordens mais complexas (e.g. “Pega no lápis vermelho e põe dentro da 

caixa”); gosta de ouvir histórias e responde a perguntas; compreende o discurso 

coloquial da família e do meio envolvente; adquiriu a noção de antónimo (e.g. “o 

contrário de grande é…”). 

 

Nota: Fonte: Peixoto, V. (2007). Perturbações da Comunicação: a importância da deteção Precoce. Porto: 

Edições Universidade Fernando Pessoa 

 

Quadro 2 – Etapas do Desenvolvimento da Linguagem na Crianças: Linguagem Expressiva 

Linguagem Expressiva (Expressão) 

 

 

 

 

 

 

Nascimento – 

1 ano 

0-3 meses Produz sons guturais e vocálicos, manifestando satisfação e 

utiliza o palreio; sorri ao ver o adulto; manifesta choro 

diferenciado para expressar necessidades; faz a tomada de 

turno, vocalizando em resposta ao estímulo do adulto. 

4-6 meses Emite sons consonânticos labiais e vocálicos sozinhos ou 

interação com outrem (e.g. “papapa”, “gagaga”) - lalação; 

imita sons que ouve; expressa alegria, tristeza ou impaciência 

nas suas produções. 

7 -12 meses  Vocaliza para chamar a atenção; repete sons, sílabas e palavras; 

começa a surgir a ecolália; surgem as primeiras palavras (e.g. 

“mamã, papá, papa, não). 

1-2 anos Aumenta o seu vocabulário ativo (50 a 200 palavras); utiliza a holófrase, mas podem 

surgir combinações de duas palavras (e.g. “mais papá”); faz perguntas simples (e.g. 

“papá rua?”); utiliza mais sons sonoros consonânticos; utiliza palavras mais corretas; 

imita os sons dos animais; acentua-se a ecolália. 
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2-3 anos Nomeio tudo o que pretende (explosão do vocabulário ativo); utiliza frases com duas 

e três palavras de conteúdo – frases telegráficas; exibe uma expressão verbal oral 

compreensível para os familiares; faz perguntas simples; podem surgir hesitações nas 

palavras ou repetições de sílabas. 

3-4 anos Expressão verbal oral compreensível fora do círculo familiar – conta acontecimentos, 

usa mais frases mais complexas e corretas; sabe o dizer o nome, a idade e amorada; 

utiliza os plurais, os pronomes (eu, tu, ele) e os verbos no passado; pode apresentar 

dificuldades na produção de alguns sons da fala. 

4-5 anos Utiliza frases com seis a oito palavras, com detalhes e gramaticalmente corretas; conta 

histórias e acontecimentos, mantendo o tópico conversacional; pergunta o significado 

do vocabulário desconhecido; define palavras e conhece alguns antónimos; articula 

corretamente os fonemas em geral (podendo surgir dificuldades na produção 

dificuldades nos sons /z/, /v/, /j/ e /r/ em grupo consonântico). 

 
Nota: Fonte: Peixoto, V. (2007). Perturbações da Comunicação: a importância da deteção Precoce. Porto: 

Edições Universidade Fernando Pessoa 

 

 O desenvolvimento motor surge como um espelho gradual do amadurecimento do 

sistema nervoso. Este é, assim, considerado como um processo sequencial, contínuo, que se 

encontra relacionado com a idade cronológica e é extremamente rápido no primeiro ano de 

vida. Através deste amadurecimento cerebral o ser humano adquire um conjunto de habilidades 

motoras, as quais progridem de movimentos simples e desorganizados para a execução de 

competências motoras altamente organizadas e complexas. Este é assinalado por uma série de 

“marcos desenvolvimentais”, isto é, por uma sequência de habilidades motoras que a criança 

vai adquirindo em cada faixa etária (Moreira, 1981; Willrich, Azevedo, & Fernandes, 2009). 

A aquisição de competências motoras é apenas uma ínfima parte do desenvolvimento 

das crianças. Ter um bom controlo motor e o domínio das habilidades motoras finas e grossas 

são um fator preponderante para o crescimento e independências das crianças, facilitando na 

exploração do mundo que as circunda e, ainda, exerce um papel importante no desenvolvimento 

cognitivo (Vermeulen & Deldime, 2001). Inicialmente, acreditava-se que as mudanças que 

ocorriam relativamente ao comportamento eram reflexão de alterações na maturação do sistema 

nervoso central. Todavia, atualmente, os estudos confirmam que o desenvolvimento é um 

processo dinâmico e suscetível a ser moldado por diferentes estímulos externos. Acrescenta-se, 

ainda, que o aparecimento de movimentos e o seu posterior controlo ocorrem numa direção 
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céfalo-caudal e próximo-distal, porém este não é um processo linear, podendo-se observar 

períodos de equilíbrio e desequilíbrio (Haywood & Getchell, 2004, citados por Willrich et al., 

2009). 

 Durante os primeiros quatro meses, a criança, na posição de decúbito ventral, começa 

por desenvolver os movimentos necessários para levantar o queixo e, posteriormente o peito. 

Nessa fase consegue estender as mãos em direção a alguma pessoa e/ou objeto e de se sentar 

com apoio (Moreira, 1981). 

A partir dos quatro meses, inicia-se o processo de desenvolvimento de preensão dos 

objetos, começando a agarrar os mesmos com ambas as mãos, que, posteriormente, se tornarão 

numa preensão fina, através da utilização dos dedos polegar e indicador. Numa primeira 

instância, o desenvolvimento motor ocorre de forma rápida, onde a aquisição da marcha é tida 

como uma das maiores conquistas do desenvolvimento motor. Para tal, é necessário que a 

criança adquira controlo ao nível do tronco cefálico, controlo manual, uma postura bípede e a 

locomoção, que serão o mote para a aquisição da marcha (Vermeulen & Deldime, 2001). Aos 

dezoito meses de idade é expectável que a criança seja capaz de subir e descer escadas, andar 

para trás sem se desequilibrar ou, até mesmo, pontapear uma bola. Entre o intervalo do primeiro 

ao segundo ano, anuncia-se um desaceleramento no desenvolvimento motor, uma vez que 

corresponde ao período de aperfeiçoamento da capacidade de locomoção e de melhoria da 

manipulação de objetos (Dessen & Polonia, 2007). 

 Mais tarde, entre os dois e os três anos, as crianças desenvolvem uma marcha mais 

“suave” ao invés de uma postura rígida, que são características dos caminhantes principiantes. 

À medida que é desenvolvida e aperfeiçoada a marcha, também desenvolvem a capacidade de 

correr e pular, denotando-se uma maior participação em brincadeiras de jogar e pegar em bolas 

de maiores dimensões. Até este período, de acordo com a literatura, espera-se que a criança 

consiga equilibrar-se em bicos de pé e realizar saltos com os dois pés ou a pés juntos (Dessen 

& Polonia, 2007). 

 Numa fase mais tardia, por volta dos três até aos quatro anos, é melhorada a capacidade 

de mobilidade do tronco superior, melhorando, deste modo, as suas aptidões de captura e jogar, 

tanto em velocidade como em precisão. Ente os quatro e os cinco anos, verifica-se o 

refinamento das habilidades supramencionadas, começando a existir o domínio de novas 

formas de jogo físico, como escorregar e balançar o corpo de forma autónoma, saltar à corda, 

patinar (Dessen & Polonia, 2007). 
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 Por sua vez, segundo os autores Santos, Corsi, Marques e Rocha (2008), as 

competências motoras finas, requerem uma melhor precisão para serem executadas 

relativamente às competências motoras grossas. Entre os dois e os três anos, as crianças 

conseguem construir torres com blocos, rabiscos com lápis ou canetas, moldar diferentes 

formas com argila ou plasticina, inserir objetos nos espaços correspondentes e, nesta fase, 

começam a demonstram preferência pela utilização de uma mão com mais frequência em 

relação à outra. Mais tarde, entre os três e os quatro anos, são capazes de manipular os botões 

da roupa e continuam a melhorar a sua autonomia no ato de vestir e despir a roupa. Durante 

este período continuam a aperfeiçoar as suas aptidões quanto à utilização dos utensílios 

utilizados nas refeições (como os garfos e as colheres) e quanto ao uso de instrumentos 

requeridos na escrita (Santos et al., 2013). 

 Durante as idades entre os quatro e os cinco anos, observa-se a continuidade do processo 

de refinamento das competências motoras finas descritas até ao momento, sendo capazes de 

botar e desabotoar as suas roupa autonomamente. Ainda, as habilidades artísticas melhoram 

significativamente e começam a desenhar figuras de vara simples e a copiar variadas formas 

geométricas, entre as quais círculos, quadrados e letras grandes. Dos cinco aos sete anos, 

começam a demonstrar as competências necessárias para as aprendizagens formais em contexto 

escolar, das quais se destacam, a utilização de tintas, lápis e cantes com maior controlo e 

precisão, a escrita de letras e números e a alimentação pode ocorrer de forma independente sem 

a supervisão ou ajuda do adulto (Santos et al., 2013). 

 O desenvolvimento cognitivo também vai evoluindo consoante o crescimento gradual 

da criança. Nos primeiros três anos de vida a criança desenvolve capacidades cognitivas devido 

ao seu interesse pelo mundo e devido à sua necessidade em comunicar (Papalia et al., 2001). 

Segundo Piaget (1967, citado por Papalia et al., 2001), o desenvolvimento cognitivo do ser 

humano decorre numa sequência de quatro estádios: o sensório-motor, que compreende o 

intervalo desde o nascimento até aos dois anos; o pré-operatório, desde os dois até aos sete 

anos; o das operações concretas, dos sete aos onze anos; e, por fim, o estágio das operações 

formais, que se inicia aos doze anos e decorre até à idade adulta. Em cada estádio, a criança 

desenvolve uma nova forma de operar, de pensar e de responder ao ambiente (Papalia et al., 

2001). 

No estádio sensório-motor, o bebé, gradualmente, torna-se capaz de organizar 

atividades em relação ao ambiente, através da atividade sensorial e motora. Posteriormente, no 

estádio pré-operatório, a criança consegue desenvolver um sistema de representações e recorre 
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ao uso de símbolos para representar pessoas, lugares e acontecimentos. Por sua vez, no estádio 

das operações concretas, a criança pode resolver, logicamente, problemas se estiverem 

localizados no “aqui” e “agora”, não sendo, ainda, capaz de pensar de forma abstrata. Por 

último, no estádio das operações formais, inicia-se o pensamento abstrato, a capacidade de lidar 

com situações hipotéticas e de pensar sobre diferentes possibilidades (Papalia & Olds, 2000). 

 Sendo um processo holístico e contextualizado que ocorre ao longo da vida, o 

desenvolvimento envolve um conjunto de mudanças progressivas, contínuas e cumulativas que 

implicam reorganizações ao nível das estruturas físicas, psicológicas e sociais. Assim, as 

competências de um domínio de desenvolvimento requerem uma influência na aquisição de 

aptidões noutros domínios. Dada a complexidade das transformações que ocorrem no ser 

humano, as generalizações sobre o desenvolvimento não poderão ser baseadas na avaliação de 

um único domínio, sendo, como tal, essencial a compreensão de cada etapa do desenvolvimento 

normativo e as variações consideradas aceitáveis nos padrões desenvolvimentais para se 

conseguir proceder ao reconhecimento de padrões iniciais que são patológicos e que poderão 

indiciar um possível atraso no desenvolvimento (Johnson & Blasco, 1997).  

 

3 PERTURBAÇÕES DA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

  

“O desenvolvimento da linguagem e da fala é um indicador útil do 

desenvolvimento global da criança e da sua capacidade cognitiva, e está 

relacionada com o sucesso escolar. A identificação de crianças em risco de 

atraso desenvolvimental ou problemas relacionados pode conduzir a serviços 

de intervenção e orientação à família numa idade precoce, quando as hipóteses 

de melhoria são maiores.”  

(Nelson, Nygren, Walker & Panosha, 2006, citados por Peixoto, 2007). 

 

O desenvolvimento da linguagem, que se inicia nos primeiros anos de vida da criança e 

que a acompanha ao longo de toda a vida, encontra-se dependente de diversos fatores, os quais 

poderão dar origem a um fenómeno complexo composto por símbolos, onde se inclui a fala, os 

gestos e outras formas de comunicação humana. As habilidades básicas da linguagem, 

desenvolvem-se numa rápida sequência, de modo que aos seis anos de idade a maioria das 

crianças já se encontram hábeis para o uso da linguagem (Andrade, 2012). 
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 Segundo Silva (2007, citado por Andrade, 2012), o desenvolvimento da linguagem, 

atualmente, já não é tido como: 

“(…) um processo em que as crianças simplesmente aumentam a quantidade do 

seu conhecimento linguístico. É também visto como o envolvimento das crianças 

num processo contínuo de reorganização do conhecimento em novas 

representações mentais que são ada vez mais sofisticadas, abstratas e flexíveis. 

O foco quer no conhecimento linguístico inato e altamente específico da 

criança, quer nos processos cognitivos globais, quer na sua interação com os 

prestadores de cuidados enquanto força motivadoras da aquisição da 

linguagem, passou a situar-se na interconexão dos sistema linguístico, cognitivo 

e social em codesenvolvimento da criança”. 

 

 Considerando as diferentes componentes básicas da linguagem e a sua complexidade, a 

sua aquisição e desenvolvimento podem surgir alterados e/ou de muitas formas diferentes. 

Assume-se, deste modo, que são diversos os fatores que poderão interferir no desenvolvimento 

da linguagem, a saber: genéticos, fisiológicos, psicológicos, ambientais, socioculturais, 

escolares e familiares. Estes não ocorrem de forma segmentada ou estanque, mas sim numa 

visão de interação uns com os outros, dada a totalidade do ser humano e a interconexão que se 

estabelece no desenvolvimento infantil (Andrade, 2012). 

 Os fatores genéticos e fisiológicos constituem-se como aqueles que possam interferir no 

desenvolvimento da linguagem, cuja origem se situa no período desde a formação do feto até 

ao seu nascimento, período este de grande complexidade em que a programação genética se 

interrelaciona com o ambiente intrauterino e com o desenvolvimento do novo organismo. Entre 

outras situações, poder-se-ão enumerar as alterações cromossómicas e genéticas, influências 

ambientais, como o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco por parte da mãe, a alimentação e o 

stresse. Além disso, importa referir que a criança necessita de desenvolver um conjunto de 

estruturas fundamentais na aquisição da linguagem e da fala. Por um lado, as diferentes 

estruturas orgânicas permitem o reportório e o desenvolvimento das capacidades sensoriais e 

percetivas, como é o caso da audição e da visão e, por outro lado, é crucial o correto 

desenvolvimento do aparelho fonador e articulatório (pulmões, laringe, cordas vocais, faringe, 

cavidade oral, palato mole, palato duro, língua, dentes, lábios, mandíbula e cavidade nasal) 

(Andrade, 2012). 
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 Numa outra perspetiva do desenvolvimento linguístico, o papel exercido pela família 

no desenvolvimento da linguagem na criança é tido como um fator relevante, uma vez que 

existem contextos familiares mais propícios do que outros, designadamente aqueles que criam 

e oferecem mais e melhores situações facilitadoras para a aprendizagem linguística. Dentro do 

campo dos fatores do contexto familiar, identificam-se como fatores relevantes para o 

desenvolvimento da linguagem os seguintes pontos: o clima familiar, a gestão dos afetos, a 

aceitação, a atenção, a autonomia da criança, a implementação e gestão de regras de 

comportamento, as relações conjugais, as crenças, as perceções e os papéis familiares 

desempenhados, as redes sociais de apoio, o nível socioeconómico, as habilitações académicas, 

a profissão, os conhecimentos especializados, a situação e a segurança/estabilidade no trabalho, 

a idade dos progenitores e a saúde e a atitude dos pais perante os filhos tendo em consideração 

o sexo, a posição na fratria, as possíveis anomalias e/ou as diferenças nas aparências físicas 

(Andrade, 2012). 

 Intimamente interligados com os fatores de contexto familiar sucedem os fatores 

socioculturais e institucionais. Neste sentido, estes referem-se ao tipo de contexto demográfico 

e habitacional e à vertente institucional, onde se salientam as instituições de educação e de 

acolhimento de crianças (por exemplo, creches e jardins de infância) (Andrade, 2012). 

 O processo de aquisição da linguagem é, normalmente, descrito como um processo onde 

ocorrem mudanças graduais. Este tem início desde uma fase muito precoce, a seguir ao 

nascimento e continua até ao momento em que as crianças utilizam a linguagem nas suas formas 

mais complexas. As perturbações da linguagem na criança englobam um conjunto vasto e 

heterogéneo de patologias com características e etiologias distintas, que compreendem um 

leque vasto de sintomas que podem ir de alterações ligeiras que não são percetíveis a olhos não 

especialistas, até problemas com um caráter muito complexo ao nível dos vários subsistemas 

linguísticos. Algumas destas dificuldades poderão ser crónicas e persistir ao longo da vida, 

contudo os seus sintomas, manifestações, efeitos e a sua gravidade alteram-se ao longo do 

tempo, como consequências dos contextos em que as crianças se inserem e das oportunidades 

de aprendizagem a que estão expostas (Peixoto, 2007; Foster-Cohen et al., 2007). 

 As perturbações da linguagem representam um atraso na aquisição e/ou 

desenvolvimento da linguagem, sem que se verifiquem sintomas de défices intelectuais, 

sensoriais e/ou motores. Nesta linha de pensamento, as crianças que apresentam esta 

problemática não adquirem nem desenvolvem a linguagem segundo as etapas consideradas 

típicas. Ou seja, a aquisição e desenvolvimento da linguagem não se manifesta na mesma idade 
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comparativamente à maioria das crianças que apresentam um desenvolvimento dito normativo 

(Oliveira, 2013). 

 Segundo a American Psychiatric Association (2013), as dificuldades na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem podem classificar-se segundo os seguintes diagnósticos: 

perturbação da linguagem e perturbação da fala. As perturbações da linguagem caracterizam-

se por uma disformidade na evolução da linguagem, pelo que se verificam discrepâncias 

significativas em todos os níveis da linguagem. As competências linguísticas encontram-se 

abaixo do esperado para a idade num ou mais domínios linguísticos e são dificuldades 

persistentes na aquisição e uso da linguagem ao longo das diferentes modalidades da expressão 

falada, escrita e gestual, tanto ao nível da compreensão como da produção. Estas dificuldades 

podem resultar em limitações funcionais, na participação social, sucesso escolar e desempenho 

ocupacional, podendo ocorrer de forma combinada ou individual.  

 A perturbação da linguagem manifesta-se de forma muito precoce, estando diretamente 

relacionada com um atraso na aquisição das primeiras palavras e podendo-se manifestar num 

défice de compreensão, expressão ou das duas componentes em simultâneo. Esta perturbação, 

por norma, tem uma patologia associada, podendo ser uma perturbação do 

neurodesenvolvimento, como a Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, a Perturbação do 

Espetro do Autismo, a Perturbação da Aprendizagem, a Perturbação de Défice de Atenção e 

Hiperatividade, Perturbação da Coordenação Motora e pode ainda estar associado a 

Perturbações dos Sons da Fala (American Psychiatric Association, 2013). 

 Por sua vez, a perturbação da fala corresponde a uma dificuldade persistente na 

produção da fala2 que interfere significativamente na inteligibilidade da ou fala ou que 

impossibilita a comunicação verbal através de mensagens orais. Esta origina limitações na 

comunicação eficaz que, por sua vez, limitam a capacidade de participação social, assim como 

acarretam repercussões para o sucesso escolar. Os sintomas iniciam-se numa fase precoce do 

desenvolvimento e as dificuldades mencionadas não são atribuíveis a condições genéticas ou 

adquiridas, como a paralisia cerebral, fenda palatina, surdez ou perda auditiva, lesão cerebral 

traumática, entre outras (American Psychiatric Association, 2013). 

 

                                                           
2 A produção da fala descreve a articulação de fonemas (sons individuais), que, combinados, formam as palavras faladas. Essa produção exige, 

por uma lado, o conhecimento fonológico dos sons da fala e, por outro, a capacidade de coordenar os movimentos dos articuladores (e.g. 
mandíbula, língua e lábios) com a respiração e a vocalização para a fala. 
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4 FATORES DETERMINANTES NO DESENVOLVIMENTO 

Os primeiros anos de vida têm-se como cruciais para o desenvolvimento infantil, sendo 

um período onde ocorre um acelerado crescimento cerebral e avanço cognitivo e sensório-

motor. Se por um lado é um período de rápido crescimento, por um outro lado, este pode ser 

significativamente influenciado por um conjunto de fatores biológicos e ambientais, que 

repercutir-se-á em todo o processo de desenvolvimento infantil (Guo & Harris, 2000). 

