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RESUMO 

 
Enquadramento. A presente dissertação incide sobre uma área nuclear do desenvolvimento 

na meia-idade – as relações filiais e os cuidados filiais – cuja leitura foi orientada e sustentada 

na perspetiva da Psicologia Desenvolvimental de Ciclo de Vida e na teoria da vinculação. Com 

a partilha de um tempo de vida comum cada vez mais alargado entre filhos adultos e 

progenitores, decorrente da maior esperança média de vida, são inúmeros e complexos os 

desafios que se impõem aos filhos adultos no contexto da relação filial. Entre estes desafios 

encontram-se o confronto com o envelhecimento e o declínio dos progenitores bem como com 

a consequente necessidade de vir a cuidar deles no futuro. A adaptação a estas mudanças 

desenvolvimentais é complexa e poderá acarretar riscos para os filhos adultos, de modo que 

identificar fatores envolvidos nesta adaptação e compreender o modo como estes interagem 

entre si se torna fundamental para se potenciar o crescimento e o desenvolvimento dos filhos 

adultos neste contexto. Neste sentido, a maturidade filial (enquanto capacidade de aceitar a 

individualidade e as fragilidades dos progenitores e de estabelecer com eles relações 

recíprocas pautadas pela proximidade emocional) e a ansiedade filial (enquanto preocupação 

com o declínio dos progenitores e com a capacidade de assumir os cuidados a eles dirigidos), 

constituem vivências específicas dos filhos de meia-idade características deste processo.  

Neste processo adaptativo, também a vinculação, pelo seu papel fundacional no 

desenvolvimento, e a representação dos cuidados que o indivíduo desenvolve a partir das 

experiências de vinculação, podem assumir-se como recursos potenciadores do mesmo. Deste 

modo, a presente dissertação procura contribuir para a compreensão das relações filiais da 

vida adulta, centrando-se em variáveis de natureza relacional e individual, especificamente, na 

vinculação, representação mental da prestação de cuidados, ansiedade filial e maturidade filial.  

Objetivos. Neste contexto, pretende-se: (1) caracterizar os filhos de meia-idade a nível dos 

cuidados filiais, da vinculação, da representação mental da prestação de cuidados, da 

ansiedade filial e da maturidade filial; (2) analisar a relação dos cuidados filiais com a 

vinculação, a representação mental da prestação de cuidados, a ansiedade filial e a maturidade 

filial; (3) explorar diferenças na representação mental da prestação de cuidados, na ansiedade 

filial e na maturidade filial em função do estilo de vinculação; (4) explorar a relação entre a 

representação mental da prestação de cuidados, a ansiedade filial e a maturidade filial; e (5) 

explorar o papel da vinculação e da representação mental da prestação de cuidados na 

ansiedade filial e na maturidade filial. 

Método. Participam no estudo 304 filhos com idades compreendidas entre os 35 e os 64 anos, 

com um progenitor de 65 ou mais anos vivo, não institucionalizado, selecionados através de 

um procedimento de amostragem por conveniência. Foram avaliadas: a experiência dos 

cuidados (através de um conjunto de questões que integrou a Ficha Sociodemográfica), a 

vinculação (através da Escala de Vinculação do Adulto), a representação mental da prestação 
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de cuidados (através da Escala de Representações Mentais da Prestação de Cuidados), a 

ansiedade filial (através da Escala de ansiedade filial) e a maturidade filial (através da Filial 

Maturity Measure).  

Resultados. Os participantes têm em média 49,17 anos (DP=7,821). A maioria é do género 

feminino (68,10%), tem o ensino superior (40,10%) e é ativa a nível profissional (77,00%). 

Relativamente aos cuidados filiais, estes são sobretudo assumidos por filhos do género 

feminino, com mais idade, menos escolaridade, sem ocupação profissional e a residir com os 

progenitores. A distribuição dos participantes por estilo de vinculação mostra maior proporção 

de indivíduos seguros (56,6%) face aos inseguros (43,4%). Quanto à caracterização dos 

participantes em termos de representação mental da prestação de cuidados, ansiedade filial e 

maturidade filial, os resultados sugerem que (a) as representações do cuidado são mais 

positivas nos filhos do género feminino (RMPC-1: t(302)=-3,80; p<0,001; RMPC-2: t(302)=-

5,24; p<0,001) e com o ensino superior (RMPC-2: F(2, 301)=5,68; p<0,01; RMPC-3: F(2, 

301)=8,59; p<0,001; RMPC-4: F(2, 301)=4,01; p<0,05); (b) níveis superiores de ansiedade filial 

são apresentados por filhos do género feminino (AFB: t(302)=-2,44; p<0,05), sem ocupação 

profissional (AFA: t(302)=3,32; p<0,01; AFT: t(302)=2,54; p<0,05), a coabitar com os 

progenitores (AFT: t(302)=-2,09; p<0,05) e com menos escolaridade (AFA: F(2, 301)=3,13; 

p<0,05); e (c) os níveis de Compreensão são superiores em filhos do género feminino (t(302)=-

2,87; p<0,01) e com menos idade (F(2, 301)=3,11; p<0,05). Os filhos com vinculação segura 

têm representações do cuidado mais positivas (RMPC-2: t(302)=2,31; p<0,05; RMPC-3: 

t(302)=-4,12; p<0,001), menos ansiedade filial (AFA: t(302)=-3,32; p<0,01; AFT: t(302)=-3,09; 

p<0,01) e menos Distanciamento (t(302)=-3,50; p<0,01). Quanto às análises de regressão, a 

vinculação, a representação mental da prestação de cuidados, a idade, a situação profissional 

e a funcionalidade do progenitor explicam 17,3% (p<0,05) da variabilidade na ansiedade filial 

A; a vinculação, a representação mental da prestação de cuidados e a funcionalidade do 

progenitor explicam 16,6% (p<0,05) da variabilidade na ansiedade filial B; a vinculação, a 

representação mental da prestação de cuidados, a idade, a situação profissional e a 

funcionalidade do progenitor explicam 16,8% da variabilidade na ansiedade filial T (p<0,01); a 

vinculação, a representação mental da prestação de cuidados e a interação entre as duas 

explicam 24,5% (p<0,01) da variabilidade na Compreensão e 11,1% (p<0,05) da variabilidade 

no Distanciamento.  

Conclusão. Os resultados obtidos abrem caminho para a compreensão dos cuidados filiais na 

meia-idade, salientando o papel significativo da vinculação e da representação mental da 

prestação de cuidados como preditores da ansiedade filial e da maturidade filial.  
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ABSTRACT 

 

Background. The present dissertation focuses on a key area of middle-age development – filial 

relationships and filial caregiving –, drawing on Lifespan Developmental Psychology and the 

Attachment Theory. By sharing an increasingly greater amount of time with their parents due to 

longer life expectancy, adult children face a number of complex challenges in filial relationships. 

Chief among them: parental ageing and decline, which require offspring to acknowledge the 

need to provide future care to their parents. Adaptation to these developmental changes is no 

simple task and brings risk to adult children. It seems thus essential to identify the factors 

involved in this adaptation and how they impact each other, in order for adult children tackling it 

to experience full, healthy growth. Hence, Filial Maturity (the ability to recognize and accept 

parental individuality and frailty and to establish reciprocal and emotionally close relationships 

with parents) and Filial Anxiety (worry about parental decline and the ability to meet anticipated 

caregiving needs) are specific markers of middle-aged children undergoing such adaptation.  

Along this adjustment process, attachment (due to its founding role in human development) and 

the mental representation of caregiving (which derives from attachment experiences) can 

become developmental resources fostering successful adaptation. We aim therefore at bringing 

greater understanding of filial relationships in adult life, with a particular emphasis on personal 

and relational dimensions, namely attachment, mental representation of caregiving, Filial 

Anxiety and Filial Maturity.  

Objectives. Specifically, our objectives are to: (1) Characterize middle-aged children under the 

light of filial caregiving, attachment, mental representation of caregiving, filial anxiety and filial 

maturity, (2) Analyse the relationship of filial caregiving with attachment, mental representation 

of caregiving, filial anxiety and filial maturity, (3) Explore the differences in mental representation 

of caregiving, filial anxiety and filial maturity according to attachment style, (4) Explore the 

relationship between mental representation of caregiving, filial anxiety and filial maturity, and (5) 

Explore the role of attachment and the mental representation of caregiving in filial anxiety and 

filial maturity. 

Method. The study was conducted among 304 middle-age adults aged between 35 and 64 with 

at least one living, non-institutionalised parent aged 65 or more, all selected using convenience 

sampling. They were evaluated on caregiving experience (using a set of questions included in 

their Sociodemographic Record), attachment (Adult Attachment Scale), mental representation 

of caregiving (Mental Representation of Caregiving Scale), filial anxiety (Filial Anxiety Scale) 

and filial maturity (Filial Maturity Measure).  

Results. Participants average 49,17 years old (DP=7,821). Most are female (68,10%), with 

higher education (40,10%) and professionally active (77,00%). Older, unemployed, lower-

educated female children living with their parents were shown to assume the majority of filial 

caregiving tasks. The distribution of participants across attachment style displays a greater 
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number of secure individuals (56,6%) against insecure individuals (43,4%). Regarding mental 

representation of caregiving, filial anxiety and filial maturity, the results suggest that (a) 

daughters and children (RMPC-1: t(302)=-3,80; p<0,001; RMPC-2: t(302)=-5,24; p<0,001) with 

higher education (RMPC-2: F(2, 301)=5,68; p<0,01; RMPC-3: F(2, 301)=8,59; p<0,001; RMPC-

4: F(2, 301)=4,01; p<0,05) have more positive caregiving representations; (b) daughters (FAB: 

t(302)=-2,44; p<0,05) and children unemployed (FAA: t(302)=3,32; p<0,01; FAT: t(302)=2,54; 

p<0,05), less educated (FAA: F(2, 301)=3,13; p<0,05) and living with their parents (FAT: 

t(302)=-2,09; p<0,05) present higher levels of filial anxiety; and (c) daughters (t(302)=-2,87; 

p<0,01) and less aged children (F(2, 301)=3,11; p<0,05) have higher Comprehending levels. 

Results show that securely attached adult children have more positive caregiving 

representations (RMPC-2: t(302)=2,31; p<0,05; RMPC-3: t(302)=-4,12; p<0,001), less filial 

anxiety (FAA: t(302)=-3,32; p<0,01; FAT: t(302)=-3,09; p<0,01) and less Distancing (t(302)=-

3,50; p<0,01). Concerning regression analysis, attachment, mental representation of caregiving, 

age, professional status and the parent’s functionality explain  17,3% (p<0,05) of variability in 

Filial Anxiety A; attachment, mental representation of caregiving and parent’s functionality 

explain 16,6% (p<0,05) of variability in Filial Anxiety B; attachment, mental representation of 

caregiving, age, professional status and parent’s functionality explain 16,8% of variability in Filial 

Anxiety T (p<0,01); attachment, mental representation of caregiving and the interaction between 

the two explain 24,5% (p<0,01) of variability in Comprehending and 11,1% (p<0,05) of variability 

in Distancing.  

Conclusion. The findings uncover new ways to understand middle-age filial relationships, 

showing the significant role played by attachment and mental representation of caregiving as 

predictors of filial anxiety and filial maturity.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Desde o final do século XX que temos vindo a assistir, quer no mundo em geral, 

quer na Europa em particular, a inúmeras transformações sociais, das quais se destaca o 

envelhecimento demográfico. Esta alteração na composição etária, que se concretiza na 

diminuição da população jovem e aumento da população idosa, tem subjacente o declínio 

da mortalidade e consequente aumento da esperança média de vida, bem como o declínio 

da fecundidade. Segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas e da Help 

Age International (2012), em 2012, as pessoas com 60 anos ou mais constituíam 11,5% 

da população global e em 2050 esse número duplicará, passando essas pessoas a 

representar 22% da população mundial. Especificamente em Portugal, em 2015, 2,1 

milhões de pessoas, cerca de 20% da população portuguesa, tinham pelo menos 65 anos. 

A proporção de idosos na população portuguesa tem vindo a crescer e prevê-se que, em 

2030, os idosos representem 26% da população e que em 2060 essa proporção cresça 

para 29% (Gabinete de Estratégia e Planeamento, 2017).  

Embora envelhecer não seja sinónimo de ficar dependente e apesar de 

profundamente heterogéneo entre os indivíduos, o processo de envelhecimento faz-se 

acompanhar frequentemente de doenças crónicas e de limitações ao nível da 

independência que levam um número significativo de pessoas a necessitar de cuidados. 

Em Portugal, em 2016, entre a população com 65 ou mais anos (população esta que 

perfazia um total de 2,1 milhões de pessoas), cerca de 458 mil pessoas tinham dificuldade 

na realização dos cuidados pessoais, e cerca de 1 milhão dificuldade na realização de 

atividades domésticas (Instituto Nacional de Estatística, 2016). Neste contexto, a família 

desempenha um papel importante no apoio e no cuidado à pessoa idosa, mesmo em 

países cuja oferta de serviços formais de apoio é mais alargada e onde o Estado assume 

grande parte da responsabilidade pela prestação de cuidados (Sousa, Figueiredo & 

Cerqueira, 2006). Em Portugal, onde as políticas sociais e de saúde levam à manutenção 

do idoso no domicílio, os cuidados familiares constituem um processo natural e socialmente 

aceite, sendo esperado que a ajuda a uma pessoa dependente venha, sobretudo e em 

primeiro lugar, de um membro da família. Isto acontece não só pelo aumento de pessoas 

idosas incapazes de assegurar as suas necessidades básicas de autocuidado e de viver 

independentemente na comunidade, mas também pela insuficiência dos serviços de apoio 

social e de saúde (Carvalho, 2009; Figueiredo, 2007; Lage, 2010; Quaresma, 1996; Sousa 

& Figueiredo, 2007). Como, em contexto nacional, os cuidadores familiares não estão 

registados, o seu número apenas pode ser estimado com base no número de pessoas 

idosas dependentes a viver com os familiares. Estas estimativas apontam para que 2,3% 

da população portuguesa cuide de um familiar idoso e para que este número aumente nos 
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próximos anos, à medida que o número de idosos também cresce (Sousa & Figueiredo, 

2007). 

Entre os familiares cuidadores, os filhos adultos assumem grande parte dos 

cuidados aos progenitores (Campbell, 2010; Pruchno & Gitlin, 2012; Ron, 2009; Sousa et 

al., 2006). Estes cuidados proporcionados por filhos adultos a progenitores envelhecidos – 

cuidados filiais – e, num plano mais alargado, as relações filiais (relações entre filhos e 

progenitores, cujo foco recai sobre o papel filial), têm constituído um alvo de atenção e de 

investigação desde os anos 1960 (Blieszner & Bedford, 2012; Pruchno & Gitlin, 2012; 

Shulman, 2005). Neste âmbito, a primeira vaga de estudos acerca dos cuidados filiais 

decorreu entre 1960 e 1980 e corrobora a questão do apoio familiar aos idosos, fazendo 

cair o mito de que os mesmos eram abandonados pelas famílias e mostrando, pelo 

contrário, que estas acolhem os idosos e estabelecem com eles laços fortes, bem como se 

envolvem nos cuidados de que estes necessitam e usam a institucionalização como último 

recurso (Shanas, 1979; Shanas & Streib, 1965; Stone, Cafferata, & Sangl, 1987). Mas 

cuidar dos progenitores é um processo muitas vezes vivenciado de forma negativa pelos 

filhos, e a segunda vaga de estudos acerca dos cuidados filiais, que se desenvolveu a partir 

de 1980, veio centrar-se mais nas questões negativas do cuidar, depois de os cuidados 

familiares já serem reconhecidos como uma experiência normativa (Brody, 1985). Esta 

segunda vaga de estudos tem dado destaque ao papel do stress do cuidador e das 

consequências negativas do ato de cuidar no bem-estar do filho cuidador. Especificamente, 

estes estudos de natureza explicativa procuravam descobrir consequências do cuidar para 

a saúde física e emocional, comparar a saúde e o bem-estar dos cuidadores e dos não 

cuidadores, e identificar efeitos fisiológicos específicos dos cuidados (Leggett, Zarit, Kim, 

Almeida, & Klein, 2015; Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990; Son, Erno, Shea, Femia, 

Zarit, & Stephens, 2007; Stephens & Zarit, 1989; Zarit, Todd, & Zarit, 1986).  

Embora o reconhecimento da importância dos cuidados filiais na meia-idade ter 

vindo a aumentar, a atenção dedicada pela investigação ao período da meia-idade tem 

sido menor do que a dedicada a outros períodos de vida, como a infância, juventude e 

velhice (Lachman, 2015). No entanto, a meia-idade apresenta-se como um período crítico 

e relevante para o desenvolvimento, tendo sido considerada um período pivot, na medida 

em que se encontra no cruzamento entre o crescimento e o declínio, os períodos de vida 

precoce e tardio, e as gerações dos mais novos e dos mais velhos (Lachman, Teshale & 

Agrigoroaei, 2015). A nível familiar e intergeracional, os indivíduos de meia-idade tendem 

a assumir os cuidados quer pelos filhos mais novos, quer pelos progenitores envelhecidos, 

sendo por isso designados por geração sandwish (Miller, 1981). Neste âmbito, os cuidados 

têm sido apontados como área que deve ser investigada na meia-idade (Lachman, 2015; 

Lachman et al., 2015). 
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Em Portugal, há poucos estudos publicados na área dos cuidados filiais/familiares. 

Destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Sousa e Figueiredo (Figueiredo, 2007; Sousa 

& Figueiredo, 2007; Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2006) e, numa linha mais focada na 

sobrecarga, os trabalhos de Sequeira (2007). No entanto, a relação filial adulta e os 

cuidados filiais, e especificamente, os antecedentes e as variáveis de cariz mais 

psicológico envolvidas nos mesmos e na sua preparação/antecipação não têm sido 

exploradas.  

De facto, a maior partilha de tempo comum entre filhos e progenitores impulsiona 

um reaproximar entre ambos que, muito para além da dimensão física, assume um carácter 

renovado e atualizado, pois a complexidade que acompanha o desenvolvimento humano 

vai implicar, agora, nas relações filiais na vida adulta uma série de transformações 

assentes num reajustamento de conceções, de atitudes, de modos de relacionar. Se, num 

primeiro olhar, esta (re)aproximação parece circunscrever-se apenas ao domínio 

físico/espacial, no sentido em que a distância geográfica e o contacto presencial entre filhos 

e progenitores se estreitam, pela necessidade de dar resposta ao aumento da 

vulnerabilidade e declínio dos progenitores, um olhar mais profundo sobre esta 

aproximação revela que ela é muito mais complexa e se estende bem para além de um 

mero contacto regular de trocas instrumentais (Perrig-Chiello & Hopflinger, 2005; Schenk 

& Dykstra, 2012; Sechrist, Suitor, Pillemer, Gilligan, Howard, & Keeton, 2012; Shawler, 

2004; Shulman, 2005). Olhar para a relação filial adulta como um mero reaproximar entre 

progenitores e filhos, cujo objetivo é responder às limitações veiculadas pelo processo de 

envelhecimento dos primeiros e centrar o foco de análise nas consequências, sobretudo 

negativas, deste processo para os filhos cuidadores, parece limitador na medida em que 

não permite abranger a complexidade deste fenómeno tão novo e desafiador para ambas 

as partes. 

Embora o processo de envelhecimento decorra ao longo do desenvolvimento 

humano de forma gradual, a consciencialização e a visibilidade das perdas que 

progressivamente se sobrepõem aos ganhos podem ser vividas de múltiplas formas, quer 

pelos progenitores quer pelos filhos adultos, de acordo com os recursos e 

constrangimentos, atuais e acumulados ao longo da vida, de que dispõem para lidar com 

a situação (Baltes, Lindenberger & Staudinger, 2006; Lachman et al., 2015). 

Especificamente, por parte dos filhos, o envelhecimento dos progenitores apresenta-lhes 

uma nova imagem dos mesmos, não só externa/física, mas também interna/psicológica. 

As alterações estruturais do domínio corporal deixam cair a cortina por detrás da qual está 

um progenitor com uma identidade que engloba vários papéis para além do de pai ou mãe 

e que abarca não só forças e competências, mas também dúvidas, receios, 

vulnerabilidades, decorrentes de uma história de vida individual, agora reconhecida pelo 
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filho, e que podem abalar a antiga noção do progenitor como alguém sempre disponível, 

forte e capaz de atenuar os problemas e as angústias do filho (Blenkner, 1965). Além disto, 

o envelhecimento dos progenitores pode ser olhado pelos filhos como um espelho e, 

consequentemente, como um reflexo do seu próprio processo de envelhecimento. Pode 

significar um primeiro confronto, uma primeira tomada de consciência, ainda que hetero-

confronto ou hetero-consciência, da própria limitação. E, implícita nesta noção de limitação, 

está a noção de finitude e, de facto, o envelhecimento dos progenitores pode também 

conduzir a esta consciencialização, pelos filhos, acerca da efemeridade e do limite da vida.  

Paralelamente, os diversos declínios que, com o avançar da idade, se sobrepõem aos 

ganhos (Baltes, 1987) vão colocando os progenitores em situações de crescente 

vulnerabilidade física, psicológica e relacional. Independentemente da sua natureza, as 

limitações que se impõem assim aos progenitores e a sua dificuldade crescente em lidar 

com elas individualmente despertam a atenção dos filhos que, progressivamente, orientam 

a sua atenção e cuidados para os progenitores (Bowlby, 1979; Cicirelli, 1991, 1993). 

Apesar de o sentido da troca de cuidados não ser totalmente revertido, isto é, apesar de 

haver evidência no sentido de os progenitores cuidarem dos filhos, independentemente da 

forma que esses cuidados assumam, até ao final da vida (exceto quando os progenitores 

são totalmente dependentes, caso em que o filho pode assumir por inteiro a 

responsabilidade pelo cuidado do progenitor, sem que haja cuidado no sentido inverso), as 

trocas de apoio e de cuidado assumem cada vez mais o sentido dos filhos para 

progenitores (Doherty & Feeney, 2004; Merz, Schuengel, & Schulze, 2008). Dito de outro 

modo, há mais apoio dos filhos para os progenitores do que no sentido inverso. Este apoio 

filial, embora normativa e socialmente esperado e motivado por inúmeros fatores, tem, 

muitas vezes, subjacente a vontade de adiar a perda do progenitor (Cicirelli, 1991, 1993) 

e, como tal, pode ser vivido de múltiplas formas pelos filhos adultos. 

Por tudo isto, ainda que a realidade que se coloca ao filho adulto, no âmbito da 

relação filial, apresente características que denotam continuidade em relação ao passado 

relacional com os progenitores, ela assume também contornos específicos moldados pelos 

inúmeros e complexos desafios individuais e relacionais da vida adulta e da velhice, sendo 

que a adaptação à mesma é exigente e constrangida ou potenciada por diversos fatores 

que se encontram ainda por explorar (Perrig-Chiello & Hopfllinger, 2005). Fatores estes 

que se prendem não só com o contexto externo atual dos filhos, de que são exemplo os 

múltiplos papéis que desempenham e os recursos materiais de que dispõem, mas também 

com dimensões internas e relacionais que se foram construindo ao longo da vida, como as 

competências de coping, a capacidade de gestão emocional, a maturidade filial, a 

qualidade da relação com os progenitores, a qualidade da vinculação.  
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Face ao exposto, o presente trabalho procura compreender as relações filiais da 

vida adulta, centrando-se em variáveis de natureza psicorrelacional envolvidas nos 

cuidados filiais da meia-idade. Especificamente, procura-se analisar o papel da vinculação 

e da representação mental dos cuidados na ansiedade e na maturidade filiais. Embora a 

investigação que analisa estas variáveis no âmbito dos cuidados filiais na meia-idade seja 

realmente escassa ou inexistente, vários têm sido os investigadores que têm reforçado a 

importância do seu contributo para a compreensão deste processo e a consequente 

necessidade do seu estudo neste contexto (Cicirelli, 1988; Marcoen, 1995; Murray, Lowe 

& Horne, 1995; Myers & Cavanaugh, 1995). De modo geral, a investigação tem sugerido 

que a vinculação, a maturidade filial e a ansiedade filial podem constituir recursos ou 

constrangimentos para lidar com o cuidado dirigido aos progenitores envelhecidos por 

parte dos filhos adultos (cuidados filiais).  

Relativamente à noção de cuidado filial, embora, na literatura, ela esteja sobretudo 

associada à ideia de cuidado instrumental levado a cabo perante progenitores com 

limitações de carácter funcional ou mental (Igarashi, Hooker, Coehlo, & Manoogian, 2013), 

o presente trabalho aborda o cuidado filial numa perspetiva mais abrangente, de natureza 

desenvolvimental e alicerçada na teoria da vinculação. Deste modo, o cuidado filial refere-

se ao processo complexo de, por um lado, ser sensível, identificar e interpretar as 

necessidades, sejam de carácter instrumental e/ou emocional/relacional, do progenitor e, 

por outro lado, lhes responder adequada e sensivelmente, independentemente do tipo de 

necessidade apresentada (Feeney, 2004; Bowlby, 1969/82; Collins, Guichard, Ford, & 

Feeney, 2006). Este processo começa a desenvolver-se numa fase precoce da vida, 

embora o seu funcionamento seja muito simples, pouco coordenado e pouco intencional e 

a sua manifestação comportamental seja pouco frequente, pois esta é a fase em que o 

predomínio é dos cuidados parentais (cuidados dos progenitores para com os filhos) 

(George & Solomon, 1999). À medida que o indivíduo se desenvolve, o processo de cuidar 

(isto é, a deteção e resposta às necessidades do outro) vai-se refinando, complexificando 

e tornando cada vez mais intencional e a manifestação dos cuidados filiais vai sendo mais 

frequente, à medida que o filho compreende que os progenitores têm necessidades 

próprias e que podem precisar de ajuda para as diminuir. É na meia-idade que os cuidados 

filiais adquirem maior expressão, não só porque as necessidades dos progenitores tendem 

a aumentar com o envelhecimento, mas também porque o próprio desenvolvimento do 

processo de cuidar em geral atinge, nesta fase, o seu pico de maturação (Bowlby, 1969/82; 

Cicirelli, 1989, 1990, 1991). 

Contudo, a capacidade para cuidar, ou seja, a maior ou menor sensibilidade e 

capacidade de descodificar os sinais de necessidade do progenitor e a capacidade de lhes 

responder adequada e sensivelmente, apresenta variabilidade interindividual. Variabilidade 
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esta que se prende, então e como já referido, com os recursos de que o filho dispõe para 

lidar com a situação. É neste âmbito que a vinculação, a representação dos cuidados (no 

âmbito da teoria da vinculação), a maturidade e a ansiedade filiais podem ser relevantes, 

no sentido em que podem contribuir para compreender esta variabilidade. Paralelamente, 

ao surgirem como variáveis facilitadoras ou constrangedoras dos cuidados filiais, 

proporcionam o desenho de intervenções centradas nas mesmas, no sentido de as 

promover ou diminuir, de modo a ajudar os filhos a lidarem com as necessidades dos 

progenitores.  

Deste modo, assumindo uma leitura desenvolvimental acerca da relação e dos 

cuidados filiais, é propósito deste trabalho explorar dimensões psicorrelacionais envolvidas 

nos cuidados filiais. Especificamente, procura-se explorar o contributo da vinculação e da 

representação mental da prestação de cuidados para a variabilidade ao nível da ansiedade 

e da maturidade filiais, ambas apontadas na literatura como variáveis envolvidas na 

compreensão dos cuidados filiais (e.g., Blenkner, 1965; Cicirelli, 1988).  

Com este propósito, o presente trabalho organiza-se em cinco capítulos. No 

Enquadramento teórico/concetual e empírico (Capítulo I) pretendemos apresentar o estado 

da arte sobre as relações e os cuidados filiais na meia-idade e sobre as variáveis aqui 

estudadas, estruturando-se em quatro secções. Assim, num primeiro momento, 

procuramos organizar e integrar a literatura dispersa acerca das relações e dos cuidados 

filiais na meia-idade na perspetiva da Psicologia Desenvolvimental do Ciclo de Vida 

(PDCV) (Baltes et al., 2006). Isto porque a investigação existente, embora vasta, 

frequentemente não explicita modelos ou quadros teóricos que enquadrem os resultados 

empíricos e toda a complexidade inerente ao modo como se desenvolvem as relações 

filiais ao longo da vida, e especificamente na meia-idade, e à dinâmica dos cuidados filiais 

no mesmo período do desenvolvimento. Num segundo momento, propomos uma leitura 

dos cuidados filiais à luz da teoria da vinculação. Sendo esta uma teoria que se centra nas 

relações filhos-progenitores ao longo da vida e que se constrói sobre a dinâmica entre o 

cuidar (caregiving) e o ser cuidado (careseeking), proporciona uma leitura 

desenvolvimental sobre os cuidados filiais e uma compreensão mais profunda e específica 

acerca do modo como os filhos se envolvem nos mesmos. As terceira e quarta secções 

são dedicadas à análise dos constructos da maturidade filial e da ansiedade filial, 

respetivamente. Por fim, na última secção deste enquadramento teórico, discutiremos a 

forma como estas variáveis se relacionam e articulam com os cuidados filiais e de que 

modo sustentam os objetivos desta investigação. 

Após este enquadramento teórico, os capítulos seguintes são dedicados à 

Metodologia de investigação (Capítulo II), à apresentação dos Resultados (Capítulo III), à 
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Discussão dos resultados (Capítulo IV) e à Conclusão e implicações para a intervenção 

gerontológica e investigação futura (Capítulo V).  
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CAPÍTULO I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO/CONCETUAL E EMPÍRICO 
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I. Relações filiais e cuidados filiais na meia-idade: uma leitura a partir da Psicologia 

Desenvolvimental do Ciclo de Vida 

 

As relações filiais – relações que se estabelecem entre progenitores e filhos –, 

desde a sua origem e ao longo da vida, são muito diferentes de todos os outros tipos de 

relações, independentemente de quão próximas essas relações possam ser (Troll & 

Fingerman, 1996). Embora o papel central desempenhado por estas relações na 

ontogénese humana tenha sido foco de inúmeras investigações, durante muito tempo, 

estes estudos centraram-se apenas nos períodos da infância e da adolescência, sendo os 

períodos posteriores do ciclo de vida raramente abordados. No entanto, as profundas 

alterações sociodemográficas a que temos vindo a assistir, especificamente o 

envelhecimento da população, que se tem traduzido por uma maior partilha de tempo de 

vida entre progenitores e filhos, com repercussões na estrutura e dinâmica familiares 

(Perrig-Chiello & Hopflinger, 2005), conduziram a um maior interesse, a partir de 1960, 

pelas relações progenitores-filhos na vida adulta e, concretamente, pelo apoio e cuidados 

proporcionados pelos filhos adultos aos seus progenitores envelhecidos (cuidados filiais) 

(Bengtson, 2001; Cicirelli, 1983b; Eisenhandler, 1992; Troll, 1982; Troll & Fingerman, 

1996). De facto, dentro da literatura no âmbito das ciências sociais, o tema dos cuidados 

filiais foi um dos que mais cresceu desde 1960 (Pruchno & Gitlin, 2012). Contudo, a revisão 

da literatura mostra que as relações filiais na meia-idade e as questões envolvidas nos 

cuidados filiais têm sido abordadas, sobretudo, do ponto de vista sociológico, com o modelo 

da solidariedade intergeracional (Eckert & Shulman, 1996; Luscher & Pillemer, 1998). Para 

além desta teoria, a literatura sobre as relações filiais na idade adulta carece de quadros 

ou modelos teóricos que sustentem os dados dispersos da investigação.  

Deste modo, as especificidades e complexidades inerentes às relações filiais na 

vida adulta não podem ser profundamente compreendidas na ausência de uma perspetiva 

abrangente e integradora que acompanhe as continuidades e as transformações que nelas 

ocorrem ao longo da vida e, especificamente na meia-idade. Neste sentido, a Psicologia 

Desenvolvimental do Ciclo de Vida (PDCV) (Baltes, 1987; Baltes et al., 2006), ao rejeitar 

uma conceção linear, unidimensional, unidirecional e unifuncional do desenvolvimento, 

típica dos modelos desenvolvimentais tradicionais enquadrados nos paradigmas 

mecanicista e organicista da Psicologia do Desenvolvimento, e ao defender que o 

desenvolvimento humano é um processo contínuo que ocorre ao longo de todo o ciclo de 

vida, envolvendo quer estabilidade quer mudança (Baltes, 1987; Baltes et al., 2006; Baltes, 

Staudinger, & Lindenberger, 1999), permite abranger e compreender a multiplicidade de 

trajetórias que as relações filiais podem assumir ao longo da vida e, especificamente na 

meia-idade. Ao tratar-se de uma metateoria contextual-dialética, que entende o 
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desenvolvimento humano como o processo adaptativo às múltiplas exigências que se 

colocam ao indivíduo (Baltes, 1987), pode permitir, quando aplicada às relações filiais, 

compreender o modo como a adaptação do indivíduo às exigências colocadas no âmbito 

destas relações é moldada pela ação conjunta do contexto, dos acontecimentos de vida e 

dos recursos e constrangimentos internos e externos. Neste contexto, pretendemos aplicar 

às relações filiais e aos cuidados filiais uma leitura alicerçada nos pressupostos da PDCV. 

Assumir uma leitura desenvolvimental de ciclo de vida sobre as relações filiais implica 

analisar: (a) semelhanças no modo como as relações filiais se desenvolvem ao longo da 

vida, (b) diferenças interindividuais nos contornos que estas relações assumem, (c) 

variabilidade intraindividual no modo como os filhos se relacionam com os progenitores. 

Além disso, esta análise deve integrar o papel do contexto, dos acontecimentos de vida e 

dos recursos/constrangimentos internos e externos que moldam as vidas dos filhos de 

meia-idade e, consequentemente, as relações que estabelecem com os progenitores. E é 

então isto que nos propormos abordar neste primeiro ponto: analisar as relações e os 

cuidados filiais na meia-idade segundo a PDCV.  

 

1. Meia-idade: contexto social e familiar 

 

Como foi sugerido previamente, o desenvolvimento não pode ser dissociado do 

espaço e do tempo em que ocorre. Como tal, tendo em conta que o percurso de vida dos 

indivíduos está embutido e é moldado pelos tempos históricos e pelos lugares que 

experienciam ao longo da vida (Elder & Johnson, 2003), compreender as relações filiais na 

meia-idade implica integrá-las no contexto de vida mais amplo dos filhos de meia-idade. 

Deste modo, procuraremos, num primeiro momento, definir a meia-idade em termos de 

fronteiras etárias e integrá-la no contexto social atual.  

 

Embora a investigação no âmbito da PDCV se tenha centrado mais nas fases 

precoce e tardia da vida (Lachman, 2004), cada vez mais, a meia-idade tem vindo a ser 

reconhecida como um período do desenvolvimento diferenciado e merecedor de atenção 

e investigação específica (Lachman, 2001, 2015; Lachman et al., 2015). Para isto muito 

contribuiu não só o aumento da esperança média de vida, que levou ao alargamento do 

número de anos que constituem a meia-idade, mas também a geração babyboom que, 

estando atualmente na meia-idade, representa uma grande percentagem da população. 

O esforço para diferenciar a meia-idade de outros períodos de desenvolvimento reflete, por 

um lado, o maior conhecimento específico sobre esta faixa etária, e por outro, o interesse 

cada vez maior pela otimização do processo de envelhecimento. De facto, quanto mais 

cedo forem identificadas as raízes do envelhecimento, mais será possível atrasar, 



  
19 

minimizar ou prevenir algumas das mudanças e perdas do domínio biopsicossocial que 

nele ocorrem e otimizar o funcionamento nos diversos domínios (Baltes, 1987; Lachman, 

2001).  

Apesar deste esforço, as fronteiras da meia-idade não estão claramente definidas, 

sendo que as perspetivas subjetivas sobre este período mostram uma grande variação nos 

limites etários do mesmo (Lachman, Lewcowitz, Marcus, & Peng, 1994). Neste âmbito, a 

investigação mostra que as fronteiras subjetivas da meia-idade variam positivamente com 

a idade, sendo que quanto mais velha é a pessoa, mais tarde ela considera que entrou e 

saiu da meia-idade (Lachman & Bertrand, 2001; Lachman et al., 1994). 

Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2008-2013), a meia-idade é 

a “idade humana entre a idade adulta madura e a velhice, aproximadamente entre os 40 e 
os 60 anos”. De facto, os indivíduos entre os 40 e os 60 anos têm sido considerados adultos 

de meia-idade, embora haja uma tolerância de 10 anos na definição dos limites inferior e 

superior deste período, de modo que é comum encontrar-se referências à meia-idade como 

estando situada entre os 30 e os 75 anos (Staudinger, & Bluck, 2001), sendo que, muito 

frequentemente, do ponto de vista da investigação, este período seja situado entre os 35 

e os 64 anos (Lachman et al., 2015; Staudinger & Bluck, 2001). Dada a grande variabilidade 

que tem sido encontrada dentro de grupos etários ao nível da saúde, bem-estar e 

funcionamento em múltiplos domínios, tem-se sugerido que a idade cronológica não é o 

melhor diferenciador da meia-idade, e que a mesma seja considerada em termos de 

papéis, momento em que ocorrem os acontecimentos de vida e experiência de vida 

(Lachman, 2004). 

A meia-idade cobre um longo período no qual ocorrem muitos e diversos desafios 

e exigências em diferentes domínios (Baltes et al., 2006; Mustafic & Freund, 2013). No 

domínio profissional, estes adultos podem ter alcançado o pico da carreira e do salário. 

Podem também ver-se envolvidos em inúmeros encargos financeiros, como rendas, 

educação dos filhos, hipotecas, empréstimos, mensalidade de estruturas de apoio à 

velhice, como lares, centros de dia, serviços de apoio domiciliário (Sterns, & Huyck, 2001). 

No domínio familiar, os adultos de meia-idade estão envolvidos nos cuidados a duas 

gerações: próprios filhos mais novos e progenitores envelhecidos (Pierret, 2006; Pinquart 

& Sorensen, 2007), razão pela qual este grupo é frequentemente designado por geração 

sandwish (Miller, 1981). Alguns podem ter filhos menores ainda sob sua responsabilidade, 

outros podem ter filhos maiores que vivem de forma independente ou que regressam a 

casa após um período de afastamento (porque estudaram fora e não encontraram 

emprego, devido a desemprego, divórcio/separação) (Igarashi et al., 2013; Putney, & 

Bengtson, 2001). Além disso, aqueles que têm filhos na faixa dos 20 e dos 30 anos muitas 



  
20 

vezes tornam-se avós e podem ver-se na posição de membros mais velhos da família, 

após a morte de ambos os progenitores (Putney, & Bengtson, 2001). 

Paralelamente, o aumento da esperança média de vida e a consequente 

longevidade da geração parental promove uma partilha de tempo mais prolongado entre 

progenitores envelhecidos e filhos de meia-idade, o que acarreta mudanças na relação 

entre ambos, muito devido a declínios e, por fim, à morte dos mesmos. De facto, a maioria 

dos adultos com 55 anos tem pelo menos um dos progenitores vivo (Perrig-Chiello & 

Hopflinger, 2005). Deste modo, temos assistido a um encontro entre três gerações (avós, 

filhos e netos), no qual os adultos de meia-idade funcionam como pivots, por se 

encontrarem no meio, e por serem chamados a responder às necessidades de duas 

gerações: por um lado, respondem à geração ascendente porque os seus progenitores 

vivem mais tempo, por outro, respondem às necessidades dos filhos, ou porque ainda se 

encontram em idade precoce (decorrente da parentalidade tardia) ou porque permanecem 

ou regressam a casa dos progenitores (muito devido à escassez de recursos económicos) 

(Igarashi et al., 2013; Pierret, 2006; Putney & Bengtson, 2001; Shulman, 2005; Taylor, 

Parker, Patten, & Motel, 2013). Neste contexto, tem-se sugerido que o célebre ninho vazio 

(empty nest) tem dado agora lugar ao ninho cheio (full nest), pois os adultos de meia-idade 

dividem-se entre os apelos da geração ascendente (pais) e os apelos da geração 

descendente (filhos) (Clemens, & Axelson, 1985; Igarashi et al., 2013).  

Estas múltiplas responsabilidades e papéis, quer familiares quer profissionais, que 

caracterizam a meia-idade têm levado, como já referimos, a considerar esta geração como 

sendo a geração sandwich (Rosenthal, Martin-Matthews, & Mattheus, 1996). Além disso, 

todas estas exigências que se colocam aos adultos de meia-idade têm impacto, mais ou 

menos profundo, na relação que estabelecem com os progenitores (Putney & Bengtson, 

2001). Mas, antes de nos debruçarmos sobre a forma como estes e outros fatores moldam 

a relação filial, analisaremos o modo como estas relações se desenvolvem, 

normativamente, ao longo da vida.  

 

2. Desenvolvimento normativo das relações filiais  

 

As relações progenitores-filhos constroem-se sobre a dinâmica entre o cuidar e o 

ser cuidado. Embora esta dinâmica seja fulcral para a maioria das relações humanas, pois, 

na verdade, é com base nela que se estabelecem os vínculos emocionais, a mesma 

dinâmica, nas relações progenitores-filhos, assume contornos específicos que merecem 

ser analisados, sobretudo na meia-idade, uma vez que pais e filhos partilham um tempo de 

vida cada vez mais longo, o qual traz exigências e desafios a que ambos são chamados a 

responder.  
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Descrever o modo como as relações progenitores-filhos se desenvolvem ao longo 

do tempo não é tarefa fácil, dada a sua maior diversidade e, consequentemente, menor 

previsibilidade à medida que as pessoas envelhecem, dificultando, deste modo, a 

generalização da trajetória desta relação. Enquanto as funções dos progenitores e dos 

filhos podem permanecer constantes ao longo das suas vidas, as expressões e 

manifestações dessas funções podem mudar, à medida que as gerações envelhecem 

(Shulman, 2005). 

De modo geral, quando a criança nasce, os progenitores são as pessoas com quem 

ela contacta pela primeira vez, tendo grande influência na sua vida. A infância é, de facto, 

o período em que os laços emocionais e físicos entre a criança e os progenitores são mais 

fortes e em que as relações progenitores-filhos se caracterizam por elevados níveis de 

dependência e de ligação, especialmente entre a criança e a mãe (Bowlby, 1969/82; Varga, 

2011). Durante este período, estabelece-se a relação de vinculação, a qual é fundamental 

para o desenvolvimento da criança (Bowlby, 1969/82, 1973).  

Contudo, à medida que o tempo passa e que a criança cresce, ela move-se no 

sentido da individualização e da independência em relação aos seus progenitores. Isto 

conduz a uma importante mudança no sistema familiar: a criança/adolescente começa 

agora a tornar-se uma pessoa diferenciada em relação aos progenitores. A continuação 

deste processo de individualização conduz o adolescente ao estatuto de adulto que o 

iguala em relação aos progenitores pois, neste momento, ambos partilham o mesmo papel 

de adulto (Eisenhandler, 1992). Este processo tem um impacto significativo no filho adulto 

e nos seus progenitores, na medida em que começam a agir mais como parceiros e a 

expressar respeito e cuidado mutuamente, sem estarem dependentes um do outro.  

Com a aquisição do novo estatuto de adulto, filhos e progenitores mudam o seu 

comportamento e modo de se relacionarem. A transformação das relações progenitores-

filhos na idade adulta envolve uma combinação entre a continuidade do modo de 

relacionamento prévio e os novos aspetos que advêm do período desenvolvimental e 

familiar (Perrig-Chiello & Hopfllinger, 2005; Rossi & Rossi, 1990). Assim, um dos aspetos 

centrais destas relações é o processo de individualização e diferenciação dos filhos adultos 

em relação aos seus progenitores. O momento crucial em que este processo tem início é 

a adolescência, quando o adolescente começa a estabelecer a sua própria vida, no entanto 

ele continua a desenrolar-se com o nascimento de um filho e à medida que essa criança 

cresce (Varga, 2011). Esta individualização concretiza-se, habitualmente, em dois tipos de 

mudança – estrutural e emocional (Varga, 2011). A mudança estrutural implica alterações 

geográficas e sociais entre os progenitores e os filhos adultos e tem como resultado 

concreto a saída destes últimos da casa dos progenitores. A mudança emocional traduz-

se numa parceria, na qual progenitores e filhos experienciam relações adulto-adulto, sem 
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hierarquia ou dependência emocional (Varga, 2011). No entanto, este processo de 

individualização pode ser dificultado pelo facto de os progenitores continuarem a pensar 

em si próprios estritamente com base o seu papel parental, preservando assim a tendência 

para cuidar dos seus filhos, que percecionam, pelo menos em parte, segundo as imagens 

da infância (Shulman, 2005). Quando isto acontece, a concretização deste processo de 

individualização emocional fica comprometida, podendo despoletar ansiedade ou tensão 

emocional dentro da relação, e isto, normalmente, acarreta consequências negativas para 

o filho adulto, como incapacidade de construir a sua própria família, dependência e perda 

de identidade (Varga, 2011).  

Deste modo, Kuttner e Trotter (2002) defendem que as famílias devem construir 

relações recíprocas e não hierárquicas e, para isso, a geração mais velha tem que 

abandonar uma posição autoritária e a geração mais nova precisa de olhar para os 

progenitores para além do seu papel parental. O objetivo é caminhar no sentido de uma 

relação de maior igualdade. Segundo os autores, este é um processo gradual e contínuo 

e, sobretudo, recíproco, que depende da abertura de ambas as gerações, na medida em 

que nenhuma geração deve estar sobre-envolvida no seu papel, seja de pai/autoridade, 

seja de filho/dependente.  

No mesmo sentido, Greenberg (1994) defende que a mutualidade consiste no 

resultado desenvolvimental esperado das relações pais-filhos adultos, na medida em que 

ambos os intervenientes devem sentir que podem equilibrar dois papéis – serem 

dependentes um do outro e serem a base para a independência do outro. Esta mutualidade 

pode emergir à medida que os filhos assumem responsabilidades adultas, o que lhes 

permite empatizar de forma mais profunda com os progenitores e, à medida que os pais 

sentem prazer em ver os filhos adultos investirem nas suas próprias vidas.  

