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Como pode a ciência aumentar o sucesso das intervenções
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Elevada prevalência de problemas de ajustamento 
psicológico em crianças expostas a violência familiar 
(Vu et al., 2016; Lamela et al., 2016)

Parentalidade como mecanismo explicativo

HIPÓTESE DE 
TRANSFERÊNCIA
(Kerig, & Swanson, 2010)

As mães transportam a 
hostilidade e agressividade 
no subsistema conjugal 
para as relações com a 
criança
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MAS....

Recentes resultados opostos 
 Mães expostas a violência apresentam indicadores de 

parentalidade similares às mães não expostas a violência 
(e.g., Sturge-Apple et al., 2014)

HIPÓTESE DE      
COMPARTIMENTALIZAÇÃO (Kerig, & Swanson, 2010)

As mães conseguem isolar a negatividade da relação 
conjugal, apresentando sensibilidade materna e práticas 
parentais positivas
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Quais as razões destes resultados 
opostos?
 Investigação centrada nas variáveis
 (e.g., análise de como a média do grupo na variável A prediz a 

média do grupo na variável B)

Limitações:
 Dados globais com pouca 

aplicabilidade prática

 Efeitos reduzidos de algumas das 
intervenções

 Identificar as pessoas em maior risco 
dentro de grupos de risco

COMO?
Análises tipográficas
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Será possível encontrar diferentes tipologias de 
exposição à violência íntima e práticas 
parentais?

Será que estas tipologias estão diferentemente 
associadas aos problemas de ajustamento das 
crianças?

Tipologias: Classificação dos indivíduos em subgrupos 
homogéneos, caracterizados um padrão similar de 
associações entre as variáveis
 Reduzidos estudos na Psicologia da Família
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2 tipologias de VRI e parentalidade

Intimate Partner Violence and Maternal Parenting Typologies and 
Externalizing Problems in Children Exposed to Family Violence
Lamela, Jongenelen, Pinto, & Levendosky (2017, revision)

Tipologia de Transferência

- Elevada violência física, 
psicológica e sexual

- Elevada parentalidade 
inconsistente

- Elevada parentalidade 
sobrerreativa

Tipologia de 
Compartimentalização

- Elevada violência física, 
psicológica e sexual

- Baixa parentalidade 
inconsistente

- Baixa parentalidade 
sobrerreativa

 162 díades expostas a VRI

 M idade 37.2 (SD=4.5)
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> Problemas de 
externalização 
(mães e professores)

Tipologia de 
Transferência

Crianças com elevada exposição direta à violência (reportada 
pela criança)

Os níveis mais elevados 
de externalização no 
grupo de transferência

Os níveis mais baixos de 
externalização no grupo 
de compartimentalização
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O que explica a variabilidade das 
práticas parentais em mães 
expostas a níveis similares de 
violência?

2 tipologias de VRI e parentalidade

Tipologia de Transferência

- Elevada violência física, 
psicológica e sexual

- Elevada parentalidade 
inconsistente

- Elevada parentalidade 
sobrerreativa

Tipologia de 
Compartimentalização

- Elevada violência física, 
psicológica e sexual

- Baixa parentalidade 
inconsistente

- Baixa parentalidade 
sobrerreativa



© Diogo Lamela, ULP

A depressão como processo

Sintomas depressivos maternos 
criam vieses motivacionais e 
cognitivos e desregulação 
emocional (Dix et al., 2009)

Atribuições maternas

Crenças sobre a criança e si própria

Práticas parentais
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3 tipologias de sintomas depressivos

Sem 
sintomas

Elevados sintomas 
afetivos e 
cognitivos

Elevados sintomas afetivos 
e cognitivos

Elevados sintomas 
somáticos

• Maior risco de maltrato 
físico

• Maior conflito coparental 
aberto 

• Menor competência materna percebida
• Elevada inconsistência parental
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O que este estudos nos mostram?

 Investigação de tipologias com potencial maior aplicabilidade nos 
contextos de intervenção
 Diferentes níveis de risco em grupos de risco

 Os sintomas de depressão afetam diferencialmente dimensões 
específicas da parentalidade

 Por sua vez, dimensões específicas da parentalidade diferencialmente 
associadas a problemas de ajustamento particulares da criança

Melhor avaliação, melhor intervenção

Protocolos de avaliação multdimensional
Intervenções desenhadas para as diferentes tipologias, 
em função do nível desenvolvimental, idade e 
características do (des)ajustamento psicológico
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