As neurociências têm vindo a demonstrar que as experiências precoces exercem um 

papel significativo no desenvolvimento cerebral e que os pais e outros cuidadores, assim como 

as características do ambiente familiar e social em que se inserem as crianças, acarretam um 

efeito direto no desenvolvimento infantil, podendo ter efeitos determinantes ao longo da vida 

(Shonkoff & Meiseles, 2000). Apesar da inteligência estar relacionada com uma forte 

componente hereditária, outros fatores como a estimulação parental e a educação inferem uma 

diferença significativa em todo o processo de desenvolvimento do ser humano (Papalia et al., 

2001). Posto isto, podem-se enumerar um conjunto de fatores que intervêm no desenvolvimento 

da linguagem, a saber: genéticos, fisiológicos, neurológicos, psicológicos, ambientais, 

socioculturais, escolares e familiares (Peixoto, 2007). 

 Durante a primeira infância, todo o processo de aprendizagem encontra-se influenciado 

pelo meio onde a criança interage e através dos relacionamentos que estabelecem, que, por sua 

vez, são condicionantes que afetam todos os aspetos do desenvolvimento da criança (Brentani 

et al., 2014).  

De um modo geral, considera-se que o crescimento humano ocorre através de sucessivas 

reorganizações qualitativas dentro e entre os sistemas biológico, emocional, cognitivo, 

comportamental e social, sendo um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a conceção 

até ao final da vida. Cada indivíduo é dotado de um potencial genético de crescimento que 

poderá ser influenciado por fatores intrínsecos (genética) e extrínsecos, destacando-se a 

alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança que poderão 

atuar de forma a acelerar ou retardar este processo de desenvolvimento (Wolansky, 1970, citado 

por Romani & Lira, 2004). Neste sentido, pode-se afirmar que a altura final do indivíduo é 

resultante da interação entre a sua carga genética e os fatores ambientais, que, por sua vez, 

permitirão uma maior ou menor expressão do seu potencial genético (Romani & Lira, 2004). 

 Na primeira infância os principais vínculos, assim como os cuidados e estímulos 

necessários ao crescimento e desenvolvimento de cada criança são providos, em primeira 

instância, pela família. Os primeiros anos de vida de uma criança apresentam-se como uma 
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janela única de oportunidades, para a aprendizagem, para o crescimento e desenvolvimento 

(Papalia et al., 2001). 

 As evidências encontradas nos campos das ciências biológicas e das ciências sociais têm 

vindo a demonstrar que a oferta de condições consideradas favoráveis ao desenvolvimento 

infantil se tornam mais eficazes e menos dispendiosas do que tentar reverter os efeitos das 

adversidades ocorridas em idades precoces em períodos posteriores. Em primeira instância, tal 

torna-se evidente porque o cérebro apresenta maior plasticidade nos primeiros anos de vida. 

Ainda no período intrauterino, entre a segunda e a terceira semana após a conceção, o cérebro3 

começa a desenvolver-se, seguindo-se com a formação das primeiras células, os neurónios e as 

conexões entre os neurónios (sinapses). Após este período de desenvolvimento, o cérebro ainda 

poderá sofrer um conjunto de transformações, como forma de resposta às experiências e 

estímulos a que está exposto, cujo processo tem o nome de plasticidade cerebral, que se tem 

como a capacidade de remodelação contínua ao nível da estruturas e funções, influenciada pelas 

experiências externas (Brentani et al., 2014). 

 Dado o suprarreferido, os circuitos cerebrais são, na sua maioria, manipulados pelas 

experiências no início de vida, podendo ser medidas pela qualidade das relações socioafetivas, 

em especial pelas interações entre a criança e o cuidador. Consequentemente, eventuais défices 

que possam surgir num determinado momento podem crescer com o decorrer do 

desenvolvimento, podendo necessitar de investimentos futuros, tanto pessoais quanto 

económicos. A longo prazo, crianças expostas a um menor número de oportunidades 

evidenciam maior probabilidade de se tornarem “adultos pobres”, produzindo o fenómeno 

designado por “ciclo intergeracional de pobreza” (Brentani et al., 2014). 

 A estimulação do desenvolvimento neurológico é necessária, pertencendo ao cuidador 

a tarefa de reagir às distintas iniciativas de interação da criança. Pelo meio de um processo 

designado de “Períodos Sensíveis”4, que são momentos pelos quais os circuitos cerebrais 

responsáveis pela formação de determinadas competências apresentam maior plasticidade, a 

estrutura cerebral é altamente recetiva à ocorrência ou ausência de estímulos. Porém, se por um 

lado, estes períodos possibilitam a construção ótima de habilidades, por outro, constituem-se 

como uma janela de vulnerabilidade a potenciais efeitos nocivos. Nesta fase de crescimento, a 

ausência ou a ocorrência de estímulos negativos pode repercutir-se, não apenas pela 

                                                           
3 O cérebro caracteriza-se por ser um órgão de grande complexidade, composto por neurónios e uma extensa rede de prolongamentos dos 

mesmos. Entre si formam circuitos conectando as diferentes regiões cerebrais por meio de impulsos elétricos. Ao nascimento, o cérebro ainda 

se encontra em formação e irão ocorrer um conjunto de transformações fundamentais para a sua maturação. 
4 Momentos de maior capacidade de modificação e maleabilidade dos circuitos cerebrais em resposta a determinada experiência ambiental. 
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vulnerabilidade das crianças nesta fase, mas também pelo efeito cumulativo dos mesmos ao 

longo da vida, deixando estigmas duradouros (Brentani et al., 2014). 

 As influências que poderão condicionar o desenvolvimento podem ser divididas em dois 

grandes grupos, os quais interagem entre si, sendo eles: fatores biomédicos (intrínsecos e/ou 

biológicos, gestacionais, perinatais e neonatais) e fatores ambientais (extrínsecos, 

socioeconómicos, psicoafetivos, condição familiar e estimulação precoce) (Silva, 2002). 

 Podem-se enumerar vários fatores biológicos que influenciam, de forma independente, 

o desenvolvimento infantil, de entre os quais se destacam a prematuridade, o baixo peso ao 

nascimento, problemas aquando o momento do parto (como por exemplo, a hipoxia perinatal, 

que se tem como a ausência ou diminuição de oxigénio no cérebro durante o nascimento), 

episódios traumáticos, as anomalias congénitas, a exposição a drogas e a contração de doenças 

infectocontagiosas no período intrauterino. Ainda, todos os seres humanos nascem com um 

potencial genético de crescimento que poderá ou não ser alcançado, dependendo das condições 

de vida a que esteja exposto desde o início da conceção. Para além dos fatores biológicos 

(fatores intrínsecos), o processo de crescimento poderá ser influenciado pelo meio ambiente 

(fatores extrínsecos). Neste sentido, a maioria das dificuldades de desenvolvimento têm por 

base uma combinação complexa de fatores, que incluem a genética, saúde e comportamentos 

parentais (como fumar e beber, por exemplo) durante a gravidez, complicações ocorridas 

durante o nascimento, infeções contraídas pela progenitora durante a gravidez ou pela criança 

num período muito precoce ou a exposição a toxinas ambientais (Amorim et al., 2009).  

De entre os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento, de acordo com 

Halpern, Giugliani, Victora, Bastos e Horat (2002), ressaltam-se as condições nutricionais 

(carência alimentar), ausências de cuidados médicos, condições de vida precárias, a estimulação 

oferecida pela relação familiar e pelo ambiente envolvente, o padrão cultural, o nível 

educacional e o nível socioeconómico da família.  

Os aspetos sócio-económico-educacionais, situações adversas na família, antecedentes 

familiares de dificuldades de aprendizagem e de linguagem e fatores de risco no contexto 

ambiental se encontram diretamente associadas a casos de atraso na aprendizagem escolar 

(Santos, & Graminha, 2005; Andrade et al., 2005). Santos e Graminha (2005) acrescentam que 

a baixa escolaridade e qualificação profissional dos pais podem estabelecer-se como fatores de 

risco, uma vez que estas apresentam mais dificuldades na orientação e auxílios dos filhos. Cruz, 

Cavalcante e Pedroso (2014), afirmam que, desde o período da sua conceção, a criança pode 

estar exposta a um número significativo de adversidades que podem, futuramente, afetar o seu 
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desenvolvimento e, consequentemente, as suas competências académicas. Ainda, de acordo 

com o Modelo Biológico do Desenvolvimento Humano proposto por Bronfenbrenner no ano 

de 1996, a criança necessita de crescer num ambiente que favoreça diferentes possibilidades de 

interação com os cuidadores, assim como a vivências em diferentes sistemas, onde sejam 

proporcionadas variadas atividades (Cruz et al., 2014). 

Algumas pesquisas recentes têm demonstrado a importância acrescida do ambiente 

familiar, em especial nos primeiros anos de vida, assim como a importância dos fatores 

ambientais no desenvolvimento cerebral precoce. Nesta linha de pensamento, e dado o 

supramencionado, os cientistas demonstram que as experiências que as crianças têm desde o 

início da vida, assim como o ambiente em que se inserem, não apenas moldam a arquitetura do 

cérebro como também afetam a forma como os genes se expressam (Wat et al., 2017). 

 

5 AMBIENTE FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 Na primeira infância os principais vínculos, os cuidados e estímulos necessários ao 

crescimento e desenvolvimento de cada criança são providos, em primeira instância, pela 

família. Os primeiros anos de vida de uma criança apresentam-se como uma janela única de 

oportunidades, para a aprendizagem, para o crescimento e desenvolvimento (Andrade et al., 

2005).  

 De acordo com Minuchin (1982), a família define-se como sendo uma sistema aberto 

em constante transformação com os sistemas extrafamiliares. Esta é o principal agente de 

socialização da criança, exercendo um papel fundamental na aquisição de novas competências, 

comportamentos e valores de acordo com a sua cultura e é parte essencial na construção da 

saúde emocional de todos os membros do núcleo familiar (Minuchin, 1982). 

 A palavra família pode adquirir conceções distintas dependendo das diferentes 

sociedades e cultura. Numa determinada faixa de tempo, a família era composta pelos seus pais 

e filhos biológicos, era como uma unidade bi-geracional, económica, de parentesco e de vida 

em comum. Atualmente, verifica-se um número crescente de crianças que vivem em famílias 

monoparentais, com padrastos ou com pais homossexuais. Em muitas sociedades, de que são 

exemplo a Ásia e a América Latina, a família alargada (avós, tios/tias, primos e familiares mais 

distantes) são parte íntima da vida das crianças e muitas destas vivem em lares de famílias 

alargadas (Papalia et al., 2010). 

 Durante a primeira infância, a criança atravessa processos de desenvolvimento cruciais, 

que são significativamente influenciados pela realidade em que está inserida, sendo esses 
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processos o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição de movimentos, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e a iniciação social e afetiva. Diversos 

estudos realizados pelos autores Silva, Nunes, Betti e Rios (2008) e Shonkoff e Meiseles (2000), 

têm demonstrado que quando as condições para o desenvolvimento no período da primeira 

infância são favoráveis, maiores serão as probabilidades da criança ser capaz de alcançar o 

melhor do seu potencial. 

 A família emerge como uma instituição fundamental no que respeita ao 

desencadeamento do processo evolutivo da criança, atuando como propulsora ou inibidora do 

seu crescimento físico, intelectual, emocional e social, contribuindo para a formação enquanto 

cidadão, fomentando o processo de socialização, proteção, as condições básicas de 

sobrevivência e o seu desenvolvimento no plano social, cognitivo e afetivo. A família, estando 

presente em todas as sociedades, surge como um dos primeiros ambientes de socialização e a 

primeira instituição social que, conjuntamente com outras entidades, pretendem contribuir para 

o bem-estar dos seus membros e da coletividade. Neste sentido, representa um impacto 

significativo e influente no comportamento de cada indivíduo, em especial no caso das crianças, 

visto que neste contexto aprendem diferentes formas de existir, de ver o mundo e construir as 

suas relações sociais (Dessen & Polonia, 2007). 

 Sendo a família a primeira mediadora entre o homem e a cultura, pode ser caracterizada 

como a matriz de aprendizagem humana e como uma unidade dinâmica, cujo cerne se baseia 

em significados e práticas culturais próprios e que estão imersos nas condições materiais, 

históricas e culturais de um determinado extrato social. Nesta linha de pensamento, todos os 

acontecimentos e experiências que ocorrem no cerne da família favorecem a formação de um 

conjunto de comportamentos, ações e resoluções (Dessen & Polonia, 2007). 

 Através de diferentes interações com os adultos, as crianças exploram e vivenciam o 

mundo, pelo que o “ambiente de relacionamentos” em que se inserem afetam todos os aspetos 

do seu desenvolvimento – intelectual, social, emocional, físico, comportamental e moral. A 

qualidade destas interações e relacionamentos determinam e constituem uma base ampla de 

resultados ao longo da vida, de que são exemplo, a capacidade de desenvolver e sustentar 

amizades, a autoconfiança, a motivação para a aprendizagem, entre muitos outros aspetos do 

desenvolvimento (National Scientific Council on the Developing Child, 2004). 

 De acordo com a visão ecológica do desenvolvimento, o indivíduo constrói-se a partir 

das interações com o ambiente, ao mesmo tempo que o ambiente o modifica (Bronfenbrenner, 

1979). Dados os resultados de diferentes estudos apresentados por percebe-se que existem um 
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conjunto de fatores que podem influenciar o normal desenvolvimento da criança, dos quais se 

destacam, a história de desenvolvimentos dos pais, a personalidade dos pais, as habilidades 

parentais, condições habituacionais, nível sócioeconómico, saúde, alimentação, ausência de 

apoio social e de recursos na família, dificuldades neurofisiológicas da criança, temperamento 

da criança e nível educacional dos pais (Silva et al., 2008). 

 O desenvolvimento infantil caracteriza-se como sendo um processo de continuidade e 

de mudanças em vários domínios interdependentes, sendo as componentes motora, cognitiva e 

psicossocial, que se encontram sob a influência de fatores genéticos, biológicos e ambientais. 

A organização do ambiente familiar, as expectativas e as práticas parentais, a estimulação 

diária, as diferentes experiências dos progenitores e os fatores sociodemográficos podem 

exercer uma influência significativa sobre o desenvolvimento (Amaro et al., 2015). 

 

6 PARENTALIDADE 

 A família pode ser definida como um conjunto de indivíduos com uma ligação entre si, 

podendo essa ligação apresentar um vínculo de consanguinidade ou não. A família, presente 

em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando 

como principal mediadora, modelo e transmitindo influências culturais. Sendo o primeiro 

sistema social responsável pela transmissão de valores e crenças, tem um impacto significativo 

e uma forte influência no comportamento de cada indivíduo, em especial nas crianças. Esta 

entende-se como a primeira mediadora entre o homem e a cultura e, como tal, constitui uma 

unidade dinâmica nas relações e uma matriz para a aprendizagem humana (Dessen & Polonia , 

2007). 

 Compreendida a importância das experiências familiares na formação de reportórios 

comportamentais, na formação de ações e na resolução de problemas, é por meio destas 

interações que se concretizam as transformações na sociedade que, por sua vez, terão influência 

nas relações familiares futuras. Este tem-se como um processo dinâmico, bidirecional e que 

ocorre entre os diferentes membros da família e em distintos ambientes que compõem os 

sistemas sociais (Dessen & Polonia, 2007). 

 As práticas parentais incluem as ações, técnicas e métodos específicos utilizados no 

ensino de determinado valor, competência ou comportamento que levem a criança a adotar ou 

corrigir determinadas atitudes e comportamentos. Para Kobarg, Sachetti e Vieira (2006), a 

estruturação dos cuidados prestados, das ações, expectativas e cranças parentais varia ao longo 

do tempo e encontra-se moldade pela cultura e experiências vividas. Por sua vez, são as práticas 
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parentais que levam à adoção de determinadas práticas parentais e que apresentam um impacto 

significativo no crescimento e formação infantil (Kobarg, Sachetti & Vieira, 2006). Carneiro, 

Cunha, Galasso & Garcia (2013), enumeram dois diferentes tipos de crenças parentais: a 

primeira relativa aos cuidados e ações para com a criança e a segunda relacionada com as 

próprias capacidades, enquanto pais/cuidadores. Sendo que esta última tem que ver com 

sentimentos de autocompetência dos cuidadores e com a crença nas suas capacidades de 

organização e execução de ações de resposta e de apoio às necessidades da criança (Carneiro 

et al., 2013). 

 Por competência parental encontram-se as capacidades pessoais para gerar e coordenar 

respostas, nos domínios afetivo, cognitivo, comunicacional e comportamental, sendo estas 

impulsionadoras de estratégias para usufruir das oportunidades de desenvolvimento. Estas 

competências relacionam-se com sentimentos de perceção de autoeficácia, onde vários estudos 

confirmam a ligação positiva entre a perceção de autoeficácia e um adequado envolvimento 

com a criança, pelo que quando a perceção quanto à autoeficácia é reduzida tendem a surgir 

resultados negativos adversos, como a depressão e/ou dificuldades em lidar com as crianças. 

este tem sido operacionalizado em duas variáveis distintas: a satisfaçã e a eficácia. A satisfação 

refere-se ao domínio afetivo, que refelte a frustração e a ansiedade dos pais e, por outro lado, a 

motivação parental. A eficácia caracteriza-se como sendo uma dimensão instrumental, que 

traduz o grau de eficácia que os pais sentem (Johnston & Mash, 1989).  

 Ribas, Moura & Bornstein (2007), acrescentam que as competências parentais referem-

se ao conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que facilitam e otimizam o 

desempenho do papel parental, de forma a garanir o potencial máximo de crescimento e de 

desenvolvimento da criança. Os conhecimento e habilidades parentais podem ser percebidos 

como a compreensão do desenvolvimento da criança e o conhecimento e familiariedade com 

as tarefas parentais, das quais se destacam as decisões relacionadas com os cuidados, com a 

capacidade de interpretar e responder aos comportamentos da criança e com a própria interação 

com a criança (Ribas & Bornstein, 2005). 

 Por estilo patental entende-se o conjunto de atitudes entre o cuidador e a criança, onde 

as mesmas atuam de determinadas formas. As práticas parentais, por sua vez, são relativas a 

comportamentos com objetivos específicos de socialização, através dos quais os cuidadores 

cumprem e expressam os seus deveres parentais. Tal permite aos cuidadores atuarem como 

agentes socializadores, influenciando todo o processo de desenvolvimento da criança (Cardoso 

& Veríssimo, 2013).  
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 As atividades parentais englobam as dimensões do cuidar, educação/disciplina e 

desenvolvimento, que rumam ao objetivo de prevenir adversidades no desenvolvimento da 

criança, bem como promover a ocorrências de situações positivas e estimuladoras, que 

garantam a satisfação das necessidades e a sobrevivência da criança (Bradley, 2007). 

 Tratando-se a infância de um período de desenvolvimento humano em que as 

competências adquiridas tornam-se fundamentais para um correto e contínuo crescimento, é 

nesfa fase que se denota uma maior predisposição biológica e emocional para a aquisição de 

novas e variadas competências (Romani & Lira, 2004). Contudo, este é também um período de 

grande vulnerabilidade, em que se constata uma grande dependência dos outros, em especial 

dos cuidadores. Muitos dos comportamentos de potencial risco ocorrem no cerne familiar e a 

frequência com que ocorrem, o conteúdo e a intensidade podem determinar as consequências 

futuras (Andrade et al., 2005). 

 Bronfenbrenner (1979) desenvolveu uma teoria ecológica onde realçou o papel do 

contexto na determinação do desenvolvimento humano, que se encontra subdividida em quatro 

níveis: 1) microssistema, que inclui as atividades, papéis e relações que se estabelecem entre a 

criança e o meio envolvente; 2) mesossitema, que se refere a inter-relações entre os contextos 

da criança, ampliando-se e integrando-se em novos contextos ambientais; 3) exossistema, que 

corresponde aos contextos em que a criança não ostenta uma participação ativa, mas onde 

podem surgir interações e situações qie a possam influenciar/afetar indiretamente; 4) 

macrossistema, que se refere a valores, crenças, ideologias de uma determinada sociedade e/ou 

cultura.  