 

3. Os múltiplos contornos das relações filiais na meia idade: (Des)continuidade 

relacional 

 

A PDCV assume que o desenvolvimento individual, enquanto mudança seletiva, ao 

longo da vida, na capacidade adaptativa, ocorre através da interação dinâmica entre o 

indivíduo e o meio (Baltes, 1987; Baltes et al., 2006; Baltes et al., 1999). De facto, em claro 

contraste com os modelos mecanicista e organicista, esta perspetiva reconhece que os 

indivíduos existem em e agem sobre contextos em mudança que criam oportunidades e 

limitações para os percursos desenvolvimentais individuais. Assim, a mudança 

desenvolvimental ao longo da vida ocorre pela interação de fatores internos-biológicos, 

específicos do indivíduo, e fatores externos-ecológicos do contexto onde se insere. No 

âmbito destes fatores externos-ecológicos, Baltes, Reese e Lipsitt (1980) sugerem três 
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tipos de influências, cujos resultados determinam, em parte, o modo como o 

desenvolvimento se processa: influências normativas relativas à idade, influências 

normativas relativas à história, e influências não normativas. As três são responsáveis por 

determinar quer semelhanças, quer diferenças interindividuais, ao nível da mudança 

desenvolvimental. As primeiras, de carácter biossocial, relacionadas com a idade 

cronológica, referem-se a acontecimentos que ocorrem de uma forma muito semelhante 

para a maioria dos indivíduos de uma determinada sociedade ou cultura. As segundas 

englobam acontecimentos de natureza histórica e económica que ocorrem para a maioria 

dos indivíduos de uma determinada coorte. As últimas referem-se a acontecimentos 

biológicos e ambientais, não associados a um determinado tempo histórico ou dimensão 

ontogenética e que são específicos de cada indivíduo (Baltes et al., 1980).  

Sendo o desenvolvimento o resultado de um processo ativo e constante de 

transação entre o indivíduo (e as suas características específicas) e as influências 

contextuais em mudança, daqui decorre que este não é uniforme nem linear. Deste modo, 

aplicar esta noção de desenvolvimento às relações filiais na meia-idade envolve 

reconhecer as suas múltiplas trajetórias, com origem nas múltiplas causas que resultam da 

interação entre condições intra e extra-pessoais. Assim, embora o desenvolvimento 

normativo das relações filiais na meia-idade se paute pela mutualidade e pela 

horizontalidade das interações entre progenitores e filhos, este mesmo desenvolvimento 

pode ser caracterizado como contínuo e/ou descontínuo, dependendo dos acontecimentos 

particulares que o indivíduo enfrenta, como analisaremos de seguida.  

 

3.1. Influências normativas e não normativas na relação filial 

 

a) Influências normativas filiais 

O acontecimento normativo da vida adulta que a literatura mais analisa no que se 

refere ao seu impacto nas relações progenitores-filhos é a parentalidade. Contudo, os 

resultados da investigação não são consensuais: alguns estudos apontam para uma maior 

proximidade entre progenitores e filhos após a parentalidade (Spitze, Logan, Deane, & 

Zerger, 1994; Umberson, 1992), enquanto outros não mostram efeitos deste acontecimento 

(Suitor & Pillemer, 2006) ou mostram efeitos negativos (Aquilino, 1999; Kaufman & 

Uhlenberg, 1998). Se por um lado, a parentalidade aumenta a semelhança estrutural entre 

pais e filhos, na medida em que partilham uma experiência e configuração familiar similar, 

o que pode aumentar a proximidade entre ambos (Suitor, Pillemer, & Keeton, 1995), por 

outro, ela diminui a disponibilidade dos filhos para os pais, pois agora canalizam os seus 

recursos, prioritariamente, para os próprios filhos.  
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O efeito positivo da parentalidade nas relações pais-filhos adultos concretiza-se na 

maior proximidade, menor ocorrência de conflito e menor ambivalência na relação 

(Pillemer, Suitor, Mock, Sabir, & Sechrist, 2007; Rossi & Rossi, 1990; Suitor & Pillemer, 

2006). Mas, a evidência empírica mostra que isto só se verifica quando a parentalidade se 

faz acompanhar de uma partilha de experiências, de perspetivas e de valores entre pais e 

filhos adultos. De facto, quando as duas gerações não partilham valores em relação à 

educação dos filhos/netos, a transição para a parentalidade pode acentuar diferenças entre 

ambas, conduzindo a maior tensão e conflito (Fischer, 1983).  

 

b) Influências normativas parentais 

Um dos acontecimentos normativos ocorrido nas vidas dos progenitores 

envelhecidos com potencial impacto nas relações que estabelecem com os filhos adultos 

é a reforma (Fonseca, 2011). No entanto, a literatura que analisa esta influência é escassa.  

A reforma consiste numa transição que, muitas vezes, impõe uma nova realidade 

altamente contrastante com a anterior, o que pode conduzir a uma crise quer no reformado, 

quer na família (Fonseca, 2011). Mas, a investigação mostra que, mesmo quando isso 

acontece, raramente ocorre mudança na qualidade da relação entre progenitores e filhos 

(Moen, Fields, Quick, & Hofmeister, 2000), verificando-se continuidade na trajetória da 

relação. O efeito da reforma nas relações progenitores-filhos adultos, mais documentado 

na literatura refere-se à maior quantidade de tempo partilhado entre a díade (Moen, Fields, 

Quick, & Hofmeister, 2000). Outros efeitos podem variar com o género do progenitor, com 

a proximidade em relação aos filhos e com a presença de netos. Especificamente, 

Szinovacz e Davey (2001) verificaram que a reforma da mãe diminuía as visitas aos filhos 

adultos que viviam próximos de si, sobretudo se não tivessem filhos, enquanto a reforma 

do pai (homem) aumentava essas visitas. 

Outro acontecimento que tem sido apontado na literatura como normativo é a viuvez 

parental. A viuvez consiste numa transição que, normalmente, implica uma reconfiguração 

e adaptação de papéis e funções na família. Embora a viuvez possa significar a perda de 

um confidente, ela aumenta a probabilidade de o progenitor viúvo receber apoio dos filhos 

(Ha, 2008), assistindo-se a uma alteração no fluxo de apoio: o recurso dos progenitores 

aos filhos aumenta e o recurso dos filhos aos progenitores diminui (Ha, Carr, Utz, & Nesse, 

2006). A perda do cônjuge pode alterar a relação do progenitor vivo com o filho, mas a 

evidência empírica aponta no sentido da estabilidade e da continuidade da relação. 

(Anderson, 1984; Dean, Matt, & Wood, 1992; Umberson, 1992). Alguns estudos mostram 

que a viuvez melhora as relações filiais (Ha & Ingersoll-Dayton, 2008) e aumenta o contacto 

entre progenitores e filhos (Roan & Raley, 1996) e o apoio que estes fornecem (Ha, 2008; 

Ha et al., 2006; Stuifbergen, van Delden, & Dykstra, 2008).  
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c) Influências não normativas filiais 

A literatura tem mostrado que os pais envelhecidos têm, cada vez mais, que lidar 

com transições não normativas nas vidas dos seus filhos adultos (Aquilino & Supple, 1991; 

Dykstra, 1997; Pillemer & Suitor, 1991).  

As transições não normativas dos filhos têm frequentemente efeitos negativos nas 

relações com os progenitores. E estes efeitos negativos devem-se, sobretudo, a duas 

situações decorrentes dessas transições: a) aumento das exigências dos filhos em relação 

aos progenitores e b) violação das expectativas normativas parentais. A primeira situação 

está relacionada com o desemprego. Neste sentido, Aquilino e Supple (1991) mostraram 

que o desemprego dos filhos era um dos maiores preditores de conflito com os progenitores 

quando as gerações partilhavam casa. A segunda está relacionada com os 

comportamentos desviantes dos filhos que geram constrangimento e desapontamento nos 

progenitores. Embora os comportamentos desviantes cometidos na idade adulta nem 

sempre aumentem a dependência em relação aos progenitores, estes acontecimentos não 

normativos, muitas vezes, reduzem a proximidade dos progenitores e a vontade de 

proporcionarem apoio emocional (Suitor & Pillemer, 2007).  

Quando as transições não normativas não criam diferenças nem desafiam os 

valores dos progenitores, o seu impacto nas relações filiais é pouco ou nenhum. Por 

exemplo, quando os filhos adultos regressam à casa dos progenitores, alguns estudos 

mostram que esta coresidência tem efeitos negativos na qualidade da relação conjugal e 

bem-estar dos pais (Clemens & Axelson, 1985); contudo, outros mostram que estes efeitos 

negativos só surgem quando a coresidência é acompanhada de conflito (Pillemer & Suitor, 

1991; Suitor & Pillemer, 1988) e quando resulta de problemas nas vidas dos filhos (Aquilino 

& Supple, 1991; Pudrovska, 2009). 

Relativamente ao divórcio, a maioria da literatura sugere que este tem pouco ou 

nenhum efeito negativo na qualidade das relações filiais (Glaser, Tomassini, & Stuchbury, 

2008), mesmo quando o divórcio precipita o regresso à casa dos progenitores (Aquilino, 

1996; Aquilino & Supple, 1991; Choi, 2003). Alguns resultados sugerem um possível 

aumento na proximidade entre progenitores e filhos após o divórcio (Bengtson, 2001; 

Dykstra, 1997; Sarkisian & Gerstel, 2008; Suitor & Pillemer, 2006), particularmente quando 

as filhas mantêm a custódia dos seus filhos (Sarkisian & Gerstel, 2008). O apoio dos 

progenitores aos filhos, particularmente às filhas, parece aumentar durante o período 

imediatamente a seguir ao divórcio (Aquilino, 1996; Hamon, 1995; Kaufman & Uhlenberg, 

1998; Swartz, 2009), contudo, na maioria dos casos, este apoio não afeta a qualidade da 

relação filial (Sarkisian & Gerstel, 2008; Swartz, 2009).  
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d) Influências não normativas parentais 

Relativamente aos acontecimentos não normativos parentais, o divórcio é o único 

que tem sido apontado na literatura como influente na relação filial e, uma questão que se 

coloca frequentemente é se a disrupção e reconstituição familiar decorrente do divórcio 

reduz a quantidade de apoio intergeracional disponível, à medida que as pessoas 

envelhecem. 

No que respeita a esta questão, a evidência mostra que o impacto do divórcio 

parental não é o mesmo para as relações intergeracionais estabelecidas com as mães e 

com os pais. Especificamente, a maioria dos estudos mostra continuidade na relação com 

as mães (Lye, 1996; Pezzin & Schone, 1999). Embora as mães divorciadas tenham um 

risco ligeiramente superior de ter relações tensas com os filhos do que as mães casadas 

(Umberson, 1992), a maioria das mães continua a ter relações próximas com os filhos, 

mesmo depois do divórcio (Amato & Booth, 1996). No entanto, os pais divorciados têm 

menos probabilidade de receber apoio do que aqueles que permanecem casados (Pezzin 

& Schone, 1999; Shapiro, 2003; Silverstein). Mesmo que estes pais voltem a casar, os seus 

filhos têm menos probabilidade de lhes proporcionar apoio (Davey, Eggebeen, & Savla, 

2007; Lin, 2008; Pezzin & Schone, 1999). O divórcio parental também diminui a 

probabilidade de os pais (homens) terem relações próximas com os seus filhos na idade 

adulta (Bulcroft & Bulcroft, 1991; Cooney & Uhlenberg, 1990; Shapiro, 2003). 

Contudo, a evidência também sugere que as novas coortes de progenitores 

envelhecidos têm menos desvantagens do que as coortes anteriores. Neste sentido, Glaser 

e cols. (2008) verificaram que o divórcio parental teve um efeito mínimo no apoio e contacto 

intergeracional. Estes autores concluíram que o divórcio não enfraqueceu os laços 

intergeracionais porque ele é mais normativo nas coortes contemporâneas e, 

consequentemente, mais socialmente aceite.  

 

3.2. Fatores individuais  

 

a) Género 

O género, quer dos progenitores quer dos filhos, afeta as relações filiais. Os estudos 

sobre os efeitos do género demonstram, consistentemente, laços afetivos mais fortes entre 

as mães e as filhas do que entre qualquer outra combinação (Bojczyk, Lehan, McWey, 

Melson, & Kaufman, 2011; Fingerman, 2000; Lefkowitz & Fingerman, 2003; McGraw & 

Walker, 2004; Suitor, & Pillemer, 2006). As mães referem mais afeto positivo com as filhas 

adultas do que com os filhos (Lefkowitz & Fingerman, 2003; Rossi & Rossi, 1990), recorrem 

mais às filhas do que aos filhos para fazerem confidências e obterem conforto (Aldous, 

Klaus, & Klein, 1985; Fingerman, 2000; McGraw & Walker, 2004) e têm menos 
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probabilidade de sentir raiva ou desapontamento em relação às filhas (Aldous, Klaus, & 

Klein, 1985). Por seu lado, as filhas adultas referem sentimentos de maior proximidade em 

relação às mães do que aos pais, e recorrem mais às mães para fazerem confidências 

(Bojczyk, Lehan, McWey, Melson, & Kaufman, 2011; Cicirelli, 1981; Rossi & Rossi, 1990).  

A literatura sobre outras combinações de género entre progenitores e filhos sugere 

maior proximidade e menos conflito nas díades mãe-filho e pai-filha do que na díade pai-

filho. Os filhos adultos referem maior proximidade em relação às mães do que aos pais, 

enquanto os pais referem maior proximidade nas relações com as filhas do que com os 

filhos (Aldous et al., 1985; Rossi & Rossi, 1990).  

 

b) Idade e posição na fratria 

A idade do filho adulto pode afetar a qualidade das relações filiais, sendo que, à 

medida que o filho adulto envelhece, o conflito diminui e a proximidade aumenta. Neste 

sentido, Blenkner (1965) propôs que a identificação dos filhos adultos com os progenitores 

aumenta como parte do processo de desenvolvimento da maturidade filial e, Bengtson 

(1979) sugeriu que à medida que os filhos crescem em maturidade, as suas orientações 

tornam-se mais semelhantes às dos seus progenitores. Do mesmo modo, Hagestad (1987) 

defendeu que as diferenças entre os progenitores e os filhos se tornam cada vez mais 

silenciosas ao longo do tempo e que há cada vez mais tolerância para as diferenças que 

permanecem. Deste modo, as mudanças no sentido de uma crescente maturidade podem 

reduzir as diferenças entre os progenitores e os filhos adultos, minimizando assim as bases 

para o conflito entre eles 

Contudo, esta associação entre mais idade do filho adulto, maior proximidade e 

menos conflito com os progenitores não parece verificar-se na investigação que se debruça 

sobre a ordem de nascimentos (posição na fratria) e as relações familiares. Deste modo, 

apesar de alguma evidência mostrar que as relações são menos conflituosas quando os 

filhos adultos são mais velhos (Birditt, Jackey, & Antonucci, 2009) e que os progenitores 

confiam mais nos seus filhos como fontes de apoio instrumental (Suitor & Pillemer, 2007), 

outra mostra que os progenitores, particularmente as mães, se sentem emocionalmente 

mais próximas dos seus filhos mais novos (Suitor & Pillemer, 2007). 

Relativamente à posição na fratria, os filhos que nascem primeiro são, 

normalmente, identificados como maduros, conscienciosos e responsáveis (Eckstein, 

2000; Paulhus, Trapnell, & Chen, 1999). Além disso, como os pais tendem a atribuir estas 

características de personalidade aos primeiros filhos e a agir de acordo com isso, no 

sentido de lhes garantirem maior autonomia e independência, estes filhos podem, de facto, 

tornar-se mais maduros e responsivos às responsabilidades (Bumpass, Crouter, & McHale, 

2001). Por outro lado, os filhos que nascem em último lugar desenvolvem competências 
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sociais mais sensíveis, numa tentativa de criarem uma posição especial na família que lhes 

permita compensar as vantagens que os seus irmãos mais velhos acumulam ao nível de 

recursos (Paulhus et al., 1999). Isto confere-lhes uma imagem/posição particular na 

infância que parece continuar ao longo da idade adulta (Suitor & Pillemer, 2007).  

 

4. Cuidados filiais na meia-idade 

 

Falar de relações filiais na meia-idade implica, necessariamente, abordar a questão 

dos cuidados filiais. De facto, a maior longevidade dos progenitores faz-se acompanhar, 

frequentemente, do aumento da sua fragilidade e vulnerabilidade, que se expressam por 

limitações, doenças e dependência, impondo uma nova exigência no contexto da relação 

filial: a exigência de cuidados dirigidos aos progenitores – cuidados filiais (Figueiredo, 2007; 

Sousa et al., 2006. E esta necessidade de cuidados filiais altera, muitas vezes, as 

expectativas e interações familiares. 

O facto de os cuidados filiais serem uma exigência cada vez mais frequente e 

comum na meia-idade tem lançado o debate acerca da pertinência de serem considerados 

um acontecimento normativo ou não normativo, o que será foco de análise no ponto 

seguinte. Como os filhos cuidam dos progenitores independentemente da normatividade 

desse acontecimento, posteriormente, serão abordadas quer as semelhanças quer a 

multiplicidade de contornos que a forma como se processam estes cuidados pode assumir. 

E porque toda a exigência e adaptação desenvolvimental tem o potencial de promover 

crescimento e/ou declínio, por último, serão analisados quer os ganhos quer as perdas que 

os cuidados filiais podem trazer para a relação filial.  

 

4.1. O cuidar na meia-idade enquanto acontecimento (não) normativo? 

 

O cuidado filial começou por ser considerado um acontecimento não normativo, ou 

seja, um acontecimento individual-idiossincrático, cuja ocorrência não é previsível nem 

circunscrita a uma fase da vida particular. Brody (1985), investigadora na área do trabalho 

social, apresentou esta ideia com base no argumento de que um progenitor pode precisar 

de cuidado em qualquer idade e em qualquer momento do percurso desenvolvimental do 

filho. No entanto, mais recentemente, com a intensificação do fenómeno dos cuidados 

dirigidos aos progenitores, o carácter previsível deste acontecimento tem levado os 

investigadores a considera-lo um acontecimento normativo (Albrecht, 2002; Roberto & 

Jarrott, 2008). De facto, embora não haja uma idade definida para o início deste processo, 

a necessidade de cuidar de um progenitor vulnerável coloca-se, sobretudo, a indivíduos de 

meia-idade. Neste sentido, vários estudos mostram que a propensão para assumir os 
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cuidados filiais aumenta entre os 40 e os 50 anos (Gans & Silverstein, 2006; Henz, 2006; 

Perrig-Chiello & Hopflinger, 2005). Contudo, a questão da normatividade deste 

acontecimento ainda não é clara. Por um lado, o facto deste acontecimento se impor, cada 

vez mais, aos filhos de meia-idade, confere-lhe uma certa normatividade, dado que ele é 

esperado nesta fase específica da ontogenia. Isto permite que estes filhos se preparem 

para este acontecimento, adotando comportamentos e estratégias adequados, reduzindo, 

desta forma, o risco de desadaptação. Por outro lado, embora seja esperado, o desafio 

que este acontecimento coloca aos recursos que a pessoa tem disponíveis para lidar com 

a mudança que gera, aproximam-no de um acontecimento não normativo.  

Apesar desta discussão, independentemente da sua normatividade, o cuidado filial 

consiste numa transição no ciclo de vida com impacto significativo na capacidade 

adaptativa do indivíduo (Perrig-Chiello & Hopflinger, 2005; Pierret, 2006; Pinquart & 

Sorensen, 2007), podendo originar processos maturacionais (diferenças intraindividuais) e 

sendo responsável quer por regularidades, quer por diferenças interindividuais nas 

trajetórias desenvolvimentais das relações filiais. 

A transição para a maior dependência dos progenitores é complexa, quer para o 

filho adulto quer para os progenitores (Funk, 2010). Quando antecipam as potenciais 

necessidades de cuidado por parte dos progenitores, os filhos adultos experimentam 

emoções mistas, ambivalentes e até contraditórias (Cicirelli, 1988), sendo que a tensão 

aumenta com a maior fragilidade dos progenitores e com a consequente necessidade de 

mais cuidados (Willson, Shuey, Elder, & Jr., 2003). Por um lado, os filhos querem estar 

presentes e disponíveis, mas por outro, as novas tarefas entram em conflito com as rotinas 

e papéis já existentes (Igarashi et al., 2013). Outra fonte de tensão nesta transição pode 

ter origem no facto de os filhos adultos quererem apoiar a autonomia dos seus progenitores 

envelhecidos, mas terem dúvidas em relação ao modo como devem proporcionar os 

cuidados necessários, sem assumirem o controlo da relação (Funk, 2010). Por outro lado, 

esta ambivalência também se manifesta nos progenitores envelhecidos que desejam, 

simultaneamente, independência e ligação em relação aos filhos adultos (Spitze & Gallant, 

2004). Deste modo, é necessário um reajustar de expectativas relacionadas com os 

cuidados às realidades específicas das vidas de cada um e encontrar um equilíbrio entre 

as auto e hétero necessidades e ainda as necessidades de outros membros da família, 

nomeadamente, as dos filhos dos adultos de meia-idade (Merz et al., 2008; Shulman, 2005; 

Spitze & Gallant, 2004; Taylor et al., 2013).  

Independentemente de os progenitores quererem ou esperarem o envolvimento 

dos filhos nos cuidados, o facto é que estes cuidam dos progenitores quando eles 

apresentam problemas/necessidades (Eggebeen & Davey, 1998; Pruchno & Gitlin, 2012). 

Quer os filhos adultos tenham ou não antecipado os cuidados dirigidos aos progenitores 
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como fazendo parte do seu percurso de vida, a decisão de o fazer deve-se, normalmente, 

a mudanças nas vidas dos progenitores relacionadas com doenças, declínios funcionais 

ou morte dos cônjuges ou a uma maior consciência acerca da fragilidade e das 

necessidades dos progenitores (Figueiredo, 2007; Igarashi et al., 2013; Lage, 2010).  

Contudo, esta mudança que se prende com a necessidade de cuidados nem 

sempre é antecipada pelos filhos, podendo surgir como um acontecimento inesperado que 

os desorganiza. E, mesmo quando é esperada, os filhos adultos nem sempre se sentem 

preparados e capazes de gerir recursos para lidar com ela. Isto porque, ao contrário dos 

marcadores de ciclo de vida dos jovens adultos que são familiares e orientados para o 

crescimento, o envelhecimento constitui um caminho pouco familiar, que faz com que os 

filhos possam ter apenas ideias vagas e pouco concretas sobre o que poderá acontecer e 

ser necessário (Igarashi et al., 2013; Pruchno & Gitlin, 2012; Shulman, 2005).  

Assim, a transição dos progenitores para um estado de maior dependência cria 

tensão e altera, em muitos casos, a natureza da relação estabelecida com os filhos, na 

medida em que a perda de independência pelo progenitor e o maior apoio proporcionado 

pelos filhos adultos constituem uma mudança ou descontinuidade na relação anteriormente 

estabelecida, que exige que ambas as partes renegoceiem novos papéis e modos de se 

relacionarem (Blenkner, 1965; Eisenhandler, 1992; Igarashi et al., 2013; Pruchno & Gitlin, 

2012). Por um lado, os progenitores têm que se distanciar do seu papel exclusivamente 

parental e aceitar o apoio proporcionado pelos filhos, por outro, os filhos têm que olhar para 

os progenitores para além do seu papel parental e aceitar que estes têm as suas 

fragilidades e necessidades, as quais devem ser atendidas por eles (Blenkner, 1965). 

Contudo, esta mudança na direção do fluxo dos cuidados deve ser distinguida da inversão 

de papel. O termo inversão de papel coloca-se quando o cuidado filial é assumido 

precocemente, numa fase do desenvolvimento em que o filho ainda não desenvolveu 

maturidade nem competências desenvolvimentalmente adequadas para se responsabilizar 

pelo cuidado ao progenitor. Neste caso, é o filho que necessita de cuidados por parte do 

progenitor, daí a noção de inversão de papel. Ora, na meia-idade, é esperado que o filho 

já tenha desenvolvido maturidade e competências que lhe permitam lidar com as 

necessidades do progenitor. Deste modo, o cuidado filial na meia-idade não consiste numa 

inversão de papel, mas antes num processo normativo que integra o próprio 

desenvolvimento da relação filial (Blenkner, 1965).  

Como temos vindo a discutir, quando a necessidade de cuidados por parte dos 

progenitores emerge, as mudanças que se impõem conferem tons de descontinuidade à 

relação filial. No entanto, apesar dos desafios complexos que progenitores e filhos 

enfrentam, há investigação que mostra que a continuidade caracteriza a maioria das 
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relações entre ambos e que as mesmas se intensificam e estreitam, à medida que os filhos 

assumem responsabilidades relacionadas com os cuidados (Mancini & Blieszner, 1989).   

Concluindo, independentemente da (não)normatividade do fenómeno dos cuidados 

filiais, a verdade é que, cada vez mais, ele constitui uma realidade para os adultos de meia-

idade. E, dado que o desenvolvimento humano é multidimensional e contextualmente 

moldado, importa compreender as nuances na forma como se processam os cuidados 

filiais, o que será alvo de análise nos pontos seguintes.   

 

4.2. Os múltiplos contornos do cuidar filial: Regularidades e variabilidade 

interindividual na vivência dos cuidados filiais 

 

Na sequência das transformações demográficas e sociais já abordadas, a 

responsabilidade pelos cuidados dirigidos às pessoas envelhecidas atribui-se, sobretudo, 

aos seus filhos adultos. E, de facto, a maioria destes filhos apoia ativamente os pais, à 

medida que estes envelhecem e que a necessidade de cuidados se torna mais explícita 

(Klaus, 2009; Lang & Schutze, 2002). Por outro lado, e tal como defende a teoria da 

seletividade sócio-emocional (Carstensen, 1992; Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 

1999), quando os indivíduos percebem que o seu futuro será limitado, eles preferem 

contactos sociais associados a experiências emocionais significativas, o que aponta para 

a preferência dos progenitores em estarem próximos e serem cuidados pelos filhos. 

Embora os filhos sejam as fontes preferenciais de apoio para os progenitores, esta 

responsabilidade não é assumida de igual forma por todos. Por um lado, os adultos de 

meia-idade iniciam esta responsabilidade de cuidar dos progenitores com diferentes 

experiências de vida, experiências de cuidados, perspetivas acerca da vida tardia, e 

relações filiais. Neste âmbito, também os respetivos progenitores são diferentes, 

apresentando as suas próprias histórias de vida, crenças e personalidades. Por outro lado, 

as normas da responsabilidade filial desempenham um papel relevante, ao estipularem os 

deveres e obrigações que definem o papel social dos filhos adultos em relação aos seus 

progenitores envelhecidos (Gans & Silverstein, 2006). Estas são conceptualmente distintas 

quer das intenções para cuidar, quer do apoio efetivo, uma vez que dizem respeito aos 

papéis, funções e modos de ação socialmente definidos e esperados. No entanto, 

influenciam-nos e moldam-nos (Stein, Wemmerus, Ward, Gaines, Freeberg, & Jewell, 

1998). 

Deste modo, a forma como os filhos adultos se envolvem nos cuidados aos 

progenitores será um reflexo da interação entre todos estes fatores, quer individuais quer 

relacionais quer socioculturais.  
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a) Antecipação dos cuidados filiais 

A maioria da investigação sobre os cuidados filiais envolve estudos com filhos 

adultos, sobretudo filhas, que se encontram ativamente envolvidas nos cuidados a 

progenitores doentes (Arnsberger, Lynck, & Li, 2012; Crespo & Fernández-Lansac, 2014; 

Lang & Schütz, 2002; Sousa & Figueiredo, 2007). Tem havido muito menos investigação 

direcionada a filhos adultos cujos progenitores são independentes e centrada em explorar 

até que ponto estes filhos adultos se preparam para proporcionar cuidados aos seus 

progenitores quando as necessidades surgirem. Contudo, sabe-se que a propagação do 

fenómeno dos cuidados filiais tem levado uma considerável percentagem de adultos de 

meia-idade a antecipar a futura prestação de cuidados a um familiar envelhecido, embora 

estes se diferenciem na forma como consideram essa possibilidade. A preparação para a 

futura prestação de cuidados aos familiares mais velhos envolve considerar possíveis 

responsabilidades associadas aos cuidados antes do início da prestação de cuidados, bem 

como recolher informação sobre a mesma, mobilizar recursos, preparar para possíveis 

problemas e antecipar diferentes aspetos do novo papel (Sorensen & Zarit, 1996). Neste 

sentido, as estimativas sobre a antecipação de cuidados entre os adultos de meia-idade 

incluem 39% para a discussão dos cuidados (Bromley & Blieszner, 1997), 50% para o 

planeamento da prestação de cuidados (Pohl, Boyd & Gien, 1997), 99% para a 

consideração da possibilidade de prestarem cuidados e 63% para a consideração de que 

esses cuidados sejam prestados diariamente (Conway-Turner & Karasik, 1993). Além 

disso, Chappell, Penning e Sorensen (1995) analisaram relatos retrospetivos de cuidadores 

e verificaram que 37% a 39% destes consideraram e discutiram a possibilidade de cuidar 

antes de assumir o papel de cuidadores. 

Poucos estudos analisaram atitudes antecipatórias de prestação de cuidados. 

Neste âmbito, Conway-Turner e Karasik (1993) exploraram a relação entre características 

pessoais e familiares de filhas adultas e a antecipação da responsabilidade pelos cuidados 

das mães. Estes autores descobriram que as filhas com melhor saúde tinham maior 

probabilidade de antecipar a prestação de ajuda financeira. No mesmo sentido, Sorensen 

(1998) explorou fatores que previam a antecipação da prestação de cuidados a familiares, 

usando uma amostra multigeracional. Deste estudo, concluiu que a antecipação da 

prestação de cuidados envolve uma complexa interação de crenças, fatores emocionais e 

características de personalidade, e que as pessoas tinham mais probabilidade de evitar a 

consideração e discussão prévia da situação de prestação de cuidados quando as suas 

expectativas em relação à mesma eram desfavoráveis. Também Bromley e Blieszner 

(1997) verificaram que uma relação positiva entre o potencial cuidador e o potencial recetor 

de cuidados prediz mais preparação para o cuidado futuro. Por outro lado, Sorensen (1998) 
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descobriu que a qualidade da relação não prediz diretamente até que ponto as filhas 

adultas antecipam as necessidades de cuidado das suas mães.  

Os teóricos nas áreas do stress e do coping têm sugerido que o stress 

experimentado pelos cuidadores pode ser amenizado ou prevenido através do 

envolvimento em coping antecipatório ou proativo (Aspinwall & Taylor, 1997; Sorensen, 

Webster & Roggman, 2002) e da preparação para as futuras responsabilidades associadas 

aos cuidados (Sorensen, 1998). No entanto, apesar desta evidência acerca da utilidade de 

planear as futuras necessidades de cuidados, a investigação mostra que pensar sobre a 

saúde dos progenitores e sobre tais necessidades é o que a maioria dos filhos adultos faz 

em relação a esse planeamento, em vez de iniciar ações efetivas. De facto, estudos têm 

mostrado que os filhos adultos monitorizam os seus progenitores com antecedência, antes 

de terem necessidade de ajuda (Cicirelli, 1983b; Hansson, Nelson, Carver, NeeSmith, 

Dowling, Fletcher, & Suhr, 1990), mas, enquanto mais de 80% dos filhos adultos pensou 

sobre as futuras necessidades de cuidados do idoso (Bromley & Blieszner, 1997), apenas 

39-49% discutiu realmente o assunto com os progenitores ou outros familiares (Bromley & 

Blieszner, 1997; Conway-Turner &Karasik, 1993; Sorensen & Zarit, 1996; Sorensen et al., 

2002). Além disso, a percentagem de filhos adultos que, em conjunto com os progenitores, 

fizeram planos preliminares e tomaram decisões sobre o cuidado futuro é de 

aproximadamente 13% (Bromley & Blieszner, 1997). Assim, os resultados dos estudos que 

envolvem adultos que se preparam para a futura prestação de cuidados a familiares 

envelhecidos são poucos e inconsistentes (Sorensen, 1998), apontando para a grande 

variabilidade interindividual que ocorre na sua antecipação.  

 

b) Perfil do filho cuidador 

As características sociais que diferenciam os filhos em relação à forma como 

cumprem as normas da responsabilidade filial incluem o género, o estado civil, o número 

de filhos (descendentes), a situação profissional e o estatuto socioeconómico.  

Relativamente ao género, este ocupa um papel central nas relações familiares. 

Embora tenha havido um aumento nos cuidadores do sexo masculino, as filhas continuam 

a proporcionar a maior parte dos cuidados aos progenitores (Arnsberger et al., 2012; 

Crespo & Fernández-Lansac, 2014; Horowitz, 1985; Lang & Schütz, 2002; Sousa & 

Figueiredo, 2007; Spitze & Logan, 1990; Suitor, Sechrist, Steinhour, & Pillemer, 2006). As 

filhas têm três vezes mais probabilidade do que os filhos de apoiar os progenitores nas 

atividades da vida diária (Dwyer & Coward, 1992; Silverstein, Gans, & Yang, 2006). 

Quando, na presença de filhos e filhas, os progenitores escolhem os filhos como 

cuidadores principais, estes tendem a viver geograficamente mais perto e, na realidade, é 

a nora que costuma proporcionar a ajuda (Stoller, Forster, & Duniho, 1992). O mesmo 
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acontece quando só há filhos, sendo as suas esposas a desempenhar os cuidados aos 

sogros (Stoller et al., 1992). 

Quanto ao estado civil, as filhas solteiras têm maior probabilidade de assumir o 

papel de cuidadoras dos pais (Henz, 2006; Laditka & Laditka, 2001), o que pode estar 

relacionado com o facto de coabitarem com eles (Brody, Litvin, Hoffman, & Kleban, 1995; 

Grundy, 2000). O divórcio, tanto dos pais como dos filhos, tem um impacto negativo na 

disponibilidade e propensão para assumir o papel de cuidador, no sentido de as diminuir 

(Cicirelli, 1983a). No caso dos filhos, após o divórcio têm menos recursos financeiros e 

enfrentam dificuldades que os tornam menos sensíveis às necessidades dos progenitores 

(Connidis, 2001). 

O número de filhos (descendentes) e o consequente potencial conflito de papéis 

entre cuidar dos progenitores e cuidar dos próprios filhos parece também influenciar as 

regras dos cuidados filiais. Para as mulheres, ter dois ou mais filhos diminui a propensão 

para assumirem os cuidados filiais, enquanto para os homens não é o número de filhos 

que influencia o assumir desse papel, mas sim a idade do filho mais novo, sendo que essa 

propensão diminuía até o filho ter sete anos e aumentava depois disso (Henz, 2006).  

Em relação à situação profissional, os cuidadores, sobretudo os que residem com 

os progenitores de quem cuidam, são maioritariamente pessoas que trabalham em casa 

(como domésticas), desempregados ou reformados e, se tiverem emprego, são em regime 

de part-time (Arber & Ginn, 1995; Crespo & Fernández-Lansac, 2014; Henz, 2006; Lang & 

Schütze, 2002; Spieb & Schneider, 2003). Contudo, há estudos que não encontram 

associação entre a situação profissional e o tornar-se cuidador (Robison, Moen, & 

Dempster-McClain, 1995). Neste sentido, Pavalko e Artis (1997) verificaram que o emprego 

não afetava o facto de as filhas se tornarem cuidadoras. Pelo contrário, estas tinham mais 

probabilidade de reduzir as horas de trabalho ou de deixar os empregos por causa das 

exigências da situação dos progenitores. Outro resultado congruente é o que mostra que 

as pessoas que nunca estiveram inseridas no mercado de trabalho não têm maior 

propensão para assumir a responsabilidade pelos cuidados aos progenitores, enquanto as 

que estavam desempregadas tinham maior probabilidade de começar a cuidar (Henz, 

2006). Segundo Henz (2006), esta situação pode estar relacionada com a possibilidade de 

as primeiras pessoas terem algum motivo para não trabalharem que também as impede 

de cuidarem de alguém. 

O papel do cuidador difere também em função da classe social (Burton, 1996). 

Especificamente, as famílias com mais recursos económicos têm maior facilidade em 

recorrer a serviços de cuidado formal, o que diminui o seu sentido de responsabilidade filial 

(Finley, Roberts, & Banahan, 1988). Por outro lado, as famílias de classe média e baixa 
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têm um sentido de responsabilidade familiar mais forte, devido à sua necessidade de serem 

autossuficientes (Connidis, 2001).  

Para além destes fatores de ordem social, quando os filhos não cumprem as 

normas do desenvolvimento ontogénico relacionadas com a idade, e especificamente 

relativas ao estádio da adultez, como deixar a casa dos pais, casar, ter filhos, tornar-se 

independente economicamente, têm menos propensão para assumirem os cuidados dos 

pais (Bumpass, 1990).  

Ainda em relação ao assumir ou não o papel de cuidador, os fatores motivacionais 

também desempenham um papel relevante, embora a motivação seja moldada pelos 

vários constrangimentos estruturais e contextuais já abordados (Cahill, 1999). A este 

propósito, Cahill (1999) identificou cinco fatores associados à motivação para cuidar – 

amor, preocupação, dever, obrigação moral e culpa –, sendo que a preocupação, o amor 

e o dever estavam entre os motivos mais referidos pelas filhas. Lang e Schütze (2002) 

distinguiram quatro grupos de filhos cuidadores com base nas suas motivações para 

procurarem contacto com os progenitores: 29,6% procuravam-no, sobretudo, quando 

precisavam de ajuda, 26,1% tinham contacto para proporcionar cuidados aos progenitores, 

23,5% procuravam-nos pelo prazer de estar com eles e 20,9% sentiam obrigação de ter 

contacto com os progenitores. Estas diferentes motivações têm subjacentes distintos graus 

de autonomia/dependência dos filhos em relação aos progenitores e diferenças ao nível da 

qualidade da relação filial. De facto, vários estudos mostram que a qualidade desta relação 

determina a motivação dos filhos para assumirem o cuidado dos progenitores. Contudo, 

esta perspetiva é desafiada pela investigação que aponta para o facto de laços 

intergeracionais fortes persistirem mesmo perante condições adversas, como abuso, 

negligência ou conflito dentro da família (Pillemer & Finkelhor, 1988). Consequentemente, 

pode colocar-se a questão relativa ao facto de as obrigações normativas dos filhos adultos 

em relação aos progenitores estarem ou não associadas à dimensão afetiva da relação.  

 

c) Cuidados proporcionados: a interação entre os fatores individuais e 

contextuais e os recursos internos e externos 

Sendo o desenvolvimento um processo de adaptação seletiva, a forma como o 

indivíduo se adapta às exigências que se lhe colocam decorre das características e 

exigência da situação em si e da interação dinâmica entre as características pessoais, 

contextuais, os recursos que o indivíduo leva para a situação e os fatores externos que 

agem sobre si (Baltes et al., 2006). Deste modo, a forma como os filhos agem enquanto 

cuidadores dos progenitores mostra variabilidade intra e interindividual, na medida em que 

os fatores que o influenciam diferem em relação aos dos seus pares e ao longo do tempo.  
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Mais uma vez, as características pessoais/sociais, como o género, a idade, o estado 

civil, o número de filhos, e a situação profissional, assumem um papel diferenciador em 

relação à quantidade e ao tipo de cuidados proporcionados. Uma meta-análise de estudos 

acerca de cuidados mostrou que as filhas cuidadoras proporcionam mais horas de cuidado, 

têm mais probabilidade de proporcionar cuidados pessoais e, consequentemente, sentiam 

maior sobrecarga e depressão do que os filhos cuidadores (Pinquart & Sorensen, 2003). 

No mesmo sentido, outros estudos mostram que as filhas dão mais apoio emocional, mais 

cuidados pessoais e apoio ao nível das tarefas domésticas, independentemente do género 

dos progenitores e os filhos mais apoio instrumental, destacando-se o apoio financeiro 

(Finch & Mason, 1991; Lang & Schutze, 2002). Quanto ao género do progenitor, as mães 

recebem mais apoio emocional e instrumental do que os pais (Ikkink, van Tilburg, & 

Knipscher, 1999; Klaus, 2009; Lee, Dwyer, & Coward, 1993; Silverstein, Conroy, Wang, 

Giarrusso, & Bengtson, 2002).  

Relativamente à idade e ao estado civil, os filhos mais velhos proporcionam menos 

apoio instrumental do que os mais novos (Lang & Schutze, 2002) e os filhos solteiros mais 

horas de cuidado do que os casados (Sarkisian & Gerstel, 2004; Stoller, 1983). No que se 

refere ao número de filhos, os dados da investigação são contraditórios: segundo alguns 

estudos, ter filhos não afeta o papel de cuidador (Laditka & Laditka, 2001), enquanto outros 

mostram que o número de filhos pequenos reduz (Himes, Jordan, & Farkas, 1996; 

Sarkisian & Gerstel, 2004) ou aumenta (Stoller, 1983) a quantidade de ajuda 

proporcionada. Isto pode estar relacionado com particularidades das vidas dos cuidadores 

que se sobrepõem ao número de filhos na determinação dos cuidados.  

Em relação ao estado civil dos progenitores, a evidência é congruente com os 

dados apresentados anteriormente, no sentido em que os divorciados são os que recebem 

menos cuidados pessoais por parte dos filhos (Lin, 2008). Contudo, a evidência também 

sugere que as novas coortes de progenitores envelhecidos têm menos desvantagens do 

que as coortes anteriores. Neste sentido, Glaser e cols. (2008) verificaram que o divórcio 

parental teve um efeito mínimo no apoio intergeracional.  

As relações intergeracionais também são adquiridas através do casamento. Deste 

modo, os casais podem ter que considerar cuidar de quatro ou mais progenitores. As 

esposas tendem a dar muito maior prioridade ao cuidado dos seus próprios progenitores, 

enquanto nos maridos há um maior equilíbrio entre o apoio que proporcionam aos seus 

progenitores e aos sogros (Lee, Spitze, & Logan, 2003). Outro estudo mostra que os casais 

são mais responsivos às necessidades dos progenitores da esposa, mesmo quando as 

necessidades destes e dos sogros são semelhantes (Shuey & Hardy, 2004).  

Quando os progenitores envelhecem e sofrem algumas limitações, os filhos que se 

encontram na meia-idade, muitas vezes vivem desafios nas suas carreiras ou famílias 
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(Kaufman & Uhlenberg, 1998). Uma possível consequência pode ser o facto de os filhos 

estarem emocionalmente mais distanciados dos seus progenitores, embora tenham 

vontade de apoiá-los (Lang & Schütze, 2002), enfrentando assim o dilema de equilibrar o 

emprego e a própria vida familiar com os deveres dos cuidados filiais. Neste âmbito, os 

filhos que trabalham a tempo inteiro proporcionam menos cuidados e, consequentemente, 

os progenitores de quem cuidam correm maior risco de que as suas necessidades não 

sejam satisfeitas (Scharlach, Gustavson, & Dal-Santo, 2007). Por outro lado, as filhas que 

não têm emprego e que vivem perto dos progenitores proporcionam mais cuidados 

(emocionais, instrumentais e informativos) (Lang, & Schütze, 2002).  

Para além das características pessoais/sociais na determinação dos cuidados, 

outra questão importante é a perceção dos filhos e dos progenitores acerca dos cuidados 

proporcionados e recebidos. Neste âmbito, os progenitores envelhecidos e os filhos adultos 

tendem a subavaliar a quantidade de ajuda recebida e a sobreavaliar a quantidade de ajuda 

fornecida, respetivamente (Lin, 2008). 

Quando se confrontam efetivamente com a tarefa de cuidar dos progenitores, os 

filhos usam diferentes estratégias, dependendo das suas características pessoais e da 

avaliação que fazem da situação de cuidados. Entre as estratégias de coping mais 

utilizadas por filhas cuidadoras, encontram-se aquelas focadas nos problemas e a procura 

de apoio social (Wilcox, O’Sullivan, & King, 2001). Além disso, as estratégias de coping 

estão associadas a diferentes formas de expressão emocional na situação de cuidados. 

Assim, o uso de estratégias focadas nos problemas está associado a maior controlo da 

raiva, enquanto a autoculpabilização está associada a maiores níveis de internalização da 

raiva (Wilcox et al., 2001). Para além das estratégias de coping, outros fatores que podem 

contribuir para a expressão de raiva ou hostilidade estão relacionados com comportamento 

disruptivo e agressividade na pessoa cuidada, conflito de papéis entre cuidar e outras 

responsabilidades, má relação entre o cuidador e o alvo dos cuidados, quer antes quer 

depois de se tornarem cuidadores, baixa autoeficácia para responder aos problemas de 

comportamento do alvo dos cuidados, baixa autoestima, isolamento social e corresidir com 

a pessoa cuidada (MacNeil, Kosberg, Durkin, Dooley, DeCoster, & Williamson, 2010; 

Pillemer & Suitor, 1992; Crespo & Fernández-Lansac, 2014).  

Ainda relativamente aos padrões de afeto na situação de cuidados, Robertson, 

Zarit, Duncan, Rovine e Femia (2007) verificaram que a expressão de afeto estava 

relacionada com a exigência da situação e com a avaliação que os cuidadores faziam da 

experiência de cuidar. Identificaram quatro grupos de cuidadores que diferiam na 

expressão de afeto, sendo essas diferenças indicadoras de maior ou menor adaptação à 

situação de cuidados. Assim, o grupo bem ajustado tinha elevados níveis de afeto positivo 

combinados com baixos níveis de afeto negativo, o grupo intenso mostrava elevados 
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níveis, quer de afeto positivo quer negativo, o grupo ambíguo apresentava baixos níveis, 

quer de afeto positivo quer negativo e o grupo perturbado baixos níveis de afeto positivo e 

elevado afeto negativo. O grupo bem-ajustado era o que tinha maior número de cuidadores 

homens, sendo os que apresentavam melhor estado geral de saúde e menor sobrecarga. 

Além disso, os progenitores de quem cuidavam tinham menos problemas comportamentais 

e menor necessidade de apoio nas atividades de vida diária (AVD). Eram os que tinham 

maior competência, mostravam mais comportamentos positivos e consideravam ter mais 

recompensas decorrentes do cuidar. Os cuidadores do grupo perturbado eram os que 

davam mais apoio nas AVD, os que cuidavam de progenitores com mais problemas 

comportamentais e os que manifestavam menos comportamentos positivos. Tinham níveis 

de stress e de sobrecarga mais elevados e pior saúde, baixo sentido de competência e 

percecionavam o cuidar como pouco recompensador (mas não tanto quanto o grupo 

ambíguo). Os cuidadores do grupo ambíguo eram os que tinham maiores níveis de 

escolaridade e os que associavam menos recompensas ao cuidar. Os cuidadores do grupo 

intenso eram os que associavam maior recompensa ao cuidar e mostravam níveis 

relativamente elevados de sobrecarga subjetiva. 

