
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.    

Concordo 

plenamente
Concordo

Não tenho a 

certeza
Discordo

Discordo 

totalmente

Sentido de Competência Parental

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 acções afectam a criança.

(Johnston & Mash, 1989; Tradução e adaptação portuguesa de Seabra-Santos & Pimentel, 2007)

2. Ainda que ser mãe/pai possa ser recompensador 
noutras ocasiões, com a idade que o meu filho (a 

Note que não há respostas certas nem erradas.

7. Deito-me com a mesma sensação com que me 
levanto de manhã: a de que não consegui grande 
coisa como mãe/pai.

4. Ser mãe/pai está dentro das minhas 
possibilidades e qualquer problema que surja 
facilmente se resolve.

noutras ocasiões, com a idade que o meu filho (a 
minha filha) tem actualmente, 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. 

5. Ser mãe/pai faz-me sentir tensa/o e ansiosa/o. 

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). 

Sentido de Competência Parental

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.

1/2



(continuação)
Concordo 

plenamente
Concordo

Não tenho a 

certeza
Discordo

Discordo 

totalmente

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.

16. Honestamente, acredito que tenho todas as 
capacidades necessárias para ser uma boa mãe 
(um bom pai).

12. Às vezes sinto que não estou a conseguir nada 
dele/a. 

13. Para o tempo que tive como mãe/pai, sinto que 
já estou bem familiarizada/o com este papel.

14. Os meus talentos e interesses estão noutras 
áreas – não em ser mãe/pai.

15. Se ao menos ser mãe/pai fosse mais 
interessante, eu estaria mais motivada/o para fazer 
um bom trabalho nessa função. 

17. Ser uma boa mãe (um bom pai) é, só por si, 
recompensador.
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