Sabe-se que os conhecimentos no que concernem ao desenvolvimento infantil 

apresentam um valor central nas crenças parentais e, consequentemente, na relação pais-filhos. 

Nos seus estudos, os autores afirmam existir a necessidade de se investir mais na difusão de 

informaçãoes e conhecimentos quanto ao desenvolvimento infantil (Cruz et al., 2014). 

 Os resultados relatados nos estudos no que respeita ao conhecimento parental sobre o 

desenvolvimento infantil indicam que as diferenças e lacunas na compreensão de todo o 

processo de desenvolvimento e crescimento da criança tendem a conduzir à restrição para a 

aprendizagem de novas competências cognitivas e na melhoria da perceção de autoeficácia 

(Gaziano, 2012). 

 Os conhecimentos detidos sobre o desenvolvimento infantil têm um valor acrescido no 

sistema de crenças parentais e, consequentemente, na relação entre pais e filhos, onde se podem 

englobar crenças acerca dos períodos mais prováveis para a aquisição de competências motoras, 
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percetuais e cognitivas. Os estudos realizados apontam que, entre outros aspetos, o 

conhecimento relativamente ao desenvolvimento infantil pode relacionar-se com a idade dos 

pais, com o nível educacional e o acesso à informação sobre a mesma temática (Bastos et al., 

2004). 

 Revisões recentes da literatura sobre o tema do desenvolvimento infantil têm revelado 

a importância da escolaridade materna como estando associada ao conhecimento possuído 

sobre o desenvolvimento infantil. Este conhecimeno, conforme a literatura, tem um impacto 

acrescido sobre todo o processo de desenvolvimento infantil e na qualidade da interação entre 

pais e filhos. Neste sentido, urge a necessidade de desenvolver e implementar políticas de 

atendimento materno-infantil eficazes, fornecendo oportunidades de ampliar os conhecimentos 

paternais, de forma a minimizar as consequências futuras que poderão advir do 

desconhecimento quanto às diferentes etapas do desenvolvimento infantil (Moura et al., 2004). 

 O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil pode ajudar os pais a compreender o 

desenvolvimento dito normativo da criança e o comportamento da mesma. Neste sentido, este 

conhecimento relaciona-se com o comportamento que os pais adotam na interação com os 

filhos, podendo-se assumir que o conhecimento determina o comportamento e tem impacto no 

desenvolvimento cognitivo e social das crianças (Mathews, 2008). Por outro lado, o 

desempenho cognitivo relaciona-se com a acuidade do conhecimento parental, sendo que as 

mães com maior acuidade têm crianças com melhor desenvolvimento. De facto, quanto maior 

é o nível de conhecimento, melhores serão os resultados apresentados pelas crianças. Assim 

sendo, o desenvolvimento das crianças encontra-se associado às práticas educativas que os 

progenitores adotam para interagir e, que por sua vez, se refletem no desenvolvimento 

académico e social das crianças (Hammond-Ratzlaff & Fulton, 2001).  

 O conhecimento parental tem origem, na sua maioria, em informação que advém do 

meio social que os progenitores se inserem. Porém, esta aquisição depende da forma como cada 

qual interpreta a realidade, desenvolvendo um sistema de construtos próprios, de acordo com 

as experiências vivenciadas (Cruz, 2005). É, neste sentido, um conjunto de construtos pessoais 

acerca da realidade circundante, onde os indivíduos poderão possuir ideias distintas acerca do 

desenvolvimento infantil que conduzem a diferentes práticas parentais baseadas nas suas 

próprias crenças. A associação positiva entre o conhecimento parental, o desenvolvimento das 

crianças e as práticas educativas adequadas, demonstram a importância de se investir em 

programas de educação parental que apostam no nível do conhecimento, no sentido de 
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resultarem mais-valias para o desenvolvimento e adaptação para as crianças (Hammond-

Ratzlaff & Fulton, 2001). 

 O sentido de competência parental pode ser caracterizado em duas componentes que se 

correlacionam: a autoeficácia e a satisfação parental. A autoeficácia é referente à apreciação 

que cada um prespetiva quanto às suas capacidades, competências e dificuldades experenciadas 

enquanto mãe/pai, bem como a capacidade para influenciar o comportamento e o 

desenvolvimento das crianças. Ainda, a eficácia traduz o grau em que os pais se sentem mais 

eficazes e capazes para a resolução de problemas e o grau em que estão familiarizados com o 

papel parental Por sua vez, a satisfação reflete, por um lado, a frustração e a ansiedade dos pais 

e, por outro lado, a motivação intrínseca para o papel parental (Coleman & Karraker, 2000). 

 A competência parental encontra-se associada a uma componente sociocultural, uma 

vez que pode ser influenciada pelo conjunto de ideias presentes numa sociedade em específico 

afetando a perceção da qualidade parental. Além da influência dos sistemas envolventes à 

família, as opiniões da sociedade, também as cognições parentais (expectativas, crenças, 

raciocínio), influenciam o sentido de competência parental (Johnston & Mash, 1989). 

 Para que seja possível obter-se satisfação parental, os progenitores necessitam de se 

sentir eficazes na concretização de tarefas parentais. Segundo Coleman e Karraker (2000), 

referem que a autoeficácia  pode exercer um impacto imediato na satisfação com o papel 

parental. Neste sentido, quanto maior o sentimento de eficácia por parte dos pais, maiores serão 

os níveis de satisfação parental. Mutuamente, uma maior satisfação parental relaciona-se com 

níveis superiores de eficácia (Jones & Prinz, 2005). 

 Atualmente sabe-se que o sentimento de eficácia parenal é influenciado por um conjunto 

de fatores. Deste conjunto fazem parte as variáveis sociodemográficas, das quais se destaca, o 

género dos pais/filhos, a idade parental, o número de filhos, o nível de escolaridade e o estado 

civil dos pais (Goetting, 1986).  

Quanto ao género, os estudos revelam que, em geral, as mulheres apresentam níveis 

mais elevados de satisfação em relação aos homens. Tal poder-se-á relacionar com a 

diferenciação de papéis na estrutura familiar, que leva a que a satisfação seja percecionada de 

formas diferentes (Canavarro & Pedrosa, 2005). No que respeita ao número de filhos, tem-se 

encontrado evidências de que a parentalidade tende a ser considerada como uma fonte de stresse 

quanto maior for o agregado familiar, neste caso, quantos mais filhos o casal tiver (Kurdek, 

1998). As instruções académicas não parece ter influência sobre a satisfação parental, contudo, 

os pais que apresentam níveis superiores de escolaridade tendem a envolver-se mais na 
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educação dos filhos e apresentam mais motivação para o papel parental (Goetting, 1986). Uma 

outra variável prende-se com o a conjuntura familiar, em específico, o estado civil. De acordo 

com Goetting (1986), os pais do sexo masculino em situação de divórcio, separação e/ou 

solteiros realçam sentir-se mais positivos e satisfeitos na parentalidade em relação aos pais 

casados e/ou mães divorciadas/separadas. Esta evidência constatada poder-se-á relacionar com 

a maior vivência da função parental, de forma a compensar a ausência sob a forma de 

recompensa conjungal ou para compensar o facto de se encontrarem afastados da rotina diária 

de educação dos filhos. 

 Bandura (1997), julga que as crenças de autoeficácia se desenvolvem e alteram em 

função das experiências prazerozas e de êxito do progenitor, da observação do desempenho dos 

outros significativos , das crenças sociais e da perceção que o próprio faz das suas reações 

fisiológicas e emocionais. Como tal, estas são reflexo das crenças, julgamentos e avaliações do 

progenitor, não resultando das próprias competências pessoais (Bandura, 1997). 

 O sentido de eficácia parental  pode ser influenciado por variados fatores que podem 

estar relacionados com os pais, as crianças e o contexto em que se inserem, dentro os quais se 

destacam  a experiência parental, que se relaciona com a experiência que tiveram com o 

spróprios pais; a experiência prévia; sintomas depressivos nos pais e o stresse parental 

(Bandura, 1997). 

 Os fatores relativos à criança que interferem na eficácia parental, incluem o grau de 

comportamento problemático da mesma, sendo que o nível de eficácia é menor nestes casos, 

uma vez que existe o sentimento de incapacidade no domínio sobre o comportamento da 

criança. Um outro fator relaciona-se com o temperamento difícil da criança, que constitui-se 

como uma característica inata que pode ser refletida no nível de atividade, humor e expressão 

de emoções (Bandura, 1997). 

 Nos contextos culturais, destacam-se o suporte social e conjungal, ondeuma relação 

conjungal conflituosa pode não transmitir comportamentos consistentes de disciplina, 

traduzindo-se em parentalidades menos eficazes. O apoio social, como suporte, pode ter um 

impacto de moderação dos efeitos adversos que possam surgir. Por fim, pode-se também 

enumerar dentr deste conjunto os recursos financeiros da família, uma veze que o stresse 

financeiro parecer exercer um efeito negativo nas funções e comportamentos parentais 

(Bandura, 1997). 
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Após a abordagem teórica e análise do estado da arte quanto ao tema subjacente no 

estudo em questão, e considerando os objetivos do estudo, o presente capítulo propõe-se a 

explanar o desenho da investigação, a metodologia a adotar, a amostra e população e o processo 

de amostragem, incluindo os métodos e técnicas selecionadas. Além disso, neste capítulo 

descrevem-se as características gerais dos participantes, os instrumentos utilizados na recolha 

de dados e as respetivas características psicométricas, assim como os procedimentos éticos e o 

tratamento estatístico.  

 

1 PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  

Conforme avançado no início deste trabalho de investigação, constitui-se como objetivo 

da investigação estudar o desenvolvimento infantil, associado ao conhecimento parental e 

sentimento de competência parental e a compreensão destes fenómenos em interdependência 

com o contexto de vida das crianças e as variáveis sociodemográficas, assim como perceber o 

sentido de competência parental dos pais.  

  

 Para a concretização do objetivo suprarreferido, apresenta-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Averiguar qual o conhecimento que as famílias de crianças com dificuldades de 

linguagem têm relativamente ao nível do desenvolvimento neuropsicomotor infantil; 

 Averiguar qual o conhecimento que as famílias de crianças sem dificuldades de 

linguagem têm relativamente ao nível do desenvolvimento neuropsicomotor infantil; 

 Comparar o grau de conhecimento sobre o desenvolvimento neuropsicomotor infantil 

descrito pelos pais de crianças com e sem dificuldades de linguagem;  

 Identificar a existência de diferenças entre pais de crianças com dificuldades de 

linguagem e pais de crianças sem dificuldades diferenciadas de linguagem relacionadas 

com o conhecimento do desenvolvimento infantil; 

 Analisar o sentido e nível de competência parental numa amostra de pais de crianças 

com dificuldades de linguagem; 

 Analisar o sentido e o nível de competência parental numa amostra de pais de crianças 

sem dificuldades de linguagem;  

 Comparar o sentido de competência parental de pais de crianças com dificuldades de 

linguagem com pais de crianças sem dificuldades de linguagem; 
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 Identificar a existência de diferenças entre pais de crianças com dificuldades de 

linguagem e pais de crianças sem dificuldades diferenciadas de linguagem relacionadas 

com o Sentido de Competência Parental, o Sentimento de Eficácia Parental e o 

Sentimento de Satisfação Parental; 

 Relacionar o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil de pais de crianças com e 

sem dificuldades de linguagem com as variáveis sociodemográficas relativas aos pais 

(idade e género parental, número de filhos e habilitações académicas); 

 Relacionar a eficácia e satisfação parental de pais de crianças com e sem dificuldades 

de linguagem com as variáveis sociodemográficas relativas aos pais (idade e género 

parental, número de filhos e habilitações académicas). 

 

2 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

Para responder aos objetivos do presente estudo no que respeita à investigação sobre o 

desenvolvimento infantil, associada ao conhecimento materno, elegeu-se como método de 

investigação o estudo experimental, que tem como principal característica o facto de o 

investigador controlar e manipular as condições que determinam os acontecimentos a serem 

estudados (Fortin, 1999). Caracteriza-se, também, por ser um estudo descritivo, transversal, 

correcional e comparativo  (Fortin, 1999).  

Assim sendo, o presente estudo caracteriza-se como descritivo, transversal, 

desenvolvimental e correlacional. Trata-se de um estudo descritivo, uma vez que se centra na 

quantificação do número de elementos que descrevem uma ou mais situações. O delineamento 

transversal é caracterizado pela seleção de sujeitos com a faixa etária pretendia. É 

desenvolvimental por caracterizar o comportamento das diferentes faixas etárias. O 

delineamento correlacional apresenta-se pela investigação da relação que existem entre as 

variáveis (Fortin, 1999). 

É um estudo de natureza quantitativa, dada a possibilidade de recurso a inquéritos junto 

de uma amostra alargada para o estudo do fenómeno proposto (Fortin, 1999). 

 

3 AMOSTRA 

 A população deste estudo foi determinada pela totalidade das mães/pais de crianças com 

e sem problemas diferenciados de linguagem. Sendo a população um vasto conjunto, torna-se 

difícil a identificação de todos os casos, tendo-se selecionado uma amostra da população, em 

função das características que a investigadora pretende estudar.  
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 No total, este estudo contou com a participação de 61 pais de crianças com dificuldades 

de linguagem e 62 pais de crianças sem problemas de linguagem, entre os 2 e os 6 anos de idade 

de várias localidades da zona norte do país.  

A amostra foi recolhida em diferentes jardins de infância e clínicas de caráter privado 

com facilidade de acesso para a investigadora, de diversas localidades do país: Porto, Arouca, 

Cinfães, Marco de Canaveses e Amarante.  

A recolha dos dados foi realizada entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018. No 

âmbito desta investigação, utilizou-se o método de amostragem não probabilística do tipo 

amostra de conveniência (Fortin, 1999).  

 Os critérios de inclusão para a amostra deste estudo foram: (i) mães/pais de crianças 

cuja idade se encontra na faixa etária entre 24 e os 60 meses aquando da data de preenchimento 

do questionário, pelo que a definição desta faixa etária se deve ao facto de serem as idade 

limítrofes de um dos instrumentos da recolha de dados; (ii) pais de crianças que tenham o 

Português Europeu como língua materna, pelo facto dos instrumentos de recolha de dados 

utilizados apresentarem características específicas e dados normativos para o Português 

Europeu e (iii) no caso das crianças com dificuldades de linguagem, estas deverão apresentar 

atraso de desenvolvimento da linguagem e devem ser acompanhadas em contexto clínico; (iv) 

no caso das crianças sem dificuldades de linguagem, estas não poderão apresentar qualquer 

problema desenvolvimental. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

O presente estudo é constituído por uma amostra de 123 pais de crianças em idade pré-

escolar (entre os 2 e os 6 anos de idade cronológica). Neste sentido, na Tabela 1, Tabela 2 e 

Tabela 3, apresentam-se, de forma resumida, as principais características dos participantes do 

estudo. A amostra é constituída por 123 pais, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 

anos, com uma idade média aproximada de 32 anos. Destes, registaram-se 102 indivíduos do 

sexo feminino (82.9%) e 21 do sexo masculino (17.1%).  
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Tabela 1 - Características dos pais das crianças com e sem dificuldades de linguagem em 

função do género e da faixa etária 

Variáveis Crianças com 

dificuldades 

Crianças sem 

dificuldades 

 

Género   n n n total 

 Masculino 3 18 21 

Feminino 58 44 102 

Idade  M ± DP M ± DP M ± DP 

  32.41±6.50 33.11±5.41 32.81±5.96 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios; n = número total de casos. 

 

Os questionários preenchidos correspondem a 123 pais de crianças em idade pré-escolar 

(Tabela 2), com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos, com uma média aproximada de 

4.12 anos, dos quais 72 correspondem ao sexo feminino (58.5%) e 51 do sexo masculino 

(41,5%). 

Tabela 2 - Características das crianças com e sem dificuldades de linguagem em função do 

género e da faixa etária 

Variáveis Crianças com 

dificuldades 

Crianças sem 

dificuldades 

 

Género  n n n total 

 Masculino 33 39 72 

Feminino 28 23 51 

Idade  M ± DP M ± DP M ± DP 

  4.70±1.31 3.55±1.49 4.12±1.51 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios; n = número total de casos. 

 

Em relação a dificuldades no processo de desenvolvimento (Tabela 3), das 123 crianças, 

61 apresentam dificuldades de linguagem (49.6%) e 62 não apresentam qualquer problema tipo 

de problema de desenvolvimento (50.4%), na perceção dos pais. Das que apresentam 

dificuldades de linguagem, 33 são do sexo feminino e 28 do sexo masculino. Por sua vez, os 

casos que não apresentam qualquer tipo de dificuldade no desenvolvimento, 39 são do sexo 

masculino e 23 do sexo masculino. 
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Tabela 3 - Caracterização das crianças em função da frequência das dificuldades e da faixa 

etária 

 

Variáveis 

Crianças com 

dificuldades de 

linguagem 

Crianças sem 

dificuldades de 

linguagem 

 

n total 

 

 

Idade 

2 Anos 3 21 24 

3 Anos 11 15 26 

4 Anos 12 7 19 

5 Anos 10 9 19 

6 Anos 25 10 35 

Nota: n = número total de casos. 

 

Na Tabela 4 podem-se analisar algumas características do agregado familiar. Deste 

modo, relativamente à condição familiar, verificou-se que 87% das crianças pertencem a 

famílias que se encontram casadas e/ou em união de facto, 12.2% pertencem a uma família 

monoparental (pai/mão solteiro/a, viúvo/a e/ou divorciado/a), 0.8% são fruto de um segundo 

casamento e nenhum dos casos tem um pai/mãe adotivo/a.  

 Relativamente ao número de irmãos, 31 das crianças (42.5%) que apresenta dificuldades 

de linguagem é fillho/a único/a e 30 crianças (60.0%) têm um ou mais irmãos. Das crianças que 

não apresentam dificuldades de linguagem, 42 (57,5%) não tem nenhum irmão e 20 (40.0%) 

tem um ou mais irmãos.  

 Relativamente à formação académica dos pais, no grupo das crianças com dificuldades 

de linguagem, verificou-se que 28 (73.7%) têm entre o 6º e o 9º ano, 25 (59.5%) têm entre o 

10º e o 12º ano e 8 pais (18.6%) detêm o ensino universitário. Quanto aos pais de crianças sem 

dificuldades de linguagem, 10 (16.1%) têm entre o 6º e o 9º ano, 17 (27.4%) têm entre o 10º e 

o 12º ano e, por último, 35 (56.5%) dos pais têm o ensino universitário.  

Nas habilitações académicas foi possível constatar que a maioria das famílias que 

apresenta habilitações académicas mais baixas (entre o 6º e o 12º ano) apresentam ter filhos 

com dificuldades de linguagem, pelo que, contrariamente, as famílias com habilitações 

académicas mais graduadas (entre a licenciatura ao doutoramento) apresentam uma maior 

percentagem de número de filhos sem qualquer dificuldade. 
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 Tabela 4 - Caracterização do agregado familiar 

 

Variáveis 

 

Crianças com 

dificuldades de 

linguagem 

 

% 

Crianças sem 

dificuldades 

de linguagem 

 

% 

 

n total 

 

% 

 

Nº de Irmãos 

Nenhum 31 42.5% 42 57.5% 73 100% 

Um ou mais 

irmãos 

30 60.0% 20 40.0% 50 100% 

 

Estrutura 

familiar 

Casado/a ou 

união de facto 

49 45.8% 58 54.2% 107 100% 

2º casamento 1 100% 0 0% 1 100% 

Família 

monoparental 

11 73.3% 4 27.7% 15 100% 

 

Habilitações 

Académicas 

6º-9º ano 28 73.7% 10 26.3% 38 100% 

10º-12º ano 25 59.5% 17 40.5% 42 100% 

Ensino 

Universitário 

8 18.6% 35 81.4% 43 100% 

Nota: % = percentagem; nº = número; n = número total de casos. 

 

5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 Para a realização da presente investigação e de forma a dar cumprimento aos objetivos 

do estudo foram utilizados três instrumentos de investigação: uma ficha de caracterização 

sociodemográfica, a versão validada para a população portuguesa do Knowledge of Infant 

Development Inventory (KIDI-P) e a versão validada para a população portuguesa do Parenting 

Sense of Competence Scale (PSOC). 