A forma como os filhos lidam com os cuidados aos progenitores é influenciada por 

diferentes fatores que se constituem como recursos que promovem a adaptação à 

exigência ou como constrangimentos que a dificultam. Neste sentido, a experiência prévia 

com o cuidado intergeracional influencia o modo como o cuidado se encaixa no percurso 

de vida antecipado dos filhos adultos. Quando o cuidado aos progenitores não é 

antecipado, isto deve-se, em parte, ao facto de os filhos não se lembrarem de os 

progenitores terem cuidado dos seus avós, porque tiveram pouca ou nenhuma experiência 

com os mesmos (Igarashi et al., 2013). 

Também o apoio dado previamente pelos progenitores tem um impacto significativo 

no atual comportamento de ajuda filial. Os conselhos, assistência e recursos materiais que 

os progenitores proporcionaram anteriormente motivam os filhos a retribuir. Contudo, há 

variações na sua influência, tendo sido definidos quatro grupos etários que a diferenciam: 

o sentimento de reciprocidade mostra a influência mais elevada no grupo em que os filhos 

têm idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos (grupos intermédios), é a mais baixa 

no grupo dos filhos com menos idade (abaixo dos 41 anos) e é baixa no grupo dos filhos 

com mais idade (acima dos 50 anos) (Klaus, 2009). Segundo o autor (Klaus, 2009), estes 

resultados podem refletir a distribuição assimétrica dos recursos entre as gerações ao 

longo dos estádios da relação. Enquanto as trocas durante a adultez intermédia dos filhos 

se baseiam na reciprocidade a curto-prazo, filhos mais novos e progenitores muito velhos 

têm recursos limitados, o que, aparentemente, constrange a reciprocidade a curto-prazo. 

Contudo, no grupo mais velho, embora a reciprocidade a curto-prazo seja mais fraca, é 
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parcialmente substituída pela reciprocidade a longo-prazo – filhos adultos com a crença de 

que os progenitores devem ser recompensados pela prestação de cuidados parentais e 

pelos investimentos precoces ajudam-nos mais (Klaus, 2009). 

Embora os filhos cuidem dos progenitores independentemente de esperarem que 

isso constitua ou não uma experiência agradável (Lang & Schütze, 2002), a motivação para 

o fazerem tem-se mostrado associada a diferentes formas de cuidado. Especificamente, 

filhos que procuram os progenitores pelo prazer de estar com eles, proporcionam mais 

apoio emocional (Lang & Schütze, 2002).  

Esta motivação para cuidar e o comportamento de cuidados dela decorrente 

também sofrem influência de outros fatores, como a autonomia filial, a qualidade da relação 

com os progenitores, a maturidade filial e a vinculação. A autonomia filial consiste na 

expressão de compreensão por parte dos filhos em relação à atual situação de vida dos 

progenitores, seus desejos, necessidades ou idiossincrasias. Neste âmbito, tem-se 

verificado que os filhos autónomos cuidam movidos pelo prazer, enquanto os filhos 

dependentes mantêm contacto com os progenitores porque precisam da sua ajuda (Lang, 

& Schutze, 2002). Os filhos autónomos dão mais apoio instrumental do que os filhos 

dependentes. Além disso, quando os progenitores precisam de cuidado ou ajuda nas 

tarefas da vida diária, a maioria dos filhos adultos autónomos proporcionam-na, enquanto 

apenas uma minoria de filhos dependentes o faz (Lang, & Schutze, 2002). Os filhos 

dependentes (ao contrário dos autónomos) dão menos apoio informativo quando não 

esperam ter prazer na interação com os pais. Assim, a autonomia filial está associada a 

maior preparação dos filhos para responderem às necessidades de cuidado dos 

progenitores (Lang, & Schutze, 2002). 

A investigação tem-se debruçado também sobre a influência dos padrões de 

interação anteriores na qualidade das relações filiais. A evidência sugere que as famílias 

se constroem com base nas relações passadas, quer positivas quer negativas. Perceções 

negativas sobre a relação passada com os progenitores (como perceção de injustiça) 

podem interferir com os sentimentos e afeto dos filhos adultos em relação aos mesmos, o 

que pode influenciar a sua propensão para os apoiar quando precisam de ajuda (Whitbeck, 

Hoyt, & Huck, 1994). Contudo, outros estudos mostram que uma história de conflito entre 

progenitores e filhos não inibe necessariamente os filhos de os ajudar (Parrott & Bengtson, 

1999).  

O futuro comportamento social da criança – incluindo a força e estabilidade das 

ligações intergeracionais tardias – é moldado pelo comportamento de vinculação parental 

precoce (Bowlby, 1969/82). Esta ideia foi aplicada ao apoio intergeracional, no modelo de 

ajuda da vinculação adulta de Cicirelli (1983b), segundo o qual uma vinculação mais forte 

conduz a um comportamento protetor mais forte por parte dos filhos. A vinculação tem mais 
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poder preditivo dos cuidados nas relações mais tardias (quando os filhos adultos são mais 

velhos), o que, segundo o autor, faz sentido, pois o aumento dos riscos para a saúde e 

para a vida, com o aumento da idade, constitui uma séria ameaça à capacidade de o filho 

satisfazer as suas necessidades de segurança junto dos progenitores, assumindo que o 

filho adulto está seguramente vinculado ao progenitor em primeiro lugar (Klaus, 2009).  

O papel da vinculação e da maturidade filial na qualidade da relação pais-filhos adultos e 

nos cuidados filiais será, posteriormente neste trabalho, analisada mais 

aprofundadamente.  

 

4.3. Ganhos e perdas na relação filial 

 

Recusando a existência de estádios predefinidos e universais, a PDCV não aponta 

outro objetivo específico para o desenvolvimento que não seja a procura de uma adaptação 

bem-sucedida entre organismo e ambiente (Baltes et al., 2006). Para Baltes (1987), essa 

adaptação tem em conta o facto de o processo de desenvolvimento não ser apenas um 

movimento de obtenção de maior eficácia funcional ao longo da vida, consistindo antes 

numa ocorrência conjunta de ganhos (que traduzem crescimento) e de perdas (que 

traduzem declínio) na capacidade adaptativa. A este propósito, o autor esclarece “Any 

developmental progression displays at the same time new adaptive capacity as well as loss 

of previously existing capacity. No developmental change during the life course is pure gain” 
(Baltes, 1987, p. 616). Esta dinâmica entre ganhos e perdas aponta o desenvolvimento 

como um processo multidimensional e multidirecional, ou seja, o desenvolvimento que 

ocorre nas várias dimensões do indivíduo pauta-se por trajetórias múltiplas, podendo haver 

crescimento numa dimensão e, simultaneamente, perdas noutra dimensão.  

Ao nível dos cuidados filiais, a investigação inicial focou-se, sobretudo, nos 

constrangimentos associados ao cuidar no bem-estar individual, incluindo alterações 

negativas na saúde física e emocional dos cuidadores, na capacidade económica e nas 

relações pessoais. Mais recentemente, têm sido identificadas dimensões de crescimento 

associadas ao cuidar que se têm traduzido por ganhos ao nível da competência, do bem-

estar e da confiança noutras relações (Robertson et al., 2007). 

 

(a) Perdas 

Independentemente do momento em que os cuidados filiais são assumidos, a 

literatura tem mostrado que isso tem custos para os filhos adultos na maioria dos casos. 

À medida que assumem maior responsabilidade pelo cuidado dos progenitores, os filhos 

adultos afastam-se cada vez mais das suas trajetórias de vida planeadas e experimentam 

incerteza em relação ao seu futuro. Além disso, o papel de cuidador exige aderir às normas 
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relacionadas com o proporcionar apoio físico e emocional (Silverstein et al., 2006) e, a 

capacidade de o concretizar envolve alguma negociação de papéis com o progenitor 

(Doronfino & Kellet, 2006; Walker, Shin, & Bird, 1990). Esta negociação pode ser 

complicada dadas as múltiplas exigências às quais os filhos adultos são chamados a 

responder, o que os coloca numa situação de conflito de papéis entre as responsabilidades 

profissionais e as responsabilidades do cuidar, acarretando um risco acrescido de perda 

do sentido de identidade pessoal (Foley, Tung, & Mutran, 2002). Por vezes, os filhos 

preferem suportar maior tensão nas suas vidas, de modo a responder às necessidades dos 

progenitores, do que agir contra as suas preferências. Em relação ao próprio 

desenvolvimento, os filhos não se sentem livres ou deixam de ter disponibilidade para 

experimentar prazeres ou atividades de lazer (Igarashi et al., 2013). A nível profissional, 

muitas vezes, decidem reduzir o horário de trabalho, faltar ao emprego, abdicar de uma 

promoção ou mesmo demitir-se de modo a terem mais tempo para cuidar do familiar. Estas 

decisões colocam o cuidador numa situação de maior fragilidade económica que levanta 

preocupações relacionadas com a possibilidade de não conseguir dar resposta económica 

às necessidades envolvidas no cuidar (Franklin, Ames, & King, 1994). 

A nível da relação com os progenitores, tanto os dados teóricos como empíricos 

sobre os cuidados sugerem que tornar-se cuidador é uma transição de vida que muitas 

vezes intensifica os constrangimentos e tensões pré-existentes nessa relação e desperta 

problemas antigos, sendo que essa relação acaba por se tornar mais fonte de stress do 

que de conforto (Aquilino, 1999; Kramer, 1997; Walker, Pratt, & Oppy, 1992).  

Também as relações com outros membros da família sofrem alterações com esta 

transição, na medida em que os filhos cuidadores têm que negociar as expectativas 

relacionadas com o seu novo papel com os irmãos, companheiros e filhos (Litvin, Albert, 

Brody, & Hoffman, 1995; Suitor & Pillemer, 1987; 1992), um processo que frequentemente 

reaviva conflito e ambivalência de momentos anteriores da relação. No que se refere à 

relação conjugal, o efeito negativo do cuidar na mesma tem sido corroborado na literatura 

(Beeson, Horton-Deutsch, Farran, & Neundorfer, 2000). De facto, os filhos adultos casados 

consideram que as responsabilidades pelo cuidado aos progenitores interferem 

negativamente com o desempenho dos papéis conjugal e parental, sobretudo porque 

limitam o tempo disponível para esses papéis (Stephens & Franks, 1995), resultando 

muitas vezes em conflito com os companheiros (Bookwala, 2009). A nível da relação com 

os irmãos, a literatura mostra que o desacordo relativamente à divisão das 

responsabilidades associadas ao cuidar está associado a conflitos entre irmãos (Johnson, 

1996; Pearlin et al., 1990) 

Muitas vezes os cuidadores também sofrem perdas relacionais decorrentes da 

diminuição dos contactos sociais (Blieszner, Roberto, Wilcox, Barham, & Winston, 2007). 
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Por vezes, a vida social dos cuidadores torna-se inexistente, pois as necessidades do 

familiar exigem uma resposta contínua que só é concretizada se os cuidadores estiverem 

sempre disponíveis e presentes.  

As perdas ao nível da saúde física e psicológica também têm sido muito enfatizadas 

na literatura. De facto, a investigação tem mostrado que muitos cuidadores experimentam 

sobrecarga (Szinovacz & Davey, 2007) e correm maior risco de desenvolver depressão e 

mal-estar físico (Birditt, Manalel, Kim, Zarit, & Fingerman, 2017; Bookwala, 2009; Pinquart 

& Sorensen, 2003; 2007; Schulz, Visintainer, & Williamson, 1990), dado o potencial para o 

stress interpessoal, combinado com as exigências físicas decorrentes dos cuidados filiais. 

Cuidar afeta a saúde física na medida em que coloca ao cuidador um esforço que está 

acima das suas capacidades, levando-o à exaustão, e/ou porque lhe retira tempo para 

cuidar de si próprio (Winslow, 1997). A nível de evidência empírica, embora alguns 

resultados sugiram que os cuidadores e os não cuidadores não diferem ao nível do bem-

estar físico (Canadian Study of Health and Aging Working Group, 2002), a maioria sugere 

uma saúde significativamente mais fraca nos cuidadores (Schulz, O’Brian, Bookwall, & 

Fleissner, 1995; Zhang, Vitaliano, & Lin, 2006).  

Quanto à influência do cuidar no bem-estar e saúde psicológicos, frequentemente 

os filhos cuidadores apresentam sentimentos como raiva, ansiedade e depressão, que são 

indicadores de uma saúde mental mais pobre (Beeson et al., 2000).  

Vários fatores têm sido apontados como estando associados a um maior risco de 

problemas físicos e psicológicos nos cuidadores. Assim, problemas físicos e psicológicos 

prévios (Au, Lau, Sit, Cheung, Lai, Wong, & Fok, 2010; Elliott, Burgio, & Decoster, 2010), 

bem como variáveis demográficas, como a idade avançada e o sexo feminino, aumentam 

o risco de depressão (Covinsky, Newcomer, Fox, Wood, Sands, Dane, & Yaffe, 2003; 

Pinquart, & Sörensen, 2005) e de ansiedade (Mahoney, Regan, Katona, & Livingston, 

2005).  

As mulheres têm menores níveis de bem-estar, pior saúde (Arnsberger et al., 2012; 

Larson, Franzén-Dahlin, Billing, von Arbin, Murray, & Wredling, 2008; Pinquart, & Sörensen, 

2005), e maior probabilidade de apresentar comorbilidade e doenças crónicas (Neri, 

Yassuda, Fortes-Burgos, Mantovani, Arbex, de Souza Torres, Perracini, & Guarieto, 2012; 

Wang, Robinson, Carter-Harris, 2014), independentemente da condição do recetor de 

cuidados. Mas a probabilidade de experimentarem sintomas de depressão e sobrecarga 

também aumenta quando cuidam de progenitores com demência (Brown, Vassar, Connor, 

& Vickrey, 2013; Kim, Chang, Rose, & Kim, 2012; Pinquart, & Sörensen, 2005). Contudo, 

quando as mulheres são casadas, dispõem de mais fatores protetores contra os efeitos 

negativos do cuidar, especificamente mais apoio socioemocional e instrumental e melhores 

salários. Consequentemente, sentiam menos dificuldades financeiras e apresentavam 
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menos perturbações depressivas (Brody, Litvin, Hoffman, & Kleban, 1992). Pelo contrário, 

os filhos cuidadores apresentam, de modo geral, melhor bem-estar físico e mental 

(Tommis, Seddon, Woods, Robinson, Reeves, & Russell, 2007). No entanto, quando estes 

cuidadores homens têm filhos, apresentam níveis mais elevados de stress e uma saúde 

emocional mais pobre (Penning, 1998).  

Ainda em relação aos efeitos do cuidar em função do género, ao nível 

laboral/profissional, abandonar o mercado de trabalho é um dos efeitos mais frequentes do 

cuidar entre as mulheres (Henz, 2006). Esta saída do mercado de trabalho ocorre 

sobretudo durante o primeiro ano de cuidados. Contudo, se as cuidadoras permanecerem 

empregadas durante os primeiros cinco anos, têm um risco menor de abandonar o 

mercado de trabalho do que mulheres não cuidadoras. Além disso, as características 

familiares influenciam a propensão das mulheres para deixar o emprego, sendo esse 

abandono mais raro em mulheres solteiras do que em mulheres casadas, em união de 

facto, divorciadas, viúvas ou com filhos (Henz, 2006).  

Relativamente à idade, os filhos cuidadores mais velhos apresentam maior risco de 

sobrecarga (Harwood, Barker, Ownby, Bravo, Aguero, & Duara, 2000; Carter, Lyons, 

Stewart, Archbold, & Scobee, 2010; Lim, Son, Song, & Beattie, 2008; McCullagh, 

Brigstocke, Donaldson, & Kalra, 2005). 

Os cuidadores com menor escolaridade têm maior probabilidade de apresentar 

sintomas depressivos (Gallagher, Ni Mhaolain, Crosby, Ryan, Lacey, Coen, Walsh, 

Coakley, Walsh, Cunningham, & Lawlor, 2011) e de apresentar sentimentos de medo e 

isolamento (Baumann, Lurbe-Puerto, Alzahouri, Aiach, 2011) do que aqueles com maior 

escolaridade. Embora também haja evidência de que os cuidadores com maior 

escolaridade manifestam maior sobrecarga (Rosdinom, Zarina, Zanariah, Marhani, & 

Suzaily, 2013), o que pode estar relacionado com o facto de terem uma vida profissional 

mais exigente, no geral, os resultados apontam no sentido de estes terem maior 

probabilidade de apresentar melhor qualidade e satisfação com a vida (Cramm, Strating, & 

Nieboer, 2012) e melhor saúde física e mental (Clark, Dunbar, Shields, Viswanathan, 

Aycock, & Wolf, 2004; Sink, Covinsky, Barnes, Newcomer, & Yaffe, 2006).  

Outro fator que condiciona os efeitos do cuidar é a presença/ausência de apoio 

social. Neste sentido, os cuidadores que não apresentam uma rede de apoio social têm 

maior probabilidade de apresentar sintomas de depressão (Clay, & Roth, 2008; Grant, 

Elliott, Weaver, Glandon, Raper, & Giger, 2006; Grant, Weaver, Elliott, Bartolucci, & Giger, 

2004; McGurk, Kneebone, & tenCate, 2011). Por outro lado, os cuidadores que recebem 

maior apoio social da sua rede relacional apresentam níveis mais elevados de bem-estar, 

melhor estado de saúde (Grant et al., 2006), mostram-se mais satisfeitos com o seu papel 

de cuidador (Wakefield, Hayes, Boren, Pak, & Davis, 2012), têm uma atitude mais positiva 
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em relação aos progenitores com demência (Lee, & Bronstein, 2010) e encontram 

significado no ato de cuidar (Lee, & Choi, 2012).  

Também as características do progenitor cuidado, incluindo as suas dificuldades e 

grau de dependência, influenciam de forma diferente o bem-estar dos familiares 

cuidadores. Uma meta-análise mostrou que os cuidadores de indivíduos com demência 

sofriam maior stress e tinham pior saúde física e mental do que os cuidadores de pessoas 

sem demência (Pinquart & Sorensen, 2003) ou com limitações na realização das atividades 

de vida diária (Starrels, Ingersoll-Dayton, Dowler, & Neal, 1997).  

Por fim, a competência para lidar com as exigências associadas aos cuidados 

também se tem mostrado negativamente associada a indicadores de saúde mental pobre. 

Especificamente, os cuidadores que usavam estratégias de coping orientadas para 

soluções, que discutiam os seus problemas com outras pessoas e que procuravam ajuda 

para cuidar tinham menos probabilidade de desenvolver problemas a nível da saúde mental 

(Braithwaite, 1996a). 

 

(b) Ganhos 

Apesar de a literatura se focar muito nas consequências negativas do cuidar 

(perdas), a maioria dos cuidadores tem algo de positivo a dizer sobre a sua experiência 

(Kramer, 1997). Deste modo, as consequências positivas do cuidar têm sido exploradas na 

literatura, a qual tem mostrado que, embora os cuidados sejam exigentes e stressantes, 

também melhoram o bem-estar subjetivo e o humor, na medida em que o ato de ajudar um 

ente querido proporciona uma recompensa (Pinquart & Sorensen, 2003). Por exemplo, 

Walker e cols. (1990) mostraram que metade das filhas participantes no seu estudo 

relatava efeitos positivos do cuidado nas suas relações com as mães e apenas 5% referiam 

efeitos negativos. Quase metade das mães também relatava efeitos positivos. Cohen, 

Colantonio e Vernich (2002) verificaram que mais de 70% dos cuidadores no seu estudo 

tinham sentimentos positivos em relação à situação de cuidados.  

Curry, Walker e Hogstel (2006) identificaram quatro benefícios associados aos 

cuidados filiais. O primeiro – celebração de pequenas coisas – enquadra o cuidar como 

uma oportunidade para a reconciliação, a autorrenovação e a transcendência do cuidador. 

Neste âmbito, os cuidadores reenquadravam as suas responsabilidades como 

oportunidades para descobrir os prazeres simples da vida. Através da reavaliação das suas 

circunstâncias, estes cuidadores cultivavam um sentimento de gratidão que os libertava do 

stress. O segundo era a resolução de conflitos pessoais. Aqui, os filhos consideravam que 

cuidar de um progenitor despoletava frequentemente, através da reflexão intencional ou de 

forma inconsciente e abrupta, questões mal resolvidas da infância ou da adolescência e, 

simultaneamente, constituía uma oportunidade para resolver esses conflitos passados. A 
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interação direta e íntima com o progenitor cuidado ajudava a clarificar falsas suposições e 

a cicatrizar relações fragilizadas. No terceiro – desenvolvimento de força pessoal e 

preparação para a velhice – os filhos consideravam que, embora as complexidades do 

cuidar tornassem as suas vidas caóticas e aumentassem a sua vulnerabilidade a doenças 

relacionadas com o stress, também constituíam uma oportunidade de crescimento através 

do caos. Cuidar de um familiar envelhecido proporcionava o desenvolvimento de força 

pessoal e constituía uma experiência de aprendizagem que permitia que a pessoa se 

preparasse para a sua própria velhice, de modo a que fosse vivida de forma mais 

satisfatória. Através da negociação dos seus complexos estilos de vida, os filhos 

cuidadores aprendiam a lidar com crises de forma criativa, enquanto aceitavam a realidade 

do seu próprio envelhecimento. Por fim, o último benefício – experimentar a vida do idoso 

como um todo – significava que os filhos cuidadores podiam desenvolver a sua maturidade, 

sentindo-se mais confortáveis consigo mesmos, de forma menos ingenuamente pessimista 

e sendo capazes de reconhecer quer as boas quer as más qualidades em si próprios e nos 

outros. Este processo de assimilação dos opostos, de ver ambos os lados do self, libertava 

os cuidadores de modo a que pudessem experimentar a vida da pessoa idosa com uma 

objetividade compassiva. Esta maturidade permite que se desenvolva uma relação de 

adulto-para-adulto entre o progenitor envelhecido e o filho adulto, sendo que o progenitor 

se torna um amigo, continuando simultaneamente a ser pai ou mãe.  

Os ganhos ao nível da maturidade individual também foram corroborados por 

Igarashi e cols. (2013), que mostraram que cuidar de um progenitor envelhecido promove 

a consciencialização do filho adulto sobre o significado da experiência da velhice. No seu 

estudo com filhos de meia-idade, verificaram que a sensação de estarem fora daquilo que 

tinham programado para as suas vidas, por causa dos deveres não antecipados 

relacionados com os cuidados aos progenitores e por causa do envolvimento próximo com 

os próprios filhos, desencadeou, nestes indivíduos, um processo de reflexão e de tomada 

de consciência. Estes refletiram sobre as suas vidas, mostrando preocupação com a 

própria saúde e com as suas implicações para a velhice, procuraram mecanismos para 

evitar sobrecarga, posteriormente, nos seus próprios filhos e refletiram acerca do 

significado de envelhecer. Cuidar dos progenitores proporcionou aos filhos conhecimentos 

acerca das suas potenciais experiências de envelhecimento e motivou o estabelecimento 

de objetivos orientados para a otimização da saúde e ações para assegurar recursos de 

cuidados não familiares, o que reflete uma tentativa de estabelecer algum controlo sobre 

uma situação que se mostra inevitável. Outros filhos participantes deste estudo decidiram 

envolver-se na comunidade e escolheram centros específicos para viver, de modo a 

ampliar as suas opções de cuidados, para além de contarem exclusivamente com os 

próprios filhos, mostrando assim uma preocupação em evitar posteriores dificuldades e 
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sobrecarga neles. Também conversaram com os próprios filhos sobre o que queriam e o 

modo como estes deveriam considerar as opções de cuidados.  

A evidência empírica também tem mostrado ganhos ao nível da relação filial. 

Especificamente, os filhos cuidadores referem maior proximidade com os progenitores 

como resultado da maior dependência destes (Kramer, 1997). Além disso, cuidar dos 

progenitores também proporciona o desenvolvimento de competência no desempenho dos 

cuidados, ou seja, novas competências de coping (Pearlin et al., 1990). 

Quando cuidar dos progenitores era encarado como uma experiência satisfatória, 

significativa ou recompensadora, funcionava como fator protetor contra as consequências 

negativas, analisadas anteriormente, que têm sido associadas ao cuidar (Kramer, 1997; 

Riedel, Fredman, & Langenberg, 1998). Concretamente, a avaliação positiva do cuidar tem 

sido associada a maior afeto positivo (Braithwait, 1996b), a maior autoestima (Noonan & 

Tennstedt, 1997) e a maior bem-estar (Levesque, Cossette, & Laurin, 1995). Além disso, 

as filhas que associavam experiências positivas ao cuidar (por exemplo, sentirem-se úteis 

ou sentirem-se bem no papel de cuidadoras) adiavam a institucionalização dos seus 

progenitores (Mausbach, Coone, Depp, Rabinowitz, Wilson-Arias, Kraemer, Larry, 

Thompson, Lane, & Gallagher-Thompson, 2004). 

 

Ao longo deste primeiro ponto do enquadramento teórico, procurámos organizar e 

interpretar a investigação acerca das relações e dos cuidados filiais na meia-idade segundo 

os pressupostos da PDCV. Esta, sendo uma abordagem holística e pluralista do 

desenvolvimento humano, recusa explicações unívocas dos fenómenos desenvolvimentais 

e abre espaço para a integração de diferentes teorias, modelos e constructos (Baltes et 

al.,1980; Baltes et al., 2006). De facto, a noção de que o desenvolvimento ao longo da vida 

pode assumir múltiplas direções e variações está na base do apelo de Baltes e cols. (2006) 

à confluência e articulação de várias influências, de modo a construir um quadro explicativo 

válido, coerente e compreensivo.  

Com base nesta premissa fundamental da PDCV, procuraremos, nas próximas 

secções deste enquadramento teórico, abordar as relações e os cuidados filiais na meia-

idade à luz de outras perspetivas e constructos teóricos que se têm mostrado pertinentes 

para a compreensão desta dimensão desenvolvimental, especificamente a Teoria da 

Vinculação e os constructos da maturidade filial e da ansiedade filial.  
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II. Vinculação e cuidados filiais 

 

1. Princípio básicos da teoria da vinculação 

 

1.1 Aspetos normativos do sistema comportamental da vinculação 

 

A teoria da vinculação foi introduzida por Bowlby (1969/82) para explicar a natureza 

e a função adaptativa da relação que se estabelece entre a criança e o seu cuidador 

(normalmente a mãe), concebida como uma relação de vinculação. 

Central para a compreensão da vinculação é a noção de sistema comportamental 

que se refere a um programa neurológico inato, de base evolutiva que gere a ativação e a 

desativação de sequências comportamentais específicas dirigidas a determinados 

objetivos relacionados com a adaptação do indivíduo. Deste modo, perante determinados 

estímulos, são ativadas sequências comportamentais destinadas a um objetivo específico 

e as mesmas são terminadas quando esse objetivo é alcançado. Bowlby (1969/82) 

distinguiu vários sistemas comportamentais e centrou-se na análise do sistema 

comportamental da vinculação. Este tem como função proteger a criança do perigo e 

assegurar a sua sobrevivência, a qual é cumprida através da ativação de comportamentos 

de procura de proximidade – designados comportamentos de vinculação – em situações 

ameaçadoras (efetivas ou eventuais), os quais aproximam o indivíduo de uma pessoa 

capaz de proporcionar conforto e proteção. Quando estes sentimentos são 

reestabelecidos, o sistema é desativado. Deste modo, a estratégia primária do sistema de 

vinculação quando a pessoa precisa de proteção é a procura de proximidade.  

O sistema comportamental da vinculação é inato e o seu funcionamento torna-se 

evidente desde cedo, na primeira infância, quando a fragilidade e a vulnerabilidade do bebé 

aos perigos e ameaças do meio tornam imperativa a necessidade de proteção. Assim, em 

condições desconfortáveis ou ameaçadoras, o bebé mostra uma série de comportamentos 

de vinculação (ex., chorar, palrar, sorrir, chamar, procurar com o olhar, marcha) que 

procuram trazer a mãe até si e/ou aproximá-lo desta e, à medida que a mãe reconforta e 

tranquiliza o bebé, transmite-lhe a segurança – felt security (Sroufe & Waters, 1977) – 

necessária para a desativação do sistema. Da regularidade desta interação, emerge uma 

relação em que o cuidador se torna progressivamente uma figura que cuida e protege – 

figura de vinculação – e o bebé uma figura que recebe esses cuidados e essa proteção – 

vinculada. Assim, a figura de vinculação é concebida como sendo mais forte e mais capaz 

de lidar com as adversidades, e que, através das duas competências que a caracterizam 

– (1) sensibilidade aos sinais de apelo da criança, no sentido de os identificar e interpretar 

adequadamente e (2) responsividade aos mesmos – proporciona segurança, conforto e 
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ajuda, sempre que necessário (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969/82). Têm sido distinguidas 

quatro características nucleares da figura de vinculação (Ainsworth, 1991; Hazan & Shaver, 

1994; Hazan & Zeifman, 1999): (1) é alvo da procura de proximidade, de modo que as 

pessoas tendem a procurá-la e a beneficiar com a sua proximidade, em momentos de 

stress ou preocupação; (2) funciona como refúgio de proteção em momentos de 

necessidade (proporciona proteção, conforto, apoio e alívio); (3) funciona como uma base 

segura, permitindo que a criança ou adulto explore objetivos não relacionados com a 

vinculação (ou seja, ative outros sistemas comportamentais), num ambiente seguro; (4) o 

seu desaparecimento real ou esperado despoleta perturbação, isto é, as pessoas reagem 

com stress intenso à separação ou perda real ou potencial e não desejada da figura de 

vinculação. Assim, o indivíduo só se torna uma figura de vinculação quando proporciona 

um refúgio de proteção e uma base segura, em situações percecionadas como 

ameaçadoras ou perigosas.  

Esta ligação emocional que se estabelece com a figura de vinculação e tem 

subjacente a articulação entre dois papéis – procura de cuidados (careseeking role) e 

prestação de cuidados (caregiving role) – foi designada por Bowlby (1969/82) como relação 

de vinculação. A vinculação é então uma ligação emocional forte e duradoura, de carácter 

recíproco, com uma figura específica e insubstituível (figura de vinculação), com quem o 

indivíduo deseja manter proximidade e a partir de quem consegue obter a segurança e 

proteção necessárias para poder explorar o meio de forma autónoma. Deste modo, fica 

claro que, tal como as figuras de vinculação não se referem simplesmente a parceiros de 

relações próximas, também nem todas as interações com a figura de vinculação são 

interações relacionadas com a vinculação. De facto, a existência do laço ou ligação de 

vinculação (attachment bond) pode não ser sempre evidente, pois quando nenhum dos 

elementos da relação se sente ameaçado, desmoralizado ou com necessidade, ambos 

parecem ser autónomos e as suas interações podem ser de carácter mais afiliativo ou 

exploratório. Mas quando uma pessoa se sente perturbada e, sobretudo, se houver 

ameaça de separação ou se ocorrer uma perda, o laço de vinculação torna-se visíve 

(Bowlby, 1969/82).  

Embora, e como anteriormente referido, o funcionamento do sistema 

comportamental da vinculação seja mais evidente na infância, Bowlby (1988) assumiu que 

ele está ativo durante todo o ciclo de vida. De facto, há uma tendência para o ser humano, 

em geral, procurar conforto, sobretudo em momentos de ameaça, sofrimento ou 

necessidade, junto de figuras próximas afetivas, apoiantes e reconfortantes. A perda dessa 

proximidade constitui uma fonte de stress e perturbação. 

Ao longo da vida, o objetivo do sistema de vinculação é constante – obter o 

sentimento de proteção e segurança que permite o funcionamento adaptativo (exploração). 
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Este sentimento de segurança consiste num estado psicológico segundo o qual a pessoa 

se sente segura, valorizada e cuidada. Este estado permite-lhe dar atenção a outras coisas 

para além da autoproteção, explorar situações novas e assumir riscos, porque está 

confiante de que, em caso de necessidade, a ajuda estará disponível. Quando as relações 

de vinculação funcionam adequadamente, a distância e a autonomia tornam-se 

compatíveis com a proximidade e a confiança nos outros.  

Quanto ao funcionamento deste sistema ao longo da vida, pauta-se por contornos 

mais complexos e organizados. Inicialmente, ele consiste numa organização 

comportamental simples cujos comportamentos são inatos, rígidos, independentes uns dos 

outros e manifestados de forma indiscriminada em relação à figura de vinculação. 

Progressivamente, à medida que se intensificam e complexificam as experiências 

relacionais, a par do desenvolvimento físico e cognitivo, os comportamentos passam a 

estar organizados no que Bowlby (1969/82) designou de sistema corrigido por objetivos 

(goal-corrected system). Isto significa que o sistema de vinculação passa a ser um sistema 

de controlo, com uma componente cognitiva que organiza de forma progressivamente mais 

complexa os comportamentos de vinculação. Deste modo, a resposta à ativação do 

sistema passa a ser cada vez mais intencional, na medida em que a pessoa avalia o 

progresso em relação ao seu objetivo e corrige o comportamento de modo a seguir a 

sequência de ação mais eficaz. Este ajustamento e adaptação do comportamento exige 

três operações cognitivas: (1) avaliação e monitorização de ameaças internas e externas, 

(2) avaliação e monitorização das respostas da figura de vinculação à procura de 

proximidade e (3) avaliação e monitorização da eficácia dos comportamentos escolhidos.  

Na idade adulta, a proteção e a segurança podem ser alcançadas, não só através 

de comportamentos de vinculação, que agora adquirem uma natureza e expressão 

diferentes das da infância, mas também através da representação mental de pessoas que 

regularmente as proporcionam. Assim, a procura de proximidade adquire uma dimensão 

simbólica que permite lidar, de forma adaptativa, com a ausência física da figura de 

vinculação. 

Face ao exposto, a vinculação refere-se ao sistema comportamental que organiza 

os comportamentos de vinculação e que está na base da relação da vinculação. Quanto à 

relação de vinculação, além de esta assumir características particulares que a distinguem 

de outras ligações emocionais, nem todas as interações com a figura de vinculação são 

interações relacionadas com a vinculação. Uma relação de vinculação refere-se, 

especificamente, ao recurso a outra pessoa como uma figura de vinculação, ou seja, como 

alguém que proporciona um refúgio de proteção e uma base segura quando necessário.  
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1.2 Diferenças individuais no funcionamento do sistema comportamental de 

vinculação 

 

Como abordado no ponto anterior, a adaptação do indivíduo decorre da estratégia 

primária do sistema comportamental de vinculação, que consiste na procura de 

proximidade da figura que lhe proporciona segurança. Embora este sistema seja inato, a 

obtenção de proximidade e de segurança depende não só do seu funcionamento, mas 

também da responsividade da figura de vinculação. Deste modo, Bowlby (1969/82) propôs 

que a qualidade das interações com as figuras de vinculação em momentos de 

necessidade está na origem de organizações da vinculação e, consequentemente, de 

relações de vinculação qualitativamente distintas.  

Mary Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) testou empiricamente e 

consolidou a suposição de Bowlby. Inicialmente fê-lo através de observações de díades 

mãe-bebé em contexto naturalista no Uganda (1967) e em Baltimore (1977) e, 

posteriormente, através da criação de um procedimento laboratorial designado Situação 

Estranha. Este procurava avaliar diferenças individuais ao nível da organização da 

vinculação em bebés, com base na forma como a criança usava a figura de vinculação, de 

modo a articular a necessidade de proteção com o desejo de exploração do meio. 

Ainsworth concretizou assim as diferenças ao nível do funcionamento do sistema de 

vinculação, as quais traduzem a utilização de estratégias primárias ou secundárias para 

que a felt security seja alcançada.  

A utilização da estratégia primária – procura de proximidade – tem subjacente o 

funcionamento ótimo do sistema de vinculação. Neste caso, o indivíduo que procura 

proximidade encontra uma figura de vinculação disponível, responsiva e sensível. Esta 

figura não só responde à tentativa de contacto, como essa resposta é adequada à 

necessidade específica expressa. Daqui resulta uma vinculação segura pautada 

essencialmente por: a) capacidade de o indivíduo confiar nos outros e procurar junto deles 

a segurança de que necessita, b) capacidade de ser confortado pelos outros e c) 

capacidade de ser sensível e responsivo aos sinais de perturbação do outro e de lhe 

conferir também apoio e proteção. Assim, a vinculação segura resulta de cuidados 

consistentes, previsíveis e sensíveis (Ainsworth et al., 1978) e reflete conforto com a 

proximidade e confiança na disponibilidade das figuras de vinculação (Brennan, Clark, & 

Shaver, 1998; Rholes & Simpson, 2004). 

Quando a figura de vinculação se mostra física e emocionalmente indisponível ou 

pouco capaz de se constituir como refúgio de proteção e base segura, o funcionamento do 

sistema de vinculação deixa de obedecer aos parâmetros normativos. Neste caso, as 

interações negativas com a figura de vinculação e a consequente dificuldade em obter 
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proximidade e segurança em relação à mesma indicam que a estratégia primária de 

vinculação (procura de proximidade) falhou. Como tal, os parâmetros de funcionamento do 

sistema de vinculação têm de ser reajustados e passam a ser usadas estratégias de 

vinculação secundárias. Neste sentido, Main (1990) distinguiu duas estratégias 

secundárias: hiperativação e desativação do sistema de vinculação. Relativamente às 

estratégias de hiperativação, segundo Bowlby (1969/82), elas consistem em respostas de 

protesto que ocorrem perante figuras de vinculação inconsistentes e imprevisíveis que, 

embora não evitem o contacto, mostram-se muitas vezes insensíveis e desadequadas ou 

superprotetoras. O que acontece é que estas figuras de vinculação tanto respondem como 

não respondem, ou então a resposta é muito demorada, o que reforça as tentativas 

persistentes e exageradas de procura de proximidade, porque há momentos em que elas 

resultam, sendo assim recompensadas. Deste modo, os indivíduos não desistem 

facilmente da procura de proximidade e intensificam-na para forçar a atenção e o apoio da 

figura de vinculação. Assim, desenvolvem uma vinculação insegura ambivalente, que tem 

subjacente um sistema de vinculação cronicamente ativado e alerta para possíveis 

ameaças de separação. O principal objetivo destas estratégias é conseguir a todo o custo 

que a figura de vinculação, insuficientemente disponível e responsiva, dê atenção e apoio. 

Ao longo do tempo, a desconfiança em relação à disponibilidade e interesse dos outros 

levam-nos a tentarem, insistentemente, manter relações e proporcionar mais cuidados e 

atenção. O medo de perderem a relação leva-os a evitarem a separação a todo o custo. O 

sistema de vinculação dificilmente é desativado, pois estes indivíduos sentem-se quase 

sempre insatisfeitos com os cuidados recebidos. As intensas exigências de apoio começam 

a parecer naturais e necessárias e podem conduzir a conflitos relacionais. Assim, a 

vinculação ansiosa resulta de cuidado inconsistente e/ou superprotetor (Ainsworth et al, 

1978) e é organizada por regras que orientam a atenção para a perturbação e para as 

figuras de vinculação de forma híper-vigilante, o que inibe o desenvolvimento da autonomia 

e da autoconfiança (Bartholomew & Horowtiz, 1991; Brennan et al., 1998). Ela reflete o 

medo do abandono e da rejeição, um forte desejo de ser cuidado e incerteza em relação à 

possibilidade de a figura de vinculação conseguir satisfazer esse desejo (Brennan et al., 

1998; Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 2007; Rholes & 

Simpson, 2004; Simpson, 1990). 

Quanto às estratégias de desativação, estas consistem em respostas de 

evitamento, manifestadas perante figuras de vinculação indisponíveis, rejeitantes e que 

desaprovam e punem a proximidade e expressões de vulnerabilidade ou necessidade. O 

objetivo destas estratégias é manter o sistema de vinculação desligado/desativado, de 

modo a evitar a frustração causada pela inacessibilidade da figura de vinculação. 

Interações persistentes com estas figuras de vinculação levam ao desenvolvimento de uma 
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vinculação evitante pois a pessoa aprende que obtém melhores resultados se esconder ou 

suprimir os sinais de necessidade. Se a procura de proximidade for persistentemente 

bloqueada, o sistema de vinculação é desativado, embora o sentimento de segurança não 

tenha sido alcançado. Estes indivíduos tendem a desvalorizar as ameaças que podem 

ativar o sistema de vinculação e, consequentemente, afastam-se dos outros em momentos 

de necessidade e procuram lidar sozinhos com o perigo e a ameaça. Ao longo do tempo, 

tendem a manter-se física e emocionalmente desligados dos outros, a sentir-se 

desconfortáveis com a intimidade e a interdependência e a evitarem-nas. Estes 

comportamentos reflectem a estratégia que Bowlby (1969/82) designou compulsive self-

reliance (autoconfiança compulsiva), pois anulam a dependência e a ligação aos outros. 

Assim, a vinculação evitante resulta da negligência e da rejeição (Ainsworth et al., 1978), 

é organizada por regras que enfatizam a independência e que restringem a intimidade, o 

reconhecimento do sofrimento e as tentativas de procurar apoio e conforto nos outros 

(Bartholomew & Horowtiz, 1991; Brennan et al., 1998). Deste modo, ela reflete um forte 

desejo de independência e desconforto com a proximidade e com a intimidade emocional 

(Brennan et al., 1998; Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 

2007; Rholes & Simpson, 2004; Simpson, 1990;). 

 

1.3. Modelos Internos Dinâmicos 

 

Como foi referido inicialmente, à medida que a criança se desenvolve, o sistema de 

vinculação passa de um funcionamento simples e pautado pela manifestação relativamente 

indiscriminada de padrões de ação fixa para um funcionamento cada vez mais complexo e 

organizado, assumindo o carácter de sistema corrigido por objetivo que organiza e orienta 

o comportamento a partir de estruturas cognitivas, a que Bowlby (1969/82) deu o nome de 

Modelos Internos Dinâmicos (MID, Internal Working Models). Os MID são centrais na 

Teoria da Vinculação pois explicam a continuidade e a mudança ao nível da vinculação, ao 

longo do ciclo de vida, isto é, dos primeiros anos de vida até à velhice. 

Ao longo do tempo, a regularidade das interações com a figura de vinculação, 

assentes na articulação entre a procura de proximidade, o proporcionar de cuidados 

necessários e a consequente garantia da felt security, começa a ser convertida em 

representações mentais (MID). Ainda que inicialmente muito simples, pois incluem 

sobretudo informação acerca da disponibilidade da figura de vinculação e da capacidade 

do próprio para lhe suscitar respostas, estas estruturas complexificam-se à medida que as 

interações da criança se intensificam e expandem, e que o próprio desenvolvimento 

individual, em particular em termos cognitivos, se torna mais complexo.  
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Nos MID jogam-se dois papéis complementares e mutuamente confirmatórios – o 

papel do próprio e o papel da figura de vinculação. Deste modo, a um MID da figura da 

vinculação como disponível, sensível e cuidadora corresponde um MID do próprio como 

sendo competente na solicitação de cuidados e como merecedor dos mesmos. Pelo 

contrário, a um MID da figura de vinculação como indisponível e desadequada corresponde 

um MID do self como sendo incompetente e não merecedor de cuidados (Bretherton, 

1992). 

Uma vez que decorrem da interação entre a figura de vinculação e a criança, o 

conteúdo dos MID foca-se mais na relação do que nos papéis individuais (Main, Kaplan & 

Cassidy, 1985) e, como tal, adquirem a qualidade da relação subjacente. Assim, 

interacções sensíveis e adequadas com a figura de vinculação, assentes no êxito do uso 

da estratégia primária de procura de proximidade, dão origem a um MID seguro da relação. 

Por outro lado, interações pautadas pela impressibilidade, insensibilidade e/ou rejeição, 

assentes no uso de estratégias secundárias de vinculação, dão origem a um MID inseguro. 

Deste modo, os MID precoces organizam as memórias da criança sobre ela e a figura de 

vinculação, na sua procura da felt security e sobre os resultados dessas tentativas (Main 

et al., 1985) e, ao serem armazenados sob a forma de representações mentais na memória 

associativa (Bowlby, 1973), funcionam como guias que orientam os comportamentos, as 

cognições e os sentimentos em interações subsequentes.  

À medida que as interações com a figura de vinculação se repetem, os MID vão 

estabelecendo associações entre si e, a ativação de um modelo ativa modelos 

congruentes, enquanto inibe, simultaneamente, modelos incongruentes. Isto significa que 

quando o indivíduo vive experiências de segurança, tende a ativar memórias relacionadas 

com outras experiências de procura de proximidade bem-sucedidas; o mesmo acontece 

quando vive episódios de insegurança. Com a recuperação recorrente de memórias 

relacionadas entre si, estas associações são fortalecidas, o que conduz à formação de 

representações mais abstratas e generalizadas sobre o funcionamento do sistema de 

vinculação a relação com a figura de vinculação. Deste modo, criam-se modelos de 

segurança e insegurança com essa figura específica (MID específicos da relação).   

Ao funcionarem como guias, os MID orientam a atenção do indivíduo para aspetos 

congruentes com esse MID. Daqui decorre que, numa situação nova, a informação é 

filtrada pelo conteúdo dessa representação, conduzindo a uma interpretação consistente 

com o MID. Consequentemente, o indivíduo implementa uma sequência de ação 

congruente com essa interpretação, despoletando no outro uma reação que reforça a 

interpretação e o comportamento, o que acaba por confirmar cada vez mais o MID. Assim, 

quando as associações entre os MID específicos da relação com a figura de vinculação e 

os MID representativos de interações com outras figuras são reforçadas e consolidadas, 
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formam-se MID ainda mais genéricos, que se constituem como representações globais do 

self e dos outros em diferentes relações.  

Os MID diferem na facilidade com que são ativados para orientar o sistema de 

vinculação numa interação particular. A acessibilidade de um determinado MID depende 

da experiência em que se baseia, do número de vezes que foi ativado e pela densidade 

das suas ligações com outros MID. Normalmente, o MID representativo das interações com 

figuras de vinculação principais (pais e parceiros amorosos) é aquele mais cronicamente 

acessível e o que tem um efeito mais forte no funcionamento do sistema de vinculação ao 

longo das relações (Collins & Read, 1994; Collins, 1996). A consolidação de um MID 

cronicamente acessível é o que explica a continuidade na vinculação, ao longo do tempo 

(Bowlby, 1973; Waters, Merrick, Treboux, Crowell, & Albersheim, 2000). Deste modo, os 

MID são o mecanismo mais importante através do qual a vinculação precoce influencia 

novas relações, proporcionando informação sobre como o indivíduo deve agir e como os 

outros irão responder, noutros contextos sociais. 