 A Ficha de Caracterização Sociodemográfica da Família (Anexo 1) foi elaborada com 

base no questionário sociodemográfico presente na Escala Europeia de Satisfação das Famílias 

em Intervenção Precoce (EPASSEI – European Parental Satisfaction Scale About Early 

Intervention), que foi elaborada por Lanners e Mombaerts no ano de 2000 e adaptada para a 

população portuguesa por Cruz, Fontes e Carvalho em 2003. Esta ficha inclui dados 

sociodemográficos relativos à caracterização das crianças e dos seus pais, tais como a idade dos 

progenitores e do/a filho/a ou filhos/as, sexo, habilitações literárias, situação profissional, 

estatuto socioeconómico e breve introdução às dificuldades da criança. 
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O Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI) (Anexo 2) foi desenvolvido por 

David MacPhee em 1981 e revisto em 2002 e traduzido e adaptado para a população portuguesa 

pelas autoras Luiza Nobre-Lima, Maria da Luz Vale-Dias e Tânia Filipa Vital Mendes no ano 

de 2002. Este caracteriza-se como sendo um instrumento de autopreenchimento, 

unidimensional, formado por cinquenta e oito itens, destinados a adultos e que permite obter 

informação relativamente ao conhecimento dos pais sobre as práticas educativas, os processos 

de desenvolvimento e o comportamento normativo da criança em idade pré-escolar, na faixa 

etária dos 2 aos 6 anos de idade (Nobre-Lima et al., 2012; Nobre-Lima, Vale-Dias, Mendes, 

Mónico, & MacPhee, 2014). As respostas a este inventário são dadas de duas formas distintas, 

onde na primeira parte (itens 1 ao 39), que reportam a conjunto de itens sobre o comportamento 

dito normativo na infância, são realizados através de uma escala com três opções de resposta: 

“Concordo”, “Discordo” e “Não tenho a certeza”. Por sua vez, na segunda parte (itens 40 ao 

58), que se relaciona com os marcos de desenvolvimento em idades específicas, são utilizadas 

as opções de resposta “Concordo”, “Discordo” e “Não tenho Certeza”) (Nobre-Lima et al., 

2014). Neste inventário, a avaliação dos itens é realizada segundo o critério de resposta correta, 

incorreta ou não tenho certeza, sendo que a veracidade dos mesmos é determinada de acordo 

com a informação obtida nas investigações relativamente ao desenvolvimento infantil (Nobre-

Lima et al., 2014). Na versão portuguesa final do KIDI-P manteve os 58 itens como o inventário 

original, com o formato de resposta tripartida (“Concordo”, “Discordo” e “Não tenho a 

certeza”) para todos os itens, incluindo os que correspondem do número 40 ao 58. Esta decisão 

baseou-se no pressuposto de que um formato de resposta exclusivo seria necessário para 

conduzir, através de uma análise fatorial de confirmação, a validação unifatorial do inventário 

proposto pelo autor. Apesar da alteração ao inventário original, continua a ser possível o cálculo 

dos índices de cotação das respostas previstos no inventário original. Assim, para se proceder 

à cotação da escala, os itens são cotados de 1 a 3, consoante a resposta “concordo”, “discordo” 

ou “não tenho certeza”, respetivamente (Nobre-Lima et al., 2012).Os resultados que se podem 

obter com a aplicação do KIDI-P são obtidos através do cálculo de três índices, que são: 1) 

Índice de confiança nas respostas (IC), que reflete a não utilização da opção de resposta “Não 

tenho Certeza”, reportando à confiança que os indivíduos que respondem têm quanto ao próprio 

conhecimento, obtido pelo cálculo da frequência com que optam pela opção de resposta “Não 

tenho Certeza”; 2) Índice de precisão (IP), que representa a exposição dos indivíduos à 

informação normativa sobre as crianças e é definido pela percentagem de respostas que são 

assinaladas corretamente (a opção de resposta “Não tenho Certeza” não é contabilizada); 3) 



Desenvolvimento Infantil e Sentimento de Competência Parental: um estudo comparativo entre pais de 

crianças com e sem dificuldades de linguagem em idade pré-escolar 

42 

 

Índice total (IT), definido pela percentagem de respostas corretas face ao número total de itens 

do KIDI-P. Este índice é calculado através do produto dos dois índices referidos anteriormente 

(IC e IP) (Nobre-Lima et al., 2012). As áreas que compõem o inventário dividem-se em itens 

relativos: às capacidades das crianças, numa determinada idade (motoras, cognitivas, 

preceptivas, alimentação e choro); aos processos do desenvolvimento, descrição de habilidades 

gerais bem como desenvolvimento normal e atípico; às crenças e estratégias instrumentais de 

parentalidade dos pais, cuidados ao recém-nascido e responsabilidades de ser pai/mãe; à saúde 

e segurança, identificação e tratamento de doenças comuns (Vilaça, 2012). 

Na sua conceção o primeiro critério estabelecido por MacPhee para o KIDI foi que este 

facultasse um vasto conjunto de informações relativamente às crianças, dentro do limite correto. 

Em segunda instância, as escalas que motivaram a construção do KIDI caracterizavam-se pela 

ausência dos marcos de desenvolvimento, educação dos filhos, saúde e segurança, constructos 

relacionados com o planeamento familiar, desenvolvimento do adolescente e orçamento 

familiar. Todos estes fatores eram considerados importantes, mas MacPhee considerou ser uma 

mais-valia o enfoque nas práticas parentais relativas ao desenvolvimento infantil. Por último, 

uma outra alteação no KIDI prendeu-se com a redução da subjetividade das questões, de forma 

a evitar ambiguidades (Vilaça, 2012).A fidelidade do presente Inventário foi determinada 

através da consistência interna. Neste sentido, a versão portuguesa deste instrumento (KIDI-P) 

apresentou um coeficiente de alfa de .84, podendo constatar-se que apresenta bons níveis de 

fidelidade (Field, 2007, citado por Nobre-Lima et al., 2012). O resultado obtido aproxima-se 

bastante dos referidos pelo autor MacPhee (2002, citado por Nobre-Lima et al., 2012) no estudo 

da versão original, onde apresenta um alpha de .82. 

Por sua vez, o Parenting Sense of Competence Scale (PSOC) (Anexo 3), foi 

desenvolvida por Gibaud-Wallston como parte da sua dissertação de doutoramento e 

apresentada à Associação Americana de Psicologia por Gibaud-Wallston e Wandersman no ano 

de 1978, cujo objetivo consistia em medir o sentimento de eficácia parental, através de um 

conjunto de itens racionalmente construídos para formarem duas subescalas, sendo elas: 

valorização/conforto e competências/conhecimento. Posteriormente, em 1989 Johnston e 

Mash, partindo dos trabalhos iniciados pelos autores Gibaud-Wallston e Wandersman, 

reformularam o instrumento como uma medida de autoestima parental, eficácia e satisfação 

parental (Ferreira et al., 2011). No ano de 2007, esta escala foi traduzida e adaptada para a 

população portuguesa por Seabra-Santos e Pimentel. Esta escala mede o grau de confiança que 

os pais sentem relativamente às suas competências enquanto pais, assim como visa 
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compreender a forma como os pais investem em diferentes dimensões do envolvimento e 

tarefas relacionadas com cuidados e educação dos filhos. Encontra-se constituída por dezassete 

itens e pretende medir o grau de confiança que os pais sentem quanto às suas competências 

enquanto pais. Além disso, visa compreender a forma como os pais investem em diferentes 

dimensões do envolvimento e tarefas relacionadas com cuidados e educação dos filhos 

(Johnston & Mash, 1989). As opções de resposta são constituídas por “Concordo Plenamente”, 

“Concordo”, “Não tenho a Certeza”, “Discordo” e “Discordo Totalmente” (Ferreira et al., 

2011). 

Os estudos de revisão do instrumento revelam a existência de duas dimensões 

associadas ao sentido de competência parental: a satisfação dos pais com a parentalidade e a 

eficácia com o papel parental. A componente da satisfação encontra-se avaliada por nove itens 

(2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15), que refletem a frustração, ansiedade ou motivação dos pais. Por sua 

vez, a dimensão da eficácia é avaliada tendo por base sete itens (1, 4, 6, 10,11, 13, 16), que 

reflete a competência dos pais, a sua perceção sobre as suas habilidades para resolverem 

problemas e respetiva capacidade nos papéis parentais. A presente escala apresenta positivas 

qualidade psicométricas no que respeita à consistência interna, medida através do Alpha de 

Cronbach (.75 para o domínio da Satisfação, .76 para o domínio da Eficácia e .79 no total). 

Relativamente à validade do constructo, as pesquisas realizadas ao longo dos anos confirmam 

que as análises fatoriais validam as duas dimensões, tanto a de Satisfação como a da Eficácia 

(Johston & Mash, 1989). Para o presente estudo, os Alpha de Cronbach foram de .77 para 

Eficácia e .64 para a Satisfação. 

 

6 CONSISTÊNCIA INTERNA DOS INSTRUMENTOS KIDI-P E PSOC 

 A consistência interna pode ser entendida como o grau de coerência presente entre as 

respostas obtidas dos inquiridos a cada um dos itens que compõem os questionários utilizados 

(Almeida & Freira, 2008). Realizou-se, assim, a análise de fidelidade, a qual foi obtida pelo 

recurso à avaliação da consistência interna, com base na determinação do Alpha de Cronbach, 

uma vez que os itens se distribuem segundo uma escala ordinal, cujos valores variam entre 0 e 

1 (Maroco & Garcia-Marques, 2006). De acordo com o valor de Alpha de Cronbach que se 

obtém, a consistência interna poderá ser classificada segundo os seguintes critérios: 

“inadmissível” (alpha ˂.6), “fraca” (.6 ≤ alpha ˂.7), “razoável” (.7 ≤ alpha ˂.8), “boa” (.8 ≤ 

alpha ˂.9) e “muito boa” (alpha ≥.9) (Pallant, 2005; Pestana & Gageiro, 2005).  
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 Neste sentido, na Tabela 5 apresenta-se o coeficiente e o número de itens avaliados para 

obter o CDI dos pais. O Alpha de Cronbach obtido foi de .67, que indica uma consistência 

interna fraca.  

 

Tabela 5 - Consistência Interna do Inventário KIDI-P 

Variável Número de itens avaliados Alpha de Cronbach 

CDI 58 .67 

Nota: CDI – Conhecimento De Desenvolvimento Infantil dos Pais 

 

 Na Tabela 6, apresentam-se os coeficientes obtidos e o número de itens avaliados para 

cada uma das escalas do PSOC. O Alpha de Cronbach obtido para a subescala de Eficácia 

Parental foi de .78, apontando para uma consistência interna razoável. Na subescala de 

Satisfação Parental o Alpha de Cronbach obtido foi de .63, indicando uma consistência interna 

fraca. Quanto ao Sentido de Competência Parental, o Alpha de Cronbach foi de .74, o que indica 

uma consistência interna razoável.  

 

Tabela 6 - Consistência Interna da Escala PSOC 

Variável Número de itens avaliados Alpha de Cronbach 

EP 7 .78 

SP 9 .63 

SCP 17 .74 

Nota: EP – Eficácia Parental; SP – Satisfação Parental; SCP – Sentido de Eficácia Parental. 

 

7 PROCEDIMENTOS 

Em primeira instância, foi solicitada autorização e apresentado o projeto à Comissão de 

Ética da Universidade de Trás-os-Montes, assim como solicitada, via e-mail, a autorização para 

utilização dos questionário PSOC (Anexo 4) e do KIDI-P (Anexo 5). A Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro deliberou favoravelmente a realização deste 

estudo, bem como foi autorizada pelos autores a utilização dos instrumentos para a presente 

investigação. 

A recolha dos dados para análise realizou-se entre novembro de 2017 e fevereiro de 

2018 e os procedimentos envolveram a realização de contactos por contacto telefónico e de 
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forma pessoal, de forma a proceder à autorização junto das instituições onde se iria proceder à 

recolha de dados. Toda a organização passou por um contacto prévio, onde foram explicados e 

clarificados todos os objetivos da investigação e os instrumentos a serem utilizados. 

Anteriormente à aplicação dos questionários, realizou-se uma explicação geral da investigação 

e a motivação da investigadora quanto à temática abordada.  

 

8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Para a concretização da investigação em questão foram consideradas as orientações 

éticas relativas aos princípios básicos sobre investigação que envolve seres humanos, como o 

consentimento informado, o anonimato e a confidencialidade fornecida pelas guidelines na 

investigação (Anexo 6), pela Declaração de Helsínquia (World Medical Association, 2013), 

pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2006) e pela 

Convenção sobre os direitos do Homem. Foi, ainda, explicada à instituição onde foram 

aplicados os questionários, os objetivos do estudo e o plano de investigação, assim como 

entregue a carta de explicação do estudo (Anexo 7) a entregar aos participantes e o modelo de 

consentimento informado. 

A Comissão de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro deliberou 

favoravelmente a realização deste estudo. Todos os participantes receberam as informações 

oralmente e por escrito relativamente ao estudo, foi solicitado aos mesmos o consentimento por 

escrito, foi explicado que poderiam e que tinha o direito de desistir a qualquer momento da 

investigação. Os consentimentos assinados foram arquivados, ficando acessíveis apenas ao 

investigador. Ainda, salienta-se que os nomes não foram registados nos formulários e nos 

questionários de recolha de dados, tendo sido utilizados códigos, dos quais unicamente o 

investigador tem acesso à chave de relação código-sujeito. 

O Consentimento Informado incluiu o âmbito, objetivos e finalidade do estudo, os pré-

requisitos para a participação no estudo (necessidade de autorização prévia através do 

preenchimento e assinatura do Consentimento Informado), as condições de recolha de dados 

(instrumentos de recolha de dados e procedimentos) e os prejuízos para a saúde do indivíduo 

com a colaboração no estudo e a forma de tratamento de dados (anonimato e confidencialidade).  

No decorrer do processo de investigação foi sempre garantida a confidencialidade dos 

dados, sendo que, em momento algum, qualquer pessoa que não o investigador e os 

participantes, tiveram acesso a qualquer informação. Cada um dos questionários foi arquivado 

pela investigadora e serão destruídos após o término da investigação. 
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9 PROCEDIMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados foi realizada em clínicas de caráter privado e jardins de infância. 

Para o efeito, foi solicitada autorização presencialmente aos responsáveis pelas instituições, na 

qual foram explicados os objetivos do estudo e salientadas as questões relacionadas com a 

confidencialidade dos dados recolhidos, assim como disponibilizados os contactos para que, 

caso necessário, os interessados pudessem obter mais informações acerca do estudo. Neste 

contacto, foram disponibilizados os contactos telefónicos e de e-mail, para que os indivíduos 

interessados pudessem obter mais informação acerca do estudo. 

Sempre que foi aceite a participação na investigação, a investigadora entregou o 

protocolo de investigação composto pelos seguintes elementos: Consentimento Informado para 

os pais, carta de explicação do estudo, Questionário Sociodemográfico, Escala de Competência 

Parental – PSOC e Inventário de Conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil (KIDI-P). 

Os questionários foram preenchidos pelos próprios pais, tendo sido realizada a distribuição feita 

através de um representante da investigação em cada uma das instituições e, posteriormente, a 

recolha dos mesmos foi efetuada pela própria investigadora junto da Instituição. Alguns dos 

questionários foram entregues e preenchidos no próprio momento, tendo sido diretamente 

entregues à investigadora. Após os pais terem preenchido os protocolos, estes foram entregues 

num envelope fechado e selado, previamente disponibilizado pela investigadora ao 

representante do respetivo jardim de infância ou clínica.  

Terminada a recolha dos protocolos, devidamente preenchidos, procedeu-se à 

introdução dos dados recolhidos no Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

e à posterior análise dos mesmos. 

 

10 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

De forma a responder aos objetivos delineados, os dados recolhidos foram organizados 

e analisados estatisticamente. A introdução e o tratamento estatístico dos dados foram 

realizados através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 

para Windows. Inicialmente, recorreu-se à realização das estatísticas descritivas para descrever 

e caracterizar a amostra através da utilização de tabelas de frequências e percentagens, médias, 

desvios padrões, valores mínimos e máximos, de forma a caracterizar os resultados obtidos. 

Posteriormente, recorreu-se a estatísticas inferenciais de forma a deduzir os resultados da 

amostra, onde se utilizaram testes paramétricos e não paramétricos, considerando o número de 
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participantes de cada grupo, a distribuição dos dados obtidos e a natureza das variáveis. A 

consistência interna dos instrumentos utilizados foi avaliada através do Alpha de Cronbach. 

Procedeu-se à comparação de médias de resultados através da análise de variância 

unidirecional e através de análises de variância multivariada (MANOVAS), para variáveis com 

mais do que duas categorias. Para o estudo da relação entre os resultados foram calculou-se 

coeficientes de correlação de Pearson, assim como a relação entre as subescalas e o total da 

escola PSOC e o KIDI-P. Todos os testes foram realizados considerando o valor de 

significância de α ˂.05 (Pallant, 2011) 
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Apresentadas todas as etapas metodológicas e objetivos do estudo, no presente capítulo 

pretende-se descrever os resultados obtidos através da análise descritiva, inferencial e 

diferencial. De forma a facilitar a análise dos resultados recorreu-se a tabelas para exibição dos 

mesmos, segundo as normas da American Psychological Association. 

 

1 ANÁLISES DESCRITIVAS 

De forma a caracterizar os resultados obtidos com o Inventário KIDI-P utilizou-se a o 

Índice de Confiança, o Índice de Precisão e o Índice Total.  

Na Tabela 7, face à análise descritiva, verificou-se que, para ambos os grupos (pais de 

crianças com dificuldades de linguagem e pais de crianças sem dificuldades de linguagem), 

através dos scores para os índices do KIDI-P, o Índice de Confiança apresenta uma média (M) 

de .86 e um desvio padrão (DP) de .07, sendo este maior do que o Índice de Precisão, que 

apresenta uma M=.73 e DP=.06. O Índice Total obteve uma M=.63 e DP=.07.  

 

Tabela 7 - Valores médios obtidos no KIDI-P para os dois grupos de pais 

Variáveis M ± DP Valor mínimo Valor máximo n total 

IC .86 ± .07 .69 1.00 123 

IP .73 ± .06 .53 .87 123 

IT .63 ± .07 .36 .79 123 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão; n = número total de casos; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de 

Precisão; IT = Índice Total.   
 

Realizando-se uma análise vertical (análise por questão) quanto às dimensões do KIDI-

P (“Comportamento Normativo” e “Marcos de Desenvolvimento”), pode-se aferir sobre a 

percentagem de respostas corretas, bem como da(s) pergunta(s) com maior e menor número de 

respostas acertadas (Tabela 8). Assim, existe um maior número de respostas corretas no 

domínio dos marcos de desenvolvimento (64.77%), comparativamente ao comportamento 

normativo (64.57%). Verificou-se que, no Comportamento Normativo, a resposta com maior 

percentagem de respostas corretas foi: “Se um bebé (com menos de um ano) quer comer 

qualquer coisa, dê-lhe nozes, pipocas ou passas”, registando-se uma menor percentagem de 

respostas certas na questão: “Quando as crianças, por volta dos 18 meses de idade, estão 

fortemente vinculadas (ligadas aos pais), são mais agarradas e tendem a ficar mais próximas 

deles”.  
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No domínio do Marcos de Desenvolvimento, os participantes evidenciaram uma maior 

percentagem de respostas corretas nas questões: “A maior parte das crianças de 2 anos de 

idade sabe distinguir uma história fictícia de uma história verdadeira na TV” e “A criança de 

2 anos de idade é capaz de raciocinar de forma lógica, tal como um adulto faz”. Relativamente 

à questão com menor número de respostas corretas, os participantes evidenciaram a seguinte: 

“Por volta dos 3 anos de idade, a criança veste as roupas dos pais para brincar ao faz de 

conta”. 

 

Tabela 8 - Percentagem de respostas corretas para os domínios do KIDI-P 

 
Pergunta com maior nº 

de respostas certas 

Pergunta com menor nº de 

respostas certas 

% de respostas 

certas 

Comportamento 

Normativo 

KIDI-P 55 n 
KIDI-P 

16 
n  

64.57% 
122 123 12 123 

Marco de 

Desenvolvimento 

KIDI-P 427 

e 468 
n 

KIDI-P 

549 
n  

64.77% 
120 123 23 123 

Nota: nº = número; % = percentagem de respostas certas; n = número total de casos. 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo, realizou-se a caracterização do 

sentimento de competência parental, da eficácia e da satisfação dos pais de crianças com 

dificuldades de linguagem e de pais de crianças que não apresenta dificuldades de linguagem, 

tendo como referência a pontuação média obtida em cada uma das subescalas do PSOC. 

Analisando a Tabela 9, para ambos os grupos, contata-se que a Eficácia apresenta uma M=25.70 

e DP=4.4 e a de Satisfação apresenta uma M=33.90 e DP=4.4. No Sentido de Competência 

Parental foi obtida uma M=64.3 e DP=7.2. 

 

                                                           
5 KIDI-P 5: “Se um bebé (com menos de um ano) quer comer qualquer coisa, dê-lhe nozes, pipocas ou passas”; 
6 KIDI-P 1: “Quando as crianças, por volta dos 18 meses de idade, estão fortemente vinculadas ligadas aos pais, são mais agarradas e tendem 
a ficar mais próximas deles”; 
7  KIDI-P 42: “A maior parte das crianças de 2 anos de idade sabe distinguir uma história fictícia de uma história verdadeira na TV”; 
8 KIDI-P 46: “A criança de 2 anos de idade é capaz de raciocinar de forma lógica, tal como um adulto faz”; 
9 KIDI-P 54: “Por volta dos três anos de idade, a criança veste as roupas dos pais para brincar ao faz de conta”. 
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Tabela 9 - Valores médios obtidos no PSOC para os dois grupos de pais (pais de crianças com 

dificuldades de linguagem e pais de crianças sem dificuldades de linguagem) 

Variáveis M ± DP Valor mínimo Valor máximo n total 

EP 25.7 ± 4.4 7.00 34.00 123 

SP 33.9 ± 4.4 22.00 45.00 123 

SCP 64.3 ± 7.2 47.00 82.00 123 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para cada subescala do PSOC; n = número total de 

casos; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido de Competência Parental. 

 

Na Tabela 10, podemos observar que, na satisfação, os itens 2 (“Ainda que ser mãe/pai 

possa ser recompensador noutras ocasiões, com a idade que o meu filho (a minha filha) tem 

atualmente, sinto-me frustrada/o”), 7 (“Deito-me com as mesma sensação com que me levanto 

de manhã: a de que não consegui grande coisa como mãe/pai”), 14 (“Os meus talentos e 

interesses estão noutras áreas – não em ser mãe/pai”) e 15 (“Se ao menos ser mãe/pai fosse 

mais interessante, eu estaria mais motivada/o para fazer um bom trabalho nessa função”) são 

os quais os participantes registam maior evidência de Satisfação (pontuações médias acima de 

4). No item 2 obteve-se uma M=4.01 (DP=1.07), no item 7 uma M=4.18 (DP=.78), no 14 uma 

M=4.57 (DP=.69) e no 15 uma M=4.72 (DP=.55). O item 9 (“Um problema difícil quando se é 

mãe/pai, é não sabermos se estamos a fazer um bom ou mau trabalho”) tem-se como o único 

cuja média é inferior a 3 (M=2.46, DP=1.23), sendo o item em que os pais manifestam menor 

Satisfação. 

Na Eficácia, os itens 11 (“Se existe alguém que consegue compreender o que é que 

perturba o meu filho (a minha filha), essa pessoa sou eu”), 13 (“Para o tempo que tive como 

mãe/pai, sinto que já estou bem familiarizado com este papel”) e 16 (“Honestamente, acredito 

que tenho todas as capacidades necessárias para ser uma boa mãe (um bom pai)”) são aqueles 

com pontuações mais elevados. Para o item 11 obteve-se uma M=3.90 (DP=1.01), para o 13 

uma M=3.93 (DP=.93) e para o 16 uma M=4.19 (DP=.80). O item 6 (“Eu daria uma excelente 

modelo a seguir por uma nova mãe (um novo pai), para que pudesse aprender o que é 

necessário para ser uma boa mãe (um bom pai)”) tem-se como o item que apresenta a 

pontuação mais baixa (M=3.01, DP=1.00) na Eficácia parental. 
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Tabela 10 - Estatística descritiva para cada subescala da Escala PSOC 

 Itens M ± DP Mínimo Máximo 

 

 

 

 

Satisfação 

2 4.01 ± 1.07 1.00 5.00 

3 3.28 ± 1.23 1.00 5.00 

5 3.48 ± 1.18 1.00 5.00 

7 4.18 ± .78 1.00 5.00 

8 3.90 ± .84 1.00 5.00 

9 2.46 ± 1.15 1.00 5.00 

12 3.38 ± 1.00 1.00 5.00 

14 4.57 ± .69 1.00 5.00 

15 4.72 ± .55 1.00 5.00 

Total SP (9 itens)  33.98 ± 8.49   

 

 

 

Eficácia 

1 3.49 ± 1.19 1.00 5.00 

4 3.53 ± .94 1.00 5.00 

6 3.01 ± 1.00 1.00 5.00 

10 3.67 ± .95 1.00 5.00 

11 3.90 ± 1.01 1.00 5.00 

13 3.93 ± .93 1.00 5.00 

16 4.19 ± .80 2.00 5.00 

Total EP (7 itens)  25.72 ± 6.82   

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para cada subescala do PSOC; n = número total de 

casos; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental. 

 

2 ANÁLISES INFERENCIAIS 

No que diz respeito às correlações (Tabela 11), procedeu-se à realização de correlações 

de Pearson intraescalares na qual, segundo Cohen (1988, citado por Pallant, 2011), correlações 

com valores entre .10 e .29 são pequenas, entre .30 e .49 são médias e entre .50 e 1.0 são 

elevadas. Verifica-se, assim, uma associação significativa positiva pequena entre a Eficácia 

Parental e a Satisfação Parental (r=.238; p≤.01), entre o Índice de Confiança e a Satisfação 

Parental (r=.217; p≤.01), entre o Índice de Confiança e o Sentido de Competência Parental 

(r=.234; p≤.05), assim como entre o Índice Total e a Satisfação Parental (r=.224; p≤.01) e o 

Índice Total e o Sentido de Competência Parental (r=.182; p≤.01). Entre o Sentido de 

Competência Parental e a Eficácia Parental (r=.811; p≤.05) verifica-se uma associação 

significativa positiva forte, assim como entre o Sentido de Competência Parental e a Satisfação 

Parental (r=.755; p≤.05). Por fim, é possível verificar uma associação significativa positiva 

forte entre o Índice Total e o Índice de Confiança (r=.700; p≤.05), bem como entre o Índice 

Total e o Índice de Precisão (r=.663; p≤.05). 
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Tabela 11 - Correlações de Pearson entre as dimensões do PSOC e do KIDI-P 

  EP SP SCP Tentativas Precisão PRC 

EP CP 1.0 - - - - - 

N 123 - - - - - 

SP CP .238** 1.0 - - - - 

N 123 123 - - - - 

SCP CP .811** .755** 1.0 - - - 

N 123 123 123 - - - 

IC CP .176 .217* .234** 1.0 - - 

N 123 123 123 123 - - 

IP CP -.042 .088 .018 -.065 1.0 - 

N 123 123 123 123 123 - 

IT CP .095 .224* .182* .700** .663** 1.0 

N 123 123 123 123 123 123 

Nota: CP = Coeficiente de Pearson; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido de 

Competência Parental; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total; ** valores muito 

significativos p ≤.01 * valores significativo p ≤.05. 

 

3 ANÁLISES DIFERENCIAIS 

Com o intuito de analisar o conhecimento do desenvolvimento infantil por parte dos 

pais em função da criança ter ou não dificuldades de linguagem (Tabela 12), realizou-se uma 

análise de variância multivariada (MANOVA), de onde se destaca que não foram encontradas 

diferenças significativas entre os pais de crianças com dificuldades de linguagem e pais de 

crianças sem dificuldades de linguagem no que respeita às variáveis em questão 

[F(3.119)=.696; p=.556; Lambda de Wilks=.983; ηp2=.017]. 

No que concerne à análise descritiva, os pais de crianças com dificuldades de linguagem 

apresentam a média mais elevada no Índice de Confiança (M=.87; DP=.06) e a média mais 

baixa na percentagem de respostas certas (M=.64; DP=.06) no Índice de Precisão. Os pais de 

crianças sem dificuldades de linguagem apresentam os valores médios mais elevados ao nível 

do Índice de Confiança (M=.86; DP=.08) e a média mais baixa no Índice Total (M=.62; 

DP=.08). 
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Tabela 12 - Análise diferencial quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil em 

função da criança ter ou não dificuldades de linguagem 

 

Variáveis 

Pais de Crianças com 

Dificuldades de Linguagem 

(n=61) 

Pais de Crianças sem 

Dificuldades de 

Linguagem 

(n=62) 

 

n total 

(n=123) 

 

Direção das 

diferenças 

 
M ± DP M ± DP M ± DP 

IC .87 ± .06 .86 ± .08 .86 ± .07 n.s. 

IP .71 ± .06 .73 ± .07 .73 ± .06 n.s. 

IT .64 ± .06 .62 ± .08 .63 ± .07 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; M = Média; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT 

= Índice Total. 
 

Realizou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA), de onde se destaca que 

não foram encontradas diferenças significativas entre os pais de crianças com dificuldades de 

linguagem e os pais de crianças sem dificuldade de linguagem [F(3.119)=.1.124; p=.342; 

Lambda de Wilks=.972; ηp2=.028] quanto à competência parental (Tabela 13). Analisando a 

Tabela 7, pode-se inferir que os valores médios obtidos são muitos semelhantes entre os dois 

grupos. Os pais de crianças com dificuldade de linguagem (Tabela 13), apresentam uma média 

superior para a Satisfação (M=34.03; DP=3.61), comparativamente à Eficácia (M=26.43; 

DP=3.61), assim como os pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Satisfação 

M=34.03; DP=3.61; Eficácia M=24.98;DP=5.07). Por sua vez, os pais de crianças sem 

dificuldades de linguagem apresentam uma médio superior para o Sentido de Competência 

Parental (M=65.18;DP=7.42), em comparação com os pais de crianças sem dificuldades de 

linguagem (M=63.48; DP=6.95).    

 

Tabela 13 - Análise diferencial quanto à competência parental em função de ter ou não ter 

dificuldades de linguagem 

 

Variáveis 

Pais de Crianças com 

Dificuldades de 

Linguagem 

(n=61) 

Pais de Crianças sem 

Dificuldades de 

Linguagem 

(n=62) 

n total 

(n=123) 

 

Direção das 

diferenças 

M ± DP M ± DP M ± DP 
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EP 26.43 ± 3.61 24.98 ± 5.07 25.69 ± 4.45 n.s. 

n.s. 

n.s. 

SP 34.03 ± 4.80 33.92 ± 4.02 33.98 ± 4.41 

SCP 65.18 ± 7.42 63.48 ± 6.95 64.33 ± 7.21 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 

 

Com o intuito de verificar o conhecimento dos pais em função da idade realizou-se uma 

análise descritiva e uma análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 14). De acordo 

com os resultados observados verificou-se que não existem diferenças significativas entre pais 

com idades compreendidas entre ≤ 30 anos e ≥ 30 anos no que diz respeito às variáveis em 

questão [F(3.119)=.822; p=.484; Lambda de Wilks=.980; ηp2=.020]. Destaca-se na análise 

descritiva que os pais com idades até aos 30 anos alcançaram o valor mais baixo no Índice de 

Confiança (M=.86, DP=.07), contrariamente aos que se situam na faixa dos ≥ 30 anos, que 

obtiveram a média mais elevada (M=.87, DP=.08). No Índice de Precisão, verifica-se o valor 

da média mais baixo na faixa etária dos ≥ 30 anos (M=.73, DP=.06) e o mais alto na faixa dos 

≤ 30 anos (M=.74, DP=.07). No Índice Total, verifica-se o valor da média mais baixo na faixa 

etária dos ≥ 30 anos (M=.63, DP=.07) e o mais alto na faixa etária dos ≤ 30 anos (M=.64, 

DP=.08).  

 

Tabela 14 - Análise diferencial quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil em 

função da idade 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 

 

No sentido de verificar o conhecimento dos pais de crianças com e sem dificuldades de 

linguagem relativamente ao desenvolvimento infantil em função da idade (Tabela 15), foram 

agrupadas as idades em dois grupos - ≤ 30 anos e dos ≥ 30 anos.  

 

Variáveis 

≤ 30 anos 

(n=46) 

≥ 30 anos 

(n=77)  

n total 

 

Direção das 

diferenças 

 
M ± DP M ± DP 

IC .86 ± .07 .87 ± .08 123 
 

n.s. 

IP .74 ± .07 .73 ± .06 123 n.s. 

IT .64 ± .08 .63 ± .07 123 n.s. 
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De forma a verificar a existência de diferenças entre os grupos tendo em consideração 

a idade, foi realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA). De acordo com os 

resultados observados (Tabela 15) verificou-se que não existem diferenças significativas entre 

significativas entre os pais dos dois grupos com idades compreendidas entre ≤ 30 anos e ≥ 30 

anos no que diz respeito às variáveis em questão [F(3.117)=.319; p=.811; Lambda de 

Wilks=.992; ηp2=.008]. 

Destaca-se, ainda, na análise descritiva (Tabela 15) que os pais com idades até aos ≤30 

anos alcançaram, ao nível do Índice de Confiança, o valor mais baixo (M=.87, DP=.06), 

contrariamente aos que se situam na faixa dos ≥30 anos, que obtiveram a média mais elevada 

(M=.88, DP=.07). No Índice de Precisão, confirmam-se valores médios iguais em ambas as 

faixas etárias (M=.72, DP=.06 para ≤30anos; M=.72, DP=.05 para ≥30anos). Por último, no 

Índice Total, verificam-se valores médios iguais em ambas as faixas etárias (M=.64, DP=.07 

para ≤30anos; M=.64, DP=.06 para ≥30anos). 

Dos resultados obtidos para os pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 

15), no Índice de Confiança, contata-se que os pais com idades ≥30 anos alcançaram o valor 

mais elevado (M=.88, DP=.09), contrariamente aos que se situam na faixa ≤30 anos (M=.85, 

DP=.08). No Índice de Precisão, verifica-se o valor da média mais baixo na faixa etária ≥30 

anos (M=.73, DP=.07) e o mais alto na faixa ≤30 anos (M=.74, DP=.07). No Índice Total, 

verifica-se o valor da média mais alto na faixa etária ≤30 anos (M=.63, DP=.09) e na faixa 

etária dos ≥30 anos, os valores médios mais baixos (M=.62, DP=.08). 

 

Tabela 15 - Análise diferencial para o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil dos pais 

de crianças com e sem dificuldades de linguagem em função da idade 

 

Variáveis 

≤ 30 anos 

 

≥ 30 anos 

 
 

 

Direção das 

diferenças 
M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=26) (n=35) n total  

IC .87 ± .06 .88 ± .07 61 n.s. 

IP .74 ± .06 .74 ± .05 61 n.s. 

IT .64 ± .07 .64 ± .06 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=20) (n=42) n total  

IC .85 ± .08 .86 ± .09 62 n.s. 

IP .74 ± .07 .73 ± .06 62 n.s. 
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IT .63 ± .09 .62 ± .08 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total.  

 

Com o intuito de analisar a competência parental em função da idade para os dois grupos 

realizou-se uma análise descritiva e uma análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 

16). Os resultados observados demonstram que não existem diferenças significativas entre pais 

com idades compreendidas entre ≥30 anos e ≤30 anos quanto às variáveis em estudo [F 

(12.307)=.843; p=.606; Lambda de Wilks=.918; ηp2 =.028]. 

Na análise descritiva que os pais com idades até aos 30 anos alcançaram o valor mais 

baixo na Eficácia (M=25.59, DP=4.05), contrariamente aos que se situam na faixa dos ≥30 

anos, que obtiveram a média mais elevada (M=25.77, DP=4.69). Na Satisfação, verifica-se o 

valor da média mais baixo na faixa dos ≤ 30 anos (M=33.15, DP=4.02) e o mais alto na faixa 

dos ≥30 anos (M=34.47, DP=4.58). No Sentimento de Competência Parental, verifica-se o 

valor da média mais alto na faixa etária dos ≥30 anos (M=64.86, DP=7.31) e o mais alto na 

faixa etária dos ≤30 anos (M=63.43, DP=7.01).  

 

Tabela 16 - Análise diferencial quanto à competência parental em função da idade 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para a Escala PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 
 

Para verificar a existência de diferenças na competência parental tendo em consideração 

a idade, foi realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA) para ambos os grupos 

(Tabela 17). De acordo com os resultados observados é possível observar que não existem 

diferenças significativas entre os grupos no que respeita às variáveis em questão no presente 

estudo [F(12.293)=.822; p=.628; Lambda de Wilks=.916; ηp2=.029]. 

Da análise dos resultados obtidos para pais de crianças com dificuldades de linguagem 

no que concerne à competência parental em função da idade (Tabela 17), no item da Eficácia, 

 

Variáveis 

≤ 30 anos 

(n=46) 

≥ 30 anos 

(n=77) 
 

n 

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

EP 25.59 ± 4.05 25.77 ± 4.69 123 n.s. 

SP 33.15 ± 4.02 34.47 ± 4.58 123 n.s. 

SCP 63.43 ± 7.01 64.86 ± 7.31 123 n.s. 
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pode-se constatar que os pais na faixa dos ≥30 anos alcançaram o valor mais alto (M=26.07, 

DP=3.73) e os ≤30 anos a média mais baixa (M=26.01, DP=3.47). Na Satisfação, verifica-se o 

valor da média mais baixo (M=33.04, DP=4.54) na faixa etária ≤30 anos e o mais alto na faixa 

etária ≥30 anos (M=34.77, DP=4.91). No Sentido de Satisfação Parental, verifica-se o valor da 

média mais baixo nos ≤30 anos (M=63.85, DP=7.30) e o mais alto na faixa ≥30 anos (M=66.17, 

DP=7.45).  

Para os pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 17), na Eficácia, pode-

se constatar que os pais até aos ≤30 anos alcançaram o valor mais baixo (M=24.95, DP=4.71), 

contrariamente aos que se situam na faixa dos ≥30 anos (M=25.00, DP=5.29). Na Satisfação, 

verifica-se o valor da média mais baixo na faixa etária ≤30 anos (M=33.30, DP=3.33) e o mais 

alto na faixa etária ≥30 anos (M=34.21, DP=4.33). No Sentido de Competência Parental, 

verifica-se o valor da média mais alta (M=63.76, DP=7.10) na faixa etária ≥30 anos e nos ≤30 

anos verificou-se o valor mais baixo (M=62.90, DP=6.76). 

 

Tabela 17 - Análise diferencial quanto à competência de pais de crianças com e sem 

dificuldades de linguagem em função da idade 

 

Variáveis 

≤ 30 anos 

 
≥ 30 anos  

 

Direção das 

diferenças 
M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=26) (n=35) n total n.s. 

EP 26.01 ± 3.47 26.07 ± 3.73 61 
n.s. 

 

SP 33.04 ± 4.54 34.77 ± 4.91 61 n.s. 

SCP 63.85 ± 7.30 66.17 ± 7.45 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=20) (n=42) n total  

EP 24.95 ± 4.71 25.00 ± 5.29 62 
 

n.s. 

SP 33.30 ± 3.33 34.21 ± 4.33 62 n.s. 

SCP 62.90 ± 6.76 63.76 ± 7.10 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo.EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 
 

Para averiguar diferenças quanto ao conhecimento parental em relação ao 

desenvolvimento infantil em função do sexo, realizou-se uma análise descritiva e uma análise 
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diferencial mediante a utilização do teste de análise de variância multivariada (MANOVA) 

(Tabela 18). Verificou-se, assim, não existem diferenças significativas no que respeita aos dois 

grupos em função do género no que respeita às variáveis em questão [F(3.119) =2.631; p=.053; 

Lambda de Wilks=.938; ηp2=.062]. Relativamente aos valores médios, certificam-se valores 

mais elevados no Índice de Confiança para o sexo feminino (M=.87; DP=.07) e no Índice Total 

(M=.66; DP=.08) e, por sua vez, valores mais elevados no sexo masculino na Índice de Precisão 

(M=.74; DP=.07). 