Apesar da sua tendência para a estabilidade, os MID podem ser reajustados, 

atualizados e modificados, o que está implícito no termo dinâmico (Bowlby, 1973), que 

remete para o papel ativo do indivíduo na construção e reconstrução dos MID (Bretherton, 

1992). Assim, perante determinados acontecimentos e experiências relacionais, os MID 

podem ser reajustados e adequados à nova situação, embora essas modificações ocorram 

muito lentamente e com alguma dificuldade (Bowlby, 1969/82). Contudo, dado que o 

indivíduo é um ser dinâmico, em constante desenvolvimento, a atualização e reformulação 

dos MID é essencial para que o processo adaptativo seja bem-sucedido. 

Mais uma vez, esta possibilidade de atualização dos MID aponta para o seu papel 

central na (des)continuidade da vinculação e na sua variabilidade intra e interindividual e 

muda o foco da investigação da dimensão comportamental para a dimensão 

representacional. A este propósito, a investigação que analisa as diferenças individuais 

(quer intra, quer inter) no funcionamento do sistema de vinculação nos adultos foca-se, 

essencialmente, nos estilos de vinculação que consistem em padrões de expectativas, 

necessidades, emoções e comportamentos sociais que resultam de uma história particular 

de experiências relacionadas com a vinculação, com início nas relações com os pais 

(Fraley & Shaver, 2000). O estilo de vinculação de uma pessoa reflete o seu MID mais 

cronicamente acessível e o funcionamento típico do seu sistema de vinculação numa 

relação específica (estilo de vinculação específico da relação) ou em várias relações (estilo 

de vinculação global).  

 

Tendo analisado os princípios subjacentes ao funcionamento do sistema de 

vinculação, torna-se claro o seu papel fundacional no desenvolvimento humano e a sua 
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influência nos outros sistemas comportamentais através da ação dos MID. Um destes 

sistemas comportamentais, cujo funcionamento decorre diretamente do sistema de 

vinculação, é o sistema de caregiving, que analisaremos de seguida.  

 

2. Caregiving na perspetiva da teoria da vinculação 

 

2.1. Aspetos normativos do sistema de caregiving 

 

Segundo Bowlby (1969/82), os seres humanos têm uma capacidade inata para 

desenvolverem comportamentos de cuidados, dirigidos à proteção e ao apoio de outras 

pessoas que, ou são cronicamente dependentes, ou se encontram, temporariamente, 

numa situação de carência/dificuldade/necessidade. Estes comportamentos de cuidados 

são, à semelhança dos comportamentos de vinculação, integrados e organizados por um 

sistema comportamental – caregiving system – que é recíproco ao sistema de vinculação 

e partilha com este a função de garantir a sobrevivência e a adaptação, mas desta vez, do 

outro. Ou seja, o objetivo do sistema de vinculação (proximidade que reduz o mal-estar, 

aumenta a segurança e garante a proteção) é também o objetivo do sistema de caregiving 

e, os comportamentos de cuidados são a resposta às necessidades de ajuda e de proteção 

do outro (George & Solomon, 1999; Solomon & George, 1996). Especificamente, os 

objetivos deste sistema é satisfazer as necessidades de proteção e de apoio e 

consequentemente, reduzir o sofrimento dos outros (proporcionar um refúgio de proteção 

– safe haven) e incentivar/apoiar o seu crescimento, desenvolvimento e autonomia 

(proporcionar uma base segura – secure base) (Collins & Feeney, 2000; Collins et al., 2006; 

Feeney, 2004; George & Solomon, 1999; Kunce & Shaver, 1994). Deste modo, o caregiving 

system tem uma natureza altruísta, na medida em que se foca nas necessidades dos outros 

e, consequentemente, orienta a atenção para o estado emocional dos outros e não para o 

do próprio (Bowlby, 1969/82). Assim, no âmbito da Teoria da Vinculação, o caregiving 

system é complementar do sistema de vinculação, de modo que a construção de uma 

relação de vinculação é alicerçada nesta dinâmica de procurar e receber cuidados, de 

cuidar e ser cuidado. A figura de vinculação tem assim como principal papel proporcionar 

cuidados, e é através da qualidade dos cuidados proporcionados que se define a qualidade 

da relação de vinculação. 

O caregiving system é ativado pela perceção de necessidade, ameaça, sofrimento 

e mal-estar no outro ou de situações que possam ameaçar ou dificultar o seu bem-estar e 

é desativado quando a condição da pessoa em sofrimento é alterada e esta passa a 

mostrar sinais de bem-estar e segurança (Mikulincer & Shaver, 2007). Segundo Collins e 

cols. (2006), os comportamentos de cuidados são ativados em dois tipos de situações: (1) 
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quando a outra pessoa tem de lidar com perigo, stress, dificuldade ou desconforto e, para 

isso, procura ajuda, ou então não expressa essa necessidade mas claramente beneficiaria 

dela e (2) quando a outra pessoa tem oportunidade para explorar, aprender e progredir e 

precisa de ajuda para lidar com esse desafio ou quando precisa de falar/desabafar, 

celebrar ou ser validada por determinadas aspirações ou realizações. Uma vez ativado o 

sistema de caregiving (adequadamente ou não), o cuidador tem à sua disposição um 

repertório de comportamentos que visam restaurar a felt security da outra pessoa. O seu 

comportamento vai depender da sua avaliação consciente ou inconsciente de duas fontes 

de informação principais: os sinais demonstrados pela pessoa em sofrimento/necessidade 

e a sua própria perceção de perigo ou ameaça (George & Solomon, 1999). Assim, os 

comportamentos podem ser de dois tipos: (1) comportamentos que procuram proporcionar 

um refúgio seguro (safe haven), como mostrar interesse pelos problemas da pessoa, 

confirmar a sua capacidade para lidar com a situação, expressar amor e afeto, fornecer 

apoio instrumental; e (2) comportamentos que procuram proporcionar uma base segura 

(secure base), como apoiar a pessoa a assumir novos desafios e adquirir novas 

competências, mostrar interesse genuíno pelas objetivos da pessoa, confirmar a 

capacidade da pessoa para lidar com os desafios, fornecer conselhos e recursos, não 

interferir com as atividades exploratórias da pessoa, elogiar as suas realizações (Collins et 

al., 2006; Feeney, 2004; Feeney & Collins, 2004). Deste modo, o cuidador funciona como 

refúgio de segurança e como base segura em relação ao outro que precisa de ajuda, e 

proporciona-lhe alívio e proteção, garantindo assim o objetivo do sistema de caregiving – 

proporcionar segurança (felt security). Funcionar como refúgio seguro significa apoiar o 

comportamento do outro que envolve entrar na relação para obter ajuda, conforto e 

segurança quando se sente perturbado (Bowlby, 1988; Collins & Feeney, 2000). Neste 

sentido, um cuidador adequado é aquele que é capaz de restabelecer a segurança (felt 

security) da outra pessoa quando ela precisa, sendo sensível e responsivo (Ainsworth et 

al., 1978; Feeney & Collins, 2004). Isto consiste em fornecer o tipo e quantidade de apoio 

definidos pela situação e pelas necessidades da pessoa, o que envolve (1) responder 

flexivelmente às necessidades tendo em conta o ponto de vista, os sentimentos e intenções 

da outra pessoa, (2) encorajar e apoiar a expressão de sentimentos e (3) ajustar o próprio 

comportamento em resposta às especificidades da situação. Um cuidador sensível e 

responsivo regula o seu comportamento de modo a que ele fique em harmonia com o da 

pessoa que precisa de cuidados, está sintonizado com os sinais não verbais do outro e 

apreende os detalhes do seu comportamento, interpreta os sinais e comportamentos do 

outro corretamente e encontra a resposta mais adequada, responde prontamente e 

adequadamente e monitoriza os efeitos do seu próprio comportamento no outro, 

modificando-o de acordo com esses efeitos (Bowlby, 1988). Por outro lado, um cuidador 
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insensível e não/pouco responsivo pode não se aperceber dos sinais e comportamentos 

do outro, interpreta-los de forma errada ou ignora-los, quando se apercebe deles, interferir 

de forma controladora ou rejeitante, responder tarde e de forma desadequada ou nem 

responder à pessoa que precisa (Bowlby, 1988). Estes cuidadores podem fornecer apoio 

de uma forma que faz com que a outra pessoa se sinta fraca, desvalorizada e como um 

fardo, que induz culpa e obrigação, que minimiza ou desvaloriza o problema da pessoa ou 

que culpa e critica o outro por estar perturbado (Bowlby, 1988; Collins, Ford, Guichard, 

Kane, & Feeney, 2010). Por outro lado, funcionar como base segura significa apoiar o 

comportamento do outro que envolve sair da relação para explorar o meio de forma 

autónoma (Bowlby, 1988; Feeney, 2004). Assim, um cuidador adequado é aquele que não 

só responde aos sinais de perturbação do outro, mas também apoia a exploração 

autónoma, garantindo-lhe, simultaneamente, que ele pode voltar para obter conforto e 

segurança quando precisar. Feeney e Thrush (2010) definiram três características do 

cuidador que funciona como base segura: (1) apoia a exploração, estando disponível na 

situação em que essa base segura é necessária, (2) apoia a exploração sem interferir com 

ela e (3) apoia a exploração encorajando-a e aceitando-a. Os cuidadores que não 

proporcionam uma base segura podem não reconhecer os objetivos do outros nem os 

sentimentos relacionados com esses objetivos, invadir a exploração do outro, desrespeitar 

a autonomia do outro, desencorajando ou impedindo a exploração, responder numa altura 

inapropriada ou de forma pouco útil (Bowlby, 1988) Deste modo, o caregiving na Teoria da 

Vinculação distingue-se da tradicional conceptualização da prestação de cuidados 

presente na literatura sobre o cuidado a pessoas dependentes, na medida em que ele 

envolve duas dimensões nucleares – refúgio de proteção (safe haven) e base segura 

(secure base) – e se refere ao processo complexo de, por um lado, ser sensível, identificar 

e interpretar as necessidades do outro, sejam estas de carácter instrumental e/ou 

emocional/relacional e por outro lado lhes responder adequada e responsivamente. 

(Feeney, 2004; Bowlby, 1969/82, 1988; Collins et al., 2006; Kunce & Shaver, 1994).  

A ativação do sistema de caregiving depende mais da avaliação que o potencial 

cuidador faz da situação do que da situação em si, ou seja, a pessoa pode sentir-se 

motivada para cuidar e apoiar com base na avaliação que faz da situação e das 

necessidades dos outros e não a partir, diretamente, da necessidade concreta da outra 

pessoa. Deste modo, a pessoa pode não cuidar se não se aperceber, se não for sensível 

às expressões de sofrimento ou aos apelos de apoio dos outros ou se considerar que estas 

necessidades são pouco relevantes ou, pode cuidar de forma intrusiva se considerar que 

a outra pessoa precisa de apoio, mesmo perante a ausência de expressões de 

necessidade.  
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Embora o sistema de caregiving tenha evoluído com o propósito inicial de aumentar 

a probabilidade de sobrevivência e, consequentemente, a viabilidade da descendência e 

dos familiares próximos, e embora a sua ativação seja mais intensa na relação pais-filhos, 

quando a criança é mais vulnerável e mais dependente de cuidados (George & Solomon, 

1999), o seu funcionamento manifesta-se ao longo do ciclo de vida e estende-se para 

relações extrafamiliares e com menor grau de intimidade. De facto, apesar de a maioria 

das pessoas cuidar mais e mais facilmente de pessoas com quem se relaciona de forma 

próxima, quer genética, quer afetivamente, o sistema de caregiving pode tornar-se mais 

amplamente disponível para incluir preocupação genuína por qualquer pessoa que mostre 

sofrimento ou necessidade (Mikulincer & Shaver, 2007; Mikulincer, Shaver, Gillath, & 

Nitzberg, 2005).  

Relativamente ao seu desenvolvimento, o sistema de caregiving começa a 

manifestar-se na infância, sendo visível na vontade de cuidar e no comportamento de 

cuidado das crianças e adolescentes quando estão perto de bebés, animais ou quando 

brincam com bonecas. Contudo, nestas fases iniciais do desenvolvimento, ele expressa-

se, sobretudo, através de formas de cuidado e afeto isoladas, imaturas, aleatórias e rígidas. 

De facto, ele distingue-se do cuidado maduro, na medida em que as sequências 

comportamentais são fragmentadas e incompletas e a atenção da criança é facilmente 

distraída e orientada para outros estímulos. O sistema de caregiving começa a evoluir, no 

sentido de uma maior maturidade, durante a adolescência, o que em parte se deve às 

mudanças biológicas associadas à puberdade. O seu maior crescimento ocorre, contudo, 

durante a transição para a parentalidade (George & Solomon, 1999). Nesta fase, tende a 

ocorrer uma reorganização do modelo do self no sentido de uma crescente maturação, em 

que as representações da infância como self vinculado são agora complementadas por 

representações mais maduras do self como cuidador. Quando esta transformação está 

completa, as situações de perigo e de risco ativam o sistema comportamental de caregiving 

e, o progenitor organiza agora as suas estratégias psicológicas e comportamentais de 

modo a proporcionar proteção ao seu próprio filho (Berman, Marcus, & Berman, 1994). 

Quanto ao seu funcionamento ao longo da vida, enquanto nas relações da infância, 

a articulação entre careseeking role e caregiving role é unidirecional, no sentido em que é 

sempre o adulto que assume o papel de cuidador da criança, nas relações adultas estes 

papéis são bidirecionais, sendo que cada elemento da relação por vezes proporciona 

cuidados e por vezes recebe cuidados. Quando as relações adultas são funcionais, cuidar 

de um parceiro significa apoiar a necessidade de ajuda/conforto quando o seu sistema de 

vinculação é ativado e apoiar a sua exploração (crescimento pessoal, objetivos) quando o 

sistema de vinculação não está ativo (Feeney & Woodhouse, 2016).  
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Seguindo a ideia de Bowlby (1969/82), de acordo com a qual para permanecerem 

organizados em torno de um objetivo específico, os sistemas comportamentais têm que 

ser guiados ao nível representacional, George e Solomon (1996) foram pioneiros na 

investigação que assume o caregiving numa perspetiva representacional. Assim, com base 

na relação mãe-bebé, analisam a dimensão representacional do caregiving como sendo a 

responsável pela organização do comportamento cuidador materno. O sistema 

representacional do caregiving tem as suas raízes desenvolvimentais na construção dos 

MID do self e dos outros, no contexto das relações de vinculação da infância. Deste modo, 

se o desenvolvimento do sistema de caregiving ocorrer sob circunstâncias favoráveis, ou 

seja, com base em interações adequadas e sensíveis com os cuidadores, então a 

sensibilidade, a generosidade e a compaixão perante as dificuldades dos outros 

constituirão formas naturais de comportamento. Contudo, o comportamento contrário 

poderá desenvolver-se na ausência de modelagem e apoio parental adequado, 

decorrentes da regularidade de separações, perdas ou interações negativas com o 

cuidador, que provocam insegurança (Mikulincer & Shaver, 2007). No entanto, embora as 

representações do caregiving se construam com base no passado relacional, elas 

consistem num modelo relacional distinto do da vinculação, tendo a sua própria trajetória 

desenvolvimental. Ao longo do tempo, estas representações são moldadas e passam a 

refletir também as atuais experiências de caregiving, sendo que estas experiências novas 

não são simplesmente assimiladas nos modelos existentes, mas acomodam-se à realidade 

e ao contexto específico de caregiving em que ocorrem (Mikulincer & Shaver, 2007; 

Solomon & George, 1996). Elas são atualizadas e reformuladas de modo a serem 

consistentes internamente e são usadas em novas situações de caregiving ou como base 

para planear futuras ações relacionadas com o caregiving (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Deste modo, o funcionamento do sistema de caregiving é complexo e reflete mais a 

organização interna do cuidador, resultante das suas experiências passadas relacionadas 

com o caregiving, quer enquanto pessoa cuidada, quer enquanto cuidador, do que as 

condições externas que o ativam. A este propósito, e reportando-se ao funcionamento do 

sistema de caregiving na infância, George e Solomon (1999) referem “Providing care is 

extremely complex, and ultimately the information and affect that contribute to a parent’s 

response have more to do with the internal organization of his or her caregiving system than 

with the child’s cues or behavior. The child’s cues activate the system. What happens next 

is influenced strongly by the parent’s caregiving system” (p. 653).  

Os MID do caregiving constituem a base das diferenças individuais no 

funcionamento do sistema de caregiving ao longo da vida (Kunce & Shaver, 1994; 

Mikulincer & Shaver, 2007). Estas diferenças nos MID do caregiving envolvem (1) o modelo 

do self enquanto cuidador – em que medida o indivíduo se vê com competências e 
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capacidades adequadas para cuidar e (2) o modelo dos outros que precisam de ajuda – 

em que medida o indivíduo considera que os outros merecem ajuda. Assim, relativamente 

ao modelo do self enquanto cuidador, os indivíduos podem manifestar diferenças no modo 

como se consideram capazes de identificar, de forma sensível, os sinais de desconforto e 

necessidade dos outros e de lhes responder eficaz e flexivelmente, e de fornecer o tipo e 

quantidade de ajuda de que os outros precisam em situações particulares. Quanto ao 

modelo dos outros que precisam de ajuda, os indivíduos podem diferir na crença de que 

os outros são pessoas com valor, que merecem ser ajudadas e protegidas. Modelos 

positivos do self como cuidador eficaz e dos outros como merecedores de ajuda contribuem 

para o funcionamento ótimo do sistema de caregiving, podem reforçar o envolvimento em 

situações de caregiving e conduzir a um cuidado mais adequado. Assim, representações 

mentais positivas do caregiving incluem modelos positivos do self como cuidador e dos 

outros como merecedores de ajuda e contribuem para o principal objetivo do sistema de 

caregiving – aliviar o desconforto e sofrimentos dos outros e garantir o seu bem-estar 

(Reizer & Mikulincer, 2007). As diferenças nestas representações vão manifestar-se na 

forma como o indivíduo reage à perceção de sofrimento e de mal-estar nos outros.  

Esta perceção de sofrimento na outra pessoa pode provocar dois tipos de reação 

emocional no cuidador: compaixão empática ou stress pessoal (Batson, 2010). Embora 

ambas as reações sinalizem a ativação do sistema de caregiving, as duas diferem 

significativamente no foco emocional e na postura adotada. Enquanto o foco da compaixão 

é o sofrimento ou as necessidades da outra pessoa e daqui decorre a vontade de aliviar 

esse sofrimento para benefício dessa pessoa, o foco do stress pessoal é o desconforto 

pessoal que deve ser aliviado (e não o do outro em necessidade), quer ajudando, quer 

ignorando a situação. Quando a reação emocional é a compaixão empática, é provável 

que o cuidador adote o que Batson (2010) designou por postura empática, a qual, segundo 

Mikulincer e Shaver (2007), consiste na estratégia primária do caregiving system para 

alcançar os seus objetivos. Aqui importa distinguir o conceito de empatia dos conceitos de 

identificação emocional e de pena. Enquanto a empatia inclui tentativas para compreender 

a experiência de outra pessoa, através da sua própria experiência, a pena dirige-se ao 

sofrimento do outro, impondo uma distância emocional entre o cuidador e a pessoa, que 

pode envolver arrogância, desprezo e rejeição. Quando à identificação emocional, esta 

pode levar o cuidador a sentir-se tão próximo do sofrimento do outro, que passa a sentir-

se como se vivesse ele próprio esse sofrimento (Boleyn-Fitzgerald, 2003; Hardee, 2003). 

Deste modo, um cuidador empático é capaz de adotar a perspetiva da outra pessoa para 

poder ajudá-la, de forma sensível, a reduzir o mal-estar, sendo que a sua postura empática 

inclui dois componentes fundamentais para um cuidado adequado e eficaz, os quais foram 

enfatizados por Bowlby (1969/82) e Ainsworth (Ainsworth et al., 1978) na sua 
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caracterização do cuidado parental: sensibilidade e responsividade. A sensibilidade refere-

se à interpretação precisa dos sinais de stress, preocupação ou necessidade da outra 

pessoa e à resposta adequada ao contexto e às suas necessidades; a responsividade 

refere-se à resposta efetiva às necessidades explícitas e implícitas da pessoa (George & 

Solomon, 1999). Deste modo, cuidadores que adotam uma postura empática, interpretam 

corretamente os sinais de necessidade da pessoa e inserem-se adequadamente nas suas 

tarefas, respeitando a sua autonomia.  

Por outro lado, quando a reação emocional do cuidador é de stress, a sua postura 

pode assumir a forma de fuga ou de intrusividade, ambas reveladoras da ausência de 

sensibilidade e de responsividade. Neste caso, a ajuda concretiza-se quando essa é a 

melhor forma de reduzir o próprio desconforto do cuidador, resultando num cuidado 

intrusivo (por exemplo, insistir em resolver o problema quando a pessoa deseja resolvê-lo 

autonomamente) ou controlador, que tem subjacente o sentimento de identificação 

emocional ou de pena, respetivamente. Quando é possível fugir à situação, então os 

potenciais cuidadores procuram reduzir o seu stress evitando o cuidado (Batson, 2010; 

Mikulincer et al., 2005).   

Face ao exposto, pode concluir-se que, embora o ser humano nasça com o 

potencial para se tornar cuidador, o funcionamento adaptativo do sistema de caregiving 

depende de diversos fatores de natureza intra e interindividual, entre os quais a qualidade 

da vinculação, o que será foco de discussão no ponto seguinte.  

 

2.2. Diferenças individuais no funcionamento do sistema comportamental de 

caregiving 

 

Segundo Bowlby (1969/82), as mesmas experiências precoces com os cuidadores 

que afetam o funcionamento do sistema comportamental da vinculação, afetam também o 

funcionamento do sistema de caregiving, originando uma complexa interação entre a 

vinculação e as cognições, emoções e comportamento relacionados com o caregiving. 

Deste modo, os indivíduos constroem MID que representam os papéis de procura de 

cuidados e de caregiving na relação de vinculação e, desenvolvem padrões de caregiving 

congruentes com as experiências prévias de cuidados (Kunce & Shaver, 1994). Além disso, 

o próprio funcionamento do sistema de vinculação pode inibir a ativação do sistema de 

caregiving, interferindo com a ação do cuidador (Bowlby, 1969/82). De facto, a tendência 

altruísta inata para responder empaticamente ao sofrimento dos outros e para proporcionar 

cuidados quando necessário pode ser dificultada, suprimida ou ultrapassada pela 

insegurança da vinculação (Feeney & Collins, 2001). Deste modo, um potencial cuidador 

pode sentir-se de tal forma ameaçado, que se foca exclusivamente na sua vulnerabilidade 
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e, obter cuidado para si passa a ser mais urgente e prioritário do que proporcionar cuidados 

aos outros (Kunce & Shaver, 1994). Neste caso, esse potencial cuidador pode estar tão 

focado na sua própria vulnerabilidade, que não é capaz de aceder aos recursos mentais 

necessários para responder de forma sensível às necessidades dos outros. Só quando é 

alcançado um determinado grau de segurança é que a pessoa consegue percecionar os 

outros não só como fontes de segurança, mas também como seres humanos que precisam 

e merecem conforto e apoio (Mikulincer, Gillath, & Shaver, 2002). Este sentimento de 

segurança permite que a pessoa dê menos atenção às suas necessidades e se foque nas 

necessidades do outro (Mikulincer & Shaver, 2007). A segurança da vinculação não ativa 

diretamente os comportamentos de caregiving, mas proporciona a base psicológica para a 

empatia e a ajuda altruísta, que não são dificultadas pelo sofrimento dos outros ou 

ameaçada pela interdependência envolvida no caregiving (Collins & Feeney, 2000; 

Mikulincer et al., 2005). Deste modo, espera-se que as duas formas de vinculação insegura 

– ansiosa e evitante – tenham implicações diferentes para o cuidar. 

A propósito da relação entre a vinculação e o caregiving, Shaver, Mikulincer, Gros, 

Stern e Cassidy (2016) propuseram um modelo segundo o qual a influência da vinculação 

sobre o caregiving ocorre, sobretudo através de dois mecanismos: um de natureza 

emocional – capacidade de regulação emocional –, e outro de natureza cognitiva – MID. A 

regulação emocional tem sido apontada como uma competência fundamental para cuidar 

(Trommsdorff, Friedlmeier, & Mayer, 2007), na medida em que permite que o indivíduo 

reconheça e responda ao stress do outro sem ficar perturbado e desorganizado por esse 

stress. Além disso, a autorregulação emocional está associada à empatia e ao 

comportamento pro-social (Eisenber, 2000; Eisenberg & Fabes, 1990). Por seu lado, a 

capacidade de regulação emocional está fortemente associada à vinculação, no sentido 

em que esta capacidade decorre das experiências repetidas com cuidadores que foram 

capazes de regular o stress e perturbação da criança. Deste modo, indivíduos seguros têm 

mais capacidade de regular a sua ativação emocional (Leerkes & Wong, 2012; Mikulincer 

& Shaver, 2016; Mikulincer, Shaver & Pereg, 2003). Quanto ao aspeto cognitivo, através 

de repetidas experiências com o cuidador, a criança desenvolve representações mentais 

acerca (1) do self – até que ponto o próprio é merecedor de cuidados e eficaz na solicitação 

dos mesmos, (2) dos outros – até que ponto os outros são pessoas disponíveis e 

responsivas quando o próprio precisa de ajuda e (3) do mundo – até que ponto o mundo é 

um lugar seguro. Estes MID vão ser a base sobre a qual vão ser construídos os MID do 

caregiving. No entanto, o mecanismo através do qual o modelo dos outros como 

cuidadores se torna integrado num modelo do self como cuidador ainda não foi clarificado 

(Shaver et al., 2016). Assim, de acordo com Shaver e cols. (2016), as diferenças 

interindividuais ao nível do caregiving decorrem da ação dos MID e da capacidade de 
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regulação emocional desenvolvidas no contexto das relações de vinculação precoces. Daí 

que, a segurança da vinculação, ao estar associada quer a mais capacidade de regulação 

emocional quer a MID da vinculação e do caregiving mais positivos, seja fundamental para 

o funcionamento ótimo do sistema de caregiving. Além disso, os indivíduos seguros tiveram 

experiências de cuidado adequadas com figuras de vinculação sensíveis e responsivas 

que forneceram um modelo que estes indivíduos reproduzem quando se encontram no 

papel de cuidadores (Hazan & Shaver, 1987). Uma vez que se sentem mais confortáveis 

com a intimidade e a interdependência, eles permitem que as outras pessoas se 

aproximem para pedir ajuda e expressem sentimentos de vulnerabilidade (Hazan & Shaver, 

1987). E a confiança que têm nos outros permite-lhes construir representações dos outros 

como merecedores de ajuda, enquanto os modelos positivos sobre si mesmos lhes 

permitem confiar nas suas capacidades para lidarem com as necessidades dos outros, 

enquanto regulam a sua própria ativação emocional.  

Quanto à vinculação ansiosa, embora estes indivíduos possam ter algumas 

qualidades necessárias para cuidar (como vontade de expressar emoções, conforto com a 

intimidade e a proximidade física), eles apresentam défices ao nível da autorregulação que 

os tornam vulneráveis à manifestação de stress dos outros, e isto interfere com a 

capacidade de cuidarem de forma sensível e responsiva. O seu foco nas próprias 

preocupações interfere negativamente com a capacidade de se focarem no sofrimento e 

necessidades dos outros. Além disso, a falta de confiança em si próprios dificulta o assumir 

do papel de cuidador (Mikulincer & Shaver, 2007). Os ansiosos têm também tendência 

para ver no caregiving uma oportunidade para satisfazerem as suas próprias necessidades 

de proximidade e aceitação, o que resulta, frequentemente, num cuidado intrusivo e 

insensível às necessidades do outro (Collins et al., 2010).   

A vinculação evitante está associada a desconforto com a proximidade em relação 

aos outros e ao evitamento de situações que interfiram com a independência pessoal, o 

que interfere negativamente com o caregiving. O seu desconforto com as expressões de 

necessidade e dependência dos outros pode levá-los a afastar-se dessas pessoas. Estes 

indivíduos procuram desvincular-se emocional e fisicamente de quem precisa de ajuda, 

podem sentir-se superiores àqueles que se mostram vulneráveis ou perturbados, ou 

mostrar desdém em vez de preocupação empática (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Para além dos MID e da capacidade de regulação emocional, a investigação tem 

sugerido que outros fatores interferem na capacidade de cuidar (responder de modo 

sensível às necessidades do outro), os quais decorrem ou estão associados à vinculação. 

Estes fatores são, sobretudo, motivações (motivações de natureza altruísta ou egoísta para 

apoiar o outro), competências (conhecimento sobre como cuidar do outro) e recursos 

(como o autofoco) (Feeney & Collins, 2001, 2003; Feeney, Collins, VanVleet, & Tomlinson, 
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2013). Assim, os indivíduos com vinculação evitante não são responsivos porque não têm 

conhecimento sobre o modo como devem cuidar dos outros, não desenvolveram uma 

orientação pró-social para os outros, nem um sentido de relação, proximidade, 

compromisso e confiança (Feeney & Collins, 2001) e quando ajudam os outros fazem-no 

com uma motivação de natureza egoísta (Feeney & Collins, 2003). Os indivíduos com 

vinculação ansiosa não têm confiança nos outros e quando os ajudam apresentam 

motivações tanto de natureza egoísta como altruísta – preocupam-se com o bem-estar do 

outro, mas também querem obter o seu conforto ou fazer com que o outro dependa deles 

(Feeney & Collins, 2003). 

A evidência empírica acerca do funcionamento do sistema de caregiving e da sua 

associação ao sistema de vinculação centra-se, sobretudo na infância, ao nível da relação 

parental e, na idade adulta nas relações íntimas. No entanto, centraremos a nossa revisão, 

sobretudo, nas relações adultas. 

Relativamente à infância, Ainsworth e cols. (1978) foram os primeiros a recolher 

evidência empírica acerca da relação entre o caregiving materno sensível e a vinculação 

da criança. A partir deste trabalho, a maioria da investigação sobre o caregiving na infância 

tem-se centrado na transmissão intergeracional da vinculação de progenitores para filhos, 

sendo esta transmissão mediada pelo caregiving parental (Feeney & Woodhouse, 2016). 

De modo geral, tem-se verificado (1) uma associação robusta entre as representações da 

vinculação adulta e a vinculação da criança, (2) uma associação significativa entre as 

representações da vinculação adulta e a sensibilidade e (3) uma associação significativa, 

mas moderada entre a sensibilidade e a vinculação da criança (B. C. Feeney & 

Woodhouse, 2016).  

Quanto à investigação acerca dos preditores da qualidade do caregiving parental, 

esta tem mostrado que tanto as representações da vinculação no adulto, avaliadas pela 

Adult Attachment Interview, como o estilo de vinculação avaliado através de instrumentos 

de autorrelato são um forte preditor da qualidade do caregiving (Crowell & Feldman, 1988, 

1991; Rholes, Simpson, & Blakely, 1995). Para além da vinculação, outros factores 

relacionados com o estado mental dos progenitores têm sido considerados preditores do 

caregiving: (1) reflective functioning (funcionamento reflexivo) – capacidade de o progenitor 

ter sempre em consideração os seus estados mentais e os dos filhos (emoções, 

pensamentos, intenções e desejos) e associar o conhecimento desses estados mentais ao 

comportamento dos filhos, (2) mind-mindedness – predisposição do progenitor para tratar 

o seu filho como um indivíduo com capacidade de pensar, em vez de simplesmente como 

uma criatura com necessidades que é preciso satisfazer; (3) objetivos orientados para a 

criança (Feeney & Woodhouse, 2016).  
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No âmbito das relações íntimas adulta, a investigação é já extensa. Uma das 

preocupações na investigação sobre o caregiving nas relações adultas foi a de criar 

instrumentos ou procedimentos de avaliação específicos. Neste sentido, partindo da 

suposição de que a vinculação e o caregiving se desenvolvem reciprocamente a partir dos 

mesmos MID subjacentes, Kunce e Shaver (1994) adaptaram uma série de conceitos 

relacionados com o caregiving na infância às relações adultas e descreveram quatro 

dimensões de caregiving: (1) sensibilidade (capacidade para perceber e interpretar sinais 

de necessidade e para lhes responder adequadamente), (2) proximidade (conforto com a 

proximidade física e vontade para estar psicológica e fisicamente disponível), (3) controlo 

(estilo dominador que não respeita os processos de resolução de problemas e de tomada 

de decisão do outro) e (4) cuidado compulsivo (tendência para se envolver excessivamente 

nos problemas dos outros e para ser superprotetor, tornando-se muitas vezes 

sobrecarregado pela extrema identificação com os problemas do outro). Com base nestas 

categorias, Kunce e Shaver (1994) identificaram diferenças no caregiving em função da 

vinculação, o que confirmou a hipótese de que os dois constructos estão teoricamente e 

empiricamente associados. Deste modo, indivíduos seguros manifestavam padrões de 

caregiving mais positivos, pautados por sensibilidade e proximidade; indivíduos 

preocupados/ansiosos mostravam proximidade e cuidado compulsivo, mas baixa 

sensibilidade e cooperação; o caregiving dos indivíduos evitantes caracterizava-se por 

pouca sensibilidade, proximidade e ausência de cuidado compulsivo; indivíduos 

amedrontados (fearful) cuidavam compulsivamente, sem proximidade e sem sensibilidade.  

Posteriormente, estes resultados foram replicados por Braun, Hales, Gilad, 

Mikulincer, Rydall e Rodin (2012), num estudo com casais, em que um dos membros estava 

diagnosticado com cancro. Contudo, neste estudo, as quatro dimensões foram agrupadas 

em duas escalas: uma baseada na preocupação empática e autêntica pelo outro, 

constituída pelas dimensões proximidade e sensibilidade e outra baseada nas próprias 

necessidades e stress do cuidador, constituída pelas dimensões controlo e cuidado 

compulsivo. Assim, tal como no estudo de Kunce e Shaver (1994), a vinculação evitante 

mostrou-se negativamente associada à proximidade e à sensibilidade e positivamente 

associada ao controlo, enquanto a vinculação ansiosa estava associada ao caregiving 

compulsivo.  

Também os estudos que se baseiam em procedimentos de observação da díade 

mostram resultados no mesmo sentido: indivíduos com elevada segurança ao nível da 

vinculação ofereciam, espontaneamente, mais conforto e proteção ao parceiro que tinha 

sido exposto a um procedimento indutor de ansiedade (Collins & Feeney, 2000; Fraley & 

Shaver, 1998; Rholes, Simpson, & Orina, 1999; Simpson, Rholes, & Nelligan, 1992; 

Simpson, Rholes, Orina, & Grich, 2002). O mesmo acontece com estudos que avaliam a 
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vinculação através de instrumentos de autorrelato, os quais mostram que indivíduos 

seguros são mais responsivos às necessidades do parceiro íntimo (Carnelley, 

Pietromonaco, & Jaffe, 1996).  

A investigação com casais (married couples) tem-se também focado nas 

motivações para (não) cuidar subjacentes à vinculação, quer do cuidador, quer do cônjuge 

cuidado. Deste modo, cuidadores inseguros (quer ansiosos, quer evitantes) não cuidavam 

por amarem o cônjuge ou gostarem de ajudar, mas sim movidos por motivos de natureza 

egoísta. Contudo, o padrão específico de motivação difere entre as duas formas de 

insegurança: enquanto os cuidadores ansiosos cuidam para manterem o cônjuge, para se 

ligarem emocionalmente a ele e evitarem que este seguisse os seus próprios objetivos, os 

cuidadores evitantes cuidam porque reconhecem necessidades no parceiro e procuram 

assim evitar consequências negativas. Quanto aos motivos para não cuidarem, estes são 

coerentes com os anteriores: quando decidiam não cuidar, os cuidadores ansiosos faziam-

nos por avaliarem negativamente o cônjuge, por se sentirem ameaçados relativamente ao 

facto de o cônjuge ter objetivos independentes e por considerarem que não tinham 

competência e recursos suficientes para cuidarem; os cuidadores evitantes optavam por 

não cuidar por se sentirem desconfortáveis com a tarefa, por considerarem também não 

ter recursos nem competências e por considerarem o cônjuge demasiado dependente e 

difícil (Feeney et al., 2013).  

Ainda no âmbito das relações de casal, Feeney e Hohaus (2001) sugerem que tanto 

os estilos de vinculação como as dimensões específicas da vinculação fornecem 

informação importante sobre as diferenças individuais nos cuidados proporcionados pelos 

membros do casal. Em termos de estilos de vinculação, esposas preocupadas referiam 

mais sentimentos negativos em relação ao cuidado que proporcionavam, enquanto 

esposas evitantes não proporcionavam todos os cuidados necessários, sendo que, por 

vezes, não desencadeavam qualquer ação para ajudar os maridos, usavam estratégias de 

coping pouco construtivas (não procuravam apoio e o coping não era focado no problema), 

e usavam um tom negativo ou depreciativo ao descreverem as necessidades de cuidado 

dos maridos. Também esposas com estilo de vinculação amedrontado (fearful) usavam 

estratégias de coping pouco adequadas e consideravam que o cuidar conduzia a 

problemas relacionais contínuos. Em termos de dimensões da vinculação, o conforto com 

a proximidade está associado à procura de apoio e à aceitação das necessidades da 

esposa (nos maridos), à satisfação com o cuidado proporcionado (nas esposas), a um 

cuidado responsivo e à perceção dos efeitos positivos deste no casamento (em ambos os 

cônjuges). A ansiedade perante as relações estava associada a um coping pouco focado 

nos problemas e a mais evitamento (nas esposas), a menos aceitação das necessidades 

do outro e a um cuidado pouco responsivo (em ambos os cônjuges).  
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As respostas de caregiving dos adultos nas relações íntimas refletem a qualidade 

das experiências de cuidados com múltiplos cuidadores. Neste sentido, Julal e Carnelley 

(2012) analisam o modo como as experiências de cuidado com os progenitores e com o 

parceiro íntimo moldam padrões de caregiving nas relações íntimas. Deste modo, as 

representações de cuidado materno e paterno influenciam o caregiving nas relações 

íntimas, quer diretamente, quer indiretamente através da representação dos cuidados do 

cônjuge. Ou seja, os indivíduos podem procurar cuidados junto dos cônjuges que são 

semelhantes, na sua natureza, àqueles que recebiam dos pais, o que, por seu lado, conduz 

a que proporcionem cuidados da mesma forma, o que sugere que os estilos de caregiving 

podem ser transmitidos intergeracionalmente.  

O processo de caregiving é diádico e, por isso, pode ser afetado não só pela 

vinculação do cuidador, como pela da pessoa que recebe os cuidados. A capacidade da 

pessoa que recebe os cuidados para comunicar as suas necessidades e a sua vontade de 

aceitar o cuidado e o apoio que lhe é dado podem influenciar a forma como o cuidador 

cuida (Mikulincer & SHaver, 2007). De modo geral, os indivíduos seguros procuram apoio 

instrumental e emocional quando necessitam (Collins & Feeney, 2000; Simpson et al., 

1992), percecionam os cuidadores como fontes de apoio e de conforto e apreciam o 

cuidado recebido (Simpson, Winterheld, Rholes, & Orina, 2007). Deste modo, cuidar de 

pessoas com vinculação segura pode ser mais fácil e recompensador e pode induzir 

padrões de cuidado mais sensíveis e próximos do que cuidar de pessoas com vinculação 

insegura (Feeney & Hohaus, 2001). 

Os indivíduos com vinculação evitante, que preferem confiar em si próprios e 

afastar-se da dependência interpessoal e da proximidade emocional, têm maior propensão 

para rejeitar as tentativas de cuidado e de frustrar os esforços dos cuidadores para 

cuidarem (Mikulincer & Shaver, 2007). Os cuidadores destes indivíduos não sentem 

vontade de se ligarem ao cônjuge e consideram-no pouco recetivo, o que os leva a não 

cuidarem ou a cuidarem pouco (Feeney et al., 2013) 

Os indivíduos com vinculação ansiosa, que desejam proximidade a todo o custo, 

mas que duvidam da sua capacidade para serem aceites, têm tendência para serem 

excessivamente dependentes e exigentes e para se sentirem insatisfeitos com o cuidado 

que recebem, independentemente da quantidade e qualidade do mesmo. Como resultado, 

podem sobrecarregar o cuidador e despoletar nele elevados níveis de stress (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Neste contexto, Pistole (1994) descreve um padrão de “exigência-

afastamento”, em que as exigências emocionais e os pedidos exagerados de proximidade 

e apoio dos indivíduos com vinculação ansiosa podem levar ao afastamento e rejeição dos 

cuidadores, que é o oposto do que eles desejam. Os cuidadores destes indivíduos, quando 

cuidam, fazem-no para evitarem consequências negativas e não por amor ou por vontade 
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de ajudar; por vezes não cuidam, ou falham em proporcionar uma base segura adequada 

por considerarem o cônjuge demasiado difícil e dependente (Feeney et al., 2013). Deste 

modo, os cuidadores têm uma visão mais negativa acerca dos seus cônjuges, o que os 

leva a não proporcionarem todos os cuidados de que o indivíduo necessita, a serem menos 

responsivos e a sentirem-se mais insatisfeitos com o seu papel (Feeney & Hohaus, 2001).  

O estudo de Braun e colaboradores (2012), com casais em que um dos cônjuges 

sofre de cancro, mostra resultados peculiares no que se refere aos pacientes evitantes. 

Especificamente, os cuidadores destes pacientes adotavam padrões de cuidado 

compulsivo, apesar do afastamento do paciente, ao contrário dos cuidadores de indivíduos 

ansiosos cujo caregiving era menos compulsivo. Estes resultados podem decorrer da 

própria particularidade do estudo e estar relacionados com o facto de os cuidadores de 

indivíduos evitantes quererem cuidar, por saberem que sofrem de uma doença que pode 

exigir cuidados, independentemente de estes serem ou não procurados.  

Em conjunto, os resultados da investigação sobre a vinculação e o caregiving nas 

relações íntimas têm implicações para as decisões relacionadas com o cuidado informal 

ou formal. Os indivíduos diferem na sua disponibilidade para cuidar de um cônjuge ou 

parceiro dependente e, aqueles cujos estilos de vinculação e de caregiving resultam num 

caregiving que é considerado pesado e insatisfatório têm menos probabilidade de assumir 

este papel ou de permanecer nele (Feeney & Hohaus, 2001).  

Para além das relações íntimas, o estudo da vinculação e do caregiving tem-se 

estendido a relações não íntimas, com pares, a relações com desconhecidos e a 

experiências mais gerais, como o voluntariado.  

Embora com um padrão diferente nas relações íntimas, a vinculação está associada 

ao caregiving nas relações não íntimas, com os pares. Assim, indivíduos evitantes são 

menos responsivos com os pares do que com os cônjuges, enquanto os indivíduos 

ansiosos, apesar de assumirem um caregiving mais compulsivo nas relações conjugais, o 

mesmo não acontece nas relações com os pares. Relativamente a esta última associação, 

ela pode ser explicada com o facto de os indivíduos ansiosos adotarem um estilo de 

caregiving compulsivo como estratégia para manterem a relação romântica, na medida em 

que os cônjuges podem funcionar como figuras de vinculação, e optarem por despender 

menos energia a cuidar compulsivamente dos pares, pois estes provavelmente não 

evoluirão para figuras de vinculação (Julal & Carnelley, 2012). 

A influência da vinculação no caregiving em relações íntimas e não íntimas também 

tem sido estudada com procedimentos específicos, como é o caso da indução da 

segurança da vinculação através de técnicas de priming. Neste sentido, em cinco estudos, 

e usando várias técnicas de priming e instrumentos de avaliação, em diferentes situações 

de necessidade, em relação a pessoas próximas e desconhecidas, Mikulincer, Gillath, 
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Halevy, Avihou, Avidan e Eshkoli (2001) concluíram que a segurança da vinculação leva a 

pessoa a reagir às necessidades dos outros com respostas mais empáticas e com menos 

stress. Por outro lado, indivíduos com vinculação ansiosa mostravam níveis elevados de 

stress na reação ao sofrimento e necessidades dos outros.  

Estes resultados são confirmados pela investigação posterior que procura colmatar 

as limitações destes últimos estudos, especificamente, considerar o atual comportamento 

de ajuda e não só o autorrelato desse comportamento, estender os resultados a outras 

culturas (América e Israel) e considerar as motivações subjacentes às respostas de ajuda 

(Mikulincer et al., 2005). Nestes estudos, a segurança da vinculação, induzida por priming, 

conduziu a maior compaixão e vontade de ajudar a pessoa em sofrimento, a vinculação 

evitante estava associada a menos compaixão e vontade de ajudar e, a vinculação ansiosa 

estava consistentemente associada a elevados níveis de stress que não se traduziam em 

comportamento efetivo de ajuda. Além disso, enquanto os indivíduos seguros cuidavam na 

ausência de motivações de natureza egoísta, os indivíduos evitantes e ansiosos faziam-no 

com essa motivação, especificamente, para reduzirem o mal-estar pessoal. 

Estendendo o caregiving a dimensões mais globais, Gillath, Shaver, Mikulincer, 

Nitzberg, Erez, e VanIJzendoorn (2005) analisaram a associação entre o estilo de 

vinculação e o voluntariado. Nos dois estudos, realizados em três países (Israel, Holanda 

e Estados Unidos), concluíram que a insegurança da vinculação estava negativamente 

correlacionada com as atividades de voluntariado e positivamente correlacionada com 

motivos egoístas para fazer voluntariado.  

Estes resultados e aqueles obtidos com estudos envolvendo pessoas não íntimas 

e desconhecidas sugerem que o funcionamento do sistema de caregiving pode abarcar 

pessoas que não pertencem à rede relacional do indivíduo e que a segurança da 

vinculação pode facilitar a atitude empática em relação às mesmas. Embora a função 

biológica do sistema de caregiving seja promover a sobrevivência dos descendentes, o que 

faz com que ele seja mais fortemente ativado face a pessoas com quem se mantêm 

relações próximas, o funcionamento regular deste sistema em ambientes favoráveis e 

promotores de segurança pode transformar a empatia, a compaixão e a ajuda altruístas 

em competência e orientações facilmente acessíveis, que podem ser contextualmente 

ativadas pela presença de uma pessoa em sofrimento, mesmo tratando-se de uma pessoa 

estranha ao indivíduo. Ou seja, aquilo que começa por ser uma tendência para cuidar de 

figuras específicas, pode transformar-se e generalizar-se numa disposição aplicada em 

larga escala.  

Recentemente, na sequência da constatação de um gap ao nível de instrumentos 

de avaliação de caregiving, Reizer e Mikulincer (2007) desenvolveram uma escala que 

avalia os MID globais do caregiving, ou seja, a forma como os indivíduos representam o 
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caregiving, independentemente da relação ou do contexto. Assim, ao longo de cinco 

estudos, e com uma amostra constituída por participantes com idades compreendidas 

entre os 17 e os 77 anos (exceto no Estudo 5, cujos participantes eram casais entre os 22 

e os 38 anos) construíram e validaram a Mental Representation of Caregiving Scale 

(MRCS). Esta consiste numa escala de autorrelato que avalia três dimensões das 

representações do caregiving: modelos do self como cuidador, modelos dos outros como 

merecedores de cuidados e motivações para cuidar. Os itens estão organizados em 5 

factores que vão de encontro às seguintes dimensões: (1) capacidade percebida para 

reconhecer as necessidades dos outros, (2) capacidade percebida para proporcionar ajuda 

adequada, (3) avaliação dos outros como merecedores de cuidados, (4) motivações de 

natureza altruísta e (5) motivações de natureza egoísta (self-focused). Para além da 

validação da escala, os autores analisaram a relação entre as dimensões da MRCS e a 

vinculação, tendo verificado que a vinculação evitante estava associada a menos 

capacidade percebida para reconhecer as necessidades dos outros e para proporcionar 

ajuda adequada e a menos avaliação dos outros como merecedores de ajuda e que a 

vinculação ansiosa estava associada a mais motivações de natureza egoísta para ajudar 

e menos capacidade percebida para reconhecer as necessidades dos outros. Debruçaram-

se também sobre a relação com outros constructos como empatia, controlo emocional, 

autotranscendência, e com expectativas e atitudes face à parentalidade. De modo geral, 

os resultados mostraram que representações positivas do caregiving estão associadas a 

mais preocupação empática, maior capacidade de tomar a perspetiva do outro, maior 

capacidade de controlo emocional, maior tendência para a proximidade, interdependência 

e responsabilidade pessoal pelo bem-estar dos outros e mais valores relacionados com a 

preocupação pelo bem-estar dos outros. No que se refere à parentalidade, as mesmas 

representações estavam associadas a maior desejo em ter filhos, a sentimentos positivos 

em relação à parentalidade e a mais expectativas de autoeficácia.  

De modo geral, a investigação tem mostrado que o sentimento de segurança reduz 

as preocupações autocentradas, libertando recursos internos e redistribuindo a atenção 

para responder às necessidades dos outros. Para além desta transferência de recursos, 

outros três mecanismos podem contribuir para a empatia, compaixão e ajuda altruísta: (1) 

as pessoas seguras sentem-se confortáveis com a proximidade e com a interdependência, 

(2) a vinculação segura disponibiliza representações mentais de pessoas cuidadoras e 

disponíveis, o que pode facilitar a construção de uma imagem dos outros como sendo 

merecedores de simpatia e compaixão, motivando a pessoa a proporcionar conforto e 

apoio, e (3) a segurança da vinculação assenta em modelos positivos do self que podem 

sustentar o sentimento de controlo e de confiança na capacidade para responder ao 

sofrimento dos outros (Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer et al., 2001; 
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Mikulincer et al., 2005). Consequentemente, uma pessoa proporciona uma base segura 

quando encoraja e, simultaneamente, não é intrusiva, durante a exploração e quando está 

disponível nos momentos em que é necessária ajuda para enfrentar obstáculos (Feeney & 

Thrush, 2010). Os indivíduos com vinculação segura tendem a proporcionar cuidador e 

apoio de forma sensível, cooperativa e calorosa (Feeney, 1996; Feeney & Collins, 2001; 

Feeney & Hohaus, 2001; Kunce & Shaver, 1994).  

Por outro lado, ambas as formas de vinculação insegura impedem proporcionar o 

apoio responsivo característico da base segura: a vinculação ansiosa está associada a 

menor encorajamento para a exploração e a maior interferência, enquanto a vinculação 

evitante está associada a falta de disponibilidade durante a exploração (Feeney & Thrush, 

2010).  

Quanto às pessoas com estilo de vinculação ansioso, as suas estratégias de 

regulação afetiva pouco eficazes – ruminação mental de preocupações autofocadas, 

atenção hipervigilante a potenciais fontes de ameaça e de sofrimento (Mikulincer & Florian, 

2001) – podem ser ativadas após a exposição ao sofrimento dos outros e podem explicar 

as suas reações. Estas estratégias podem ativar preocupações autofocadas e resultar no 

aumento de perturbação e dirigir excessivamente o foco atencional para o sofrimento dos 

outros, tornando estas pessoas mais vulneráveis a essa situação (Mikulincer et al., 2001). 

Deste modo, apesar de os indivíduos com vinculação ansiosa ansiarem fortemente por 

proximidade e intimidade, tendem a cuidar e a apoiar de uma forma mais autofocada do 

que sensível às necessidades dos outros (Collins & Read, 1994; Monin, Schulz, Feeney, & 

Clark, 2010). Também têm maior propensão para se sentirem sobrecarregados pelo stress 

e, consequentemente, para cuidarem de forma compulsiva (Collins & Read, 1990; Kunce 

& Shaver, 1994).  

A vinculação evitante envolve uma atitude de desligamento em relação ao 

sofrimento dos outros (um distanciamento cognitivo-afetivo defensivo em relação a todas 

as fontes de stress, sobretudo aquelas que envolvem contacto íntimo e expressões de 

vulnerabilidade) e uma falta de preocupação em relação ao bem-estar dos outros 

(Mikulincer, Gillath, Sapir-Lavid, Yaakobi, Arias, Tal-Aloni, & Bor, 2003). Deste modo, a 

vinculação evitante está associada a falta de sensibilidade e de proximidade (Westmaas & 

Silver, 2001) e a um estilo de caregiving mais controlador (Kunce & Shaver, 1994). Além 

disso, os evitantes têm pontuações mais baixas em diversas medidas de reações pro-

sociais às necessidades dos outros: mostram menos preocupação empática, menos 

propensão para adotar a perspetiva das pessoas em sofrimento (Corcoran & Mallinckrodt, 

2000), menos comunicação com os outros e menos vontade de assumir a responsabilidade 

pelo bem-estar dos outros (Collins & Read, 1990). Também são menos cooperantes e 

orientados para os outros (Hawley, Shorey, & Alderman, 2009), têm menos propensão para 
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oferecer ajuda a pessoas que precisam (Bailey, McWilliams, & Dick, 2012) e são menos 

sensíveis a transgressões morais que podem prejudicar outras pessoas (Albert & Horowitz, 

2009).  

 

Em suma, o funcionamento do sistema de caregiving reflete o funcionamento do 

sistema de vinculação, pelo que diferenças ao nível da vinculação se traduzem em 

diferentes perceções sobre o próprio enquanto cuidador, o outro enquanto merecedor de 

cuidados e sobre a relação que se estabelece entre ambos, em diferentes motivações para 

cuidar e padrões de cuidados. 

Tendo analisado o funcionamento do sistema de caregiving e as suas diferentes 

expressões no contexto dos cuidados na infância, nas relações amorosas, em relações 

não íntimas e no contexto do voluntariado, debruçar-nos-emos, de seguida, sobre a 

dinâmica entre a vinculação e os cuidados na relação entre filhos adultos e progenitores 

envelhecidos – cuidados filiais.  

 

3. Vinculação e cuidados na relação entre filhos adultos e progenitores 

 

3.1. Vinculação na relação filhos adultos-progenitores envelhecidos 

 

Embora a vinculação tenha sido muito estudada, numa primeira fase, para explicar 

a relação da criança com os seus progenitores ou cuidadores, e posteriormente para 

compreender as relações íntimas na adolescência e início da vida adulta, recentemente 

começou a haver interesse em aplicar a teoria às relações na meia-idade e na velhice. Este 

crescente interesse pelas questões da vinculação na velhice está patente na publicação 

da edição especial da revista Attachment & Human Development (2004, vol. 6, no.4), 

dedicada a esse tema e da terceira edição do Handbook of Attachment (Cassidy & Shaver, 

2016).  

A suposição subjacente à aplicação da teoria da vinculação às relações da vida 

adulta entre progenitores e filhos é que a vinculação entre o filho e o progenitor permanece 

ao longo da vida, com base nos MID desenvolvidos na infância. Apesar desta suposição 

teórica, a nível empírico é necessária mais investigação sobre as relações de vinculação 

entre progenitores e filhos adultos, de modo a esclarecer se estas relações continuam a 

ser relações de vinculação. 

Relativamente a esta questão, há duas posições. Por um lado, defende-se que à 

medida que a criança cresce em conhecimento e autonomia, a vinculação em relação ao 

progenitor desvanece gradualmente, o que se torna mais claro na transição da 

adolescência para a idade adulta (Weiss, 1982). A posição alternativa é que tal vinculação 
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permanece ao longo da vida, embora de uma forma diferente (Krause & Haverkamp, 1996). 

De facto, segundo Bowlby (1979), a vinculação em relação ao progenitor não acaba na 

infância ou adolescência, mas persiste ao longo da vida, juntamente com os sistemas 

comportamentais de exploração e proteção, com ela relacionados. Uma vez que a 

vinculação se refere a uma ligação emocional ou afetiva entre duas pessoas, que 

compreende a identificação e o desejo de estar com a pessoa, ela representa um estado 

interno ao indivíduo que pode ser inferido a partir de uma propensão consistente ao longo 

do tempo para procurar proximidade e contacto com a figura de vinculação, mesmo que os 

atuais comportamentos de procura de proximidade só surjam ocasionalmente ou não se 

verifiquem durante períodos alargados de tempo (Ainsworth, 1982).  

Dentro desta segunda perspetiva, a questão que se coloca é então de que modo é 

que a vinculação em relação ao progenitor é mantida, ao longo do tempo e 

independentemente da distância geográfica? 

A resposta a esta questão assenta no pressuposto de que a propensão para a 

procura de proximidade e de contacto permanece ao longo da vida, contudo ela varia na 

forma e na intensidade (Bowlby, 1979, 1980). Ora, se na infância o restabelecimento da 

felt security se dá pela proximidade e contacto físico com a figura de vinculação, ao longo 

da vida, ela restabelece-se, progressivamente, a um nível mais simbólico. Isto acontece na 

sequência do conflito que vai ocorrendo, à medida que a criança se desenvolve, entre o 

desejo pela proximidade física em relação à figura de vinculação e a separação exigida 

pelo processo de socialização. Na resolução deste conflito, a criança aprende a sentir a 

proximidade e o contacto a um nível simbólico, de modo que a vinculação pode ser mantida 

e os comportamentos de vinculação podem ocorrer, apesar da distância geográfica. Este 

funcionamento simbólico é possível devido ao desenvolvimento cognitivo.  

Deste modo, a identificação com o progenitor é o mecanismo através do qual a 

representação simbólica é usada para estabelecer a proximidade e o contacto, a um nível 

psicológico. Ao identificar-se com o progenitor, ou seja, ao assumir as suas características 

e ao incorporá-las na sua própria personalidade, o filho consegue simbolizar mentalmente 

um determinado grau de proximidade e de contacto, restabelecendo assim o sentimento 

de segurança. Deste modo, a vinculação pode então ser mantida, na ausência dos 

comportamentos de vinculação típicos da infância, o que é corroborado por Cicirelli (1983b) 

– “for adults attachment can be defined as the propensity or tendency for psychological 

closeness and contact, although this tendency may be only intermittently reinforced with 

physical closeness and contact” (p. 816).  

Contudo, os comportamentos de vinculação continuam a ser manifestados ao longo 

da vida, sobretudo em alturas de stress, doença ou ameaça. Em situações de stress como 

o nascimento dos filhos, divórcio, desemprego, dificuldades económicas, o filho adulto 
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pode recorrer ao progenitor envelhecido para obter ajuda instrumental, financeira, 

conselhos, compreensão e apoio emocional (Blieszner & Mancini, 1987; Cicirelli, 1980), 

sendo que os seus comportamentos de vinculação se concretizam em proximidade 

residencial em relação aos progenitores, visitas periódicas, telefonemas, cartas, 

mensagens, e-mails, entre outros.  

Assim, segundo Cicirelli (1983b) “attachment behavior in adulthood is defined as a 

class of behaviors including the interaction of communication over distance to maintain 

psychological closeness and contact, in addition to periodic returns to the parent to re-

establish physical closeness and contact” (p. 816).  

A nível empírico, há estudos que realmente apontam no sentido da continuidade da 

vinculação aos progenitores ao longo da vida, mostrando que a maioria dos filhos adultos 

se sente próximo ou muito próximo dos seus progenitores envelhecidos, enquanto apenas 

uma pequena percentagem não se sente próximo dos seus pais e nenhum se sente dessa 

forma em relação às mães (Cicirelli, 1981). Além disso, a evidência sugere que os pais 

continuam a funcionar como base segura e refúgio de proteção para os filhos, mesmo na 

vida adulta, na medida em que proporcionam apoio emocional e instrumental (Levitt, 1991; 

Spitze & Logan, 1992). Também quando os progenitores morrem, a intensidade e duração 

do processo de luto suporta a importância da vinculação entre os filhos de meia-idade e os 

progenitores (Ainsworth, 1989; Cicirelli, 1991). De facto, as experiências passadas 

relacionadas com a vinculação, a separação e a perda parecem influenciar o modo como 

os filhos reagem à perda (Parkes, 1991).  

Apoiando a hipótese de que a qualidade das relações precoces entre progenitores 

e filhos constrói MID que persistem ao longo do tempo, Pearson, Cowen, Cowen e Cohn 

(1993) encontraram um grau de continuidade significativo entre as recordações das 

experiências precoces e os relatos sobre a qualidade das relações atuais. No mesmo 

sentido, Whitbeck, Simons e Conger (1991), que investigaram a influência das relações 

precoces pais-filhos nas mesmas relações atuais, verificaram que adultos que recordavam 

experiências de rejeição pelos progenitores, na infância, tinham menos probabilidade de 

referir relações próximas com os seus progenitores envelhecidos.  

Também os estudos acerca da “fixação parental” em idosos com demência apoiam 

a ideia de que a vinculação aos pais persiste ao longo da vida. Neste âmbito, Miesen (1993) 

sugeriu que a fixação aos pais, enquanto crença de que os progenitores estão vivos, 

quando, na verdade, já morreram, consiste numa expressão da necessidade de se sentir 

protegido e seguro, propondo mesmo tratar-se de um comportamento de vinculação. 

Partindo desta ideia, criou um procedimento denominado Standard Visiting Procedure, para 

avaliar os comportamentos de vinculação e de fixação aos pais, em indivíduos 

institucionalizados que apresentavam demência. Os resultados obtidos mostraram que os 
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comportamentos de vinculação ocorriam com mais frequência nos indivíduos em fases 

iniciais de demência, durante as visitas de familiares e no momento de irem para a cama; 

a fixação aos pais ocorria mais frequentemente nos indivíduos em fases posteriores da 

demência. Na interpretação destes resultados, Miesen (1993) postulou que, ao diminuir os 

sentimentos de segurança e de proteção, a demência conduz à ativação dos 

comportamentos de vinculação, como forma de recuperar essa segurança. Mas com o 

agravar da demência, e com a consequente incapacidade para reconhecer pessoas e 

lugares familiares, tais comportamentos deixam de fazer sentido. Em relação à fixação aos 

pais, esta ocorre nas fases posteriores da demência, quando a segurança proporcionada 

pelos outros significativos deixa de ser possível e o sentimento de insegurança se torna 

permanente, como comportamento de vinculação, na medida em que, assumir os 

progenitores como estando vivos pode proporcionar algum sentimento de segurança. 

Posteriormente, estes resultados foram corroborados e alargados com a inclusão de novas 

variáveis, por Browne e Schlosberg (2005) e por Osborne, Stokes e Simpson (2010). 

Em suma, embora haja poucos estudos sistemáticos acerca da vinculação entre 

filhos adultos e progenitores envelhecidos, a investigação existente sugere que a ligação 

entre o progenitor e o filho adulto permanece efetivamente ao longo do ciclo de vida e 

desempenha um importante papel nas mesmas relações na vida adulta. De facto, mesmo 

quando o comportamento exploratório dos filhos os leva a sair de casa e a fixarem-se em 

diferentes lugares, a propensão para a proximidade e o contacto com a figura de vinculação 

permanece, embora agora possam ser alcançados ao nível simbólico. O filho adulto pode 

continuar a obter e experimentar sentimentos de conforto e segurança, representando, 

simbolicamente, o progenitor ausente, evocando memórias anteriores de proximidade, 

valores, objetivos, interesses partilhados. Esta representação simbólica de contacto é, 

periodicamente, reforçada pela comunicação direta com o progenitor através de visitas e 

telefonemas. Deste modo, a vinculação aos progenitores, na idade adulta, inclui não só o 

desejo de estar fisicamente próximo, mas também o desejo de estimular a proximidade 

através de pensamentos e imaginação (Cicirelli, 1991).  

Enquanto os pais permanecem razoavelmente saudáveis e com recursos, eles 

continuam a apoiar os filhos até à adultez tardia, funcionando como figuras de vinculação. 

No entanto, esta situação pode ser posta em causa ou assumir outros contornos, quando 

a fragilidade dos pais transparece à medida que envelhecem. Neste âmbito, pode 

especular-se que, se os pais se tornam demasiado frágeis para proporcionarem segurança 

emocional ou psicológica ao filho adulto, a base para manter a vinculação fica em causa. 

Assim, pode prever-se que a vinculação decline, quando o progenitor deixa de funcionar 

como fonte de segurança e de conforto para o filho, embora seja difícil determinar o 

momento a partir do qual tal acontece (Cicirelli, 1991). A nível empírico, há de facto 
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evidência que mostra que quando os progenitores estão deprimidos e deixam de ser 

capazes de proporcionar o apoio emocional que os filhos esperam da relação, a vinculação 

se torna menos intensa (Crose, 1994). No entanto, esta hipótese não se confirma 

totalmente, pois há evidência que a contraria, ao mostrar que os progenitores, mesmo 

frágeis e com demência, continuam a responder às necessidades de segurança emocional 

dos filhos, através de comportamentos e expressões de afeto (por exemplo, abraçam e 

dizem aos filhos que os amam) (Blieszner & Shifflett, 1989).  

Outra questão que se levanta no âmbito da vinculação aos progenitores 

envelhecidos é se a direção das trocas de apoio se inverte, à medida que estes mostram 

sinais de declínio e vulnerabilidade, no sentido de os filhos se assumirem, 

progressivamente, como figuras de suporte dos pais.  

Nesta linha de pensamento, surge a noção de proteção da figura de vinculação, 

que tem subjacente o desenvolvimento do comportamento de proteção ou cuidados, o qual 

é distinto, mas complementar ao comportamento de vinculação, na medida em que tem 

como objetivo preservar a existência ameaçada da figura de vinculação, e não apenas 

manter ou restabelecer a proximidade (Bowlby, 1979, 1980). Deste modo, embora o desejo 

e o comportamento de protecção da figura de vinculação se comecem a desenvolver na 

infância, eles intensificam-se na idade adulta, à medida que os progenitores mostram sinais 

crescentes de vulnerabilidade e fragilidade (Bowlby, 1979). De facto, à medida que os pais 

envelhecem e enfraquecem, a sua impermanência torna-se mais real para os filhos, o que 

os conduz a procurarem preservar ou adiar a perda da figura de vinculação e da ligação 

emocional que os une, através de comportamentos de ajuda e suporte (cuidados) que 

procuram garantir a segurança e o conforto dos progenitores (Cicirelli, 1991). Assim, “as 

vulnerability to loss the parent or other attachment figure through aging and death increases 

in late middle age, the adult child is motivated to protect the existence of the very person 

who continues to provide emotional security. Through caregiving and other forms of helping 

behavior, the adult child seeks to delay the loss of the parent for as long as possible. Thus 

a threat to attachment presented by the parent’s dependency arouses a motive to protect 

the attached figure that in turn elicits some form of helping or caregiving behavior. To 

conceive of helping or caregiving as a form of protective behavior is to imply a commitment 

by adult children no only to provide help but to provide sustained help” (Cicirelli, 1993b, p. 

145). 

Deste modo, assiste-se a uma mudança na direção dos cuidados: se até à idade 

adulta, a direção predominante se traduz no sentido dos filhos recorrerem aos pais, 

posteriormente e progressivamente, a direção inverte-se, passando os pais a recorrer aos 

filhos, à medida que o seu estado mental e físico declina, na velhice, e que o filho adquire 

conhecimento, experiência e outros recursos pessoais (Ainsworth, 1989; Doherty & 
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Feeney, 2004; VanTilburg, 1998). Neste sentido, Merz e cols. (2008) analisaram a direcção 

das trocas relacionadas com o cuidar e o receber cuidados nas relações entre filhos adultos 

e progenitores e verificaram que, efetivamente, esta direção dependia da idade. 

Especificamente, os jovens adultos veem os progenitores mais como cuidadores do que 

como alvos de cuidado e conselho, o que pode ser considerado uma extensão do papel 

dos progenitores como figuras de vinculação da infância. Mas esta direção muda depois 

de os filhos atingirem 40 anos de idade. Quanto mais velhos os filhos e os progenitores, 

mais os filhos mostram interesse pelas atividades e situações respeitantes aos 

progenitores, e mais os progenitores consideram os filhos como fontes de apoio (Zarit & 

Eggebeen, 2002).  

Apesar disto, os progenitores envelhecidos que procuram os filhos para obter deles 

apoio e conforto, podem também desejar e sentir que devem ser cuidadores dos seus 

filhos, e não o contrário. Se estes filhos adultos e respetivos progenitores tiverem 

representações seguras das relações de vinculação, esta mudança na direção 

preponderante dos comportamentos de cuidados na relação pode não conduzir a 

problemas, uma vez que as representações seguras são caracterizadas por equilíbrio e 

flexibilidade (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985). Contudo, se houver inconsistências, 

incompatibilidades e falta de ligação interna na representação desta relação de vinculação, 

tanto os filhos adultos como os progenitores envelhecidos podem ter dificuldade em lidar 

com esta mudança na direção do dar e receber segurança e cuidados. Neste caso, podem 

ser reativados sentimentos antigos de rejeição, negligência e ressentimento. Os processos 

psicológicos que os filhos podem ter desenvolvido para repelir estes sentimentos 

indesejados podem dificultar o processamento de perceções, sentimentos e experiências 

relacionados com o cuidado que podem provocar sobrecarga e stress, o que ocorre quando 

pais com representações inseguras da vinculação desenvolvem relações de vinculação 

inseguras com os seus filhos (van IJzendoorn, 1995). As relações inseguras reforçam 

processos regulatórios ilusórios que são restritivos e mal-adaptativos a longo prazo, na 

medida em que diminuem a capacidade de os filhos processarem a informação relacionada 

com a vinculação (Bretherton & Munholland, 1999). Contudo, e ainda relativamente à 

questão da inversão do sentido das trocas de cuidados, é importante compreender que os 

laços entre progenitores e filhos são de natureza recíproca, sendo que a partilha de ajuda 

e o cuidado evoluem a partir de uma longa história de interações e de partilhas entre 

ambos. Deste modo, os padrões de ajuda que emergem na idade adulta e velhice têm de 

ser compreendidos num contexto de reciprocidade e não como inversão de papel. Dito de 

outro modo, dado que a reciprocidade e o cuidado mútuo são centrais para as relações de 

vinculação intergeracionais, a direção da relação raramente será completamente revertida 

(Logan & Spitze, 1996; Zarit & Eggebeen, 2002). Daqui se depreende que, embora os filhos 
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adultos adquiram algumas das funções da figura de vinculação relativamente aos 

progenitores envelhecidos, os progenitores permanecem como figuras de vinculação dos 

filhos. No entanto, essa função dos progenitores como figuras de vinculação pode passar 

a penetrar em menos aspetos da vida do filho adulto, à medida que as suas capacidades 

declinam (Cassidy, 1999). 

Em suma, há muita evidência de que os pais envelhecidos recebem ajuda e cuidado 

por parte dos filhos adultos. Deste modo, a questão não é se os filhos adultos cuidam dos 

pais, mas se a vinculação em relação ao progenitor está relacionada com tal cuidado.  

 

3.2. Vinculação e cuidados filiais a progenitores envelhecidos 

 

A propósito desta última questão levantada no tópico anterior, a investigação tem 

mostrado que, independentemente dos progenitores continuarem a funcionar como figuras 

de vinculação e mesmo quando os padrões de vinculação dos filhos mostram 

descontinuidade em relação à sua manifestação precoce, os padrões atuais de vinculação 

podem continuar a ser relevantes para o modo como interagem com os progenitores, 

através da capacidade dos filhos para a autorreflexividade, empatia e através das suas 

próprias necessidades de segurança (Crose, 1994). De facto, se adequadamente revistas 

durante o ciclo de vida, as representações mentais facilitam a reflexão e a comunicação 

sobre relações de vinculação passadas e atuais, facilitando a criação de proximidade e a 

resolução de conflitos relacionais (Bretherton & Munholland, 1999). Mas, no caso de 

histórias de vinculação inseguras, os filhos adultos podem deparar-se com dificuldades no 

cuidado aos progenitores porque os seus MID ainda representam sentimentos de rejeição 

por parte dos progenitores e a ideia de que não merecem o amor e a disponibilidade dos 

mesmos. Uma vez que, apesar disto, os filhos adultos sentem a necessidade de cuidar dos 

progenitores frágeis, dada a obrigação filial e as normas da sociedade, esta discrepância 

pode conduzir a sentimentos contraditórios em relação aos progenitores e causar 

perturbação (Silverstein et al., 2002). Daqui se depreende que a vinculação se constitui um 

recurso fundamental para lidar com os cuidados dirigidos aos progenitores.  

Neste âmbito, Cicirelli (1983b) construiu um modelo explicativo dos cuidados filiais 

integrados na vinculação. Segundo este modelo, sentimentos de vinculação mais 

fortes/vinculação segura conduzem a mais comportamentos de vinculação e, 

consequentemente, a mais comportamentos de ajuda ou proteção/cuidados. Além disso, 

a perceção de dependência nos pais e o conflito com o progenitor ocorrem previamente 

aos comportamentos de vinculação e de proteção, sendo que a primeira aumentará os 

comportamentos de proteção e o segundo reduzi-los-á. O stress, que decorre dos 

comportamentos de ajuda, diminui a ajuda futura. Outra variável incluída no Modelo é a 
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obrigação filial, como antecedente dos comportamentos de vinculação e de ajuda e 

aumentando-os. Os resultados do estudo apoiam o Modelo, ainda que com algumas 

particularidades. Assim, os comportamentos de vinculação do filho em relação ao 

progenitor são uma função dos sentimentos de vinculação, da dependência do progenitor 

e da obrigação filial. Já os comportamentos de ajuda dependem diretamente dos 

comportamentos de vinculação e da dependência do progenitor e indiretamente dos 

sentimentos de vinculação e de obrigação filial. Deste modo, estes dois últimos só são 

importantes na medida em que estimulam e sustentam os comportamentos de vinculação. 

Quanto ao compromisso em proporcionar ajuda futura, este é maior quanto maior é a ajuda 

proporcionada no presente, mais comportamentos de vinculação são demonstrados, mais 

fortes são os sentimentos de vinculação, menor é o conflito com o progenitor e menor é a 

dependência do mesmo. A obrigação filial apenas teve nesse compromisso um efeito 

indireto, através da sua influência nos comportamentos de vinculação. Relativamente aos 

sentimentos negativos, eles são mais fortes quanto maior é a ajuda proporcionada, a 

dependência do progenitor e o conflito com o mesmo, embora os sentimentos e os 

comportamentos de vinculação os diminuam. Por fim, a influência dos comportamentos de 

vinculação na ajuda futura aos progenitores envelhecidos é mais do que duas vezes 

superior à influência dos atuais comportamentos de ajuda. Com a aplicação deste Modelo, 

Cicirelli (1983b) conclui que, mais do que apelar ao sentido de obrigação, a indução de 

comportamentos de vinculação, como visitar e telefonar, pode ser a forma mais frutífera, 

ainda que indireta, de estimular a ajuda aos progenitores – “Appeals to the adult child’s 

sense of obligation to remain in contact with the parente, as well as evocations of the 

warmth of feelings of attachment to the parent, may be ways to stimulate a regular pattern 

of communication between adult child and elderly parent before a substantial dependency 

situation arises. Through regular communication, the adult child can become more aware 

of the parent’s needs and respond to them within the structure of a relationship that can be 

valued for its own sake” (p. 823).  

Os padrões de vinculação adulta têm mostrado um duplo impacto nas interações 

de cuidado entre os filhos adultos e os progenitores envelhecidos: (1) um impacto na 

natureza e quantidade dos cuidados que os progenitores recebem e (2) uma influência no 

modo como os filhos lidam com as responsabilidades associadas aos cuidados (Carpenter, 

2001).  

Em relação ao cuidado proporcionado, enquanto as dimensões da vinculação não 

se mostram relacionadas com a quantidade de cuidado instrumental proporcionado aos 

progenitores, o mesmo não acontece em relação ao cuidado emocional, pois as filhas com 

vinculação segura proporcionam mais cuidados emocionais e as filhas com vinculação 

insegura menos. Uma possível explicação para o primeiro resultado é o facto de o cuidado 
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instrumental poder ser proporcionado sem envolvimento emocional, ou seja, as atividades 

instrumentais exigem relativamente pouco contacto direto com o progenitor e podem ser 

realizadas envolvendo trocas emocionais mínimas e, consequentemente, riscos mínimos 

de fricção ou desapontamento (Carpenter, 2001). 

No mesmo sentido, Morse, Dooley, Shaffer, Williamson e Schulz (2012) recorreram 

à teoria da vinculação para compreender as respostas positivas (dar atenção e apoio para 

além da assistência de rotina e respeito pelos desejos e vontade de autonomia do 

progenitor) e negativas (maltrato físico e psicológico) dos filhos cuidadores. Assim, 

verificaram que as dimensões da vinculação, particularmente o modelo do self, estão 

significativamente associadas a respostas do cuidador, quer positivas, quer negativas, 

controlando as variáveis demográficas e a quantidade de cuidado proporcionado. 

Especificamente, modelos positivos do self estavam associados a menor frequência de 

comportamentos problemáticos e a maior frequência de cuidado positivo (tanto cuidado 

para além do cuidado rotineiro como respeito). Neste estudo, os autores esperavam que 

os modelos do self e dos outros do cuidador tivessem diferentes impactos nas respostas 

do cuidador em função da exigência dos cuidados. Contudo, a ausência de efeitos de 

interação e a presença de efeitos principais das dimensões da vinculação sugerem que a 

necessidade de cuidados ativa o sistema de vinculação, independentemente da 

quantidade de ajuda fornecida.  

Quando se compara o efeito da vinculação e da obrigação filial nos cuidados, 

verifica-se que ambas estão relacionadas com a quantidade de ajuda. Contudo, a 

magnitude da relação entre a vinculação e a ajuda é mais ampla do que a relação entre a 

obrigação e a ajuda (Cicirelli, 1993). Assim, Cicirelli (1993) conclui que se, por um lado, a 

vinculação parece conduzir diretamente a comportamentos de cuidados, por outro, a 

obrigação, que envolve a adesão dos filhos a padrões internalizados sobre o 

comportamento filial adequado, pode conduzir a maior automonitorização para assegurar 

que a resposta de cuidados que está a ser proporcionada não viola esses padrões. Assim, 

uma filha que cuida como resultado da obrigação seria sensível a fornecer uma quantidade 

suficiente de ajuda para evitar a violação dos seus padrões internalizados acerca do 

comportamento filial e não por uma sensibilidade maior em relação à necessidade efetiva 

dos progenitores (Cicirelli, 1993). 

Ainda em relação à quantidade de ajuda proporcionada aos progenitores, tanto a 

vinculação como a dependência do progenitor têm um efeito significativo na mesma. No 

entanto, quando a dependência do progenitor é maior, o efeito da vinculação na quantidade 

de ajuda é reduzido. Ou seja, o efeito da vinculação na ajuda é, por vezes, inibido quando 

a dependência é elevada. Isto significa que quando o progenitor é muito dependente, 

independentemente do desejo de a filha ajudar, a quantidade de ajuda necessária pode 
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exceder a sua capacidade de fornecer ajuda, a qual é limitada pelos seus recursos e 

obrigações concorrentes (Cicirelli, 1993).  

Outro assunto analisado na literatura sobre a vinculação e os cuidados filiais é a 

vontade e a preparação para cuidar, no futuro, de um progenitor envelhecido. Neste âmbito, 

Sorensen e cols. (2002) realizaram um estudo para explorar o estilo de vinculação 

enquanto preditor de atividades relacionadas com a preparação para o cuidado futuro 

dirigido a progenitores em situação de fragilidade. Neste estudo, a preparação para o 

cuidado futuro é concretizado em três variáveis: (a) preparação para cuidar 

(comportamentos observáveis típicos da preparação do cuidado dirigido a progenitores 

envelhecidos), (b) sentimento de preparação (avaliação subjetiva de em que medida se 

sente preparado para cuidar) e (c) satisfação com a preparação (satisfação com a 

discussão que há na família acerca dos membros mais velhos e com o planeamento 

familiar relacionado com o cuidado dirigido a esses membros). Os resultados mostraram 

que os modelos positivos acerca dos outros, mas não do self, são preditores de mais 

atividades de preparação, o que pode ser explicado pelo facto de a perceção das figuras 

de vinculação como sendo pessoas merecedoras de amor e cuidado ativar o desejo de 

retribuir esse apoio. Os filhos com vinculação segura também se sentiam mais preparados 

para assumir as responsabilidades relacionadas com os cuidados filiais, do que os filhos 

com vinculação insegura. Os filhos com vinculação amedrontada sentiam-se menos 

preparados, o que está relacionado com os modelos negativos de si e dos outros que os 

levam a não confiar nos outros, a não os considerar merecedores de amor e cuidado e a 

verem-se a si próprios como incapazes de cuidar dos outros. Quanto à satisfação com a 

preparação, esta está relacionada com a vinculação segura e, especificamente com os 

modelos positivos sobre os outros, mas não sobre o self. Novamente, como o assunto 

destas discussões é o cuidado dos seus progenitores e não o seu próprio cuidado, a 

avaliação deste processo parece estar mais fortemente associada aos MID sobre os outros 

e não aos MID do self.   

Noutro estudo, apesar de a vinculação insegura não se mostrar associada ao atual 

comportamento de cuidados, a vinculação evitante mostrou-se negativamente associada 

à vontade de cuidar no futuro (Karantzas, Evans, & Foddy, 2010). 

Dentro da literatura dos cuidados filiais, o foco de análise pode recair também sobre 

o progenitor que procura e recebe os cuidados. Neste sentido, a vinculação ansiosa dos 

progenitores está positivamente associada à procura atual de cuidados e à vontade de 

procurar cuidados no futuro, por parte dos mesmos (Karantzas et al., 2010), o que faz 

sentido tendo em conta o medo de rejeição e de abandono típico dos indivíduos ansiosos 

e a sua necessidade crónica de validação e segurança que os leva a colocar demasiadas 

exigências aos outros. Além disso, a vinculação ansiosa dos progenitores e a obrigação 
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filial estão positivamente relacionadas e, a obrigação filial é preditora da procura atual de 

cuidados por parte dos progenitores (Karantzas et al., 2010). Este resultado sugere que as 

questões da obrigação filial podem estar associadas à vinculação insegura dos 

progenitores, especificamente à ansiedade. Deste modo, progenitores ansiosos podem 

usar a obrigação filial como meio de salvaguardar a relação com os seus filhos adultos. 

Isto é, para enfrentarem sentimentos de desvalorização e a necessidade constante de 

validação, os progenitores ansiosos podem obrigar os filhos adultos a assumirem certas 

responsabilidades relacionadas com o cuidar. 

Também de modo a englobar o progenitor e, especificamente, a interação entre 

filhas e mães, Steele, Phibbs e Woods (2004) realizaram um estudo inovador em que 

procuraram analisar o comportamento de mães diagnosticadas com demência num 

episódio de reunião com as suas filhas cuidadoras, e relacioná-lo com a vinculação das 

filhas. Para isso, criaram um procedimento baseado na Situação Estranha de Ainsworth 

que funcionou do seguinte modo: mãe e filha eram separadas durante 45 minutos, período 

durante o qual, a filha era avaliada com a Adult Attachment Interview (AAI) (Main & 

Goldwyn, 1984-1998) e a mãe permanecia numa sala com uma investigadora que 

estabelecia com ela uma conversa vagamente estruturada sobre memórias familiares, de 

modo a ativar sentimentos e pensamentos relacionados com a vinculação, tal como a AAI 

provocava à filha. Depois desses 45 minutos, a filha regressava à sala onde estava a mãe 

e o comportamento de reunião entre mãe e filha era filmado. Na base da interpretação 

deste comportamento está o pressuposto de que ser deixado sozinho num ambiente pouco 

familiar, provoca perturbação e ativa o sistema de vinculação, de modo que a facilidade 

com que a pessoa procura contacto com o cuidador e regressa a um estado de equilíbrio 

emocional é considerado um indicador de uma relação de vinculação segura. Deste modo, 

o comportamento materno foi avaliado segundo cinco dimensões indicadoras de prazer e 

confiança na relação com a filha cuidadora: expressões faciais positivas, procura de 

proximidade, manutenção do contacto, responsividade e sintonia emocional global entre 

mãe e filha. Os resultados mostraram que as diferenças ao nível da coerência com que as 

filhas falavam das suas histórias de vinculação estavam sistematicamente relacionadas 

com diferenças na responsividade das mães durante os episódios de reunião. Deste modo, 

as filhas cujos relatos eram pouco coerentes ou que manifestavam tristezas e mágoas mal 

resolvidas (próprio da vinculação insegura) tinham mães cujo comportamento era 

significativamente menos alegre e responsivo no momento da reunião. Pelo contrário, 

quando as filhas eram capazes de discutir as suas histórias de vinculação de uma forma 

emocional e cognitivamente organizada, quando se mostravam resolvidas em relação a 

perdas ou traumas passados, e capazes de um funcionamento reflexivo, as suas mães 

mostravam-se mais alegres, responsivas, interessadas e confiantes no contacto, durante 
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o episódio de reunião. Estas diferenças no comportamento materno aconteceram 

independentemente do grau de severidade da demência, pois algumas mães com 

demência em estado avançado procuravam e mostravam-se responsivas para com as 

filhas.  

Outro dos temas relevantes na investigação geral sobre os cuidados filiais e que 

tem também ganho terreno na investigação no âmbito da vinculação é a sobrecarga filial 

decorrente dos cuidados filiais. De modo geral, a qualidade da vinculação tem sido 

apontada como um recurso desenvolvimental no âmbito dos cuidados filiais, 

especificamente a vinculação segura está associada a menos sobrecarga (Carpenter, 

2001) e as vinculações evitante e ansiosa positivamente associadas a mais sobrecarga 

filial (Karantzas et al., 2010).  

No estudo referido anteriormente, em que Cicirelli (1993) compara os efeitos da 

vinculação e da obrigação nos cuidados filiais, embora não tenha havido interação entre a 

vinculação e a obrigação ao nível do seu efeito sobre o cuidado, o que sugere que os seus 

efeitos são aditivos (um dos motivos substitui o outro quando se está perante o 

comportamento de cuidar), se os sentimentos de obrigação estiverem em vez da 

vinculação, o custo para o cuidador pode ser maior em termos de sobrecarga subjetiva. Ou 

seja, a vinculação está associada a menor sobrecarga e obrigação associada a maior 

sobrecarga (Cicirelli, 1993).  

Relativamente ao papel da vinculação na sobrecarga psicológica, os modelos 

negativos do self têm-se mostrado associados a mais sintomatologia psicológica e, 

especificamente, a uma sintomatologia depressiva mais forte (Morse et al., 2012). Por outro 

lado, vinculações seguras estão associadas a menos stress emocional (menos ansiedade 

e menos depressão) e a menos sobrecarga geral do cuidador (Magai & Cohen, 1998).  

Ainda neste âmbito, Daire (2002) procurou compreender o stress emocional experimentado 

por filhos cuidadores de progenitores com demência, analisando a influência da ligação 

parental na infância no stress emocional sentido no papel de cuidador. Os filhos que 

referiam menos cuidados (menos calor emocional, empatia e proximidade) recebidos 

durante os primeiros 16 anos de vida, na relação com os progenitores, atribuíam mais 

stress ao papel de cuidador principal. Por outro lado, os filhos que referiam elevados níveis 

de cuidado recebidos nesse período de tempo, atribuíam menos stress ao papel de 

cuidador.  

Por fim, Crispi, Schiaffino e Berman (1997) procuraram compreender a relação 

entre a vinculação e a sobrecarga de filhos cuidadores de pais demenciados e 

institucionalizados, tendo verificado que o estilo de vinculação é preditor de duas 

dimensões da sobrecarga – dificuldade com a prestação de cuidados e sintomatologia 

psicológica. Os cuidadores classificados como seguros tinham menores níveis de 
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sobrecarga e de sintomatologia psicológica do que os inseguros. Isto sugere que os 

cuidadores seguros conseguem lidar melhor com os comportamentos dos pais com 

demência e que têm uma reserva que também os protege de outros aspetos relacionados 

com as dificuldades do cuidar. A preocupação com a vinculação (pensamentos 

relacionados com a vinculação, sentir falta do progenitor e pensamentos sobre a relação 

com o progenitor) é preditora de mais sintomatologia psicológica. Isto significa que a 

preocupação com as questões relacionadas com a vinculação reflete uma sintomatologia 

mais global e não um estado de humor específico que estaria relacionado com 

responsabilidades de cuidado específicas. Contudo, a preocupação com a vinculação não 

se mostrou preditora de dificuldades com o ato de cuidar, o que pode constituir evidência 

para o facto de que pensar sobre os progenitores e preocupar-se com o que lhes está a 

acontecer não está relacionado com dificuldades nem com irritações que podem estar 

inerentes às responsabilidades diárias do cuidar. Os resultados deste estudo apoiam a 

ideia de que uma vinculação segura protege o indivíduo em momentos difíceis ou exigentes 

da vida, como este pode ser.  

 

Para concluir, a Teoria da Vinculação engloba dimensões importantes da forma 

como os cuidados filiais na meia-idade são conceptualizados, incluindo as interações entre 

progenitores e filhos, as emoções e afetos individuais, as cognições (MID) e a 

reciprocidade que pode ou não estar presente na relação. Deste modo, ela permite explicar 

processos dentro das relações íntimas ao longo da vida e, especificamente, no âmbito da 

relação filial na meia-idade que, consequentemente, permitem compreender os padrões do 

cuidado filial e o motivo pelo qual estes são, muitas vezes, resistentes à mudança.  

Para além da vinculação, outro constructo relevante para a compreensão dos 

cuidados filiais na meia-idade é o da maturidade filial, que será o tema do ponto seguinte.  
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III. Maturidade filial e ansiedade filial 

 

1. Maturidade filial 

 

Ao longo do tempo, pouca atenção foi dada à natureza das relações pais-filhos ao 

longo da vida e, particularmente, na idade adulta. Um dos primeiros esforços para 

descrever as mudanças na natureza e qualidade da relação entre pais e filhos adultos foi 

levado a cabo por Blenkner, em 1965, por reconhecer que a teoria do desenvolvimento 

socioemocional de Freud não fornecia um quaro teórico adequado para explicar o modo 

como os filhos de meia-idade lidavam com a tarefa de cuidar dos pais envelhecidos. Deste 

modo, propôs um novo estádio desenvolvimental, para além da maturidade genital, e 

introduziu o conceito de maturidade filial para caracterizar a transição bem-sucedida da 

maturidade genital para a meia-idade.  

Três conceitos são centrais na conceptualização de Blenkner acerca desta 

transição da juventude para a meia-idade: crise filial (filial crisis), tarefa filial (filial task) e 

maturidade filial (filial maturity). Assim, segundo a mesma, a maioria dos indivíduos, por 

volta dos 40, 50 anos, vive uma crise filial, quando se confronta com o envelhecimento e 

crescente vulnerabilidade dos progenitores e com o facto de, consequentemente, estes 

deixarem, progressivamente, de funcionar como fontes de apoio e suporte, à medida que 

vão necessitando, cada vez mais, do apoio e conforto dos filhos. Deste modo, os filhos 

vêm-se impelidos a assumir a função de responder às necessidades dos progenitores, 

relacionadas com o aumento da vulnerabilidade e dependência, decorrentes do processo 

de envelhecimento. Quando os filhos são bem-sucedidos na realização desta tarefa 

desenvolvimental, eles atingem a maturidade filial. Tal significa que abandonam a rebeldia 

e o desejo de emancipação e separação típicos da adolescência e da juventude, e que se 

aproximam agora, novamente, dos pais assumindo-se como adultos mais maduros, que 

desempenham um novo papel e com uma nova forma de amor ou afeto. Assim, assumem 

uma forma de relacionamento com os progenitores que se estende para além dos limites 

do papel estritamente filial, pois passam a encará-los de uma forma mais objetiva, que 

engloba não só o seu papel parental, mas também o seu papel e história individual, que já 

existia previamente à parentalidade, as suas motivações e necessidades próprias. Esta 

mudança capacita os filhos no sentido de cuidarem dos progenitores com base nas 

necessidades que efetivamente apresentam, respeitando a sua individualidade, em vez de 

infantilizarem o cuidado, baseando-o nos próprios desejos e ideias pré-concebidas acerca 

das necessidades que os progenitores apresentam. Além disso, atingir a maturidade filial 

traduz-se também por uma maior capacidade de os filhos lidarem com o próprio processo 

de envelhecimento individual, na medida em que o contacto com o envelhecimento dos 
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progenitores potencia a consciencialização sobre esse processo e a aceitação da 

inevitabilidade das limitações humanas, da dependência e da perda.  

Nesta conceptualização de Blenkner (1965), a maturidade filial compreende o grau 

de diferenciação e autonomia psicológica que pais e filhos adultos adquirem em relação 

uns aos outros, incluindo a capacidade de aceitar as necessidades, limitações e 

capacidades do outro. A autora definiu o constructo em termos da capacidade de o filho 

adulto se relacionar com o progenitor vendo-o para além do seu papel estritamente 

parental, como uma pessoa com uma individualidade e necessidades próprias, o que 

sugere que o filho adulto também deve ser capaz de se assumir como indivíduo 

psicologicamente diferenciado do progenitor e capaz de se relacionar com ele de uma 

forma que se estende para além dos limites do papel filial. De facto, a diferenciação do self, 

enquanto capacidade de a pessoa funcionar autonomamente sem se sentir controlada ou 

responsável pelos outros e sem fusão emocional tem sido apontada como um requisito 

fundamental não só da saúde e maturidade psicológica do adulto, como também das 

relações interpessoais saudáveis (Bray, Harvey, & Williamson, 1987). E, especificamente 

no âmbito das relações entre pais e filhos, tem-se sugerido que uma vez adquirida a 

diferenciação do self, estas relações se transformam em relações mais horizontais e 

recíprocas (Bray et al., 1987). Assim, por exemplo, verificou-se que a sobrecarga em filhas 

adultas cuidadoras era menor quando elas mostravam maior autonomia na relação com os 

progenitores (Scharlach, 1987). Além disso, filhos adultos que necessitavam de aprovação 

e de apoio emocional dos progenitores mostravam reações de tristeza mais fortes, no 

período de um a cinco anos após a morte dos progenitores (Scharlach, 1991).  