 

Tabela 18 - Análise diferencial quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil em 

função do género 

 

Variáveis 

Feminino 

(n=102) 

Masculino 

(n=21) 

 

n 

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

IC .87 ± .07 .85 ± .09 123 n.s. 

IP .73 ± .06 .74 ± .07 123 n.s. 

IT .64 ± .08 .63 ± .07 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 

 

Para testar as diferenças do conhecimento parental quanto ao desenvolvimento infantil 

em função do sexo para pais de crianças com dificuldades de linguagem e para pais de crianças 

sem dificuldades de linguagem, procedeu-se a uma análise descritiva e uma análise diferencial 

mediante a utilização do teste de análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 19). 

Destaca-se que não existem diferenças significativas no que respeita aos dois grupos para pais 

do sexo feminino e do sexo masculino [F(3.117)=1.055; p=.371; Lambda de Wilks=.974; 

ηp2=.026]. 

Relativamente aos valores médios para pais de crianças com dificuldades de linguagem 

(Tabela 19), perpetuam valores mais elevados no Índice de Confiança para o sexo feminino 

(M=.88; DP=.06), e, por sua vez, valores mais elevados no sexo masculino no Índice de 

Precisão (M=.73; DP=.06) e no Índice Total (M=.66 e um DP=.08). 

No grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 19), para o Índice 

de Confiança, obteve-se uma M=.86 e um DP=.08 para o sexo feminino, sendo que para o sexo 

masculino obteve-se uma M=.86 e um DP=.09. No Índice de Precisão, alcançou-se uma 

DP=.73 e um DP=.06 para o sexo feminino e para o sexo masculino obteve-se uma DP=.73 e 
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um DP=.08. No Índice Total, obteve-se uma DP=.63 e DP=.09 para o sexo feminino e para o 

sexo masculino uma M=.62 e um DP=.07.  

 

Tabela 19 - Análise diferencial para o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil de pais 

de crianças com e sem dificuldades de linguagem em função do género 

 

Variáveis 

Feminino 

 
Masculino  

 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M±DP 

Dificuldades de linguagem (n=58) (n=3) n total  

IC .88 ± .06 .84 ± .09 61 n.s. 

IP .73 ± .06 .78 ± .04 61 n.s. 

IT .64 ± .06 .66 ± .08 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=44) (n=18) n total  

IC .86 ± .08 .86 ± .09 62 n.s. 

IP .73 ± .06 .73 ± .08 62 n.s. 

IT .63 ± .09 .62 ± .07 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 

 

Quanto à competência parental em função do género, procedeu-se a uma análise 

descritiva e uma análise diferencial mediante a utilização do teste de análise de variância 

multivariada (MANOVA). Dos resultados obtidos (Tabela 20) destaca-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os pais do sexo feminino e do sexo masculino 

no que respeita às variáveis em questão no estudo [F(3.119)=.102; p=.959; Lambda de 

Wilks=.997; ηp2=.003]. 

Quanto aos valores médios (Tabela 20), os valores mais elevados situam-se no sexo 

feminino em todos os índices (Eficácia M=25.71, DP=4.47; Satisfação M=34.01, DP=4.41; 

Sentido de Competência Parental M=64.36, DP=7.13). 

 

Tabela 20 - Análise diferencial quanto à competência parental em função do género 

 

Variáveis 

Feminino 

(n=102) 

Masculino 

(n=21) 

 

n 

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

EP 25.71 ± 4.47 25.67 ± 4.43 123 n.s. 
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SP 34.01 ± 4.41 33.76 ± 4.49 123 n.s. 

SCP 64.36 ± 7.13 64.14 ± 7.73 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSCO; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 
 

 Para testar as diferenças relativamente à competência parental em função do sexo, 

procedeu-se a uma análise descritiva e realizou-se uma análise diferencial através do teste de 

análise de variância multivariada (MANOVA). De acordo com os resultados observados 

(Tabela 21) na análise diferencial para ambos os grupos, verifica-se que não existem diferenças 

significativas entre pais de crianças com dificuldades de linguagem e pais de crianças sem 

dificuldades de linguagem do sexo feminino e do sexo masculino no que respeita às variáveis 

em questão [F(3.117)=.180; p=.910; Lambda de Wilks=.995; ηp2=.005]. 

No grupo de pais de crianças com dificuldades de linguagem (Tabela 21), a média mais 

elevado verificou-se no Sentido de Competência Parental para o sexo masculino (M=65.33; 

DP=14.84). Na Eficácia o sexo feminino obteve valores médios mais elevados (M=26.45; 

DP=3.55), em relação ao sexo masculino. Na Satisfação o sexo masculino obteve valores mais 

elevados (M=34.67; DP=9.71).  

No grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 21), para a 

Eficácia, o sexo masculino obteve uma média superior (M=25.61; DP=4.41). Na Satisfação, o 

sexo feminino alcançou uma média superior (M=34.05; DP=4.24). No Sentido de Competência 

Parental, os valores são muito semelhantes, tendo o sexo masculino apresentado a média mais 

elevada (M=63.69; DP=6.65).  

 

Tabela 21 - Análise diferencial quanto à competência de pais de crianças com e sem 

dificuldades de linguagem em função do género 

 

Variáveis 

Feminino Masculino  

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=58) (n=3) n total  

EP 26.45 ± 3.55 26.00 ± 5.57 61 n.s. 

SP 34.00 ± 4.57 34.67 ± 9.71 61 n.s. 

SCP 65.17 ± 7.08 65.33 ± 14.84 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=44) (n=18) n total  

EP 24.73 ± 5.34 25.61 ± 4.41 62 n.s. 
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SP 34.05 ± 4.24 33.61 ± 3.53 62 n.s. 

SCP 63.30 ± 7.14 63.96 ± 6.65 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 

 

Em relação ao conhecimento parental sobre o desenvolvimento infantil e o número de 

irmãos, procedeu-se a uma análise descritiva e uma análise diferencial mediante a utilização do 

teste de análise de variância multivariada (MANOVA). Não foram encontradas diferenças 

significativas (Tabela 22). Dos resultados obtidos, pode-se inferir que não existem diferenças 

significativas entre os grupos no que diz respeito ao número de irmãos [F(3.119)=.1.063; 

p=.368; Lambda de Wilks=.974; ηp2=.026]. Relativamente aos valores médios (Tabela 20), 

verificam-se valores mais elevados na tentativa para a variável “0 irmãos” (M=.87; DP=.07), 

no Índice de Precisão (M=.74; DP=.06) e no Índice Total (M=.64 e um DP=.08). 

 

Tabela 22 - Análise diferencial quanto ao conhecimento dos pais relativamente ao 

desenvolvimento infantil em função do número de irmãos 

 

Variáveis 

0 irmãos 

(n=73) 

1 ou mais irmãos 

(n=50) 

 

n 

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

IC .87 ± .07 .86 ± .08 123 n.s. 

IP .74 ± .06 .73 ± .06 123 n.s. 

IT .64 ± .08 .63 ± .07 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 
 

Visando analisar as médias e diferenças relativamente ao conhecimento parental em 

função do número de irmãos, procedeu-se a uma análise descritiva e diferencial mediante o 

teste de análise de variância multivariada (MANOVA). Da análise diferencial realizada (Tabela 

23), conclui-se que não existem diferenças significativas entre pais sem filhos e pais com um 

ou mias filhos no que diz respeito às variáveis em questão [F(3.117)=.260; p=.854; Lambda de 

Wilks=.993; ηp2=.007]. 

No grupo de pais de crianças com dificuldades de linguagem (Tabela 23), no Índice de 

Confiança, a média mais elevada corresponde à categoria dos “0 irmãos” (M=.88, DP=.06) e a 

média mais baixo à “1 irmão ou mais irmãos” (M=.87, DP=.07). No Índice de Precisão, as 
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médias dos dois grupos são iguais (M=.75, DP=.06) Por último, no Índice Total, a média mais 

elevada corresponde à categoria do “0 irmãos” (M=.65, DP=.07) e a média mais baixa à “1 ou 

mais irmãos” (M=0.64, DP=.06). 

No que concerne ao grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 

23), no Índice de Confiança, a maior média corresponde à variável dos “0 irmãos” (M=.86, 

DP=.08) e a média mais baixa à “1 ou mais irmãos” (M=.84, DP=.09). No Índice de Precisão, 

a média mais elevada corresponde à variável do “0 irmãos” (M=.74, DP=.07) e a média mais 

baixa à “1 ou mais irmãos” (M=.72, DP=.05). No Índice Total, a média mais elevada 

corresponde à variável do “0 irmãos” (M=.63, DP=.09) e a média mais baixa à variável “1 ou 

mais irmãos” (M=.60, DP=.09). 

 

Tabela 23 - Análise diferencial para o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil dos pais 

de crianças com e sem dificuldades de linguagem em função do número de irmãos 

 

Variáveis 

0 irmãos 

 
1 ou mais irmãos  

 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=31) (n=30) n total  

IC .88 ± .06 .87 ± .07 61 n.s. 

IP .74 ± .06 .74 ± .06 61 n.s. 

IT .65 ± .07 .64 ± .06 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=42) (n=20) n total  

IC .86 ± .08 .84 ± .09 62 n.s. 

IP .74 ± .07 .72 ± .05 62 n.s. 

IT .63 ± .09 .61 ± .07 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 

 

Em relação à competência parental em função do número de irmãos, procedeu-se a uma 

análise descritiva e diferencial, através da realização de uma análise de variância multivariada 

(MANOVA). Da análise diferencial (Tabela 24), conclui-se que não se verificam diferenças 

significativas entre os grupos tendo por base o número de’ irmãos da criança no que respeita as 

variáveis em questão [F(3.119)=.1.152; p=.331; Lambda de Wilks=.972; ηp2=.028].Quanto aos 

valores médios (Tabela 26), na Eficácia, na Satisfação e no Sentido de Competência Parental, 
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as médias mais elevadas correspondem à variável “1 ou mais irmãos” (M=27.60, DP=3.52; 

M=34.06, DP=4.62; M=65.38, DP=7.22, respetivamente) e as médias mais baixas à “0 irmãos” 

(M=25.10, DP=4.83; M=33.92, DP=4.29; M=63.60, DP=7.16, respetivamente). 

 

Tabela 24 - Análise diferencial quanto à competência parental em função do número de irmãos 

 

Variáveis 

0 irmãos 

(n=73) 

1 ou mais irmãos 

(n=50) 

 

n 

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

EP 25.10 ± 4.83 26.58 ± 3.69 123 n.s. 

SP 33.92 ± 4.29 34.06 ± 4.62 123 n.s. 

SCP 63.60 ± 7.16 65.38 ± 7.22 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 

 

Quanto à competência parental de pais de crianças com dificuldades de linguagem em 

função do número de irmãos, procedeu-se a uma análise descritiva e diferencial, através da 

realização de uma análise de variância multivariada (MANOVA). Da análise diferencial 

(Tabela 25), conclui-se que não se verificam diferenças significativas entre os grupos em função 

do número de irmãos no que respeita às variáveis em questão [F(3.117)=.466; p=.707; Lambda 

de Wilks=.988; ηp2=.012]. 

No que se refere aos valores médios para os pais de crianças com dificuldades de 

linguagem (Tabela 25), na Eficácia, Satisfação e Sentido de Competência Parental, as média 

mais elevadas correspondem à variável do “1 ou mais irmãos” (M=27.43, DP=3.22; M=34.20, 

DP=4.55; M=66.70, DP=6.69, respetivamente). As médias mais baixas, para a Eficácia, 

Satisfação e Sentido de Competência Parental, correspondem à variável “0 irmãos” (M=25.45, 

DP=3.74; M=33.61, DP=5.06; M=63.71, DP=7.89, respetivamente).  

Relativamente ao grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 25), 

na Eficácia, a média mais elevada corresponde à variável “1 ou mais irmãos” (M=25.30, 

DP=4.05) e a média mais baixo à “0 irmãos” (M=24.83, DP=5.53). Na Satisfação, a média 

mais elevada corresponde à “0 irmãos” (M=34.14, DP=3.66) e a média mais baixo à “1 ou mais 

irmãos” (M=33.45, DP=4.77). No Sentido de Competência Parental, a média mais elevada 

corresponde à “0 irmãos” (M=63.52, DP=6.66) e a média mais baixo à “1 ou mais irmãos” 

(M=63.40, DP=7.69). 
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Tabela 25 - Análise diferencial quanto à competência parental de pais de crianças com 

dificuldades de linguagem em função do número de irmãos 

 

Variáveis 

0 irmãos 1 ou mais irmãos  

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=31) (n=30) n total  

EP 25.45 ± 3.74 27.43 ± 3.22 61 n.s. 

SP 33.61 ± 5.06 34.47 ± 4.55 61 n.s. 

SCP 63.71 ± 7.89 66.70 ± 6.69 61 n.s. 

Sem dificuldades de linguagem (n=42) (n=20) n total  

EP 24.83 ± 5.53 25.30 ± 4.05 62 n.s. 

SP 34.14 ± 3.66 33.45 ± 4.77 62 n.s. 

SCP 63.52 ± 6.66 63.40 ± 7.69 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = direção das diferenças; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = 

Sentido de Competência Parental. 
 

De forma a analisar as diferenças relativamente ao conhecimento parental em função do 

nível de instrução, procedeu-se a uma análise descritiva e diferencial, através da realização de 

uma análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 26). Da análise diferencial conclui-

se que não se verificam diferenças significativas entre os grupos em função do nível de 

instrução no que diz respeito às variáveis em questão [F(6.236)=.579; p=.747; Lambda de 

Wilks=.971; ηp2=.015].  

Na análise descritiva (Tabela 26), os resultados demonstram que os pais com o ensino 

secundário apresentam uma média mais elevada quanto ao Índice de Confiança (M=.90, 

DP=.08). No Índice de Precisão Índice Total, os pais com um ensino universitário apresentam 

a média maior (M=.74, DP=.06; M=.65, DP=.08, respetivamente). Os pais com instruções 

académicas entre o 6º e o 9º ano revelam uma média inferior em todos os índices do KIDI-P 

(Índice de Confiança: M=.85, DP=.07; Índice de Precisão: M=.73, DP=.06; Índice Total: 

M=.63, DP=.03).   
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Tabela 26 - Análise diferencial quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil dos 

pais em função do nível de instrução 

 

Variáveis 

6º-9º ano 

(n=38) 

10º-12º ano 

(n=42) 

Ensino Universitário 

(n=43) 
 

n total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP M ± DP 

IC .85 ± .07 .90 ± .08 .87 ± .09 123 n.s. 

IP .73 ± .06 .73 ± .07 .74 ± .06 123 n.s. 

IT .62 ± .07 .63 ± .07 .65 ± .08 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 
 

De forma a testar o conhecimento parental relativo ao desenvolvimento infantil no grupo 

de pais de crianças com dificuldades de linguagem e no grupo de pais que não apresentam 

dificuldades de linguagem em função do nível de instrução realizou-se uma análise descritiva 

e uma análise diferencial com recurso à análise de variância multivariada (MANOVA). Os 

resultados alcançados da análise estatística diferencial (Tabela 27), evidenciam que não existem 

diferenças significativas entre pais com diferentes instruções académicas relativamente às 

variáveis em questão [F(6.230)=.887; p=.505; Lambda de Wilks=.955; ηp2=.023]. 

Relativamente ao grupo de pais de crianças com dificuldades de linguagem (Tabela 27), 

os resultados alcançados demonstram que os pais com um nível de instrução equivalente ao 

ensino superior apresentam uma média mais elevada quanto ao Índice de Precisão (M=.75, 

DP=.04) e ao Índice Total (M=.67, DP=.07). No Índice de Confiança, os pais com um ensino 

académico equivalente ao ensino secundário (10-12ano) apresentam a média maior (M=.89, 

DP=.06). Os pais com instruções académicas entre o 6º e o 9º ano revelam a média mais inferior 

em todos os índices do KIDI-P (M=.86, DP=.07 para o Índice de Confiança, M=.73, DP=.06 

para a Índice de Precisão, M=.63, DP=.03 para o Índice Total). 

No que concerne ao grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 

27), os resultados alcançados demonstram que os pais com um nível de instrução equivalente 

ao ensino superior apresentam uma média mais elevada quanto à Índice de Confiança (M=.86, 

DP=.09) e ao Índice Total (M=.64, DP=.08). No Índice de Precisão, os pais com um ensino 

académico equivalente ao ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) (M=.74, DP=.07) e do ensino 

universitário (M=.74, DP=.07) apresentam as médias superiores. Os pais com instruções 

académicas respeitantes ao ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) revelam a média mais inferior 

no Índice de Confiança (M=.83, DP=.07) e no Índice Total (M=.62, DP=.09). 
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Tabela 27 - Análise diferencial quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil dos 

pais de crianças com e sem dificuldades de linguagem em função do nível de instrução 

 

Variáveis 

6º-9º ano 

 

10º-12º ano 

 

Ensino 

Universitário 
 

 

Direção das 

diferenças 
M ± DP M ± DP M ± DP 

Dificuldades de 

linguagem 
(n=28) (n=25) (n=8) n total n.s. 

IC .86 ± .07 .89 ± .06 .88 ± .06 61 n.s. 

IP .73 ± .06 .74 ± .06 0.75 ± .04 61 n.s. 

IT .63 ± .06 .66 ± .07 .67 ± .07 61 n.s. 

Sem dificuldades de 

linguagem 
(n=10) (n=17) (n=35) n total  

IC .83 ± .07 .84 ± .10 .86 ± .09 62 n.s. 

IP .74 ± .07 .71 ± .06 .74 ± .07 62 n.s. 

IT .62 ± .09 .60 ± .08 .64 ± .08 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o KIDI-P; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂ .05; n.s. = não significativo; IC = Índice de Confiança; IP = Índice de Precisão; IT = Índice Total. 

 

De forma a testar a competência parental em função do nível de instrução em ambos os 

grupos, realizou-se uma análise descritiva e diferencial mediante a análise de variância 

multivariada (MANOVA). Os resultados alcançados da análise estatística diferencial (Tabela 

28), evidenciam que não existem diferenças significativas entre os pais com diferentes 

habilitações académicas no que diz respeito às variáveis em questão [F(6.236)=.401; p=.878; 

Lambda de Wilks=.980; ηp2=.010]. 

No que concerne ao aos valores médios (Tabela 28) verifica-se que os pais com um 

nível de instrução equivalente ao ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) apresentam uma média 

mais elevada quanto à Eficácia (M=26.05, DP=4.15), sendo os valores mais baixos (M=25.24, 

DP=4.83) para os pais com ensino secundário (10-12º ano). Na Satisfação os valores mais 

elevados correspondem aos pais com ensino secundário (10-12º ano) (M=34.29, DP=3.79) e os 

mais baixos a pais com ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) (M=33.34, DP=4.77). No Sentido 

de Competência Parental, os pais com ensino universitário apresentam valores mais elevados 

(M=64.70, DP=7.97) e os pais com ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) revelam uma média 

inferior (M=64.11, DP=7.55). 
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Tabela 28 - Análise diferencial quanto à competência parental em função do nível de instrução 

 

Variáveis 

6º-9º ano 

(n=38) 

10º-12º ano 

(n=42) 

Ensino Universitário 

(n=43) 

 

n  

total 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M±DP M ± DP 

EP 26.05 ± 4.15 25.24 ± 4.83 25.84 ± 4.37 123 n.s. 

SP 33.34 ± 4.77 34.29 ± 3.79 34.23 ± 4.67 123 n.s. 

PSOC 64.11 ± 7.55 64.14 ± 6.13 64.70 ± 7.97 123 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 
 

De forma a testar a competência parental no grupo de pais de crianças com dificuldades 

de linguagem e de pais de crianças que não apresentam dificuldades de linguagem em função 

do nível de instrução, realizou-se uma análise descritiva e diferencial mediante a análise de 

variância multivariada (MANOVA). Os resultados alcançados da análise estatística diferencial 

(Tabela 29), evidenciam que não existem diferenças significativas entre pais com diferentes 

habilitações académicas no que respeita às variáveis em estudo [F(6.230)=.506; p=.803; 

Lambda de Wilks=.974; ηp2=.013]. 