Deste modo, compreende-se que a maturidade tem subjacente a ideia de processo 

desenvolvimental, na medida em que o seu desenvolvimento decorre da resolução bem-

sucedida de tarefas desenvolvimentais anteriores, sendo facilitada pelo envolvimento ativo 

no apoio aos progenitores envelhecidos, e funciona como preparação para tarefas 

desenvolvimentais posteriores. A maturidade filial exige a capacidade de objetivar e 

diferenciar o self e os progenitores, a qual se torna possível apenas em estádios posteriores 

do desenvolvimento psicológico adulto, quando o indivíduo se situa no grupo etário dos 40 

ou mais anos.  

Antes da introdução da noção de maturidade filial, a inversão de papel era a 

principal conceptualização utilizada para caracterizar as relações filiais na vida adulta. Ao 

diferenciar a inversão de papel da maturidade filial, Blenkner apontou a primeira como 

sendo o reflexo de um desenvolvimento relacional patológico, no qual não é 

desenvolvimentalmente esperado ou adequado que o filho proporcione cuidados ao 

progenitor, estruturalmente similares aos que o progenitor lhe proporcionou desde o 

nascimento, e não como uma fase de desenvolvimento normativa. Para além de Blenkner, 
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outros autores criticaram esta perspetiva da inversão de papel, considerando-a uma 

conceção inadequada sobre a maioria das relações filiais adultas (Brody, 1990; Gurland, 

1990; Seltzer, 1990).  

Após esta introdução de Blenker à noção de maturidade filial, muito tempo passou 

até que a investigação se debruçasse sobre ela. E, em 1991, reconhecendo precisamente 

o facto de nada lhe ter sido acrescentado durante muitos anos, Nydegger (1991), retoma-

a e procura atualiza-la, levando a cabo um projeto de investigação, designado por 

Fatherhood Project, centrado na relação entre filhos adultos e pais (homens). Deste modo, 

reformulou o conceito de maturidade filial, distinguindo nele duas dimensões: (1) 

Distanciamento – aceitar que o outro tem fraquezas e, (2) Compreensão – ver o outro como 

um par. O Distanciamento engloba a separação do filho em relação aos progenitores e a 

formação de uma nova vida como adulto, bem como a perceção objetiva de que o 

progenitor é uma pessoa com limitações. A Compreensão ocorre depois do distanciamento 

e refere-se à capacidade de ver o progenitor como um indivíduo com uma história de vida 

que existe independentemente da relação progenitor-filho.  

Relativamente ao Distanciamento, a separação em relação aos pais constitui uma 

tarefa central para o desenvolvimento psicológico adulto e, especificamente, para o 

desenvolvimento do papel filial adulto, na medida em que constitui o percursor da 

capacidade de combinar e equilibrar a emancipação emocional com o envolvimento 

enquanto filho. Este processo de separação, com início na adolescência e tornando-se 

mais forte no início da adultez com a própria separação física (saída de casa dos pais) e 

com a redução no contacto com os progenitores, estabelece a distância psicológica 

necessária para que o filho alcance objetividade sobre si próprio e sobre os progenitores. 

A objetividade sobre o progenitor traduz-se numa perspetiva mais realista que decorre da 

capacidade de o ver como pessoa com dimensões que se estendem para além da 

dimensão parental; a objetividade sobre si consiste na capacidade de o filho descobrir em 

si outras dimensões que o levam a reconhecer que, para além das suas necessidades em 

relação aos pais, existem também expectativas dos pais em relação a si. Quando esta 

tarefa é resolvida, ela é geralmente seguida por um contacto renovado com os 

progenitores, onde a emancipação e o egocentrismo se equilibram, permitindo olhar para 

o progenitor de uma forma mais realista.  

A partir do Fatherhood Project, foram identificados alguns obstáculos ao 

desenvolvimento deste processo de separação. Especificamente, as emoções negativas 

em relação aos pais, como ressentimentos ou desvalorização das opiniões e crenças 

parentais, os conflitos não resolvidos, o emaranhamento emocional e a sobredependência 

em relação ao progenitor. Todos estes obstáculos dificultam a objetividade e, 

consequentemente, a capacidade de o filho lidar com as necessidades do progenitor 
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envelhecido. As ajudas para o Distanciamento, embora menos claras, são o mostrar 

maturidade noutro papel que, por efeito de transferência, encoraja o distanciamento e, a 

maturidade parental.  

Quanto à segunda dimensão – Compreensão –, ela decorre do Distanciamento e 

da consequente objetividade alcançada e consiste na capacidade de o filho compreender 

o mundo do progenitor e o modo como ele molda as opiniões e constrange as opções do 

mesmo. Esta compreensão não costuma ser alcançada antes dos 40 anos em relação aos 

pais, mas em relação às mães parece ser alcançada mais cedo. Uma vez adquirida, 

contribui significativamente para reduzir os conflitos nas relações com os progenitores.  

O maior obstáculo à Compreensão é, como já tem sido referido, a incapacidade de 

o filho ver o progenitor objetivamente, o que resulta, normalmente, do distanciamento ou 

conhecimento em relação ao progenitor insuficientes. Entre os fatores que facilitam a 

Compreensão, encontram-se a partilha de experiências comuns com os progenitores e a 

vontade de os progenitores serem abertos com os filhos e se darem a conhecer.  

Os resultados decorrentes do Fatherhood Project questionam ainda outros aspetos 

envolvidos na conceptualização de Blenkner (1965), especificamente, a questão da crise 

filial associada a uma faixa etária, o facto de não se fazer diferenciação por género no 

desenvolvimento da maturidade filial e a questão do afeto ser uma condição para esse 

desenvolvimento.  

Relativamente à primeira questão, ao contrário da perspetiva de Blenkner, que 

defende um estádio distinto na meia-idade, marcado por uma crise filial, os resultados de 

Nydegger mostram que os filhos se tornam cada vez mais conscientes da potencial 

dependência dos pais à medida que estes envelhecem ou mostram sinais de 

vulnerabilidade. Deste modo, o termo crise reveste um carácter ilusório pois, segundo 

Nydegger, esta consciência desenvolve-se gradualmente durante a idade adulta, à medida 

que os progenitores mudam, como parte do processo geral da maturidade filial. De facto, 

os resultados mostram que a idade em que se atinge a maturidade filial é muito variável, o 

que faz com que esta não seja necessariamente um fenómeno da meia-idade, podendo 

começar aos 30 ou aos 60. Na perspetiva dos participantes, a maturidade raramente é 

precipitada por uma crise psicológica e não depende do estádio de vida do filho ou da idade 

ou necessidade dos progenitores. Em vez disso, ela desenvolve-se gradualmente, sendo 

normalmente alcançada antes da velhice ou antes da necessidade parental se instalar. 

Apesar disto, Nydegger (1991) não nega a possibilidade de uma crise filial. Contudo, com 

base nos resultados que mostram que essa crise não é geral nem necessária, sugere que 

se use o conceito de maturidade filial sem implicações de idade, de crise, ou de tarefa: 

“This is not to deny the possibility of a filial crisis such as Blenkner described, or the utility 

of the concept for clinical practice. Bur it does contradict her assumption of its generality, 
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much less its necessity. Therefore, I suggest the concept of filial maturity be used without 

age implications and without an extraneous task-and-crisis framework” (p. 107). 

Quanto à segunda questão, Nydegger (1991) verificou que o género dos filhos é 

fonte de variabilidade a nível da maturidade. Assim, embora seja esperado que os filhos 

se distanciem dos progenitores mais cedo do que as filhas, também se espera que eles 

tenham mais dificuldade em desenvolver maturidade filial, devido às suas relações mais 

complexas e tensas com os pais (homens). Isto concretiza-se, por exemplo, no facto de os 

filhos perdoarem menos do que as filhas e no facto do afastamento temporário dos filhos 

(homens), durante os primeiros anos de casamento e carreira, evoluir mais facilmente para 

um afastamento mais duradouro. Contudo, por outro lado, os filhos partilham o mundo 

masculino com os pais (homens), o que facilita a Compreensão. Este sentido de 

masculinidade partilhada parece fortalecer-se com a idade e, independentemente da 

qualidade da relação, parece proporcionar um sentido de comunhão. No que se refere às 

filhas, embora as filhas não orientadas para a carreira profissional tenham relações mais 

afetivas com os pais (homens), elas reconhecem que as suas vivências são muito 

diferentes, não conseguindo alcançar o tipo de compreensão mútua de que pais e filhos 

(homens) são capazes. Por outro lado, as filhas orientadas para a carreira profissional têm 

relações muito diferentes com os pais, sendo mais parecidas com as que estes têm com 

os filhos (homens).  

Por último, embora a abordagem de Blenkner (1965) inclua explicitamente o amor 

dos filhos pelo progenitor, Nydegger (1991) questiona a necessidade de amor ou de afeto 

para o desenvolvimento da maturidade filial. Este questionamento resulta dos resultados 

da sua investigação que mostram que a relação entre o afeto e a obrigação filial (um dos 

aspetos da maturidade filial) é altamente variável. Concretamente, um filho pode mostrar 

Compreensão em relação às necessidades do progenitor e responder-lhes de forma 

responsável, mas ser motivado pelo sentido de obrigação e não de afeto. Deste modo, 

defende que maturidade significa compreender o progenitor realisticamente e, 

realisticamente não implica necessariamente amor ou afeto pois, na verdade, nem todos 

os progenitores são dignos de tal sentimento.  

Após esta reformulação realizada por Nydegger (1991), e em linha com a mesma, 

Fredriksen e Scharlach (1996) analisaram novamente o conceito de maturidade filial 

sugerido por Blenkner (1965). Nesta análise, embora considerem que a sua descrição 

proporciona um quadro inovador que alarga a compreensão acerca das relações filiais, 

reconhecem que ele tem uma série de limitações conceptuais, incluindo (a) a sua ênfase 

na autonomia individual mas não na intimidade interpessoal, negando assim, componentes 

relacionais, como a intimidade e a reciprocidade, que são parte integrante das relações 

saudáveis; (b) a sua natureza desenvolvimental e as expectativas de dependência parental 



  
90 

que lhe estão subjacentes, o que é oposto à ideia cada vez mais defendida pela perspetiva 

da PDCV, de que a idade é irrelevante enquanto indicador do timing dos acontecimentos 

de vida; (c) a confusão entre atitudes e comportamentos, contrapondo que a maturidade 

reflete preocupação com o bem-estar parental mas não necessariamente responsabilidade 

individual pelo comportamento de cuidar; (d) e a sua falha em diferenciar as perspetivas 

filiais, parentais e diádicas, sendo que as perspetivas e tarefas do filho adulto, do progenitor 

e da díade relacional podem diferir.  

Com base nesta análise, os autores propuseram uma reconceptualização do 

conceito original de Blenkner, procurando clarificá-lo e diferencia-lo de uma série de 

dimensões das relações filiais que, embora diferentes, estão relacionadas, como a 

responsabilidade filial, o comportamento filial, a maturidade parental e a maturidade 

relacional. Deste modo, definem maturidade filial como “the capability of an adult child to 

engage in intimate, empathetic, compassionate and reciprocal chil-parent relationships, 

viewing parents as individuals with needs, limitations, and abilities” (p. 188), e diferenciam-

na do conceito de responsabilidade filial, entendida como atitude de obrigação pessoal 

para responder às necessidades dos progenitores, e de comportamento filial, definido 

como atividades específicas e observáveis desempenhadas pelos filhos adultos em relação 

aos progenitores. Segundo os autores, esta formulação é preferível porque diferencia 

processos intrapsíquicos e interpessoais, atitudes e comportamentos, engloba constructos 

quer de autonomia quer de intimidade e constitui-se mais como atributo do filho do que da 

díade ou do progenitor. Além disso, de modo a incorporarem aspetos interativos das 

relações filiais, os autores definiram ainda dois constructos paralelos para englobarem 

perspetivas parentais e relacionais: (a) maturidade parental, sendo esta a capacidade de 

o progenitor se envolver em relações íntimas, empáticas, compassivas e recíprocas com o 

filho, vendo-o como um indivíduo com necessidades, limitações e capacidades; (b) 

maturidade relacional, referindo-se ao grau em que a díade (neste caso o filho adulto e o 

progenitor) é capaz de encarar cada membro como um indivíduo com necessidades e 

capacidades no contexto de relações íntimas, empáticas, compassivas e recíprocas. 

Assim, enquanto a maturidade parental se constitui como constructo psicológico do 

progenitor, refletindo o seu papel na relação, a maturidade relacional reforça os aspetos 

diádicos e interativos da relação pais-filhos, permitindo avaliar globalmente a natureza 

organizacional e recíproca das relações filiais.  

Após a proposta inicial de Blenkner (1965) acerca do estádio desenvolvimental da 

maturidade filial, foram realizados estudos no sentido de a verificar empiricamente.  

Numa fase inicial, a maturidade filial foi avaliada através de uma medida indirecta – 

através da Filial Anxiety Scale, de Cicirelli (1988) – com base no pressuposto de que níveis 

elevados de ansiedade seriam indicadores da vivência da crise filial, enquanto baixos 
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níveis indicariam a resolução da crise filial e, portanto, o desenvolvimento do estádio da 

maturidade filial (Murray et al., 1995). Os resultados da aplicação da escala apoiam a 

hipótese dos autores e a ideia de Blenkner (1965). Deste modo, mostrou-se que, quando 

confrontados com o envelhecimento e dependência dos progenitores, os filhos manifestam 

ansiedade como resposta inicial ao reconhecimento da mudança a acontecer na sua 

relação com os mesmos. Esta consciencialização e as posteriores experiências de 

cuidados mantêm um nível de ansiedade filial relativamente constante ao longo da meia-

idade. À medida que o declínio da capacidade parental progride, os filhos, entre os 40 e os 

60 anos mostram níveis mais elevados de ansiedade, o que reflete a vivência da crise filial. 

Depois dos 60 anos, os níveis de ansiedade mostram-se inferiores, como reflexo da 

resolução da crise filial e do consequente desenvolvimento da maturidade filial. No entanto, 

este conceito de ansiedade filial tem-se mostrado também muito relevante no âmbito das 

relações e cuidados filiais, pelo que o retomaremos na próxima secção.  

Posteriormente, Marcoen (1988) propõe uma definição de maturidade filial que 

reflete a sua natureza compreensiva e multidimensional – “Filial maturity means to be 

willing to provide help voluntarily to one’s elderly parents and to actually help them, 

motivated by feelings of love and a sense of duty, without losing one’s autonomy in a 

reciprocal relationship and in the context of a well-functioning family network” (p. 184, as 

cited in Marcoen, 1995, p. 126). Na base desta definição, está a ideia de que, ao 

confrontarem-se com as necessidades de ajuda e de apoio dos progenitores, os filhos 

adultos têm de procurar um novo equilíbrio dentro do seu sistema de compromissos e 

objetivos, desenvolvido em estádios prévios de desenvolvimento. Por um lado, ajudar de 

forma psicologicamente madura implica a preservação da autonomia filial, tipicamente 

alcançada durante a idade adulta. Por outro, a reciprocidade na relação com o progenitor 

envelhecido também está envolvida na adaptação bem-sucedida à situação de cuidados. 

Além disso, os filhos adultos esperam que os progenitores apreciem os cuidados por si 

proporcionados e que estes contribuam construtivamente para tornarem esta situação o 

mais concretizável possível. Como a crescente dependência dos progenitores 

envelhecidos desafiam todos os membros da família, níveis óptimos de coesão e de 

adaptabilidade no sistema familiar criam um contexto no qual o processo de cuidar pode 

ser partilhado entre os vários elementos, especificamente, entre os irmãos. O suporte 

mútuo entre irmãos e a abertura para o apoio de outros membros aumenta a probabilidade 

do filho adulto aceitar e se comprometer com o cuidado dirigido aos progenitores. Deste 

modo, traduzindo a natureza dinâmica do constructo, Marcoen (1995) acrescenta: “The 

construct of filial maturity does not refer to an absolute or socially defined norm in terms of 

the nature and the amount of care, help and support that must be provided by adult children 
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to aged parents. Filial maturity is a dynamic state of continuous successful coping with the 

normative task of parent care” (p. 127).  

Partindo desta conceptualização e reconhecendo a falha ao nível de instrumentos 

que avaliassem diretamente a maturidade filial, Marcoen (1995) propõe um modelo de 

maturidade filial, com sete componentes que constituem a base do instrumento que 

constrói. Segundo este modelo, o amor e proximidade filial (filial love and closeness), com 

origem na vinculação da infância e o sentido de obrigação (filial obligation) são as forças 

motivadoras que conduzem à vontade de cuidar, no presente e no futuro (filial helpfulness). 

Contudo, o compromisso voluntário do filho adulto em cuidar não é o único determinante 

da natureza e da quantidade da ajuda realmente proporcionada (filial help), quando os 

progenitores se tornam cada vez mais dependentes. O sentimento de autonomia (filial 

autonomy), o grau de reciprocidade entre o cuidador e a pessoa cuidada (parental 

consideration) e a colaboração entre irmãos no sistema familiar (family solidarity and help) 

também determinam a quantidade e qualidade de cuidado filial. Deste modelo, resulta 

então a Louvain Filial Maturity Measure, constituída por 81 itens organizados em sete 

subescalas que correspondem às dimensões do constructo definidas previamente. Os 

resultados da aplicação do instrumento apoiaram o modelo inicialmente proposto.  

Mais tarde, e com base na conceptualização de maturidade filial defendida por 

Nydegger (1991), Birditt, Fingerman, Lefkowitz e Dush (2008) constroem a Filial Maturity 

Scale. Nesta escala, os 10 itens que a constituem estão organizados em duas dimensões 

– Distanciamento (Distancing) e Compreensão (Comprehending) –, sendo que a 

maturidade filial resulta da combinação de baixos a moderados níveis de Distanciamento 

com elevados níveis de Compreensão. Demasiado Distanciamento pode impedir a 

Compreensão e o Distanciamento pode atingir o pico antes da Compreensão e depois 

diminuir, do mesmo modo que a autonomia.  

A forma como a maturidade filial se desenvolve e reflete na relação com os 

progenitores tem mostrado, consistentemente, diferenças em função do género.  

Quando a maturidade filial é avaliada, indiretamente, através da ansiedade filial, os 

filhos de ambos os géneros mostram níveis próximos de ansiedade em relação à 

capacidade de assumir as tarefas de cuidado. Contudo, em relação ao bem-estar do 

progenitor, as filhas mostram maior preocupação do que os filhos (Murray et al., 1995). 

Quando é avaliada através da Louvain Filial Maturity Scale, as mulheres mostram 

mais sentimentos de obrigação filial (filial obligation) e proporcionam mais ajuda (filial help), 

enquanto os homens mostram mais autonomia (filial autonomy) (Marcoen, 1995). Isto 

aponta para o papel central das filhas adultas e para o papel periférico dos filhos nas redes 

do cuidado parental.  
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Relativamente aos preditores das dimensões da maturidade filial, estes também 

são ligeiramente diferentes em relação aos homens e às mulheres. Deste modo, para as 

filhas, o nível de escolaridade, a sociabilidade e a idade dos progenitores foram as variáveis 

mais significativas. Especificamente, as filhas com mais escolaridade estavam menos 

disponíveis para cuidar dos progenitores (filial helpfulness e filial help) e mostravam mais 

Distanciamento e Autonomia (filial autonomy). Por outro lado, as que tinham mais 

atividades sociais mostravam mais afeto pelos pais (filial love), tinham mais vontade de 

ajudá-los (filial helpfulness) e consideravam a relação com eles mais recíproca (parental 

consideration). Esta situação inverteu-se quando os pais eram mais dependentes e 

precisavam de mais ajuda, de modo que a filhas mostravam menos afeto (filial love), menos 

vontade de ajudar (filial helpfulness) e consideravam a relação menos recíproca (parental 

consideration). Para os filhos, as variáveis com mais influência nas dimensões da 

maturidade filial foram o grau de necessidade de cuidado do progenitor e a número e idade 

dos próprios filhos. Deste modo, ao contrário do que acontecia com as filhas, a necessidade 

de ajuda dos pais estava positivamente relacionada com os sentimentos de afeto pelos 

progenitores (filial love) e com a vontade de ajudar (filial helpfulness). Isto sugere que, 

enquanto nos filhos, a dependência dos progenitores os orienta para o cuidado, nas filhas, 

este confronto pode ativar reações defensivas ou aumentar a ansiedade em relação à 

capacidade de lidar com a situação. Quanto à segunda variável preditora, quando os 

adultos de meia-idade tinham menos filhos ou filhos mais novos, manifestavam mais 

vontade de ajudar os progenitores (filial helpfulness) (Marcoen, 1995).   

No mesmo sentido, Perrig-Chiello e Sturzenegger (2001) construíram um modelo 

para identificarem preditores psicológicos das variáveis ajuda proporcionada (filial help) e 

vontade de ajudar (filial helpfulness), o qual mostrou diferenças consideráveis entre 

homens e mulheres.  

Relativamente aos homens, estes têm uma abordagem mais pragmática aos 

cuidados dirigidos aos progenitores, caracterizada por contactos frequentes e elevada 

vontade de ajudar (filial helpfulness), por um lado, e por baixos níveis de abertura, por 

outro. Isto significa que o cuidado filial (filial help) nos homens pode ser esperado quando 

eles têm contactos frequentes com os progenitores, quando expressam vontade de ajudar 

e quando se orientam por valores mais conservadores e tradicionais. Nas mulheres, o 

cuidado filial (filial help) é sobretudo explicado pela vontade de ajudar (filial helpfulness), 

mas também pelo estado de saúde e pela personalidade compassiva e calorosa 

(agreeableness). Quanto à vontade de ajudar (filial helpfulness), esta depende de várias 

variáveis psicológicas, como personalidade compassiva e calorosa, baixa abertura, 

perceção positiva de apoio familiar em relação ao seu emprego, crenças de controlo 

secundário e baixo nível de controlo primário compensatório.  
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A maturidade filial também tem mostrado associação em relação ao género dos 

progenitores e à qualidade da relação com os mesmos. Assim, os filhos mostram mais 

Compreensão em relação às mães do que aos pais, o que significa que a maturidade filial 

parece desenvolver-se mais no contexto da relação com as mães do que com os pais. Isto 

pode estar relacionado com o facto de a maior proximidade da relação mãe-filho tenha 

base na partilha, por parte das mães de informação sobre as suas fraquezas e histórias 

passadas, auxiliando, assim, no desenvolvimento da maturidade filial. Do mesmo modo, é 

possível que nas relações mais próximas, os indivíduos sejam mais capazes de se 

compreenderem uns aos outros (Birditt et al., 2008).  

Quanto à qualidade da relação com os progenitores, relações positivas e próximas 

traduzem-se em níveis mais elevados de Compreensão e mais baixos de Distanciamento, 

ou seja, traduzem-se em níveis superiores de maturidade filial. Por outro lado, o maior 

Distanciamento e, consequentemente, menor maturidade filial, associa-se a relações mais 

negativas e com baixa proximidade. Do mesmo modo, as perceções parentais de relações 

com os filhos mais positivas e menos negativas também estavam associadas a maior 

Compreensão. Com base nestes resultados, os autores sugerem que pode haver uma 

associação bidirecional entre a qualidade da relação e a maturidade filial, sendo que mais 

maturidade filial conduz a maior qualidade das relações e relações de maior qualidade 

ajudam a desenvolver perceções mais maduras (Birditt et al., 2008). 

Ainda em relação ao desenvolvimento da maturidade filial, a evidência empírica 

confirma que está associado ao desenvolvimento psicológico do adulto. De facto, as 

pontuações mais elevadas na Compreensão ocorrem em filhos que mostram, 

simultaneamente, maior autoridade pessoal, mais diferenciação, mais idade, combinadas 

com menos autonomia em relação aos pais. Por outro lado, o Distanciamento mais elevado 

ocorria em filhos que mostravam maior autonomia na relação com os progenitores. 

Segundo Birditt e cols. (2008), é possível que o desenvolvimento da Compreensão e do 

Distanciamento em relação aos progenitores ocorram em diferentes momentos, tal como 

havia sido proposto a nível teórico, no sentido em que é importante primeiro distanciar-se 

e tornar-se autónomo dos pais e, só depois, quando estes sentimentos diminuem, é que o 

indivíduo é capaz de percecionar os progenitores de uma forma mais horizontal, como 

pares.  

No que se refere, especificamente, ao papel da maturidade filial nos cuidados filiais, 

a investigação tem-se centrado, sobretudo, na sobrecarga e na opção pela 

institucionalização. A este propósito, um dos primeiros estudos a analisar diferenças na 

forma como os filhos lidam com os problemas dos pais em função da maturidade filial foi 

realizado por Hayes e Truglio-Londrigan (1985). Neste estudo, com enfermeiras que 

avaliavam idosos para determinarem a sua admissão numa casa de repouso, estas 
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verificaram que a identificação, aceitação e resolução dos problemas parentais dependiam 

da tarefa desenvolvimental da maturidade filial, ou seja, dependiam da capacidade de os 

filhos deixarem de olhar para os progenitores apenas como fontes de apoio e 

reconhecerem que estes podem, na realidade, depender de si. Assim, perante as 

mudanças na saúde e comportamento dos progenitores, os filhos que tinham desenvolvido 

maturidade filial eram mais capazes de lidar com as mudanças ocorridas nas vidas 

daqueles e conseguiam avaliar mais objetivamente a adequação de todos os recursos de 

apoio à velhice disponíveis na comunidade, em vez de optarem logo pela 

institucionalização dos progenitores. No caso de concluírem que a institucionalização era 

a melhor solução, estes filhos sentiam-se confortáveis com essa decisão. Pelo contrário, 

os filhos que não tinham alcançado a maturidade filial e que, consequentemente, viviam 

uma crise filial, sentiam-se menos capazes de lidar com as mudanças ocorridas nas suas 

vidas precipitadas pela dependência dos progenitores, consideravam difícil gerir as suas 

soluções e resolver problemas e, tinham maior probabilidade de optar pela 

institucionalização dos progenitores sem equacionarem, adequadamente, outras opções.  

Também Stiens, Maeck e Stoppe (2006) analisam a relação entre maturidade filial, 

sobrecarga e institucionalização dos progenitores, em filhos de pais demenciados. 

Segundo os autores, este grupo é particularmente interessante pois, tendo em conta o 

declínio cognitivo dos pais, todos estes filhos passaram já pela crise filial e podem já ter 

desenvolvido maturidade filial. Neste estudo, a maturidade filial foi avaliada com a Louvain 

Filial Maturity Scale. Relativamente à sobrecarga, os resultados mostraram que níveis mais 

elevados de cuidado filial (filial help) estavam associados a maior sobrecarga e níveis mais 

elevados de reciprocidade na relação com o progenitor (parental consideration) associados 

a menor sobrecarga. Quanto à institucionalização, neste estudo, ela não pôde ser 

explicada pela maturidade filial, pois entre todas as dimensões da maturidade filial, apenas 

a reciprocidade na relação com o progenitor (parental consideration) teve uma influência 

indireta nessa decisão. De facto, a institucionalização deveu-se a um crescente sentimento 

de sobrecarga, devido ao declínio e aos problemas comportamentais do progenitor. Além 

disso, os filhos que continuavam a cuidar dos progenitores em casa tinham maior 

sentimento de obrigação (filial obligation). 

Em Portugal, a investigação acerca da maturidade filial é muito escassa e não se 

tem debruçado especificamente sobre a maturidade filial no contexto da relação filial. 

Destaca-se o estudo de adaptação e validação da Filial Maturity Scale (Mendonça & 

Fontaine, 2013). Daqui resultou a versão portuguesa da Escala cujo estudo das 

características psicométricas revelou uma estrutura fatorial constituída nove itens 

organizados em duas dimensões que correspondem às duas dimensões do instrumento 

original – Compreensão (primeiros 7 itens) e Distanciamento (últimos dois itens). Este 
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estudo incluiu uma amostra constituída por jovens adultos, com idades compreendidas 

entre os 19 e os 30 anos (M=23,29 anos) e, para além da adaptação do instrumento 

procurou analisar variações na maturidade filial com a idade e com transições de vida, 

especificamente, estar empregado e sair de casa dos progenitores. Apenas foram 

encontradas diferenças na Compreensão, sendo que os jovens adultos com mais idade 

(idade superior a 22 anos), profissionalmente activos e que não residiam com os 

progenitores apresentavam níveis de Compreensão superiores aos dos jovens adultos 

mais novos (idade inferior a 22 anos), estudantes e a residir em casa dos progenitores.  

Um outro estudo, também com jovens adultos (entre os 18 e os 30 anos), procurou 

analisar preditores da Compreensão numa amostra constituída por civis e militares 

(Pereira, 2012). Os resultados indicaram que as mulheres tinham um nível de 

Compreensão mais elevado do que os homens e que esta estava positivamente associada 

à construção da identidade adulta. Além disso, mostraram-se como preditores da 

Compreensão a qualidade da relação com o pai e com a mãe, a independência funcional 

e conflitual em relação à mãe, a resolução da identidade adulta, o nível socioeconómico, o 

estatuto ocupacional e a independência financeira.  

 

Como vimos, a noção de crise filial apresentada por Blenkner (1965) inclui a 

vivência e expressão de ansiedade, a qual se prevê que diminui com a resolução bem-

sucedida da referida crise. Além disso, também Cicirelli (1988) apontou a relevância da 

ansiedade filial no contexto da maturidade filial e dos cuidados filiais, usando-a como 

medida indireta da maturidade filial. Deste modo, dada a dinâmica proposta entre os dois 

constructos e a sua importância para a compreensão dos cuidados filiais, focar-nos-emos 

no constructo da ansiedade filial no próximo ponto.  

 

2. Ansiedade filial 

 

Cuidar de um progenitor envelhecido é um processo frequentemente vivido com 

stress e sentimentos negativos. Neste âmbito, vários estudos se têm debruçado sobre a 

sobrecarga do cuidador, enquanto consequência dos cuidados filiais (Sequeira, 2007; Zarit 

& Eggebeen, 2002). Contudo, a sobrecarga, não só não é uma consequência inevitável 

dos cuidados, como apresenta grande variabilidade subjetiva perante situações e 

condições objetivamente similares. De facto, há evidência de que cuidadores que 

enfrentam situações difíceis e exigentes não sentem sobrecarga, enquanto outros se 

sentem fortemente sobrecarregados, embora as exigências com que se confrontam e as 

tarefas que realizam sejam poucas e leves (Zarit & Eggebeen, 2002). Para além destes 

estudos que incluem apenas filhos envolvidos nos cuidados aos progenitores, tem-se 
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verificado que o stress e os sentimentos negativos associados aos cuidados filiais são 

sentidos também por filhos que não são cuidadores dos progenitores (Cicirelli, 1988). Neste 

âmbito, a investigação mostra, de facto, que as preocupações em relação à 

responsabilidade filial adequada ocorrem bastante antes da real necessidade de cuidar se 

estabelecer (Brody, Johnsen, & Fulcomer, 1984). Deste modo, a ansiedade associada aos 

cuidados não é uma vivência específica dos filhos cuidadores, mas ocorre também em 

filhos que, embora não envolvidos nos cuidados aos progenitores, antecipam e 

equacionam essa realidade. Quando explorou esta segunda situação, Cicirelli (1988) 

verificou que estes filhos se mostravam preocupados com a possibilidade de terem de vir 

a cuidar dos progenitores e de não serem capazes de lidar com essa situação e, designou 

esta ansiedade por ansiedade filial, considerando-a “a state of worry or concern about the 

anticipated decline and death of an aging parent as well as worry or concern about the 

ability to meet anticipated caregiving needs, either prior to any caregiving or during the 

provision of care and in anticipation of further parental decline and additional needs for care” 

(Cicirelli, 1988, p. 481). Assim, a ansiedade filial consiste num estado de preocupação, por 

parte do filho adulto, em relação à antecipação de duas situações: (i) declínio e morte dos 

progenitores, (ii) possível incapacidade para responder às necessidades de cuidado 

manifestadas pelos mesmos.  

Deste modo, parece clara a distinção entre a sobrecarga do cuidador e a ansiedade 

filial. Enquanto a primeira consiste numa situação de stress vivida pelo cuidador na 

sequência dos cuidados proporcionados, sendo, portanto, uma consequência dos 

cuidados, a segunda, ao tratar-se de uma situação de ansiedade, consiste num estado 

emocional negativo em relação a algo que ainda não aconteceu, mais especificamente, um 

sentimento generalizado de apreensão em relação a um acontecimento futuro que se 

afigura incerto ou indefinido (Byrne & Kelley, 1981) que, neste caso concreto, se relaciona 

com o declínio e as necessidades de cuidados dos progenitores.  

Ainda no que se refere à conceptualização teórica da ansiedade filial, enquadrando-

a no modelo de dois componentes da ansiedade – emocional e cognitivo (Wine, 1982) –, 

ela é considerada o componente cognitivo da resposta à antecipação do futuro declínio e 

necessidades de cuidado dos progenitores (Cicirelli, 1981), na medida em que inclui 

sentimentos de inadequação na gestão desse acontecimento futuro, dúvida e 

culpabilização e consiste numa disposição estável que ativa um estado fisiológico 

transitório de ativação emocional (Wine, 1982).  

Apesar de o constructo de ansiedade filial ter sido sugerido a partir de observações 

de filhos adultos que não eram cuidadores dos progenitores, mas pareciam preocupados 

com essa possibilidade futura, ele pode ser estendido a situações em que o filho se 

encontra envolvido nos cuidados filiais. Assim sendo, a ansiedade pode ser vivida num 
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momento mais tardio da trajetória de declínio, quando o progenitor já necessita de cuidados 

efetivos e o filho adulto já os proporciona, mas se encontra preocupado com a antecipação 

de mais deterioração ao nível da saúde e bem-estar do progenitor e com a possibilidade 

de não ser capaz de responder a mais exigências de cuidado. Neste caso, quando a 

situação de cuidados já está a decorrer e é contínua, a ansiedade filial ocorre na medida 

em que as condições atuais sugerem mais declínio parental e mais necessidade de 

cuidados no futuro (Cicirelli, 1988).  

Segundo Cicirelli (1988), a base da ansiedade filial pode ser compreendida no 

âmbito da Teoria da Vinculação. Como vimos anteriormente neste trabalho, a vinculação 

refere-se a uma ligação emocional ou afetiva, que se desenvolve na infância, entre uma 

figura de vinculação que protege e apoia e uma figura vinculada que a ela recorre para 

obter a felt security. Mais tarde, desenvolve-se a dimensão protetora da vinculação, 

segundo a qual a criança começa a manifestar comportamentos para prevenir a perda da 

figura de vinculação. Este comportamento protetor é diferente e complementar do 

comportamento de vinculação, na medida em que procura preservar ou restabelecer a 

existência ameaçada da figura vinculada e não apenas restabelecer a proximidade para 

obter segurança. Ao longo da vida, os comportamentos de vinculação e de proteção 

manifestam-se de forma adequada à idade: os primeiros através de comunicação e visitas 

regulares, por exemplo, e os segundos através de ajuda e comportamentos de cuidados, 

constituindo estes uma tentativa de garantir a sobrevivência da figura vinculada e de 

preservar a ligação emocional. Em anos posteriores, o filho adulto vai-se apercebendo de 

que o progenitor tem cada vez menos tempo de vida. Quando os sinais de declínio parental 

se tornam visíveis, como a redução da saúde, o aumento dos sintomas físicos e mentais, 

então, segundo a teoria da vinculação, o filho adulto procura proteger o progenitor desta 

ameaça. No entanto, a inevitabilidade da morte determina que os esforços do filho para 

proteger o progenitor envelhecido do declínio não serão suficientes. Deste modo, o filho 

experiencia uma sensação contínua de ansiedade em relação ao bem-estar do progenitor. 

Simultaneamente, o filho toma consciência da complexidade da tarefa de cuidar que será 

necessária para proteger o progenitor e sente ansiedade na antecipação de dificuldade ou 

mesmo falha na realização dessa tarefa. Deste modo, a ansiedade filial tem as suas raízes 

na vinculação do filho adulto ao progenitor envelhecido e nos seus esforços para preservar 

a vida do progenitor.  

Para avaliar a ansiedade filial, Cicirelli (1988) construiu a Filial Anxiety Scale (Escala 

de ansiedade filial – EAF). De 40 itens sobre a preocupação do filho adulto em relação à 

possibilidade de perda do progenitor e em relação à capacidade para proteger a sua 

existência, foram selecionados 16. Contudo, destes 16 foram excluídos três – dois porque 

refletiam mais sentimentos de culpa do que de ansiedade e um porque apelava a respostas 
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baseadas em factos e não em sentimentos de ansiedade. A escala resultante, constituída 

por 13 itens, foi testada junto de 71 filhos adultos de progenitores independentes. A análise 

fatorial realizada organizou os itens em dois fatores que explicavam 55% da variância e 

que consistem nas duas subescalas do instrumento: (i) ansiedade filial A (AFA), constituída 

pelos sete primeiros itens que refletem a preocupação do filho adulto em relação à sua 

capacidade para assumir o papel de cuidador do progenitor; (ii) ansiedade filial B (AFB), 

constituída pelos últimos seis itens, os quais se debruçam sobre a preocupação do filho 

adulto em relação ao bem-estar do progenitor envelhecido. Relativamente à consistência 

interna do instrumento, o valor de alfa de Cronbach foi de 0,88 para a AFA e de 0,77 para 

a AFB. As duas subescalas apresentam uma correlação de 0,32 uma com a outra, o que 

significa que são suficientemente independentes para poderem ser consideradas 

dimensões diferentes.  

Para avaliar a validade da Escala, a mesma foi aplicada a uma amostra 

(independente da anterior) de 53 filhos adultos, cujos progenitores não necessitavam de 

cuidados, juntamente com outros instrumentos que, de modo geral, avaliavam a força da 

vinculação ao progenitor, variáveis psicológicas como o locus de controlo e a autoestima, 

a ansiedade em relação à morte, a perceção do filho sobre a saúde e mobilidade do 

progenitor, e alguns recursos do filho, como a escolaridade e o estatuto profissional. Assim, 

supondo que a ansiedade em relação ao bem-estar do progenitor (AFB) seria mais elevada 

quando a vinculação ao mesmo e os indicadores de declínio parental fossem mais fortes e 

que a ansiedade em relação à capacidade para assumir o cuidado pelo progenitor (AFA) 

seria mais elevada quando as necessidades de cuidados do progenitor fossem mais 

iminentes e difíceis, Cicirelli procurou analisar a relação entre a vinculação, o declínio 

parental e a ansiedade filial. Os resultados mostraram as seguintes correlações: 0,44 entre 

a força da vinculação e a AFB mas apenas de 0,03 entre a vinculação e a AFA; 0,25 da 

perceção do filho sobre a saúde do progenitor (concretizada pelo número de sintomas 

apontados pelo filho) com a AFB e de 0,05 com a AFA; -0,26 da mobilidade do progenitor 

com a AFB e de 0,11 com a AFA. Os recursos educativos e profissionais dos filhos também 

se mostraram relacionados com a preocupação quanto à capacidade de assumirem o 

papel de cuidadores (mas não quanto ao bem-estar dos progenitores), no sentido em que 

essa ansiedade é menor em filhos com mais escolaridade e com melhores empregos. Os 

recursos psicológicos também foram analisados, concretamente o locus de controlo e a 

autoestima e, os filhos com uma orientação mais interna tinham menos preocupação com 

o papel de cuidador (AFA). Mas não houve associação entre o locus de controlo e a AFB. 

Também não houve associação entre a autoestima e as subescalas da Escala. Em relação 

à perceção dos filhos sobre os progenitores, todas as variáveis analisadas se 

correlacionaram com a AFA mas não com a AFB. Assim, os filhos preocupavam-se mais 
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com a própria capacidade para cuidar dos progenitores quando percecionavam neles mais 

comportamentos prejudiciais para a saúde (r=0,26), menos estratégias de coping (r=-0,36), 

e uma saúde emocional mais pobre (r=-0,39). Uma última hipótese levantada foi que a 

ansiedade filial se relacionava com a preocupação do filho em relação à sua própria 

mortalidade, estimulada pela perceção de declínio na saúde do progenitor, a qual foi 

confirmada, quer ao nível da AFA quer da AFB. Por fim, os resultados deste estudo 

sugeriram que as subescalas da EAF apresentavam validade de constructo, sendo 

adequadas para usar na investigação acerca da ansiedade filial.  

Mais tarde, Myers e Cavanaugh (1995) procuraram replicar e ampliar a investigação 

acerca da ansiedade filial, usando como participantes duas gerações de mulheres da 

mesma família (85 mães cuja média de idades era de 44,7 anos e respetivas filhas, cuja 

média de idades era de 18,7 anos). Quanto à replicação do estudo de validação da EAF 

desenvolvido por Cicirelli em 1988, a estrutura fatorial da Escala foi exatamente replicada 

na amostra das mães de meia-idade, contudo, na amostra das filhas mais jovens os itens 

mostraram uma organização diferente, em três fatores – Ansiedade Filial A, Ansiedade 

Filial B e Ansiedade Filial C. No entanto, este terceiro fator mostrou-se menos robusto do 

que os outros dois e os itens que o constituem não refletiram nenhum tema, como acontecia 

nas outras subescalas. Assim, segundo os autores (Myers & Cavanaugh, 1995), este fator 

pode representar itens que se afiguram menos relevantes para as participantes mais jovens 

e não um constructo psicológico organizado. Apesar disto, os resultados relativos à EAF 

em adultos de meia-idade são muito consistentes com os resultados iniciais (Cicirelli, 

1988), o que indica que a EAF é uma medida robusta e confiável para usar na investigação 

sobre a ansiedade filial em adultos de meia-idade.  

Para além desta análise fatorial, os autores analisaram efeitos de geração/coorte 

na ansiedade filial em função de outras variáveis. Uma delas, a ansiedade traço, mostrou-

se associada quer à AFA quer à AFB em ambas as amostras. Contudo, o facto de as 

correlações encontradas serem relativamente baixas é indicador de que ambos os 

constructos não se confundem. Deste modo, embora ambos se baseiem numa 

componente de ansiedade, a ansiedade traço parece situar-se a um nível mais global, 

enquanto a ansiedade filial parece reportar-se a um domínio mais específico. A 

responsabilidade filial, outra variável analisada, mostrou-se positivamente associada à AFB 

nas mães e nas filhas e negativamente associada à AFA nas filhas. Estes dados sugerem 

que, independentemente da idade, os indivíduos com mais sentimentos de 

responsabilidade filial se sentem mais ansiosos face ao declínio dos progenitores, contudo, 

em relação à capacidade de se tornarem cuidadores, os indivíduos mais novos sentem-se 

menos ansiosos, à medida que assumem mais as normas da responsabilidade filial. No 

que se refere às variações na ansiedade em função da coesão e da expressividade 
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familiares, quer as mães de meia-idade, quer as filhas mais jovens têm mais ansiedade em 

relação à capacidade de cuidarem quando sentem menos solidariedade familiar e quando 

têm menos capacidade para expressar sentimentos e para agir abertamente. 

Especificamente na amostra das filhas, a AFA também se mostrou negativamente 

associada ao conflito, indicando que quando percepcionam menos hostilidade e 

agressividade familiar, estas filhas sentem mais ansiedade em relação à capacidade de 

cuidarem no futuro. Uma última variável incluída no estudo foi a percepção global sobre a 

saúde parental, a qual apresentou uma associação negativa com a AFA, apenas para a 

amostra de meia-idade, sugerindo que a percepção de uma saúde pobre nos progenitores 

desencadeia mais preocupação com a possibilidade de se vir a cuidar deles no futuro.  

Ainda relativamente à Escala de ansiedade filial, Murray, Lowe, Anderson, Horne, 

Lott e MacDonald (1996) procederam à análise de validade das suas subescalas, através 

de uma nova análise factorial e de análises correlacionais com outros instrumentos, 

especificamente o State-Trait Anxiety Inventory (STAI) e o Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale (MSD). Usando uma amostra de 596 participantes, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos, verificaram que, a nível de estrutura fatorial, a 

EAF é constituída por duas subescalas que integram os mesmos itens que as subescalas 

originais. Os resultados mostraram que a média da subescala AFA foi de 16,82, sendo o 

desvio-padrão de 5,7, e a média da subescala AFB foi de 21,22, com um desvio-padrão de 

4,8. Quanto às correlações entre a EAF e o STAI, ambas as subescalas AFA e AFB 

mostram correlações baixas, mas significativas com a ansiedade traço e correlações 

elevadas e significativas com a ansiedade estado. Estes resultados são compreensíveis 

tendo em conta o foco das ansiedades traço e estado. Assim, a ansiedade traço reflecte o 

estado estático do indivíduo, de modo que as mudanças no contexto apenas terão um 

pequeno efeito nos traços do indivíduo, enquanto a ansiedade estado reflecte o estado 

dinâmico do indivíduo, sendo que as mudanças como aquelas sugeridas na AFA se 

refletem nas pontuações desta dimensão da ansiedade. No que se refere às correlações 

com o MSD, os resultados sugerem que à medida que a ansiedade em relação à 

capacidade de os filhos assumirem o papel de cuidadores dos progenitores envelhecidos 

(AFA) aumenta, a preocupação com a aprovação social diminui. Mostram também que a 

preocupação com a aprovação social não está associada à ansiedade do indivíduo face à 

crescente fragilidade do progenitor (AFB). Por fim, não foram encontradas associações 

significativas entre a AFA e a AFB, o que indica que a preocupação do próprio em relação 

à prestação de cuidados não se relaciona com a preocupação em relação ao declínio físico 

dos progenitores envelhecidos.  