No que concerne ao grupo de pais de crianças com dificuldades de linguagem (Tabela 

29), os resultados alcançados demonstram que os pais com um nível de instrução equivalente 

ao ensino superior apresentam uma média mais elevada quanto à Eficácia (M=27.75, DP=3.85), 

à Satisfação (M=36.13, DP=5.00) e ao Sentido de Competência Parental (M=68.75, DP=8.88). 

A média mais baixa verificou-se nos pais cujas habilitações académicas correspondem ao 

ensino secundário (10-12º ano) relativamente à Eficácia (M=25.72, DP=3.47) e no Sentido de 

Competência Parental (M=64.70, DP=5.70). Os pais com instruções académicas respeitantes 

ao ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) revelam uma média inferior na Eficácia (M=32.29, 

DP=5.34).  

Quanto ao grupo de pais de crianças sem dificuldades de linguagem (Tabela 29), os 

resultados demonstram que os pais com um nível de instrução equivalente ao ensino superior 

apresentam uma média mais elevada quanto à Eficácia (M=25.40, DP=4.42), e ao Sentido de 

Competência Parental (M=63.77, DP=7.56). Os pais cujas habilitações académicas 

correspondem ao ensino secundário (10-12º ano) demonstraram a média mais alta relativamente 

à Satisfação (M=34.41, DP=3.57). As médias mais baixas verificaram-se nos pais cujas 

habilitações académicas correspondem ao ensino básico do 2º ciclo (6º-9º ano) relativamente à 
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Eficácia (M=24.30, DP=5.12), Satisfação (M=33.50, DP=2.80) e Sentido de Competência 

Parental (M=62.50, DP=5.00).  

 

Tabela 29 - Análise diferencial quanto à competência parental de crianças com e sem 

dificuldades de linguagem em função do nível de instrução 

 

Variáveis 

6º-9º ano 

 

10º-12º ano 

 

Ensino 

Universitário 

 

 

 

Direção das 

diferenças M ± DP M ± DP M ± DP 

Dificuldades de linguagem (n=28) (n=25) (n=8) n total  

EP 26.68 ± 3.65 25.72 ± 3.47 27.75 ± 3.85 61 n.s. 

SP 33.29 ± 5.34 34.20 ± 4.00 36.13 ± 5.00 61 n.s. 

SCP 64.68 ± 8.28 64.60 ± 5.70 68.75 ± 8.88 61 n.s. 

Sem dificuldades de 

linguagem 

(n=10) (n=17) (n=35)   

EP 24.30 ± 5.12 24.53 ± 6.38 25.40 ± 4.42 62 n.s. 

SP 33.50 ± 2.80 34.41 ± 3.57 33.80 ± 4.56 62 n.s. 

SCP 62.50 ± 5.00 63.47 ± 6.86 63.77 ± 7.56 62 n.s. 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão dos valores médios para o PSOC; n = número total de casos; valores 

significativos p ˂.05; n.s. = não significativo; EP = Eficácia Parental; SP = Satisfação Parental; SCP = Sentido 

de Competência Parental. 
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Parte IV: Discussão dos Resultados e Conclusão 
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1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com a literatura, um maior conhecimento das crenças parentais no que 

respeita ao desenvolvimento infantil constitui um importante fator para o entendimento do 

comportamento parental e do desenvolvimento da criança (Nobre-Lima et al., 2012). Neste 

campo de investigação e visando estudar e compreender a veracidade do anteriormente descrito, 

o presente estudo utilizou o Inventário do Conhecimento Infantil (Knowledge of Infant 

Development Inventory-P) e a Escala de Sentido de Competência Parental (Parenting Sense of 

Competence Scale). 

 O presente estudo foi desenvolvido com o primeiro intuito de avaliar o sentido de 

competência parental, das mães/pais de crianças com e sem problemas diferenciados de 

linguagem em idade pré-escolar (dos 2 aos 6 anos de idade), assim como analisar o 

conhecimento relativamente ao desenvolvimento infantil dos mesmos. De seguida, pretendeu-

se estudar as relações entre a Escala de Sentido de Competência Parental (PSOC) e o Inventário 

de Conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil (KIDI-P). Considerando os resultados 

através dos questionários utilizados, no presente estudo, procurou-se, ainda, conhecer o impacto 

das variáveis sociodemográficas no conhecimento que os pais demonstram possuir sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor infantil e perceber o impacto sobre o sentimento de 

competência parental (eficácia e satisfação parental). 

No seu conjunto, os resultados apresentados, no que respeita ao conhecimento do 

desenvolvimento infantil, demonstram que os pais apresentam um conhecimento considerado 

razoável. Os resultados encontrados mostram que os pais dos dois grupos apresentam uma 

média quanto ao conhecimento infantil de, aproximadamente, 64% no que concerne às 

respostas corretas, independentemente da criança demonstrar ou não dificuldades de 

linguagem, sendo similares aos resultados obtidos em estudos consultados na literatura. 

Segundo Ribas et al. (2007), utilizando o KIDI, encontraram um score médio de 63% de 

respostas corretas. 

Os resultados obtidos quanto à Escala de Competência Parental, em específico na 

subescala da Satisfação, revelam que os itens 2 (“Ainda que ser mãe/pai possa ser 

recompensador noutras ocasiões, com a idade que o meu filho (a minha filha) tem, atualmente, 

sinto-me frustrado/a”), o 7 (“Deito-me com a mesma sensação com que me levanto de manhã: 

a de que não consegui grande coisa como mãe/pai”), o 14 (“Os meus talentos e interesses estão 

noutras áreas – não em ser mãe/pai”) e o 15 (“Se ao menos ser mãe/pai fosse mais interessante, 

eu estaria mais motivado/a para fazer um bom trabalho nessa função”) são aqueles aos quais 
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os pais assinalaram níveis mais elevados de satisfação. Por sua vez, relativamente à subescala 

Eficácia, os itens 11 (“Se existe alguém que consegue compreender o que é que perturba o meu 

filho (a minha filha), essa pessoa sou eu”), o 13 (“Para o tempo que tive como mãe/pai sinto 

que já estou familiarizada com este papel”) e o 16 (“Honestamente, acredito que tenho todas 

as capacidades necessárias para ser uma boa mãe (um bom pai)”), têm-se como aqueles com 

pontuação mais elevada. Do conjunto de resultados analisados, e de acordo com a consulta 

bibliográfica realizada, para as mães/pais que participaram no estudo a satisfação e a eficácia 

parental relacionam-se com o facto de não se sentirem frustrados e por acreditarem que são 

competentes no papel parental, considerando a parentalidade uma prioridade (Johnston & 

Mash, 1989).  

De uma forma geral, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre pais de crianças com dificuldades de linguagem e de pais de crianças sem dificuldades de 

linguagem, demonstrando, em média, scores quanto à eficácia e satisfação parental e sentido 

de competência parental muito idênticos. Estes resultados não comprovam o que é descrito pela 

literatura, que afirma que numa amostra dita normativa, pais de crianças com um problema 

diferenciado no desenvolvimento se sentem menos satisfeitos e menos eficazes no seu papel 

parental, assim como níveis mais baixos de sentido de competência parental (Seabra-Santos et 

al., 2015). Num estudo realizado com crianças prematuras, Hummel (2003), refere que a 

parentalidade torna-se um processo que acarreta um grande desafio quando se fala de crianças 

de alto risco e, nestes casos, denotam-se níveis de stresse, ansiedade mais elevados e sintomas 

de depressão mais comuns. Em geral, o nascimento de um filho que apresenta algum problema, 

de que é exemplo pais de crianças prematuras, é uma experiência difícil e que pode afetar a 

satisfação parental (Hummel, 2003). 

Neste estudo também foi possível percecionar que os pais de crianças com dificuldades 

de linguagem e pais de crianças sem dificuldades de linguagem não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas no que concerne ao conhecimento sobre o desenvolvimento 

infantil. O estudo deste fenómeno não poderá ser comparado com outros estudos realizados na 

área das dificuldades de linguagem, uma vez que não foram encontrados estudos que 

retratassem evidências quanto ao conhecimento parental no que concerne ao desenvolvimento 

infantil em função de ter ou não dificuldades de linguagem diferenciadas. Porém, alguns 

estudos revelam que o facto de a criança apresentar alguma dificuldade ou condição física 

condicionante não interfere no conhecimento parental. Exemplo disso são os estudos realizados 

por Dichtlmiller, Meisels, Plunkett, Bozynski, Claflin e Mangelsdorf (1992, citado por 
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Fontainha, 2014), que constataram que as mães de bebés prematuros apresentavam níveis 

médios quanto ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil idênticos às mães de bebés 

nascidos a termo (Fontinha, 2014). 

No que diz respeito às correlações entre as subescalas da Escala de Sentido de 

Competência Parental, constata-se a existência de associações positivas entre os níveis de 

satisfação e eficácia parental e o sentido de competência parental. Assim, os resultados do 

presente estudo demonstram que a satisfação parental está positivamente associada à eficácia 

parental, bem como estes estão associados por uma associação positiva significativa forte ao 

sentimento de competência parental. Estas análises poderão ser apoiadas pelas evidências 

literárias (Coleman & Karraker, 2000) que afirmam que o sentido de competência parental pode 

ser operacionalizado em duas variáveis distintas: satisfação parental e eficácia parental. A 

satisfação reflete, por um lado, a frustração e a ansiedade dos pais e, por outro lado, a motivação 

intrínseca para o papel parental. A eficácia, por sua vez, traduz o grau em que os pais se sentem 

mais eficazes e capazes para a resolução de problemas e o grau em que estão familiarizados 

com o papel parental (Coleman & Karraker, 2000). Os estudos de Coleman e Karraken (2000) 

referem que a autoeficácia afere um impacto na satisfação com o papel parental, sendo que para 

se obter satisfação parental, os pais necessitam de ser eficazes nas tarefas parentais. Assim 

sendo, quanto mais os pais se sentem eficazes, maior será o sentimento de satisfação parental. 

Reciprocamente, uma maior satisfação está intimamente relacionada com níveis superiores de 

eficácia parental (Binda & Grippa, 2000, citados por Jones & Prinz, 2005).   

Ainda, no que respeita às correlações entre as subescalas da Escala de Sentido de 

Competência Parental e o Inventário do Conhecimento Infantil (KIDI-P), observam-se 

associações positivas entre os níveis de eficácia e satisfação parental, uma vez que os resultados 

do presente estudo demonstram que a eficácia e satisfação parental estão positivamente 

associadas ao conhecimento parental sobre o desenvolvimento infantil (índice de precisão, 

índice de confiança e percentagem de respostas certas do KIDI-P). Segundo vários estudos 

realizados (Barros, 2011), a investigação sugere que os pais sentem e referem necessidade de 

ter mais acessos a mais conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e sentem necessidade 

de ter acesso a aprendizagens acerca do que está certou e/ou errado no desenvolvimento, de 

forma a contribuírem para o correto crescimento dos seus filhos. Consideram, também, que o 

aumento do nível de conhecimentos, poderá favorecer o desenvolvimento do exercício da 

parentalidade, tornando possível sentirem-se mais bem-sucedidos e eficazes no papel parental 
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e, consequentemente, mais satisfeitos e competentes para estimular o desenvolvimento dos 

filhos (Barros, 2011). 

No que respeita às análises diferenciais em função da idade dos pais, o género dos 

progenitores, o número de irmãos da criança e as habilitações académicas com a Eficácia, 

Satisfação, o Sentimento de Competência Parental e o conhecimento sobre o desenvolvimento 

infantil, não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas. Neste sentido, 

verificou-se que as variáveis género dos pais, idade dos pais, número de irmãos e habilitações 

académicas não demonstram diferenças entre grupos, podendo-se, assim concluir que estas 

variáveis não detêm influência sobre o nível de Eficácia, Satisfação e de Sentimento de 

Competência Parental e o conhecimento que estas têm sobre o desenvolvimento infantil.  

No que se refere à influência da idade cronológica dos progenitores, esta é confirmada 

por diversas investigações como sendo um fator preponderante na adoção de crenças parentais, 

sendo demonstrado a existência de diferenças significativas entre pais com 27 a 31 anos de 

idade comparativamente com pais entre os 32 e os 36 anos, tendo estes últimos apresentado, 

em média, níveis de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil da criança mais elevados 

(Nobre-Lima et al., 2012). Os resultados da presente investigação não corroboram as evidências 

anteriormente mencionadas, sendo que os pais mais novos apresentam, no geral, scores mais 

elevados quanto ao conhecimento do desenvolvimento infantil. 

A bagagem de conhecimentos, as experiências prévias de cuidado e o envolvimento e o 

comprometimento com a família, atestam uma influência significativa no desenvolvimento 

infantil e que, de forma diferenciada, influenciam as necessidades e preocupações sentidas 

pelos pais. Da mesma forma, os progenitores em idade madura poderão já ter desenvolvido 

algumas capacidades, enquanto progenitores mais novos poderão ter mais dificuldades no 

reconhecimento das reações e demandas do filho, assim como menos conhecimento quanto aos 

comportamentos e desenvolvimento da criança (Silva & Silva, 2014). Porém, segundo os 

autores Nobre-Lima et al. (2014), nos estudos que realizaram a idade dos pais não estava 

relacionada com as pontuações do KIDI-P, o que foi comprovado, igualmente no presente 

estudo. Infere-se, assim, que o fator idade poderá ser um fator preponderante nas ações de 

cuidar das crianças, porém, quando aplicado o Inventário KIDI-P, este poderá não influenciar 

os resultados obtidos.  

Já quando analisado o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, em função do 

género dos pais, este nem sempre é consensual e nem sempre confirmada pela literatura 

(Canavarro & Pedrosa, 2005). As análises efetuadas no presente estudo corroboram o 
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anteriormente referido, uma vez que documentam que os participantes do sexo masculino 

apresentam médias inferiores comparativamente aos participantes do sexo feminino, embora 

estas diferenças não sejam significativas, revelando-se pouco discrepantes entre ambos os 

grupos. Porém, e por outro lado, os resultados demonstram não ir ao encontro do que é descrito 

em algumas pesquisas no que concerne à temática em questão.  

Alguns estudos comprovam que se poderá encontrar diferenças entre ambos os 

progenitores, referindo que os resultados obtidos pela mãe são substancialmente superiores aos 

obtidos pelo pai. Esta evidência poder-se-á explicar pelo facto se diferenciarem na quantidade 

e no tipo de experiências que têm com as crianças (Goodnow & Collins, 1990). Ainda, Nobre-

Lima et al. (2012), nos estudos que realizaram, embora, tenham encontrado resultados com 

scores elevados para pais do sexo feminino em comparação com os do sexo masculino, no que 

respeita ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, os resultados da investigação atual 

não são consistentes, revelando que esta diferença tem vindo a diminuir. Estas tendências 

poderão dever-se ao facto de, atualmente, os pais se envolverem mais na criação dos seus 

próprios filhos e de investirem mais na educação dos mesmos (Nobre-Lima et al., 2012). 

No que se refere ao género e ao sentido de competência parental, verificou-se que os 

resultados não revelam diferenças significativas entre pais do sexo feminino e do sexo 

masculino, que apresentam, em média, níveis de eficácia e satisfação parental e sentido de 

competência parental, muito idênticos, não sendo, como tal, possível estabelecer um padrão. 

Estes resultados poderão ser explicados com base na literatura (Canavarro & Pedrosa, 2005), 

que refere que têm vindo a exibir algumas controvérsias e resultados divergentes quanto ao 

género no que respeita ao sentido de competência parental e crenças parentais. Alguns estudos 

têm vindo a demonstrar que os indivíduos do sexo feminino revelam, em geral, níveis mais 

elevados de satisfação e eficácia do que os indivíduos do sexo masculino. Tal poder-se-á 

explicar à existência de diferenciação de papéis que faz com que a satisfação e a eficácia sejam 

sentimentos compreendidos de forma distinta (Canavarro & Pedrosa, 2005).  

Quanto ao conhecimento parental relativamente ao desenvolvimento infantil, não são 

encontradas evidências de como o número de irmãos/número de filhos poderá ser uma variável 

relevante e que se correlacionem (Cruz et al., 2014). Os resultados obtidos concluem que não 

são evidenciadas diferenças estatisticamente significativas, entre o número de irmãos e os níveis 

de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. Embora se considere que os pais com 

mais experiência quanto ao cuidar de crianças, apresentem melhores níveis de conhecimento 

sobre o desenvolvimento infantil, também é frequente que os indivíduos que desempenhem o 



Desenvolvimento Infantil e Sentimento de Competência Parental: um estudo comparativo entre pais de 

crianças com e sem dificuldades de linguagem em idade pré-escolar 

77 

 

papel de pais pela primeira vez, recorram com mais frequência a fontes credenciadas e a 

especialistas na área do desenvolvimento, compensando, deste modo, a pouca experiência que 

possuem e, consequentemente, acabem por ter acesso a uma maior quantidade de informação 

(Nobre-Lima et al., 2014). 

O número de filhos tem-se como variável demográfica que impulsiona uma influência 

sobre os sentimentos de eficácia e satisfação parental (Flouri & Buchanau, 2003). Os resultados 

do presente estudo não confirmam a hipótese de que o tamanho da família poderá ser constituída 

como uma fonte de stresse pelos pais quantos mais filhos tiverem e que as mães com apenas 

um filho sentem maiores níveis de satisfação comparativamente às que têm mais do que um 

filho, uma vez que os níveis de eficácia e satisfação parental, bem como o sentido de 

competência parental não apresentam diferenças significativas entre pais que não têm filhos e 

pais que têm um ou mais filhos (Kurdek, 1998; Goetting, 1986) 

As habilitações académicas mais elevadas, muitas vezes afiliadas a um nível 

socioeconómico mais elevado, poderá ser um facilitador e contribuir para uma procura mais 

ativa de informação sobre o desenvolvimento infantil (como recurso a livros/revistas sobre o 

desenvolvimento da criança, a procura de fontes mais credíveis para o aconselhamento sobre 

questões referentes à criança ou à parentalidade) (Nobre-Lima et al., 2012). Apesar de ser uma 

realidade comprovada em diversos estudos na área do desenvolvimento infantil, os resultados 

que se obtiveram neste estudo não permitem confirmar uma diferença estatística significativa 

entre as instruções académicas e o nível de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, o 

que não corrobora os factos representados em diferentes estudos.  

Assim, Nobre-Lima et al., (2014), reforçam a perspetiva de que progenitores com um 

grau académico mais elevado apresentam melhores resultados, estando, neste sentido, mais 

informados sobre o desenvolvimento infantil, do que aqueles que obtiveram uma formação 

académica com um menos grau académico.  

Discordando com o que é reportado na literatura (Chilman, 1979, citado por Goetting, 

1986), os resultados do presente estudo levam a afirmar que o nível de escolaridade dos pais 

não parece estar relacionado com a sua eficácia e satisfação parental, um vez que não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre pais com o ensino básico do 2º ciclo 

(6º-9º ano), o ensino secundário (10º-12º ano) e o ensino universitário (licenciatura, mestrado, 

pós-graduação e doutoramento). Estes resultados não corroboram as evidências literárias, que 

afirmam que os pais com uma instrução académica superior envolvem-se mais nas tarefas 

relacionados com os filhos e, consequentemente, tendem a apresentar maior motivação para a 
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parentalidade (Nobre-Lima et al., 2014). Roque (2013), acrescenta, ainda, que aos pais mais 

escolarizados se sentem mais satisfeitos com a parentalidade, constatando, também, uma 

relação negativa entre o nível de escolaridade e o sentido de eficácia parental.  