Apesar dos estudos que se debruçaram sobre as propriedades psicométricas da 

EAF mostrarem que ela é suficientemente fiável e válida para ser usada na investigação 
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acerca da ansiedade filial com filhos de meia-idade, a investigação dirigida a filhos adultos 

cujos progenitores são independentes e centrada na análise da antecipação e preparação 

dos cuidados filiais é escassa. Neste âmbito, Laditka e Pappas-Rogich (2001) analisaram 

o modo como as características pessoais e a experiência prévia na prestação de cuidados 

familiares influenciavam a ansiedade antecipatória relacionada com a prestação de 

cuidados, em homens e mulheres mais velhos (idade igual ou superior a 60 anos). Neste 

estudo, não usaram a EAF de Cicirelli completa, mas sim algumas das questões que a 

compõem e alargaram o âmbito dos cuidados para incluir cônjuges. Os resultados 

mostraram que as mulheres, os indivíduos com salários mais baixos e cuja saúde 

consideravam mais pobre tinham níveis mais elevados de ansiedade. O nível de atividade 

social, a idade e a escolaridade não se mostraram significativamente associados à 

ansiedade antecipatória relacionada com a prestação de cuidados. Quanto à experiência 

prévia nos cuidados a familiares, os participantes que, no momento, se encontravam a 

proporcionar cuidados ou que já o tinham feito no passado mostravam mais ansiedade 

antecipatória do que aqueles que nunca cuidaram. Segundo os autores, este resultado 

pode estar relacionado com o facto de os indivíduos que cuidaram no passado poderem 

ter sentido um nível de stress do cuidador tal que os levou a ficar particularmente 

preocupados com a perspetiva de assumirem novamente esse papel no futuro.  

Também Bradley, Miller, Murtha, Parkinson e Horst (2008) se debruçaram sobre a 

antecipação dos cuidados filiais e analisaram o nível de ansiedade filial de filhos adultos 

em função de algumas características pessoais e em relação a cada um dos progenitores, 

separadamente (pai e mãe). Deste modo, embora não tenham encontrado diferenças 

significativas na ansiedade, em relação a ambos os progenitores, com base no género e 

etnia dos participantes, ou idade do progenitor, observaram uma tendência para que os 

participantes mais novos tivessem um nível de ansiedade mais elevado do que os 

participantes mais velhos. Relativamente à ansiedade filial em função da saúde física e 

mental dos progenitores, os filhos que consideravam a saúde física e mental das mães 

excelente tinham menos ansiedade do que os filhos que consideravam a saúde das mães 

mediana ou pobre. Mas, em relação à saúde física e mental dos pais, não se verificaram 

diferenças significativas no nível de ansiedade filial. Ao contrário dos resultados do estudo 

anterior (Laditka e Pappas-Rogich, 2001), aqui não foram encontradas diferenças na 

ansiedade filial entre os participantes que não prestam cuidados aos progenitores e 

aqueles que fornecem alguma ajuda. Também não houve diferenças entre os participantes 

que se envolvem e aqueles que não se envolvem em comportamentos de planeamento e 

preparação dos cuidados aos progenitores, quer sejam pais ou mães. Neste especto, os 

resultados mostraram que poucos participantes se envolviam nestes comportamentos de 

planeamento e, dentro dos que o faziam, a maioria apresentava ansiedade moderada. 
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Assim, de modo geral, os resultados sugerem que as variáveis demográficas têm pouco 

valor na explicação do nível de ansiedade sentido pelos participantes pois a maioria destes, 

independentemente da idade, género, etnia e salário, sentia um nível de ansiedade 

moderado. Além disso, as variáveis dos progenitores, como a idade, grau de funcionalidade 

e proximidade em relação ao filho adulto, também não tiveram impacto na ansiedade 

antecipatória. Deste modo, a maioria dos participantes apresentou níveis moderados de 

ansiedade, resultado este que aponta, segundo os autores, para a possibilidade de estes 

níveis refletirem incerteza, desconforto e ambivalência em relação às questões 

relacionadas com os cuidados aos progenitores, uma vez que, provavelmente, os adultos 

em questão ainda não tinham equacionado a prestação de cuidados e o envelhecimento 

dos pais, o que se pode ter revelado como uma limitação neste estudo. As únicas variáveis 

dos progenitores que afetaram a ansiedade filial foram a saúde física e mental das mães, 

sendo que o mesmo não aconteceu em relação aos pais. Os autores apontam como 

possível explicação para esta diferença na ansiedade em relação aos pais e às mães, o 

facto de os filhos cuidadores se aperceberem e internalizarem a tendência geral para as 

mulheres viverem mais tempo do que os homens, o que pode levá-los a terem mais 

dificuldade em lidar com a possibilidade de as suas mães não viverem até à idade 

esperada, devido às limitações ao nível da saúde, o que aumenta os seus níveis de 

ansiedade.  

Outra das questões centrais deste estudo era compreender em que medida os filhos 

se envolviam no planeamento dos comportamentos de cuidados aos progenitores, tendo 

como hipótese a sugestão de Cicirelli (1988), de que um grau moderado de ansiedade filial 

podia conduzir a maior motivação para cuidar e promover comportamentos de 

planeamento e preparação dos cuidados futuros, enquanto um elevado grau de ansiedade 

podia levar ao evitamento ou limitar o envolvimento nessas atividades. No entanto, esta 

hipótese não foi apoiada pelos resultados do estudo de Bradley e cols. (2008), pois não 

foram encontradas diferenças nos comportamentos de planeamento dos cuidados aos 

progenitores em função do nível de ansiedade filial. Concretamente, enquanto a ansiedade 

elevada não os desencorajou, a ansiedade moderada também não os aumentou. Por outro 

lado, a idade dos progenitores mostrou-se o preditor mais forte dos comportamentos de 

planeamento dos cuidados, sendo que os filhos tendem a envolver-se mais nessas 

atividades à medida que os progenitores envelhecem, apesar dessa idade não ter impacto 

na ansiedade filial. Este efeito da idade dos progenitores nos comportamentos de 

preparação dos cuidados pode ser reflexo da maior urgência em planear os cuidados 

dirigidos a pessoas mais velhas que, provavelmente, terão maiores limitações.  

Também no sentido de explorar fatores preditores da antecipação da prestação de 

cuidados familiares, Sorensen (1998) concluiu que esta antecipação envolvia uma 
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complexa interação de crenças, fatores emocionais e de personalidade e que as pessoas 

tinham maior tendência para evitar a consideração da situação de cuidar quando as suas 

expectativas em relação a essa situação eram negativas ou desfavoráveis.  

Em Portugal, a investigação acerca da ansiedade filial está ainda no início. Faria, 

Toipa, Lamela, Bastos e Cicirelli (2013) adaptaram e validaram a escala original – Filial 

Anxiety Scale – para a população portuguesa, numa amostra constituída por 130 

participantes, sobretudo do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 35 e os 64 

anos (M=50,25 anos). Deste estudo resultou a Escala de Ansiedade Filial, cujos resultados 

mostraram uma estrutura semelhante à do instrumento original e qualidades psicométricas 

adequadas que a tornam um instrumento confiável para avaliar a ansiedade filial na 

população portuguesa. Neste estudo, os valores médios para a Escala de Ansiedade Filial 

– A foram de 19,9 (DP=6,7) e de 22,8 (DP=5,3) para a Escala de Ansiedade Filial – B, 

valores estes ligeiramente superiores aos valores médios encontrados na versão original, 

o que os autores interpretam como sendo reflexo do envelhecimento populacional que 

intensificou a necessidade de cuidados dirigidos à população envelhecida e também de 

fatores de ordem cultural, nomeadamente a valorização da família e da interdependência 

entre os seus membros. Desde a sua validação, a investigação neste âmbito em Portugal 

tem-se centrado na análise da relação da ansiedade filial com características 

sociodemográficas de filhos de meia-idade e com o seu estilo de vinculação. Neste sentido 

tem-se verificado que filhos do sexo feminino demonstram mais ansiedade filial 

(especificamente mais AFA e AFT) do que os filhos de sexo masculino e que os filhos com 

o ensino superior têm menos ansiedade filial (A, B e T) do que filhos com menos 

escolaridade (Faria, 2016; Faria et al., 2013; Silva, 2012). Relativamente à vinculação, 

verificou-se que filhos com vinculação ansiosa e evitante mostram mais ansiedade filial A 

e mais ansiedade filial T (Silva, 2012).  
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IV. Relação entre vinculação, representação mental da prestação de cuidados, 

ansiedade filial e maturidade filial e objetivos do estudo 

 

Como foi analisado nas secções precedentes, a investigação tem sido consistente 

em sugerir a relevância da vinculação, da representação mental da prestação de cuidados, 

da ansiedade filial e da maturidade filial para a compreensão dos cuidados filiais na meia-

idade. Concretamente, que a vinculação segura, representações mais positivas do 

caregiving, níveis inferiores de ansiedade filial e níveis superiores de maturidade filial estão 

associados a mais motivação, maior preparação, maior compromisso em cuidar dos 

progenitores no futuro, a maior quantidade de cuidados dirigidos aos progenitores, a melhor 

qualidade dos mesmos cuidados e a menor sobrecarga (e.g., Cicirelli, 1983; Carpenter, 

2001; Karantzas et al, 2010; Laditka & Pappas-Rogich, 2001; Marcoen, 1995; Morse et al., 

2012; Perrig-Chiello & Sturzenegger, 2001; Reizer & Mikulincer, 2007; Stiens et al., 2006). 

Contudo, embora a relação de cada uma destas variáveis com os cuidados dirigidos aos 

progenitores tenha já alguma, ainda que pouca, sustentação empírica, o modo como elas 

se articulam entre si e com a experiência dos cuidados filiais permanece ainda no domínio 

teórico. Apesar disso, dada a coerência teórica entre as variáveis, vários têm sido os 

investigadores que apontam para a necessidade de se explorar essa relação, 

empiricamente, no contexto dos cuidados filiais na meia-idade (e.g., Cicirelli, 1991, 1993; 

Nydegger, 1991; Reizer & Mikulincer, 2007).  

Analisaremos, primeiro, a relação teórica entre a vinculação, a representação 

mental da prestação de cuidados, a ansiedade filial e a maturidade filial.  

Como vimos, a vinculação desenvolve-se na infância, a partir da regularidade da 

articulação entre a procura de proximidade e de contacto pela criança, que 

progressivamente se torna a figura vinculada, e a garantia de cuidados e de proteção pelo 

progenitor que, progressivamente, se torna a figura de vinculação (Bowlby, 1969/82). Após 

a consolidação desta relação de vinculação, a criança, para além dos comportamentos de 

vinculação, começa a desenvolver e a mostrar comportamentos de cuidados, ainda que 

muito simples, dirigidos à figura de vinculação, no sentido de a proteger (Bowlby, 1969/82). 

Ao longo do desenvolvimento, e tal como acontece com o sistema e com os 

comportamentos de vinculação, também o sistema e os comportamentos de caregiving se 

complexificam e intensificam e passam a ser orientados ao nível representacional pelos 

MID do caregiving, cuja expressão se concretiza em diferenças interindividuais ao nível 

dos comportamentos de cuidados, que são coerentes com a organização da vinculação do 

indivíduo (Feeney & Woodhouse, 2016; George & Solomon, 1996; Mikulincer & Shaver, 

2007; Reizer & Mikulincer, 2007; Shaver et al., 2016).  
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À medida que o filho cresce e que a ligação ao progenitor evolui para uma relação 

de vinculação adulta, os comportamentos de procura e de prestação de cuidados tendem 

a ser mutuamente expressos pelos filhos adultos e pelos progenitores (Bowlby, 1979). No 

entanto, mesmo nesta fase, em que as trocas de cuidados se pautam por uma maior 

horizontalidade, o progenitor continua a assumir as características e as funções de uma 

figura de vinculação, de modo que, apesar de o filho mostrar cuidados pelo progenitor, a 

felt security continua a ser garantida pelo progenitor ao filho (Blieszner & Shifflett, 1989; 

Cicirelli, 1991).  

Com o envelhecimento dos progenitores, esta relação sofre uma transição. Assim, 

à medida que o progenitor começa a mostrar sinais de vulnerabilidade e fragilidade, esta 

imagem da figura de vinculação permanentemente forte e capaz de proteger e apoiar 

começa a ser colocada em causa. Paralelamente, o aproximar do fim da vida começa a 

ser, cada vez mais, uma realidade, pelo que o filho percebe qua a permanência do 

progenitor enquanto refúgio de proteção e base segura é limitada (Cicirelli, 1989, 1990, 

1991). Neste momento, em que o filho toma consciência dos limites ao funcionamento 

pleno do progenitor como figura de vinculação, ele vive a crise filial (Blenkner, 1965). Esta 

crise desencadeia no filho o desejo intenso de proteger a figura de vinculação, cuidando 

dela, de modo a garantir a sua sobrevivência e que, dessa proximidade, continua a obter 

a felt security (Cicirelli, 1991, 1993). No entanto, simultaneamente, o filho percebe que as 

exigências relacionadas com os cuidados são muitas e complexas e que os seus esforços 

para preservar a existência da figura de vinculação serão limitados, dado que a sua perda 

é inevitável, o que despoleta preocupação em relação ao bem-estar e saúde do progenitor, 

bem como à própria capacidade para cuidar dele (Cicirelli, 1991). Deste modo, a crise filial, 

apontada por Blenkner (1965), faz-se acompanhar da vivência da ansiedade filial (Cicirelli, 

1988).  

A resolução desta crise filial implica consciencializar-se de que o progenitor tem 

uma identidade que se estende para além da de progenitor e aceitar o que isso implica, 

especificamente, que o progenitor tem potencialidades, mas também necessidades, 

fraquezas e limitações (Blenkner, 1965). Quando o filho adulto está capaz de construir e 

manter esta visão sobre o progenitor, diz-se que desenvolveu maturidade filial (Blenkner, 

1965; Nydegger, 1991) e, supõe-se que este crescimento desenvolvimental será 

acompanhado de uma redução nos níveis de ansiedade filial e que, desta forma, estará 

mais apto para cuidar dos progenitores, numa relação recíproca adulto-adulto (Cicirelli, 

1988).  

Face ao exposto, a nossa hipótese é que a vinculação e a representação mental da 

prestação de cuidados estejam associadas e que ambas constituam recursos para o filho 

lidar com as transformações envolvidas na relação filial adulta. Concretamente, supomos 
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que ambas estejam relacionadas com a ansiedade filial e com a maturidade filial, no sentido 

em que a vinculação segura e representações positivas da prestação de cuidados estejam 

associadas a menos ansiedade filial e a mais maturidade filial e, de modo inverso, a 

vinculação insegura e representações negativas da prestação de cuidados associadas a 

mais ansiedade filial e a menos maturidade filial. 

Relativamente à base empírica desta hipótese, são poucos ou nenhuns os estudos 

que se focam especificamente na relação entre as variáveis. Embora a relação entre a 

vinculação e os cuidados tenha já muita evidência empírica, poucos são os estudos que 

se focam na dimensão representacional do caregiving na vida adulta e fora do contexto 

das relações da infância ou das relações de carácter amoroso. Quanto aos estudos que se 

focam especificamente na relação da vinculação e da representação mental da prestação 

de cuidados com a ansiedade filial e a maturidade filial na meia-idade são praticamente 

inexistentes ou insuficientes para se estabelecerem relações robustas entre estas 

variáveis. Apesar disso, estes poucos estudos juntamente com a vasta investigação acerca 

da vinculação e desenvolvimento ao longo da vida apontam para a pertinência da relação 

entre as mesmas e para a importância que as mesmas adquirem no contexto dos cuidados 

filiais na meia-idade.  

Relativamente à vinculação e ansiedade filial, há, até onde vai o nosso 

conhecimento, apenas dois estudos que se centram especificamente nesta relação 

(Cicirelli, 1988; Silva, 2012) e cujos resultados, de modo geral têm apoiado a hipótese de 

que a vinculação segura está associada a menores níveis de ansiedade filial e, pelo 

contrário, a vinculação insegura (ansiosa e evitante) associada a mais ansiedade filial. 

Apesar destes estudos não serem suficientes para estabelecer relações mais conclusivas 

entre a vinculação e a ansiedade filial, a investigação sobre a vinculação e a regulação 

emocional tem sugerido que os estilos de vinculação estão associados a diferentes 

padrões de expressão afetiva e de regulação emocional (Leerkes & Wong, 2012; Mikulincer 

& Shaver, 2016; Mikulincer et al., 2003). Assim, os indivíduos seguros tendem a expressar 

afeto positivo e a ter boas estratégias para lidar com o afeto negativo, enquanto os 

indivíduos inseguros se caracterizam por uma predisposição para expressar afeto negativo 

e para estarem híper-alerta para o stress (Leerkes & Wong, 2012; Magai, 2001). Na 

presença ou antecipação de acontecimentos stressantes, os indivíduos seguros avaliam-

nos objetivamente e consideram-se capazes os gerir (Clear & Zimmer-Gembeck, 2017) e 

têm mais capacidade para regular a sua ativação emocional (Leerkes & Wong, 2012; 

Mikulincer & Shaver, 2016; Mikulincer et al., 2003), enquanto os indivíduos inseguros fazem 

avaliações que intensificam o stress (Berant, Mikulincer, & Florian, 2001; Moller, Fouladi, 

McCarthy, & Hatch, 2003; Williams, & Riskind, 2004). 
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Além disso, tendo em conta as dimensões da ansiedade filial – preocupação em 

relação à capacidade de cuidar e preocupação em relação ao bem-estar do progenitor –, 

podemos estabelecer um paralelo entre as mesmas e a ansiedade manifestada pelos pais 

de crianças pequenas. Especificamente, os pais inseguros (ansiosos e evitantes) 

consideravam-se menos capazes de se relacionarem e de cuidarem dos filhos (Rholes, 

Simpson, Blakely, Lanigan, & Allen, 1997; Rholes et al., 1995; Volling, Notaro, & Larsen, 

1998) e mostravam-se mais preocupados com a separação dos filhos (Lutz & Hock, 1995; 

Mayseless & Scher, 2000; Scher & Mayseless, 1994). Já no contexto da relação filial adulta, 

Sorensen e colaboradores (2002) verificaram que os filhos seguros (com modelos positivos 

do self e dos outros) se sentiam mais preparados para virem a cuidar dos progenitores 

quando estes viessem a precisar no futuro e os filhos ansiosos e evitantes menos 

preparados, mesmo quando se controlou o efeito do envolvimento efetivo em atividades de 

preparação. Também as perceções de filhos adultos sobre o cuidado materno recebido na 

infância se mostraram positivamente e indiretamente associadas à preocupação filial em 

relação ao bem-estar da mãe, através da vinculação adulta (Datta, Marcoen, & Poortinga, 

2005). No mesmo sentido, histórias familiares negativas afetam adversamente o grau de 

preocupação que os filhos adultos sentem em relação aos progenitores envelhecidos. Em 

particular, recordações de rejeição anterior por parte dos progenitores diminui a 

preocupação dos filhos com o bem-estar parental (Whitbeck et al., 1994). Além disso, há 

outros estudos que, embora não focados especificamente na vinculação, analisam a 

ansiedade filial em função da qualidade da relação familiar. Assim, os filhos que 

percecionavam as relações familiares como sendo mais pobres e negativas, o que é 

característico dos filhos ansiosos e evitantes, expressavam mais ansiedade filial (Murray 

et al., 1995). Do mesmo modo, Myers e Cavanaugh (1995) verificaram que tanto as mães 

de meia-idade como as respetivas filhas mais jovens manifestavam mais ansiedade em 

relação à capacidade de cuidarem no futuro dos respetivos progenitores quando sentiam 

menos solidariedade familiar e quando tinham menos capacidade para expressar 

sentimentos e para agir abertamente. Especificamente as filhas mais jovens também 

sentiam mais ansiedade em relação a esta capacidade de cuidar quando percecionavam 

menos hostilidade e agressividade familiar.  

Quanto à relação entre a vinculação e a maturidade filial, não há, até onde 

sabemos, investigação que documente empiricamente esta relação. No entanto, o facto de 

se saber que as relações familiares prévias têm consequências a longo prazo para as 

dinâmicas familiares posteriores (embora a natureza dessas consequências não tenha sido 

completamente explorada na literatura) (ex., Townsend & Franks, 1995), leva a supor que 

o filho adulto que procura alcançar a maturidade filial seja influenciado por questões 

relacionais anteriores, as quais podem ter sido ignoradas durante anos, enquanto ele e os 
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progenitores viviam vidas independentes. A nível empírico, tem-se verificado que os filhos 

que percecionam os progenitores de forma mais positiva (e menos negativa) e que 

consideram as suas relações com os progenitores mais positivas (e menos negativas) 

demonstram mais Compreensão e menos Distanciamento (Birditt et al., 2008). Birditt e 

cols. (2008) sugerem que pode haver uma associação bidirecional entre a qualidade de 

relação filial e a maturidade filial, sendo que mais maturidade filial pode conduzir a maior 

qualidade das relações filiais e relações filiais de mais qualidade podem ajudar as pessoas 

a desenvolver maturidade filial. Além disso, a qualidade da relação com os progenitores 

também se tem mostrado preditora da Compreensão (Pereira, 2012).  

No que se refere ao modo como a ansiedade filial e a maturidade filial se 

interrelacionam, embora Cicirelli tenha desenvolvido a Escala de ansiedade filial como 

medida indireta da maturidade filial, esta associação não foi ainda explorada, pelo que fica 

em aberto se a ansiedade filial precede, acompanha ou continua a manifestar-se após a 

resolução da crise filial. Tal como sugere o mesmo autor (Cicirelli, 1988) “The relationship 

of filial anxiety to Blenkner’s (1965) concept of filial maturity needs to be examined further. 

Such a concept does not imply that anyone who experiences filial anxiety is necessarily 

filially immature, although it would seem that with increasing filial anxiety there would be 

less filial maturity. (...) Does resolution of the filial crisis precede the appearance of filial 

anxiety? Or does an incomplete resolution of the filial crisis lead to filial anxiety, depending 

on other personality factors?” (p. 481).  

Face ao exposto, é provável que a qualidade da relação que se estabelece na vida 

adulta entre filhos adultos e progenitores envelhecidos tenha as suas raízes nas 

experiências precoces de cuidado materno na infância e nas experiências de vinculação 

aos progenitores posteriores. Consequentemente, o modo como o filho lida com as 

transições que nela ocorrem, especificamente com o envelhecimento dos progenitores e 

com a necessidade de cuidados pelos, pode ser influenciado por essas experiências e pelo 

estilo de vinculação que se forma a partir delas. De facto, a vinculação tem um papel 

fundacional no desenvolvimento humano e exerce a sua ação ao longo do mesmo através 

dos MID que, ao englobarem representações sobre o self, sobre os outros e sobre o 

mundo, orientam o indivíduo na interpretação das experiências e na ação sobre as mesmas 

(Sroufe, 2016). Deste modo, a vinculação apresenta-se como um recurso/constrangimento 

desenvolvimental que está ativo ao longo da vida, e age, juntamente com recursos e 

constrangimentos de outra natureza, no sentido de influenciar a adaptação do indivíduo às 

exigências e transições com que se vai confrontando (Sroufe, 2016). Tendo a vinculação 

um papel facilitador ou constrangedor, mais ou menos visível, da adaptação ao longo do 

desenvolvimento, espera-se que ela também seja significativa na adaptação aos desafios 

da vida adulta, nomeadamente àqueles que estão diretamente associados a ela, como é o 
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caso das relações e dos cuidados filiais. Além disso, a pertinência da vinculação para as 

relações e cuidados filiais da vida adulta prende-se com o facto dela se construir com base 

na dinâmica caregiving-careseeking e, portanto, ela é a base a partir da qual o filho constrói 

as suas representações do cuidar.  

Deste modo, sendo o envelhecimento dos progenitores e a consequente 

necessidade de cuidados acontecimentos que impõem uma transição na relação filial, 

espera-se que a vinculação e a representação dos cuidados atuem na adaptação à mesma, 

influenciando-a quer diretamente, quer indiretamente, através da sua influência noutras 

dimensões nela envolvidas, especificamente na ansiedade filial e na maturidade filial. 

Deste modo, o presente estudo foca-se não diretamente na prestação de cuidados 

filiais na meia-idade, mas sim nas dimensões envolvidas na relação filial adulta, que 

engoba agora a dimensão do cuidado filial, e no modo como os filhos lidam com essa 

exigência desenvolvimental, especificamente, na vinculação, na representação mental da 

prestação de cuidados, na ansiedade filial e na maturidade filial. Neste contexto, são então 

objectivos deste estudo: 

 

(1) Caracterizar os adultos de meia-idade a nível dos cuidados filiais, da vinculação, da 

representação mental da prestação de cuidados, da ansiedade filial e da 

maturidade filial 

(2) Analisar a relação dos cuidados filiais com a vinculação, a representação mental da 

prestação de cuidados, a ansiedade filial e a maturidade filial  

(3) Explorar diferenças na representação mental da prestação de cuidados, na 

ansiedade filial e na maturidade filial em função do estilo de vinculação 

(4) Explorar a relação entre a representação mental da prestação de cuidados, a 

ansiedade filial e a maturidade filial  

(5) Explorar o papel da vinculação e da representação mental da prestação de 

cuidados na ansiedade filial e na maturidade filial. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  
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1. Plano de investigação e participantes 

 

Relativamente ao plano de investigação, o presente estudo é transversal 

correlacional exploratório. A sua natureza exploratória decorre, como anteriormente 

referido, da escassez de investigação sobre as variáveis em estudo. Assim, o seu objetivo 

central é compreender a complexidade do fenómeno dos cuidados filiais, pela descoberta 

de relações entre os constructos e conceitos que o integram e explicam. Deste modo, num 

primeiro momento foram testadas as relações entre as variáveis usando modelos mais 

simples de análise – análises univariadas e bivariadas. Posteriormente foram usados 

modelos de análise mais complexos – multivariados –, especificamente usou-se a análise 

de regressão múltipla para analisar a relação entre uma variável critério e uma combinação 

de várias variáveis preditoras.   

Quanto aos participantes, estes foram selecionados através de um procedimento 

de amostragem por conveniência. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: (a) 

idade entre 35 e 64 anos, (b) ter pelo menos um dos progenitores com 65 anos ou mais, 

(c) progenitor a residir na comunidade e (d) reunir condições (e.g., sensoriais e cognitivas) 

para participar.  

Os participantes foram selecionados no Porto, Braga e Viana do Castelo a partir de 

serviços sociais de retaguarda à velhice (Centros de Dia, Centros de Convívio e Serviços 

de Apoio Domiciliário) e de um hospital de referência na área da saúde mental, com 

valências específicas para pessoas mais velhas. Foram também selecionados por 

indicação de outros participantes. 

 

2. Instrumentos de recolha de dados e variáveis de estudo 

 

Vinculação 

Foi avaliada através da Escala de Vinculação do Adulto (EVA, Canavarro, Dias & 

Lima, 2006), que é a versão portuguesa da Adult Attachment Scale de Collins e Read 

(1990). A EVA permite avaliar os três estilos de vinculação (Seguro, Ansioso e Evitante), 

através de 18 itens que são cotados numa escala de likert de 5 pontos, em que o valor 1 

corresponde a “nada característico em mim” e o valor 5 a “extremamente característico em 

mim”. Os itens estão organizados em 3 fatores designados por (1) Ansiedade, que se refere 

ao grau de ansiedade sentida pelo indivíduo relativamente à possibilidade de ser 

abandonado ou rejeitado, (2) Conforto com a Proximidade, que se refere ao grau em que 

o indivíduo se sente confortável com a proximidade e a intimidade e (3) Confiança nos 

Outros que se refere ao grau de confiança que os indivíduos têm nos outros e na sua 

disponibilidade quando sentida como necessária (Canavarro et al., 2006). O estudo acerca 
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das propriedades psicométricas da versão portuguesa da EVA mostrou que a solução 

destes três fatores foi responsável por 46,9% da variância total. Quanto aos indicadores de 

fiabilidade da mesma, os itens apresentaram correlações satisfatórias com os totais das 

subescalas. Além disso o valor de alpha de Cronbach para o total da escala foi de 0,81 

(0,84 para a dimensão Ansiedade, 0,67 para a dimensão Conforto com a Proximidade e 

0,54 para a dimensão Confiança nos Outros), o de coeficiente de Spearman-Brown de 

0,84, e o de correlação de split-half de 0,83 (Canavarro et al., 2006). Quanto à validade 

discriminante, foi realizado um estudo de diferenças de médias entre uma amostra 

normativa e uma amostra clínica cujos resultados mostraram diferenças significativas entre 

as duas amostras nas três subescalas (Canavarro et al., 2006). 

Uma vez que o nosso objetivo, neste estudo, era definir estilos de vinculação, 

procedemos, tal como Canavarro e cols. (2006) a uma análise de clusters usando estas 

três dimensões para classificar os indivíduos em três estilos de vinculação: (1) Seguro 

corresponde ao grupo que se sente confortável com a proximidade, é capaz de confiar nos 

outros e não sente receio de ser abandonado, (2) Evitante corresponde ao grupo que não 

se sente confortável com a proximidade, não confia nos outros e não sente receio especial 

em ser abandonado e (3) Preocupado corresponde ao grupo que não se sente confortável 

com a proximidade, não confia nos outros e sente um grande receio com a possibilidade 

de ser abandonado.  

 

Representação mental da prestação de cuidados (RMPC) 

Foi avaliada através da Escala de Representações Mentais de Prestação de 

Cuidados (ERMPC, Fonseca, Nazaré, & Canavarro, 2013), que é a versão portuguesa da 

Mental Representation of Caregiving Scale (Reizer & Mikulincer, 2007). Avalia a RMPC em 

três domínios teóricos principais: modelos internos dinâmicos do próprio enquanto 

cuidador, modelos internos dos outros enquanto recetores de cuidados e motivos para 

cuidar. É constituída por 27 itens, cotados numa escala de likert de 7 pontos, em que 1 

significa Discordo fortemente e 7 Concordo fortemente. Na versão portuguesa, os itens 

estão organizados em quatro fatores que vão ao encontro dos três domínios teóricos 

referidos: (1) Capacidade e disponibilidade para a prestação de cuidados (RMPC-1) – 

avalia a perceção do indivíduo relativamente à sua capacidade para cuidar, de forma 

eficaz, de uma pessoa que precise de ajuda e relativamente à sua disponibilidade genuína 

para se envolver nesse apoio/cuidado (foco nas necessidades dos outros); (2) Capacidade 

de reconhecer as necessidades dos outros (RMPC-2) – avalia a perceção do indivíduo 

acerca da sua capacidade para estar atento, identificar e reconhecer as necessidades das 

outras pessoas, os seus pedidos de ajuda e/ou a forma como se sentem; (3) Motivações 

para cuidar focadas no self (RMPC-3) – avalia motivações que não correspondem às 
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motivações pelas quais o sistema comportamental da prestação de cuidados é orientado, 

pois referem-se às motivações que têm subjacente o ganho para o próprio e não para a 

pessoa que precisa de apoio (e.g., obter benefícios ou vantagens, evitar consequências 

negativas); (4) Avaliação dos outros como merecedores de ajuda (RMPC-4) – avalia a 

perceção do indivíduo acerca dos outros enquanto pessoas merecedoras de ajuda e 

cuidados, em caso de necessidade (não constituindo uma avaliação do mérito individual 

da outra pessoa, mas antes uma avaliação geral do ato de ajudar ou prestar cuidados e do 

direito dos outros a serem cuidados). Nestes fatores, pontuações mais elevadas apontam, 

respetivamente, para perceção de maior capacidade e disponibilidade para a prestação de 

cuidados, perceção de mais capacidade para reconhecer as necessidades dos outros, 

mais motivações de natureza egoísta para cuidar e maior perceção dos outros como 

pessoas merecedoras de ajuda e cuidados, em caso de necessidade. 

O estudo acerca das propriedades psicométricas da versão portuguesa da ERMPC 

mostrou que a solução destes quatro fatores explicou uma variabilidade de 48,6% (o 

primeiro fator explicou 23,1% da variabilidade, o segundo 10,9%, o terceiro 8,5% e o quarto 

6,1%). Relativamente à fiabilidade da versão portuguesa da Escala, esta apresentou bons 

indicadores de consistência interna: os coeficientes de alfa de Cronbach variaram entre 

0,70 e 0,80, todos os itens se mostraram significativamente correlacionados com a 

pontuação total do facto a que pertenciam e apresentaram correlações item-total corrigidas 

superiores a 0,30 (Fonseca et al., 2013). As validades convergente e discriminante foram 

avaliadas através de correlações de Pearson entre as dimensões da ERMPC e outras 

variáveis relacionadas com a perceção de confiança parental e com a vinculação, as quais 

apontam para a validade do instrumento.  

 

Maturidade filial (MF) 

Foi avaliada através da Filial Maturity Measure (FMM; Mendonça & Fontaine, 2013; 

versão original de Birditt, Fingerman, Lefkowitz, & Dush, 2008).  

A versão portuguesa da Filial Maturity Measure (FMM) é constituída por nove itens 

respondidos numa escala de likert de 6 pontos, em que 1 corresponde a Discordo 

fortemente e 6 a Concordo fortemente. Tal como na versão original, também os itens estão 

organizados em duas subescalas que correspondem às duas dimensões da maturidade 

filial: (1) os seis primeiros itens constituem a subescala Compreensão que avalia a 

capacidade de estabelecer uma relação íntima, compreensiva e mutuamente apoiante com 

os progenitores, (2) os três últimos itens constituem a subescala Distanciamento que se 

refere à consciencialização dos filhos acerca das falhas e limitações dos progenitores. 

Nestas dimensões, uma pontuação mais elevada sugere mais Compreensão e mais 

Distanciamento. Apesar de, na versão original, os itens se referirem a cada progenitor 
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separadamente, na versão portuguesa, os itens foram formulados de modo a ter em 

consideração ambos os progenitores simultaneamente, o que permite analisar a 

maturidade filial como um constructo desenvolvimental mais global.  

O estudo acerca das propriedades psicométricas da versão portuguesa da FMM 

(Mendonça & Fontaine, 2013) mostrou que a solução destas duas dimensões explicou uma 

variabilidade de 56,62% (a dimensão Compreensão explicou 38,07% e a dimensão 

Distanciamento 18,54% da variabilidade). Relativamente à fiabilidade da versão 

portuguesa da FMM, esta apresentou valores adequados de consistência interna: os 

coeficientes de alfa de Cronbach foram de 0,84 para a dimensão Compreensão e de 0,58 

para a dimensão Distanciamento. Quanto aos valores da validade convergente, estes 

foram mais aceitáveis para a Compreensão (Fiabilidade Composta=0,83 e Variância Média 

Extraída=0,45) do que para o Distanciamento (Fiabilidade Composta=0,61 e Variância 

Média Extraída=0,36). A validade discriminante também foi confirmada, tendo-se verificado 

que a raiz quadrada da Variância Média Extraída da Compreensão e do Distanciamento 

era superior à correlação entre os dois fatores. De modo geral, estas características 

psicométricas sugerem que a FMM é uma medida adequada para ser usada na 

investigação (Mendonça & Fontaine, 2013).  

 

Ansiedade filial (AF) 

Foi avaliada através da Escala de ansiedade filial (EAF, Faria, Toipa, Lamela, 

Bastos & Cicirelli, 2013, versão portuguesa da Filial Anxiety Scale de Cicirelli, 1988).  

Avalia a ansiedade dos filhos relativamente à antecipação do cuidado dirigido aos 

progenitores envelhecidos. É constituída por 13 itens, respondidos através de uma escala 

de likert de 5 pontos, em que 1 corresponde a nada verdadeiro, discordo completamente e 

5 corresponde a totalmente verdadeiro, concordo completamente, sendo que a pontuação 

total varia entre 13 e 65 pontos. Os itens estão organizados em duas subescalas que 

correspondem às duas dimensões da ansiedade filial: (1) ansiedade filial A (AFA), que se 

refere à preocupação relativamente à capacidade de assumir o cuidado pelos progenitores 

e (2) ansiedade filial B (AFB), que diz respeito à preocupação em relação ao bem-estar e 

saúde dos progenitores. Nestas subescalas, pontuações mais elevadas são indicadoras 

de mais ansiedade filial A e B, respetivamente.  

O estudo acerca das propriedades psicométricas da versão portuguesa da EFA 

(Faria et al., 2013) mostrou que estas duas subescalas explicaram 57% da variância total. 

A validade discriminante foi avaliada através de correlações de Pearson entre as 

subescalas da EAF e a Escala de Desejabilidade Social, tendo sido constatada a validade 

da EAF. Quanto aos indicadores de fiabilidade, a análise de consistência interna mostrou 

valores de alpha de Cronbach de 0,87 para o total da Escala, de 0,86 para a AFA e de 0,84 
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para a AFB. Além disso, a correlação dos itens com o total da Escala variaram entre 0,39 

e 0,66 e as correlações dos itens com as subescalas variaram entre 0,67 e 0,82 para a 

AFA e entre 0,65 e 0,83 para a AFB. Globalmente, a versão portuguesa da EAF apresenta 

qualidades psicométricas consideradas adequadas (Faria et al., 2013).  

 

Funcionalidade dos progenitores1 

A funcionalidade dos progenitores foi avaliada por heterorrelato (os questionários 

foram preenchidos pelos filhos) em dois domínios de realização: (1) atividades básicas da 

vida diária (ABVD), e (2) atividades instrumentais da vida diária (AIVD). 

A funcionalidade para as ABVD foi avaliada através do Índice de Barthel (Mahoney 

& Barthel, 1965; adaptado e validado por Sequeira, 2007). Este é constituído por 10 itens 

correspondentes a 10 ABVD: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, 

vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, 

subir e descer escadas. Cada atividade apresenta entre dois a quatro níveis de 

dependência, sendo que a dependência total é cotada com 0 e a independência cotada 

com 5, 10 ou 15. A pontuação global varia entre 0 e 100 pontos e quanto menor for a 

pontuação maior é o grau de dependência, de acordo com os seguintes pontos de corte: 

independente (90 a 100 pontos), ligeiramente dependente (60 a 90 pontos), 

moderadamente dependente (40 a 55 pontos), severamente dependente (20 a 35 pontos), 

totalmente dependente (menos de 20 pontos).  

No estudo acerca das características psicométricas do Índice de Barthel (Sequeira, 

2007), a análise fatorial extraiu três fatores: (1) Mobilidade – avalia as atividades que 

necessitam da mobilização ou articulação dos membros superiores e/ou inferiores e inclui 

os itens alimentação, vestir, utilização da casa de banho, subir escadas, deambulação e 

transferência da cama para a cadeira, (2) Higiene – inclui os itens banho e higiene corporal 

e (3) Controlo dos Esfíncteres – inclui os itens controlo intestinal e vesical. Estes três fatores 

explicaram 75% da variância total (o Fator 1 – Mobilidade – explica 52,1% da variância 

total, o Fator 2 – Higiene – 12,4% e o Fator 3 – Controlo de Esfíncteres 10,7%). Quanto 

aos indicadores de fiabilidade, o valor de alpha de Cronbach para o total do Índice foi de 

0,89, de 0,96 para o fator Mobilidade, de 0,84 para o fator Higiene e de 0,87 para o fator 

Controlo dos Esfíncteres. Além disso, todos os itens mostraram uma correlação 

significativa com o total do Índice, variando entre 0,53 e 0,85.  

A funcionalidade para as AIVD foi avaliada através do Índice de Lawton (Lawton & 

Brody, 1969; adaptado por Sequeira, 2007). Este é constituído por 8 itens correspondentes 

                                                           
1 No caso de ambos os progenitores terem mais de 65 anos, o participante respondia ao Índice de Barthel e ao 
Índice de Lawton em função do progenitor que escolhesse.  
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a 8 AIVD: cuidar da casa, lavar a roupa, cozinhar, fazer compras, utilizar o telefone, 

utilização dos meios de transporte, gestão financeira e responsabilidade pela medicação. 

Cada item é cotado de 1 a 3, de 1 a 4 ou de 1 a 5, sendo que uma maior pontuação indica 

maior grau de dependência. A pontuação global varia entre 8 e 30 pontos, de acordo com 

os seguintes pontos de corte: independente (até 8 pontos), moderadamente dependente 

(9 a 20 pontos), severamente dependente (mais de 20 pontos).  

No estudo acerca das características psicométricas do Índice de Lawton (Sequeira, 

2007), a análise de componentes principais mostrou um fator apenas que explicou 65% da 

variância total. Quanto à consistência interna, o valor de alpha de Cronbach foi de 0,92. 

Todos os itens se mostraram significativamente correlacionados com o total do Índice, com 

valores de correlações de Pearson a variar entre os 0,75 e 0,86. 

 

Perfil sociodemográfico dos participantes e exercício do papel do cuidador 

Foi construída uma Ficha Sociodemográfica para avaliar a presença dos critérios 

de inclusão e as variáveis sociodemográficas consideradas relevantes para o presente 

estudo, como género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos, situação de residência (distância a que vive dos progenitores).  

A Ficha Sociodemográfica incluiu ainda um conjunto de questões abertas e 

fechadas para avaliar os cuidados que os participantes proporcionavam aos progenitores 

bem como a experiência nesses cuidados. Especificamente, procurou-se perceber se os 

filhos consideravam que os progenitores precisavam de cuidados sistemáticos e regulares 

(necessidade de cuidados pelo progenitor), a quem atribuíam o papel de cuidador principal 

(cuidador principal), que tipo de cuidados proporcionados aos progenitores (cuidados 

básicos – ajuda nas tarefas relacionadas com o autocuidado, como vestir, comer, tomar 

banho, fazer a higiene pessoal; cuidados instrumentais – ajuda nas tarefas que permitem 

viver de forma independente na comunidade, como cozinhar, limpar a casa, fazer as 

compras, deslocações; cuidados emocionais –aconselhar, ouvir, acolher e valorizar as 

preocupações e os desabafos dos progenitores, telefonar; cuidados financeiros – contribuir 

com o próprio dinheiro para as despesas financeiras do progenitor), a frequência com que 

os proporcionavam (frequência dos cuidados), e se já tinham cuidado de alguém adulto no 

passado (experiência prévia no cuidar).  

 

3. Procedimentos de recolha de dados 

 

No que se refere aos procedimentos de recolha de dados, relativamente aos 

serviços sociais e de saúde, após ter sido obtida autorização para a realização do estudo, 

os participantes foram contactados no momento em que acompanhavam os familiares 
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idosos aos serviços ou por via telefónica (no caso dos Serviços de Apoio Domiciliário). 

Nesse momento, era-lhes apresentado o estudo e solicitada a participação. Quando 

consentiam em participar, definia-se data e local para aplicação do protocolo. Quanto aos 

restantes participantes, foram contactados sempre por via telefónica e o procedimento foi 

o mesmo já descrito. 

O contacto com os participantes para o preenchimento dos protocolos foi feito direta 

e presencialmente pela investigadora ou por estudantes do primeiro e/ou segundo ciclos 

de estudos na área da Gerontologia. De modo a garantir a homogeneidade e o rigor no 

processo de recolha de dados, estes estudantes receberam formação específica nos 

instrumentos que integraram o protocolo. 

Quanto à recolha de dados, esta foi sempre iniciada pela explicação dos objetivos 

do estudo, pela garantia da confidencialidade dos dados fornecidos e pelo preenchimento 

do consentimento informado. A aplicação dos protocolos de recolha de dados foi feita 

predominantemente com recurso à auto-administração, sendo que os participantes 

preenchiam o protocolo habitualmente nos contextos já referidos quando acompanhavam 

os familiares idosos aos mesmos ou nos próprios domicílios.  

 

Procedimentos éticos na recolha de dados 

Os procedimentos de recolha de dados estiveram em conformidade com a 

Declaração de Helsínquia, revista em 2013, nomeadamente no que se refere à submissão 

à comissão de ética, à privacidade e confidencialidade e ao consentimento informado. 

Assim, inicialmente, o presente estudo foi aprovado pela Comissão de ética do Programa 

Doutoral em Gerontologia e Geriatria do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS) da Universidade do Porto. No que se refere à recolha de dados nos serviços 

sociais de retaguarda à velhice, foi previamente obtida autorização da Direção das 

instituições a partir das quais os participantes foram selecionados. Quanto ao hospital, o 

estudo foi aprovado pela respetiva Comissão de Ética. 

Foram tomadas as precauções necessárias para proteger a privacidade de cada 

participante e a confidencialidade dos seus dados pessoais. Os participantes foram 

previamente informados acerca da finalidade e método do estudo, do direito a recusar-se 

a participar ou de, em qualquer altura, revogar o consentimento de participar, sem 

represálias. Após estas informações, era obtido o consentimento livre e informado do 

participante, por escrito.  

 

4. Procedimentos de análise de dados 

 

A análise de dados foi realizada com recurso ao programa IBM SPSS Statistics 24. 
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Análises univariadas 
Na análise descritiva, usou-se a média como medida de tendência central e o desvio 

padrão como medida de dispersão para as variáveis quantitativas e foram utilizadas as 

frequências relativas como medidas sumárias para as variáveis qualitativas.  

A nível de estatística inferencial, realizou-se, em primeiro lugar, a análise 

exploratória de dados, a qual revelou estarem cumpridos os pressupostos subjacentes à 

utilização de testes paramétricos, nomeadamente a normalidade da distribuição das 

variáveis dependentes intervalares e a homogeneidade das variâncias. Deste modo, como 

testes de diferenças, foram usados o Teste-T para amostras independentes e a ANOVA 

unifactorial. 

 

Análises bivariadas 

Para testar a associação entre as variáveis, usou-se o Teste de Qui-Quadrado (F2) 

para as variáveis nominais, o Coeficiente de Correlação Ponto-Bisserial (rpb), e o 

Coeficiente de correlação de Pearson (r) para as variáveis intervalares. 

 

Análises multivariadas 

Com base no objetivo de explorar o impacto da vinculação e da RMPC na ansiedade 

filial e na maturidade filial, recorreu-se a modelos de regressão múltipla hierárquica. 

Nestes, os preditores foram inseridos em sete blocos, através dos métodos de entrada 

forçada (Enter) e de entrada Forward. No primeiro (Enter), os preditores são forçados no 

modelo simultaneamente, de modo que aparecem sempre no modelo, independentemente 

de serem significativos na explicação da variância do outcome. O segundo (Forward) 

seleciona o preditor que melhor explica a variável dependente, ou seja, aquele que tem a 

correlação simples mais elevada com ela. Se o preditor melhorar significativamente a 

capacidade de o modelo explicar o outcome, então esse preditor é retido no modelo e 

procura-se um segundo preditor; se, pelo contrário, esse preditor não for significativo, ele 

é excluído do modelo. 