Importa salientar que, obstante dos resultados obtidos indiciarem que não existem 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis estudadas, o estudo das mesmas em 

investigações posteriores deverá ser considerado, uma vez que as conclusões retiradas poderão 

estar relacionadas com a dimensão da amostra e com as características dos participantes e 

contribuir para futuras investigações. Ainda, estes resultados serão uma mais-valia na 

componente profissional, dado que permitiram compreender de forma mais assertiva o 

conhecimento que os progenitores detêm quanto ao desenvolvimento e, consequentemente, nas 

suas práticas parentais. Tal facto poderá contribuir para uma melhoria no trabalho diário com 

os pais, bem como outros profissionais da área da saúde e da educação e permitirão que seja 

adotada uma abordagem mais adequada face aos mesmos, tendo em consideração a sua 

perceção sobre o conhecimento infantil e as suas práticas enquanto pais.  
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2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS, LIMITAÇÕES E PROPOSTAS PARA ESTUDOS FUTUROS 

O estudo comporta algumas limitações que importa referir. Em primeira instância, uma 

das principais dificuldades prendeu-se com a recolha da amostra e com o facto de não terem 

sido entregues todos os questionários, o que condicionou a dimensão da amostra, cuja 

representatividade pode ser questionável para a população em geral. Assim, só através da 

concretização deste tipo de estudos, com uma amostra mais representativa da população, de 

diferentes características sociodemográficas e de outras zonas geográficas do país, poderão 

surgir mais e novos dados relevantes e mais sustentáveis quanto ao conhecimento parental no 

que concerne ao desenvolvimento infantil e quanto à satisfação e eficácia parental e às práticas 

parentais. 

Um outro aspeto limitativo é representado pela heterogeneidade da amostra quanto ao 

participante que responde aos questionários, sendo, por exemplo, o número de pais do sexo 

masculino bastante reduzido em relação ao número de mães, assim como a variável do estado 

civil. Em estudos próximos seria importante a obtenção de amostra mais significativa com 

questionários de progenitores dos dois géneros, de forma a analisar de uma análise de género 

representativa, contribuindo com novos dados que vão ao encontro das evidências literárias 

atuais, bem como perceber se o estado civil dos progenitores influencia sentimentos de eficácia 

e satisfação parental. 

No que respeita à dimensão geográfica, o estudo realizou-se apenas em algumas regiões 

da zona norte do país, o que não permite representatividade para a população portuguesa. Em 

investigações futuras seria importante compreender as crenças e conhecimentos parentais 

quanto ao desenvolvimento infantil de uma amostra constituída por participantes de diferentes 

zonas geográfica.  

Porém, os resultados anteriormente analisados, remetem à necessidade de se investir 

mais na difusão de informações e conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, através do 

acesso a mais conhecimentos, para que sejam capazes de melhorar os cuidados prestados e as 

práticas parentais para com as crianças. De acordo com Cunningham (2008), quanto mais os 

pais conhecerem sobre o desenvolvimento e as características da criança, mais facilmente serão 

capazes de lidar com o processo de cuidar da mesma. Além disso, como indica a literatura, os 

pais têm-se como o primeiro meio de socialização das crianças e, neste sentido, um maior 

conhecimento sobre os principais marcos de desenvolvimento e comportamento normativo, 

assim como sobre os períodos de aquisição serão um facilitador para uma estimulação adequada 
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e, consequentemente, potenciarão melhores resultados no desenvolvimento das crianças (Cruz 

et al., 2014).  

Como possíveis implicações futuras, e uma vez que as conclusões retiradas poderão 

estar relacionadas com a dimensão da amostra e com as características dos participantes, o 

estudo poderá contribuir para área da avaliação das crenças parentais na área das dificuldades 

de linguagem, contribuindo para o desenvolvimento de novos estudos. Por outro lado, poderá 

contribuir ao nível da prática interventiva, uma vez que se conclui a necessidade de se investir 

mais na difusão de informações e conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, com um 

caráter acessível para a população em geral, em diferentes práticas do quotidiano, ou seja, em 

contexto familiar, em instituições promotoras de cuidados de saúde e de educação. Importa, 

ainda, salientar a relevância da criação de programas de intervenção adequados à realidade da 

população sobre o desenvolvimento infantil, com a pretensão de, neste sentido, criar condições 

para que, futuramente, se melhorem os cuidados prestados, em geral, à criança e, 

consequentemente permitir aos pais sentiram-se mais satisfeitos e eficazes com o papel 

parental.  

 No futuro, espera-se que estudos de investigação do mesmo caráter possibilitem a 

perceção da importância de criação de projetos que apoiem crianças em risco biológico e 

ambiental, assim como a criação de projetos que permitam a formação de pais e de diferentes 

profissionais da área da saúde e da educação acerca das diferentes etapas do desenvolvimento, 

sinais de alerta em cada uma das fases, especificamente acerca dos percursores do 

desenvolvimento da linguagem, de forma a se detetar precocemente problemas 

desenvolvimentais. Este tipo de intervenção em idades precoces possibilitará que as crianças 

sejam acompanhadas por especialistas de diferentes áreas de conhecimento. A falha na deteção 

precoce de problemas desenvolvimentais poderá levar a que haja necessidade de apoiar um 

maior número de crianças em idades posteriores, muitas vezes na idade do ensino escolar, 

período no qual a exigência de aprendizagens aumenta, levando à experienciação de 

sentimentos de fracasso pela criança e pela própria família (Peixoto, 2007). 
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3 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo de fenómenos, como os que se associam à parentalidade e promoção do 

desenvolvimento infantil com enfoque em pais de crianças com um desenvolvimento dito 

atípico, em especial nas dificuldades de linguagem, torna-se complexo e, simultaneamente, 

necessário, julgando-se de acrescida importância a prossecução de futuras investigação que 

aprofundem estes fenómenos. 

De uma forma geral, os objetivos foram cumpridos, embora não tenha sido possível 

destacar as implicações das diferentes variáveis sobre o conhecimento sobre o desenvolvimento 

infantil e sobre a competência parental. Apesar dos resultados acerca do desenvolvimento 

infantil e do sentimento de competência parental não terem evidenciado associação e, portanto, 

não atestarem alguns resultados comprovados pela literatura referente ao assunto em questão, 

poderão ser explorados em investigações futuras. 

 Conhecer o quanto os pais dominam no que respeita ao desenvolvimento infantil e as 

práticas de cuidado, bem como aos sentimentos de eficácia e satisfação parental, torna-se fulcral 

no sentido de compreender o que estes pensam sobre cada etapa do crescimento e a forma como 

as crianças aprendem, podendo, assim, refletir-se, sobre a importância de se melhorar a 

qualidade dos serviços prestados com as crianças.  

 Também a ligação entre a área da linguagem e as questões educacionais e crenças 

parentais merece investimento futuro, quer no que se reporta à relação entre o conhecimento 

sobre o desenvolvimento, o sentimento de competência parental e as dificuldades de linguagem, 

quer pela relação do papel dos pais desempenham nos domínios anteriormente referidos, da 

forma como atuam e da informação e formação que dispõem quanto aos mesmos.  

 Após as análises e reflexões concretizadas no decorrer da presente dissertação, pode-se 

concluir que a parentalidade tem-se como uma das tarefas mais exigentes e complexas para o 

ser humano, devendo-se ter em consideração as particularidades específicas de cada progenitor, 

como a personalidade, as atitudes, os comportamentos e as suas crenças. Sendo uma tarefa que 

exige uma relação próxima com os filhos, esta deverá proporcionar o asseguramento das 

necessidades da criança e, adicionalmente, proporcionar crescimento e realização pessoal.  
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Anexo 1 – Ficha de Caracterização da Família e da Criança 
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Por favor, preencha este questionário de forma a ser possível recolher todos os dados 

necessários à investigação. Todos os dados serão totalmente protegidos e confidenciais, 

destinando-se somente ao propósito desta investigação. 

 

A)Para começar gostaria que desse algumas informações  

A1) Quantos anos tem?  _______ anos 

A2) Sou do sexo 

 Feminino 

  Masculino 

         

A3) Quantos anos tem a criança?  _______ anos  

A4) Sexo da Criança 

 Feminino 

  Masculino 

 

                                                                          

A3) Qual o nível de instrução mais elevado que completou? Assinale com uma cruz. 

Menos que o 4ºano de escolaridade  

4º ano  

6º ano   

9º ano   

11º ano   

12º ano   

Bacharelato  

Licenciatura 

Doutoramento 

 

Outro. Qual? 

_________________________________________________ 

 

 

A4) Qual é a sua situação perante o trabalho? 

Desempregado/a 

Doméstica/o 

Exerce uma profissão 

Reformado/a 

Estudante 

 

 

Ficha de caracterização sociodemográfica  
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A5) Em que domínio de atividade trabalha ou trabalhava? 

_____________________________________________________________________ 

 

B)Gostaríamos agora de lhe colocar algumas questões acerca da sua família: 

B1) Qual é a sua situação familiar? 

Casado/a ou unido de facto 

Este é o seu 2º casamento (família reconstituída) 

É pai/mãe solteiro/a, viúvo/a ou divorciado/a (família monoparental) 

É pai/mãe adotivo/a (família adotiva) 

 

B2) Quantos irmãos tem a criança? 

 _____________ irmãos.  

Idade e sexo dos irmãos: ________________________________ 

Alguns dos irmãos tem problemas do desenvolvimento ou outro tipo de problemas?  

Se sim, refira quais: __________________________________________________ 

 

C)Relativamente à criança  

C4) Quais são as principais dificuldades da sua criança? 

Não tem dificuldades 

Atraso no desenvolvimento global 

Dificuldades motoras 

Dificuldades visuais 

Dificuldades auditivas 

Dificuldades na linguagem 
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Anexo 2 – Extrato do Knowledge of Infant Developmental Inventory (KIDI-P) 
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Inventário de Conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil (KIDI-P)1 

(David MacPhee, 1996; adapted by Tânia Mendes, Luiza Nobre Lima & Maria da Luz Vale 

Dias, 2011) Paper: The Portuguese Version of the Knowledge of Infant Development 

Inventory–P (KIDI-P) 

 

Apresenta-se a seguir um conjunto de itens sobre o comportamento normal da criança. 

Cada um dos itens descreve como uma criança típica pode ser, ou o que pode afetar o seu 

crescimento e comportamento. Leia atentamente cada uma das afirmações e indique Concordo, 

Discordo ou Não tenho a certeza, de acordo com o seu conhecimento geral sobre a criança. 

Pretende-se, com as respostas aos itens, perceber o seu grau de conhecimento em relação à 

forma como a criança age, ao desenvolvimento infantil e ao modo de cuidar da criança. 

 

  

Concordo 

 

Discordo 
Não 

tenho a 

certeza 

1.  Quando as crianças, por volta dos 18 meses de idade, estão 

fortemente vinculadas (ligadas) aos pais, são mais agarradas e 

tendem a ficar mais próximas deles. 

   

2. Uma criança de 2 anos que está 2 ou 3 meses atrás de outra criança 

da mesma idade, considera-se que tem um atraso de 

desenvolvimento. 

   

3. Com frequência, as crianças continuam/insistem em usar a palavra 

errada para designar algo, mesmo quando lhes é ensinada a forma 

correta de o dizer (como cães e não cãos”). 

   

4. Não se deve pegar no bebé ao colo quando chora porque isso fará 

com que ele queira andar sempre ao colo. 

   

5. Se um bebé (com menos de um ano) quer comer qualquer coisa, 

dê-lhe nozes, pipocas ou passas. 

   

6. Os bebés fazem certas coisas só para aborrecer os pais, como 

chorar durante muito tempo ou fazer cocó na fralda. 

   

7. Se pune uma criança por ter feito algo de errado, não há problema 

em dar- lhe uma guloseima para que pare de chorar. 
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8. Com dois anos de idade, uma criança já é capaz de tomar banho 

sem ajuda. 

   

9. A criança aos 4 anos consegue escrever o seu nome.    

10. A criança pequena apenas compreende as palavras que consegue 

dizer. 

   

11. Se as crianças se mostram tímidas ou difíceis perante situações 

novas, isso significa que têm um problema emocional. 

   

12. Conversar com uma criança sobre coisas que ela esteja a fazer, 

ajuda o seu desenvolvimento mental. 

   

13. Uma criança de dois anos de idade que lhe diz “Não!” a tudo e que 

age como se mandasse em si, está a tentar aborrecê-lo. 

   

14. A forma como a criança é educada pouco ou nada interfere no 

quanto inteligente será. 

   

15. As crianças fazem birras sem uma razão aparente.    

 

1 “Copyright 1981, David MacPhee - used with author's permission.” 
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Anexo 3 – Extrato do Parenting Sense of Competence Scale (PSOC) 
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Sentido de Competência Parental 

(Johnston & Mash, 1989; Tradução e adaptação portuguesa de Seabra-Santos & Pimentel, 

2007) 

 

Este é um questionário acerca das suas atitudes e sentimentos relacionados com o ser 

mãe/pai. Por favor faça um círculo na resposta que está mais próxima da maneira como 

sente. Note que não há respostas certas nem erradas. 
 

  

Concordo 

plenamente 

 

Concordo 

 

Não 

tenho a 

certeza 

 

Discordo 

 

Discordo 

totalmente 

1. Os problemas relacionados 

com o cuidar de uma criança são 

fáceis de resolver, a partir do 

momento em que sabemos, tal 

como eu já sei, de que modo é 

que as nossas ações afetam a 

criança. 

     

2. Ainda que ser mãe/pai possa 

ser recompensador noutras 

ocasiões, com a idade que o meu 

filho (a minha filha) tem 

atualmente, sinto-me frustrada/o. 

     

3. Não sei bem porquê, mas às 

vezes, quando sei que devia ter o 

controlo da situação, sinto- me 

mais como se fosse eu a ser 

manipulada/o. 

     

4. Ser mãe/pai está dentro das 

minhas possibilidades e qualquer 

problema que surja facilmente se 

resolve. 

     

5. Ser mãe/pai faz-me sentir 

tensa/o e ansiosa/o. 
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6. Eu daria um excelente modelo 

a seguir por uma nova mãe (um 

novo pai), para que pudesse 

aprender o que é necessário para 

ser uma boa mãe (um bom pai). 

     

7. Deito-me com a mesma 

sensação com que me levanto 

de manhã: a de que não 

consegui grande coisa como 

mãe/pai. 

     

8. A minha mãe/pai estava mais 

bem preparada/o para ser uma 

boa mãe (um bom pai) do que eu. 

     

9. Um problema difícil quando 

se é mãe/pai, é não sabermos se 

estamos a fazer um bom ou um 

mau trabalho. 

     

10. A cuidar do meu filho (da 

minha filha) sou tão boa (bom) 

como sempre quis ser. 

     

11. Se existe alguém que 

consegue compreender o que é 

que perturba o meu filho (a 

minha filha), essa pessoa sou eu. 

     

12. Às vezes sinto que não estou 

a conseguir nada dele/a. 
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Anexo 4 – Pedido de autorização para a utilização do Inventário KIDI-P   
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Exas. Dr.ªs Luiza Nobre Lima, Maria da Luz Vale-Dias e Tânia Filipa Vital Mendes, 

  

No seguimento da elaboração de um projeto de investigação a decorrer no âmbito do Mestrado 

em Ciências da Educação, 2º ciclo em Educação Especial, domínio cognitivo e motor, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na qualidade de aluna, Diana Raquel Oliveira 

Duarte, sob a orientação das Professoras Doutoras Otília Monteiro Fernandes e Inês Relva, do 

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

venho, por este meio, pedir a vossa autorização para utilização do Inventário de Conhecimento 

Materno sobre o Desenvolvimento Infantil KIDI-P (Knowledge of Infant Development 

Inventory), elaborado por David MacPhee no ano de 2002, e traduzido, adaptado e aplicado à 

população portuguesa por Vossas Excelências no ano de 2012. 

O Inventário de Conhecimento Materno sobre o Desenvolvimento Infantil KIDI-P (Knowledge 

of Infant Development Inventory) será utilizado para efeitos de recolha de dados para 

investigação do seguinte projeto, intitulado: Desenvolvimento Infantil e Práticas Parentais: 

perceção parental acerca do desenvolvimento infantil e perceção da eficácia das funções 

parentais. 

Mais informo que, caso estejam interessados, encontro-me disponível para lhe facultar os 

resultados obtidos na futura investigação. 

 

Saudações Cordiais, 

Diana Duarte  
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Anexo 5 – Pedido de Autorização para a Utilização da Escala PSOC 
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Exmas. Dr.as Maria João Seabra-Santos e Mariana Pimentel 

  

No seguimento da elaboração de um projeto de investigação a decorrer no âmbito do Mestrado 

em Ciências da Educação, 2º ciclo em Educação Especial, domínio cognitivo e motor, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na qualidade de aluna, Diana Raquel Oliveira 

Duarte, sob a orientação das Professoras Doutoras Otília Monteiro Fernandes e Inês Relva, do 

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

venho, por este meio, pedir a sua autorização para utilização da Escala de Sentido de 

Competência Parental (Parentig Sense of Competence Scale-PSOC), elaborada por Johnston 

& Mash, no ano de 1989, e traduzida e adaptada à população portuguesa por Vossas Excelências 

no ano de 2007. 

A Escala de Sentido de Competência Parental (Parentig Sense of Competence Scale-

PSOC)  será utilizada para efeitos de recolha de dados para investigação do seguinte projeto, 

intitulado: Desenvolvimento Infantil e Práticas Parentais: perceção parental acerca do 

desenvolvimento infantil e perceção da eficácia das funções parentais. 

Mais informo que, caso esteja interessado, encontro-me disponível para lhe facultar os 

resultados obtidos na futura investigação. 

Saudações Cordiais, 

Diana Duarte  
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Anexo 6 – Consentimento Informado 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Consentimento Informado 

Declaro que os procedimentos de investigação descritos na carta anexa me foram explicados e 

que me responderam de forma satisfatória e inteligível a todas as minhas questões. 

Compreendo, igualmente as vantagens que há na participação no presente estudo e que a mesma 

não implica quaisquer riscos. Compreende que tenho o direito de colocar, agora e durante o 

desenvolvimento do estudo, qualquer questão sobre o estudo, a investigação ou métodos 

utilizados. 

Asseguram-me que toda a informação que diz respeito a mim e ao meu filho serão guardados 

de forma confidencial, que não será comunicada ou publicada, incluindo a minha identidade 

pessoal e a do meu filho, sem que haja a minha permissão. Compreende que sou livre de, a 

qualquer momento, me retirar deste estudo. De acordo com os requisitos éticos da investigação, 

mais se acrescenta que a minha participação é voluntária. 

Decorrente do acima exposto, solicitamos a sua colaboração para o preenchimento dos 

questionários, acreditando que o fará de forma voluntária e sincera. 

Se pretender esclarecimentos adicionais poderá contactar a responsável pela investigação, 

através do seguinte endereço: dianaduarte.or@mail.com. 

 

A Investigadora,  

________________________________________________ 

 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações fornecidas pela 

pessoa que acima assina. Foi-me, de igual forma, garantida a possibilidade de, em qualquer 

momento, a recusa de participação neste estudo. Permito a utilização dos dados e aplicação dos 

questionários de forma voluntária, confiando no pressuposto de que apenas serão utilizados 

para a presente investigação e na confidencialidade dos dados que me foi presenteada pela 

investigadora. 

 

 

mailto:dianaduarte.or@mail.com
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Nome:_______________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________ 

Data:____/____/____ 
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Anexo 7 – Carta de Explicação do Estudo 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Carta de Explicação do Estudo 

 

Título: 

Desenvolvimento Infantil e Práticas Parentais: perceção parental acerca do desenvolvimento 

infantil e níveis de stresse de famílias com crianças com problemas. 

 

Investigador:  

Diana Raquel Oliveira Duarte 

 

Orientadoras do Projeto: 

Professora Doutora Inês Relvas e Professora Doutora Otília Fernandes 

 

Objetivo: 

O presente estudo visa contribuir para a compreensão da perceção que os pais de crianças com 

idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos de idade têm relativamente ao desenvolvimento 

neuropsicomotor. Pretende-se, também, compreender a perceção de eficácia, de satisfação e de 

competência relacionadas com a função parental. 

 

Método: 

De forma a ir ao encontro dos objetos suprarreferidos, serão aplicados três questionários 

(questionário sociodemográfico, a Parenting Sense of Competence Scale na versão portuguesa 

e o questionário Knowledge of Infant Development Inventory na versão portuguesa) aos pais da 

criança em idade pré-escolar. 

 

Riscos e Potenciais Desconfortos: 

Não existe qualquer risco associado à participação e colaboração no estudo e não haverá 

qualquer custo associado.  

 

Confidencialidade: 
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Todos os dados recolhidos durante este estudo serão tratados de forma confidencial. Os 

resultados poderão ser apresentados posteriormente, porém os participantes nunca serão 

identificados. 

Participação: 

A escolha de participar ou não participar no estudo é voluntária. Se decidir colaborar no estudo 

em questão, poderá sair em qualquer momento. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

(Diana Raquel Oliveira Duarte) 