Assim, para cada variável dependente (AFA, AFB, AFT, Compreensão e 

Distanciamento) foram primeiro inseridas as variáveis sociodemográficas cujo efeito se 

queria controlar – sexo, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, e número de irmãos (método Enter). Depois, foram inseridas as variáveis 

relacionadas com os filhos de meia-idade: (1) vinculação – variável dicotómica Seguros vs 

Inseguros (método Enter), (2) quatro fatores da representação mental da prestação de 

cuidados (RMPC) – Capacidade e Disponibilidade para a Prestação de Cuidados (RMPC-

1), Capacidade de Reconhecer as Necessidades dos Outros (RMPC-2), Motivações 
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Focadas no Self para Prestar Cuidados (RMPC-3), Avaliação dos Outros como 

Merecedores de Ajuda (RMPC-4) (método Enter) e (3) a interação entre a vinculação e os 

quatro fatores da RMPC (Vinculação X RMPC-1; Vinculação X RMPC-2; Vinculação X 

RMPC-3; Vinculação X RMPC-4) (método Forward). Por último, foram inseridas as 

variáveis relacionadas com os progenitores: (1) coabitação com o progenitor – variável 

dicotómica sim vs não (método Forward), (2) funcionalidade do progenitor nas ABVD – 

variável dicotómica independente vs dependente (método Forward), (3) funcionalidade do 

progenitor nas AIVD – variável dicotómica independente vs dependente (método Forward). 

A interação ocorre quando a variância explicada pelo produto das variáveis é mais 

significativa do que a variância explicada pelos preditores isolados, ou quando o valor beta 

do produto é significativo (Aiken & West, 1991). 

Para averiguar a viabilidade dos modelos, procedeu-se à análise dos seguintes 

pressupostos para a realização de análises de regressão: 

(a) Tipos de variáveis: as variáveis categóricas com mais de duas categorias foram 

recodificadas em variáveis dummy, de modo a terem duas categorias;  

(b) Tamanho da amostra: uma vez que a amostra é constituída por 304 participantes e que 

foram definidos 19 preditores, verifica-se que há 16 casos por preditor; 

(c) Outliers e resíduos: tendo em conta que, numa amostra com distribuição normal, 95% 

dos resíduos estandardizados devem situar-se entre -1,96 e 1,96, 99% devem estar entre 

-2,58 e 2,58 e 99,9% devem estar entre -3,29 e 3,29, foram excluídos os casos cujos 

resíduos estandardizados tinham valores superiores a 3. Os restantes resíduos tinham 

valores situados dentro dos limites considerados adequados para a viabilidade do modelo; 

(d) Análise de casos influentes: procedeu-se à averiguação dos valores da Cook’s distance, 

que se situaram todos abaixo de 1, e da Mahalanobis distance. Para esta segunda medida, 

dado que se trata de uma amostra com 304 participantes, todos os valores deveriam estar 

abaixo de 15, o que aconteceu;  

 (e) Verificou-se ausência de multicolinearidade (ausência de relação linear perfeita) entre 

os preditores, através dos valores de Variance Inflation Factor (VIF) que se mostraram 

inferiores a 4 e através dos valores de Tolerância que mostraram estar acima de 0,10; 

(f) Homoscedasticidade: a variância dos resíduos mostrou-se constante; 

(g) Independência dos erros: analisou-se os valores do teste de Durbin-Watson, tendo-se 

verificado que estes se situaram entre 1 e 3;  

(h) Distribuição dos erros: os erros seguem uma distribuição normal.  

Relativamente aos missing values, os protocolos com mais de 10% de questões não 

respondidas por instrumento foram eliminados. Nos outros casos, os missing values foram 

atribuídos com base na mediana do grupo de pertença definido por género, idade (35-44, 

45-54, 55-64 anos) e escolaridade (ensino básico, ensino secundário, ensino superior).  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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1. Caracterização dos participantes 

 

1.1. Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 

Os participantes deste estudo são 304 adultos cuja média de idades é de 49,17 

anos (DP=7,821), os quais são maioritariamente mulheres (68,10%) com uma média de 

idade de 48,56 anos (DP=7,79). Os homens (31,90% da amostra) apresentam uma média 

de idade de 50,48 anos (DP=7,75) (Tabela 1). 

Quanto à escolaridade, há mais participantes com o ensino superior (40,10%) e 

com o ensino básico (37,20%). Além disso, destaca-se o facto de as mulheres 

apresentarem um nível de escolarização superior ao dos homens.  

Relativamente à situação profissional, a maioria dos participantes encontra-se ativo 

(77,00%), desempenhando uma atividade profissional do setor terciário (66,10%).  

No que diz respeito ao agregado familiar, a maioria dos participantes é casada ou 

encontra-se em união de facto (71,70%), tendo em média um filho (DP = 0,98) que reside 

na mesma casa do participante (63,80%). A maioria dos participantes tem irmãos (86,10%), 

em média dois irmãos (DP=2,08). 

Quanto à distância a que os participantes residem dos seus progenitores, em média 

residem a 18,54 quilómetros de distância. Cerca de 33% dos participantes coabita com os 

progenitores (32,90%), sendo estes sobretudo do género feminino (36,20% vs. 25,80 do 

género masculino). Contudo esta associação entre coabitação e género não é significativa 

(F2(3)=6,63; p=0,09) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Características sociodemográficas dos participantes segundo o género 

 Género Masculino 
(n = 97) 

Género Feminino 
(n = 207) 

Total 
(n = 304) 

n % n % n % 
Idade (35-64 anos)      
 M (DP) 50,48 (7,75) 48,56 (7,79) 49,17 (7,82) 
 35-44 24 24,70 73 35,30 97 31,90 
 45-54 39 40,20 83 40,10 122 40,10 
 55-64 34 35,10 51 24,60 85 28,00 
Escolaridade     
 M (DP) 11,51 (4,70) 13,22 (4,73) 12,67 (4,78) 
 E. básico 45 46,40 68 32,90 113 37,20 

E. secundário 28 28,90 41 19,80 69 22,70 
E. superior 24 24,70 98 47,30 122 40,10 

Estado civil   
 Solteiro 14 14,40 33 15,90 47 15,50 

Casado/União de facto 72 74,20 146 70,50 218 71,70 
Separado/Divorciado 10 10,30 23 11,10 33 10,90 
Viúvo 1 1,00 5 2,40 6 2,20 

Situação Profissional   
 Empregado 77 79,40 157 75,80 234 77,00 
  Tempo integral 62 63,90 137 66,20 199 65,60 
  Tempo parcial 15 15,50 20 9,70 35 11,50 
 Desempregado 7 7,20 31 15,00 38 12,50 
 Reformado 13 13,40 19 9,20 32 10,50 
Setor de atividade profissional2       
 Setor secundário 16 16,5 11 5,3 27 8,9 
 Setor terciário 57 58,8 144 69,6 201 66,1 
 Não classificável 4 4,1 2 1,0 6 2,0 
Número de filhos (0-4)      
 M (DP) 1,40 (0,92) 1,36 (0,92) 1,37 (0,92) 
 Nenhum 20 20,60 42 20,30 62 20,40 
 1 filho 26 26,80 67 32,40 93 30,60 
 2 filhos 44 45,40 83 40,10 127 41,80 
 3 ou mais filhos 7 7,20 15 7,20 22 7,20 
Filhos a viver com os pais  59 60,80 135 65,20 194 63,80 
Número de irmãos     
 M (DP) 2,32 (2,22) 2,10 (2,02) 2,17 (2,08) 
 Sem irmãos 13 13,40 29 14,00 42 13,80 
 1 irmão 34 35,10 73 35,30 107 35,20 
 2 irmãos 19 19,60 48 23,20 67 22,00 
 3 ou mais irmãos 31 32,00 57 27,50 88 28,90 
Distância dos progenitores     
 M (DP) 19,87 (49,35) 17,90 (48,08) 18,54 (48,42) 
 Coabita 25 25,80 75 36,20 100 32,90 
 Até 1km 15 15,50 39 18,80 54 17,80 
 1-50 km 48 49,50 71 34,30 119 39,10 
 Mais de 50km 9 9,30 22 10,60 31 10,20 

 

 

                                                           
2 Setor secundário: engloba atividades de transformação das matérias-primas em produtos acabados ou semiacabados, as 
extrativas, os setores de energia, a construção civil e as obras públicas. Setor terciário: engloba atividades que prestam 
serviços à população.  
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1.2. Caracterização dos participantes relativamente aos cuidados filiais 

 

No que se refere aos cuidados filiais, verifica-se uma associação entre o género e 

a pessoa ou serviço a quem se atribui o papel de cuidador principal (F2(3)=19,33; p<0,001), 

a frequência com que se cuida (F2(1)=4,83; p<0,05) e a experiência prévia ao nível dos 

cuidados (F2(1)=7,09; p<0,01) (Tabela 2). Assim, verifica-se que são sobretudo as filhas 

que assumem o papel de cuidador principal (55,6%), que cuidam diariamente (62,8%) e 

que têm experiência prévia ao nível dos cuidados (30,9%). Observam-se também 

associações estatisticamente significativas entre os cuidados filiais e a idade, a 

escolaridade, o estado civil, a situação profissional e a situação de residência.  

Quanto à idade, esta mostra-se estatisticamente associada à necessidade de 

cuidados sistemáticos pelo progenitor (F2(1)=45,17; p<0,001), aos cuidados básicos 

(F2(1)=10,71; p<0,01) e aos cuidados financeiros (F2(1)=12,41; p<0,01) (Tabela 16, Anexo 

1). São sobretudo os participantes mais velhos (idades compreendidas entre os 55 e os 64 

anos) que consideram que os progenitores necessitam de cuidados de forma sistemática 

(77,6%) e que proporcionam cuidados básicos (48,2%) e financeiros (23,5%). A 

escolaridade está associada à necessidade de cuidados pelo progenitor (F2(1)=7,30; 

p<0,05), aos cuidados instrumentais (F2(1)=9,56; p<0,01) e aos cuidados emocionais 

(F2(1)=9,87; p<0,01) (Tabela 17, Anexo 2). Há mais participantes com o ensino básico a 

considerar que os progenitores precisam de cuidados de forma sistemática (61,9%) e a 

proporcionar cuidados instrumentais (75,2%) e mais participantes com o ensino superior a 

proporcionar cuidados emocionais (89,3%). 

Em relação ao estado civil, foram encontradas associações estatisticamente 

significativas com o cuidador principal (F2(3)=9,25; p<0,05), cuidados instrumentais 

(F2(1)=4,49; p<0,05) e frequência dos cuidados (F2(1)=4,99; p<0,05) (Tabela 18, Anexo 3). 

Assim, há mais participantes sem parceiro íntimo a assumir o papel de cuidador principal 

(54,7%), a cuidar a nível instrumental (75,6%) e a cuidar diariamente (68,6%). Quanto à 

situação profissional, esta apresenta-se associada à necessidade de cuidados pelo 

progenitor (F2(1)=6,88; p<0,01), cuidador principal (F2(3)=19,96; p<0,001), cuidados 

básicos (F2(1)=5,02; p<0,05), cuidados emocionais (F2(1)=6,24; p<0,05) e frequência dos 

cuidados (F2(1)=15,02; p<0,001) (Tabela 19, Anexo 4). São sobretudo os participantes sem 

ocupação profissional que consideram que os progenitores necessitam de cuidados 

sistemáticos (65,7%), que assumem o papel de cuidadores principais (67,1%), que cuidam 

a nível básico (45,7%) e diariamente (78,6%). Por outro lado, há mais participantes 

profissionalmente ativos a atribuir o papel de cuidador principal a serviços de apoio formal 

(13,7%), a proporcionar cuidados emocionais (84,6%) e a cuidar ocasionalmente (47,4%) 
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Por fim, a situação de residência mostra-se associada à necessidade de cuidados 

pelo progenitor (F2(1)=19,40; p<0,001), cuidador principal (F2(3)=63,31; p<0,001), cuidados 

básicos (F2(1)=30,36; p<0,001), cuidados instrumentais (F2(1)=40,29; p<0,001), cuidados 

emocionais (F2(1)=5,46; p<0,05) e frequência dos cuidados (F2(1)=68,70; p<0,001) (Tabela 

20, Anexo 5). São sobretudo os participantes que coabitam com os progenitores que 

consideram que os mesmos necessitam de cuidados sistemáticos (70,0%), que assumem 

o papel de cuidadores principais (79,0%), que cuidam a nível básico (56,0%), instrumental 

(91,0%) e emocional (89,0%) e diariamente (92,0%).  

 
    Tabela 2: Cuidados filiais 

  Género 

Masculino 

(n = 97) 

Género 

Feminino 

(n = 207) 

Total 

(n = 304) 

 

 

  n % n % n % F2 

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 0,78 

 Sim 54 55,7 104 50,2 158 52,0  

 Não 43 44,3 103 49,8 146 48,0  

Cuidador principal       19,33*** 

 Próprio 28 28,9 115 55,6 143 47,0  

 Outros familiares 44 45,4 55 26,6 99 32,6  

 Serviços formais 14 14,4 19 9,2 33 10,9  

 Indiferenciado 11,3 11,3 18 8,7 29 9,5  

Cuidados básicos       2,83 

 Sim 27 27,8 78 37,7 105 34,5  

 Não 70 72,2 129 62,3 199 65,5  

Cuidados instrumentais       2,83 

 Sim 58 59,8 144 69,6 202 66,4  

 Não 39 40,2 63 30,4 102 33,6  

Cuidados emocionais       0,99 

 Sim 76 78,4 172 83,1 248 81,6  

 Não 21 21,6 35 16,9 56 18,4  

Cuidados financeiros       0,04 

 Sim 13 13,4 26 12,6 39 12,8  

 Não 84 86,6 181 87,4 265 87,2  

Frequência dos cuidados       4,83* 

 Diariamente  48 49,5 130 62,8 178 58,6  

 Ocasionalmente  49 50,5 77 37,2 126 41,4  

Experiência prévia no cuidar       7,09** 

 Sim 16 16,5 64 30,9 80 26,3  

 Não 81 83,5 143 69,1 224 73,7  

     Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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1.3. Caracterização dos participantes relativamente aos progenitores 

 

Relativamente à funcionalidade dos progenitores para a realização das ABVD, a 

maioria dos participantes considera os progenitores independentes (65,10%). À medida 

que a severidade da dependência aumenta, o número de participantes diminui, sendo que 

é pouco expressiva a percentagem de participantes cujos progenitores apresentam 

dependência moderada a severa (15,4%) (Tabela 3). 

No que se refere à funcionalidade para a realização das AIVD, a maioria dos 

participantes tem progenitores com dependência, sendo que 46,4% tem um dos 

progenitores com dependência moderada e 41,4% com dependência severa. 

 
Tabela 3: Funcionalidade dos progenitores 

 Género Masculino 

(n = 97) 

Género Feminino 

(n = 207) 

Total 

(n = 304) 

n % n % n % 

Funcionalidade do progenitor nas ABVD   

 Independente 62 63,90 136 65,70 198 65,10 

 Ligeiramente dependente 17 17,50 42 20,30 59 19,40 

 Moderadamente dependente 4 4,10 11 5,30 15 4,90 

 Severamente dependente 7 7,20 8 3,90 15 4,90 

 Totalmente dependente 7 7,20 10 4,80 17 5,60 

Funcionalidade do progenitor nas AIVD    

 Independente 5 5,2 32 15,50 37 12,20 

 Moderadamente dependente 52 53,60 89 43,00 141 46,40 

 Severamente dependente 40 41,20 86 41,50 126 41,40 

 

1.4. Caracterização dos participantes relativamente às variáveis em estudo 

 

Cerca de 57% dos participantes apresentam um estilo de Vinculação Seguro 

(56,6%) e 43,4% Inseguro (Tabela 4). Dentro da Vinculação Insegura, 35,2% dos 

participantes apresentam um estilo de Vinculação Ansioso e 8,2% Evitante.  
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        Tabela 4: Vinculação dos participantes 

  Género Masculino 

(n = 97) 

Género Feminino 

(n = 207) 

Total 

(n = 304) 

 

 

  n % n % n % F2 

Estilo de vinculação       0,05 

 Seguro 54 55,7 118 57,0 172 56,6  

 Ansioso 35 36,1 72 34,8 107 35,2  

 Evitante 8 8,2 17 8,2 25 8,2  

Tipo de vinculação       0,05 

 Segura 54 55,7 118 57,0 172 56,6  

 Insegura 43 44,3 89 43,0 132 43,4  

 

Os resultados relativos à caracterização dos participantes ao nível da RMPC, da 

ansiedade filial e da maturidade filial encontram-se na Tabela 5.  

Relativamente à RMPC, as mulheres apresentam pontuações significativamente 

mais elevadas do que os homens nos fatores RMPC-1 (t(302)=-3,80; p<0,001) e RMPC-2 

(t(302)=-5,24; p<0,001) e os homens pontuações mais elevadas no fator RMPC-3 

(t(302)=2,98; p<0,01). 

Quanto à ansiedade filial, verifica-se que globalmente as mulheres apresentam 

mais ansiedade filial do que os homens, sendo estas diferenças significativas na AFB 

(t(302)=-2,44; p<0,05).  

Ao nível da maturidade filial, embora as mulheres apresentem níveis superiores de 

Compreensão e de Distanciamento, a diferença em relação aos homens só é significativa 

para a Compreensão (t(302)=-2,87; p<0,01).  

Também se verificam diferenças estatisticamente significativas na RMPC, na 

ansiedade filial e na maturidade filial em função de outras variáveis sociodemográficas, 

especificamente da idade, escolaridade, situação profissional e situação de residência.  

Quanto à idade (Tabela 21, Anexo 6), os participantes com idades compreendidas entre 

os 35 e os 44 anos apresentam níveis de Compreensão superiores aos dos participantes 

com idades entre os 55 e os 64 anos (F(2, 301)=3,11; p<0,05).  

Relativamente à escolaridade (Tabela 22, Anexo 7) e à RMPC, os participantes com 

ensino superior distinguem-se por apresentarem pontuações mais elevadas em RMPC-2 

(F(2, 301)=5,68; p<0,01) e RMPC-4 (F(2, 301)=4,01; p<0,05) e mais baixas em RMPC-3 

(F(2, 301)=8,59; p<0,001). Ao nível da ansiedade filial, os participantes com o ensino 

básico têm níveis de AFA superiores aos dos participantes com o ensino secundário (F(2, 

301)=3,13; p<0,05).  

Há também diferenças em função da situação profissional na AFA (t(302)=3,32; 

p<0,01) e AFT (t(302)=2,54; p<0,05) (Tabela 24, Anexo 9). Especificamente, os 



  
131 

participantes sem atividade profissional apresentam níveis mais elevados de AFA e AFT 

comparativamente com os participantes profissionalmente ativos.  

Por fim, observam-se diferenças significativas em função da situação de residência 

em RMPC-1 (t(302)=-2,41; p<0,05) e na AFT (t(302)=-2,09; p<0,05) (Tabela 25, Anexo 10). 

Assim, os participantes que coabitam com os progenitores apresentam pontuações 

superiores no fator RMPC-1 e na AFT.  

Em suma, no que se refere à RMPC, os participantes do género feminino e que 

coabitam com os progenitores percecionam-se como mais capazes e disponíveis para 

cuidar de forma eficaz de uma pessoa que necessite de ajuda e como mais disponíveis 

para se envolverem nesses cuidados; os participantes do género feminino e com ensino 

superior percecionam-se como mais capazes de identificar e reconhecer as necessidades 

das outras pessoas, os seus pedidos de ajuda e a forma como se sentem; os homens 

apresentam mais motivações egoístas para cuidar, ou seja, cuidam esperando obter 

vantagens e benefícios pessoais ou para evitar consequências negativas, enquanto os 

filhos com o ensino superior apresentam menos motivações de natureza egoísta para 

cuidar; e os filhos com o ensino superior avaliam mais os outros como merecedores de 

ajuda.  

Quanto à ansiedade filial, os filhos com o ensino básico e sem atividade profissional 

(reformados ou desempregados) apresentam mais preocupação relativamente à 

capacidade de assumir o cuidado pelos progenitores; as mulheres mostram maior 

preocupação em relação ao bem-estar e saúde dos progenitores; os filhos sem atividade 

profissional e que coabitam com os progenitores apresentam mais ansiedade filial global.  

Relativamente à maturidade filial, os participantes do género feminino e mais novos (com 

idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos) têm mais facilidade em estabelecer com 

os progenitores relações pautadas pela intimidade, compreensão e apoio mútuo.  
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   Tabela 5: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial 

  Género 

Masculino 

(n = 97) 

Género 

Feminino 

(n = 207) 

 

  M (DP) M (DP) t (302) 

RMPC    

 RMPC-1 5,39 (0,60) 5,67 (0,57) -3,80*** 

 RMPC-2 4,83 (0,88) 5,48 (0,84) -5,24*** 

 RMPC-3 2,08 (0,69) 1,84 (0,56) 2,98** 

 RMPC-4 4,97 (1,28) 5,17 (1,30) -1,28 

Ansiedade filial    

 AFA 2,60 (0,88) 2,62 (0,89) -0,13 

 AFB 3,80 (1,06) 4,09 (0,80) -2,44* 

 AFT 3,15 (0,81) 3,30 (0,69) -1,51 

Maturidade filial    

 Compreensão 3,49 (1,15) 3,90 (1,13) -2,87** 

 Distanciamento 3,54 (1,25) 3,79 (1,17) -1,73 

     Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

2. Cuidados filiais e vinculação, representação mental da prestação de cuidados, 

ansiedade filial e maturidade filial 

 

2.1. Vinculação e cuidados filiais 

 

Analisando a associação entre as variáveis relacionadas com o cuidado filial e a 

vinculação, verifica-se a ausência de associação significativa entre elas (Tabela 6). 

Contudo, há uma tendência para os participantes Evitantes terem pontuações mais 

elevadas em todas as variáveis do cuidado, exceto na variável cuidados instrumentais.  
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           Tabela 6: Cuidados filiais em função dos estilos de vinculação 

  Seguro 

(n = 172) 

Ansioso 

(n = 107) 

Evitante 

(n = 25) 

 

 

  n % n % n % F2 

Filho cuidador principal       0,90 

 Sim 79 45,9 50 46,7 14 56,6  

 Não 93 54,1 57 53,3 11 44,0  

Cuidados básicos       1,15 

 Sim 62 36,0 33 30,8 10 40,0  

 Não 110 64,0 74 69,2 15 60,0  

Cuidados instrumentais       0,10 

 Sim 114 66,3 72 67,3 16 64,0  

 Não 58 33,7 35 32,7 9 36,0  

Cuidados emocionais       1,05 

 Sim 143 83,1 84 78,5 21 84,0  

 Não 29 16,9 23 21,5 4 16,0  

Cuidados financeiros       0,27 

 Sim 22 12,8 13 12,1 4 16,0  

 Não 150 87,2 94 87,9 21 84,0  

Frequência dos cuidados       5,89 

 Diariamente 94 54,7 64 59,8 20 80,0  

 Ocasionalmente 78 45,3 43 40,2 5 20,0  

Experiência prévia no cuidar       2,90 

 Sim 45 26,2 25 23,4 10 40,0  

 Não 127 73,8 82 76,6 15 60,0  

 

2.2. Representação mental da prestação de cuidados e cuidados filiais  

 

Analisando a relação entre a RMPC e os cuidados filiais (Tabela 7), verificam-se 

associações estatisticamente significativas entre o fator RMPC-1 e as variáveis filho 

cuidador principal (rpb=0,16, p<0,01), cuidados emocionais (rpb=0,25, p<0,001) e frequência 

dos cuidados (rpb=-0,14, p<0,05), e entre o fator RMPC-4 e a variável filho cuidador principal 

(rpb=-0,12, p<0,05).  

Em relação ao fator RMPC-1, maior perceção de capacidade e disponibilidade para 

cuidar está mais associada aos filhos cuidadores principais, aos que cuidam a nível 

emocional e aos que cuidam diariamente. Quanto ao fator RMPC-4, mais avaliação dos 

outros como merecedores de ajuda está associada aos filhos que não são cuidadores 

principais. 
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              Tabela 7: RMPC e cuidados filiais 

 RMPC-1 

rpb 

RMPC-2 

rpb 

RMPC-3 

rpb 

RMPC-4 

rpb 

Filho cuidador principal 0,16** 0,07 -0,07 -0,12* 

Cuidados básicos 0,09 0,09 0,08 -0,11 

Cuidados instrumentais 0,02 0,00 -0,01 -0,09 

Cuidados emocionais 0,25*** 0,10 -0,10 0,10 

Cuidados financeiros 0,08 0,02 0,02 0,02 

Frequência dos cuidados 0,14* 0,02 -0,03 0,04 

Experiência prévia no cuidar 0,07 0,07 -0,05 0,02 

     Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

2.3. Ansiedade filial e cuidados filiais 

 

No que diz respeito à relação entre a ansiedade filial e as variáveis do cuidar (Tabela 

8), verifica-se que maior preocupação quanto à capacidade para assumir o cuidado pelos 

progenitores (AFA) está associada aos filhos que proporcionam cuidados básicos 

(rpb=0,12, p<0,05) e instrumentais (rpb=0,13, p<0,05) e aos que cuidam diariamente 

(rpb=0,18, p<0,001). Mais preocupação com o bem-estar e com a saúde dos progenitores 

(AFB) está associada aos filhos cuidadores principais (rpb=0,12, p<0,05), aos que 

proporcionam cuidados básicos (rpb=0,10, p<0,05) e emocionais (rpb=0,16, p<0,01) e aos 

que cuidam diariamente (rpb=-0,23, p<0,001). Por último, níveis mais elevados de AFT 

estão associados aos filhos cuidadores principais (rpb=0,12, p<0,05), aos que cuidam a 

nível básico (rpb=0,13, p<0,05) e instrumental (rpb=0,10, p<0,05) e aos que cuidam 

diariamente (rpb=-0,24, p<0,001). 

 
                          Tabela 8: Ansiedade filial e cuidados filiais 

 AFA 

rpb 

AFB 

rpb 

AFT 

rpb 

Filho cuidador principal 0,08 0,12* 0,12* 

Cuidados básicos 0,12* 0,10* 0,13* 

Cuidados instrumentais 0,13* 0,03 0,10* 

Cuidados emocionais -0,05 0,16** 0,06 

Cuidados financeiros 0,02 -0,00 0,01 

Frequência dos cuidados 0,18*** 0,23*** 0,24*** 

Experiência prévia no cuidar -0,08 -0,08 -0,06 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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2.4. Maturidade filial e cuidados filiais 

 

Quanto às relações entre a maturidade filial e os cuidados filiais (Tabela 9), estas 

observam-se entre a dimensão Compreensão e os cuidados emocionais (rpb=0,16, p<0,01), 

cuidados financeiros (rpb=-0,16, p<0,01) e experiência prévia no cuidar (rpb=0,17, p<0,01), 

e entre a dimensão Distanciamento e a experiência prévia no cuidar (rpb=0,15, p<0,01). 

Deste modo, mais facilidade em estabelecer com os progenitores relações pautadas pela 

intimidade, pela compreensão e pelo apoio mútuo (Compreensão) está associada aos 

filhos que proporcionam cuidados emocionais e aos que cuidaram previamente de alguém. 

Menos Compreensão está associada aos filhos que proporcionam cuidados financeiros. 

Em relação ao Distanciamento, maior consciência acerca das falhas e das limitações dos 

progenitores está associada aos filhos que cuidaram previamente de alguém.  

 

 
                            Tabela 9: Maturidade filial e cuidados filiais 

 Compreensão 

rpb 

Distanciamento 

rpb 

Filho cuidador principal 0,11 0,07 

Cuidados básicos 0,01 0,05 

Cuidados instrumentais -0,07 0,10 

Cuidados emocionais 0,16** 0,04 

Cuidados financeiros -0,16** 0,01 

Frequência dos cuidados 0,07 0,04 

Experiência prévia no cuidar 0,17** 0,15** 

                  Nota: ** p<0,01 

 

3. Vinculação, RMPC, ansiedade filial e maturidade filial  

 

3.1. RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da vinculação 

 

Para analisar a RMPC, a ansiedade filial e a maturidade filial em função da 

vinculação (Tabela 10), optamos por usar os dois tipos de vinculação (Segura e Insegura) 

em vez dos três estilos, dado que o reduzido número de participantes no grupo Evitante 

tornava inviáveis as análises de comparação entre grupos.  

Quanto à RMPC, os participantes com Vinculação Segura apresentam pontuações 

mais elevadas no fator RMPC-2 (t(302)=2,31; p<0,05) e mais baixas no fator RMPC-3 

(t(302)=-4,12; p<0,001), em comparação com os participantes Inseguros, o que sugere que 
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os filhos Seguros se percecionam como mais capazes de reconhecer os sinais de 

necessidade dos outros e cuidam com base em motivações de natureza mais altruísta.  

Relativamente à ansiedade filial, de modo global, os participantes Inseguros têm níveis de 

ansiedade filial mais elevados do que os Seguros, sendo que estas diferenças são 

significativas na AFA (t(302)=-3,32; p<0,01) e na AFT (t(302)=-3,09; p<0,01), o que aponta 

para o facto de os filhos Seguros apresentarem menos preocupação com a capacidade de 

assumirem o cuidado pelos progenitores e menos AFT. 

Por fim, no que se refere à maturidade filial, os filhos Seguros têm níveis 

significativamente inferiores de Distanciamento (t(302)=-3,50; p<0,01) do que os filhos 

Inseguros, o que sugere que os filhos Seguros se focam menos nas falhas e limitações dos 

progenitores do que os Inseguros. 

 
             Tabela 10: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da vinculação 

  Tipo de vinculação  

  Segura 

(n = 172) 

M (DP) 

Insegura 

(n = 132) 

M (DP) 

 

 

t (302) 

RMPC    

 RMPC-1 5,63 (0,59) 5,52 (0,60) 1,59 

 RMPC-2 5,31 (0,81) 5,07 (0,97) 2,31* 

 RMPC-3 1,80 (0,50) 2,08 (0,71) -4,12*** 

 RMPC-4 5,13 (1,27) 5,08 (1,33) 0,33 

Ansiedade filial    

 AFA 2,47 (0,87) 2,80 (0,87) -3,32** 

 AFB 3,93 (0,91) 4,10 (0,87) -1,64 

 AFT 3,14 (0,73) 3,40 (0,72) -3,09** 

Maturidade filial    

 Compreensão 3,80 (1,17) 3,73 (1,13) 0,50 

 Distanciamento 3,50 (1,13) 3,98 (1,24) -3,50** 

     Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

3.2. Associação entre a RMPC, a ansiedade filial e a maturidade filial  

 

As relações entre RMPC, ansiedade filial e maturidade filial encontram-se na Tabela 

11. No que se refere à associação entre a ansiedade filial e a RMPC, pode constatar-se 

que a AFA tem uma associação negativa com os fatores RMPC-1 (r=- 0,13; p<0,05) e 

RMPC-2 (r=- 0,22; p<0,01) e positiva com o fator RMPC-3 (r=0,23; p<0,01). A AFB está 

positivamente associada aos fatores RMPC-1 (r=0,20; p<0,01) e RMPC-4 (r=0,13; p<0,5). 

A AFT está negativamente associada ao fator RMPC-2 (r=-0,15; p<0,5). Deste modo, filhos 

que têm maior preocupação com a capacidade de assumir o cuidado pelos progenitores 
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(AFA) consideram-se menos capazes de cuidar e menos disponíveis para se envolver 

nesse cuidado, menos capazes de reconhecer as necessidades dos outros e apresentam 

mais motivações para cuidar focadas no self. Filhos mais preocupados em relação ao bem-

estar e saúde dos progenitores (AFB) consideram-se mais capazes e disponíveis para 

cuidar e consideram mais os outros como merecedores de ajuda. Filhos com níveis mais 

elevados de AFT veem-se como menos capazes de reconhecer as necessidades dos 

outros.  

Relativamente à associação entre a maturidade filial e a RMPC, verificam-se 

associações entre todos os fatores da RMPC e a Compreensão (RMPC-1: r=0,35; p<0,01; 

RMPC-2: r=0,16; p<0,1; RMPC-3: r=-0,18, p<0,1; RMC-4: r=0,21; p<0,01). 

Especificamente, filhos com mais capacidade para estabelecer relações com os 

progenitores pautadas pela intimidade e pela compreensão mútua avaliam-se como mais 

capazes e disponíveis para cuidar, mais capazes de reconhecer as necessidades dos 

outros, apresentam menos motivações focadas no self para cuidar e consideram mais os 

outros como merecedores de cuidados.  

Por último, no que se refere à associação entre a maturidade filial e a ansiedade 

filial, os resultados mostram que a Compreensão tem uma associação positiva com a AFB 

(r=0,30; p<0,01) e com a AFT (r=0,11; p<0,5), e que o Distanciamento está positivamente 

associado às três dimensões da ansiedade filial (AFA: r=0,25; p<0,01; AFB: r=0,21; p<0,01; 

AFT: r=0,28; p<0,01). Assim, filhos mais preocupados com a sua capacidade para assumir 

o cuidado dos progenitores mostram mais capacidade para reconhecer as falhas e 

limitações dos mesmos. Além disso, filhos mais preocupados com o bem-estar e saúde 

dos progenitores (AFB) e com mais AFT têm também, simultaneamente, mais capacidade 

para estabelecerem relações com os progenitores pautadas pela intimidade e pela 

compreensão mútua e mais capacidade para reconhecer as falhas e limitações dos 

progenitores.  

 
Tabela 11: Associação entre RMPC, ansiedade filial e maturidade filial 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. RMPC-1 ---        

2. RMPC-2 0,30*** ---       

3. RMPC-3 - 0,21*** - 0,27*** ---      

4. RMPC-4 0,07 0,19** - 0,26*** ---     

5. AFA - 0,13* - 0,22*** 0,23*** - 0,08 ---    

6. AFB 0,20*** - 0,01 - 0,08 0,13* 0,35*** ---   

7. AFT 0,03 - 0,15* 0,10 0,02 0,85*** 0,79*** ---  

8. Compreensão 0,35*** 0,16** - 0,18** 0,21*** - 0,09 0,30*** 0,11* --- 

9. Distanciamento - 0,00 - 0,07 0,01 0,04 0,25*** 0,21*** 0,28*** 0,06 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,00 
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4. Análises multivariadas 

 

4.1. Análises multivariadas para a ansiedade filial 

 

Foram realizadas análises de regressão linear múltipla para cada uma das 

dimensões da ansiedade filial – AFA, AFB e AFT. As variáveis preditoras foram inseridas 

em sete blocos: (1) variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, 

situação profissional, número de filhos e número de irmãos); (2) vinculação (Vinculação 

Segura vs Insegura); (3) RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4); (4) interação entre 

a vinculação e a RMPC (Vinculação X RMPC-1, Vinculação X RMPC-2, Vinculação X 

RMPC-3, Vinculação X RMPC-4); (5) coabitação com o progenitor, (6) funcionalidade do 

progenitor nas ABVD, e (7) funcionalidade do progenitor nas AIVD.  

As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados das regressões hierárquicas para as 

três dimensões da ansiedade filial. A tabela 12 mostra os vários passos da regressão e a 

Tabela 13 mostra os Modelos Finais para a AFA, AFB e AFT. No que diz respeito à AFA, 

os 5 passos da regressão são significativos e explicam 17,3% (R2) da variabilidade na AFA 

(ver Tabela 12). As variáveis que mais contribuem para a variância explicada na AFA são 

a RMPC (∆R2=0,069; p=0,000), especificamente os fatores RMPC-2 e RMPC-3, e depois 

a vinculação (∆R2=0,025; p=0,005). Assim, no modelo final, os preditores mais 

significativos da AFA são o fator RMPC-2, a situação profissional, a idade, o fator RMPC-

3 e a funcionalidade do progenitor nas ABVD (ver Tabela 13). Neste modelo, a vinculação 

e a coabitação com o progenitor deixam de ser preditores significativos: a vinculação perde 

poder significativo quando se introduzem os fatores da RMPC, e a coabitação com o 

progenitor perde esse poder quando se introduz a funcionalidade do progenitor nas ABVD 

(ver Tabela 29, Anexo 14). Deste modo, ter menos idade, não ter ocupação profissional, 

menos capacidade de reconhecer as necessidades dos outros e mais motivações focadas 

no self para prestar cuidados, e mais dependência do progenitor nas ABVD aumentam em 

média a preocupação relativamente à capacidade de assumir o cuidado dos progenitores 

(AFA). 

Quanto à AFB, todos os passos da regressão, exceto o primeiro, são significativos 

e explicam 16,6% (R2) da variabilidade na AFB (ver Tabela 12). As variáveis com maior 

contributo para a variância explicada na AFB são, novamente, a RMPC (∆R2=0,099; 

p=0,000) e depois a vinculação (∆R2=0,019; p=0,016). O Modelo Final (ver Tabela 13) 

mostra que os preditores mais significativos da AFB são os fatores RMPC-1, RMPC-4, 

RMPC-2, a vinculação, e a funcionalidade do progenitor nas AIVD. Assim, mais 

preocupação em relação ao bem-estar e à saúde do progenitor (AFB) aumenta em média 

com a Vinculação Insegura, com mais capacidade e disponibilidade para a prestação de 
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cuidados, menos capacidade para reconhecer as necessidades dos outros, com a 

avaliação dos outros como merecedores de ajuda e com mais dependência dos 

progenitores nas AIVD. 

Relativamente à AFT, todos os passos da regressão, exceto o primeiro, são 

significativos e explicam 16,8% (R2) da variabilidade na AFT (ver Tabela 12). Contudo, 

embora o primeiro passo (respeitante às variáveis sociodemográficas) não seja 

significativo, as variáveis idade e situação profissional mostram-se preditores significativos. 

As variáveis que mais contribuem para a variância explicada na AFT são a RMPC 

(∆R2=0,064; p=0,000), seguida da vinculação (∆R2=0,035; p=0,001). No Modelo Final (ver 

Tabela 13), observa-se que os preditores mais significativos da AFT são o fator RMPC-2, 

a idade, a funcionalidade do progenitor nas ABVD, a vinculação, a situação profissional, e 

os fatores RMPC-1 e RMPC-3. Assim, a AFT aumenta em média quando os filhos têm 

menos idade e não têm ocupação profissional, com a Vinculação Insegura, mais 

capacidade e disponibilidade para a prestação de cuidados, menos capacidade para 

reconhecer as necessidades dos outros, mais motivações focadas no self para prestar 

cuidados e mais dependência do progenitor nas ABVD. 
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     Tabela 12: Estatísticas de mudança para as variáveis preditoras da AFA, AFB e AFT 

Modelo R R2 R2 

ajustado 

Estatísticas de mudança 

    Mudança 

de R2 

Mudança 

F 

gl1 gl2 Sig. 

Mudança F 

AFA 

1a 0,237 0,056 0,034 0,056 2,513 7 296 0,016 

2b 0,284 0,081 0,056 0,025 7,869 1 295 0,005 

3c 0,386 0,149 0,114 0,069 5,871 4 291 0,000 

4d 0,401 0,161 0,123 0,012 3,996 1 290 0,047 

5e 0,416 0,173 0,133 0,012 4,236 1 289 0,040 

AFB† 

1a 0,180 0,033 0,009 0,033 1,395 7 290 0,207 

2b 0,228 0,052 0,026 0,019 5,925 1 289 0,016 

3c 0,388 0,151 0,115 0,099 8,297 4 285 0,000 

4f 0,408 0,166 0,128 0,015 5,223 1 284 0,023 

AFT†† 

1a 0,215 0,046 0,024 0,046 2,029 7 292 0,051 

2b 0,286 0,082 0,057 0,035 11,232 1 291 0,001 

3c 0,382 0,146 0,110 0,064 5,397 4 287 0,000 

4g 0,410 0,168 0,130 0,022 7,492 1 286 0,007 

 
a Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos) 
b Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação  
c Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4) 
d Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), coabitação com o progenitor 
e Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), coabitação com o progenitor, funcionalidade 

do progenitor nas ABVD 
f Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), funcionalidade do progenitor nas AIVD 
g Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), funcionalidade do progenitor nas ABVD 
† Foram excluídos 6 casos cujos resíduos padrão estavam abaixo de -3,00 
†† Foram excluídos 4 casos cujos resíduos eram inferiores a -3,0 
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Tabela 13: Sumário da análise de regressão para as variáveis preditoras da AFA, AFB e AFT 

Modelo Final Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes padronizados 

 B Erro 
padrão 

β t Sig. 

AFA 
Género (masc vs fem) 0,131 0,110 0,069 1,194 0,234 
Idade (anos) -0,021 0,007 -0,183 -2,934 0,004 
Escolaridade (anos) 0,012 0,111 0,006 0,107 0,914 
Estado civil (casado vs outros) -0,083 0,130 -0,042 -0,638 0,524 
Situação profissional (empregado vs outros) -0,388 0,128 -0,185 -3,025 0,003 
Número de filhos 0,103 0,151 0,047 0,680 0,497 
Número de irmãos 0,119 0,146 0,047 0,820 0,413 
Vinculação (Seguro vs inseguro) -0,177 0,100 -0,099 -1,765 0,079 
RMPC-1 -0,099 0,086 -0,066 -1,151 0,251 
RMPC-2 -0,203 0,060 -0,204 -3,363 0,001 
RMPC-3 0,211 0,087 0,146 2,422 0,016 
RMPC-4 0,011 0,039 0,015 0,271 0,786 
Coabitação com o progenitor 0,213 0,121 0,113 1,768 0,078 
Funcionalidade nas ABVD (ind vs dep) -0,228 0,111 -0,123 -2,058 0,040 
AFB      
Género (masc vs fem) 0,167 0,103 0,095 1,624 0,105 
Idade (anos) -0,012 0,006 -0,113 -1,864 0,063 
Escolaridade (anos) 0,012 0,101 0,007 0,114 0,909 
Estado civil (casado vs outros) 0,013 0,121 0,007 0,108 0,914 
Situação profissional (empregado vs outros) -0,051 0,118 -0,026 -0,429 0,668 
Número de filhos -0,129 0,133 -0,064 -0,964 0,336 
Número de irmãos -0,230 0,131 -0,096 -1,751 0,081 
Vinculação (Seguro vs inseguro) -0,233 0,093 -0,142 -2,502 0,013 
RMPC-1 0,383 0,080 0,280 4,783 0,000 
RMPC-2 -0,137 0,056 -0,149 -2,460 0,015 
RMPC-3 -0,004 0,081 -0,003 -0,052 0,959 
RMPC-4 0,106 0,036 0,170 2,972 0,003 
Funcionalidade nas AIVD (ind vs dep) -0,326 0,142 -0,132 -2,285 0,023 
AFT 
Género (masc vs fem) 0,124 0,087 0,083 1,423 0,156 
Idade (anos) -0,016 0,006 -0,180 -2,874 0,004 
Escolaridade (anos) 0,029 0,086 0,020 0,342 0,733 
Estado civil (casado vs outros) -0,045 0,103 -0,029 -0,441 0,659 
Situação profissional (empregado vs outros) -0,247 0,101 -0,150 -2,456 0,015 
Número de filhos -0,023 0,113 -0,014 -0,205 0,838 
Número de irmãos -0,061 0,111 -0,030 -0,552 0,581 
Vinculação (Seguro vs inseguro) -0,215 0,079 -0,153 -2,715 0,007 
RMPC-1 0,171 0,068 0,147 2,512 0,013 
RMPC-2 -0,178 0,048 -0,226 -3,720 0,000 
RMPC-3 0,148 0,069 0,130 2,149 0,032 
RMPC-4 0,058 0,031 0,108 1,896 0,059 
Funcionalidade nas ABVD (ind vs dep) -0,240 0,088 -0,164 -2,737 0,007 
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4.2. Análises multivariadas para a maturidade filial 

 

Foram realizadas análises de regressão múltipla para cada uma das dimensões da 

maturidade filial – Compreensão e Distanciamento. As variáveis preditoras foram inseridas 

segundo os mesmos sete blocos seguidos para a ansiedade filial.  

As Tabelas 14 e 15 apresentam os resultados das regressões hierárquicas para as 

duas dimensões da maturidade filial. A tabela 14 mostra os vários passos da regressão e 

a Tabela 15 mostra os Modelos Finais para a Compreensão e para o Distanciamento. No 

que diz respeito à Compreensão, o Modelo Final da regressão explica 24,6% (R2) da 

variabilidade na Compreensão (ver Tabela 14). A contribuição da vinculação não é 

significativa (∆R2=0,001; p=0,566). O bloco de variáveis que mais contribui para a variância 

explicada na Compreensão é o que engloba os fatores da RMPC (∆R2=0,160; p=0,000). 

No Modelo Final (ver Tabela 15), os preditores significativos são a idade, os fatores RMPC-

1 e RMPC-4 e a interação entre a vinculação e o fator RMPC-2 (Vinculação X RMPC-2). A 

vinculação e o fator RMPC-2 só se tornam significativos no Modelo Final, quando é inserido 

o bloco de variáveis relativas à interação entre a vinculação e a RMPC (ver Tabela 32, 

Anexo 17), de modo que o contributo da interação entre a Vinculação e o fator RMPC-2 

para a explicação da Compreensão se sobrepõe ao contributo individual dessas variáveis. 

Assim, menos idade, perceção de mais capacidade e disponibilidade para a prestação de 

cuidados, mais avaliação dos outros como merecedores de ajuda e o efeito combinado da 

vinculação com a RMPC aumentam em média a capacidade de se estabelecerem relações 

com os progenitores pautadas pela intimidade, pela compreensão e pelo apoio mútuo. 

Especificamente, no que diz respeito à interação entre a vinculação e o fator RMPC-2, esta 

sugere que, nos filhos Seguros, quanto maior a capacidade para reconhecer as 

necessidades dos outros, maior a Compreensão. De modo inverso, nos indivíduos 

Inseguros, a mesma capacidade diminui em média a Compreensão (Gráfico 1). 

Quanto ao Distanciamento, o Modelo Final da regressão explica 11,1% (R2) da 

variabilidade no Distanciamento (ver Tabela 14). As variáveis com maior contributo para a 

variância explicada no Distanciamento são a vinculação (∆R2=0,038; p=0,001), a interação 

entre a vinculação e o fator RMPC-1 (∆R2=0,033; p=0,001), e a interação entre a vinculação 

e o fator RMPC-4 (∆R2=0,014; p=0,033). O Modelo Final (ver Tabela 15) mostra que os 

preditores significativos do Distanciamento são a vinculação, a interação entre a vinculação 

e o fator RMPC-1 (Vinculação X RMPC-1) e a interação entre a vinculação e o fator RMPC-

4 (Vinculação X RMPC-4). O contributo da vinculação é significativo desde que é inserida 

no modelo (ver Tabela 33, Anexo 18), sugerindo que a Vinculação Insegura aumenta em 

média o Distanciamento. A interação entre a vinculação e o fator RMPC-1 sugere que, nos 

filhos com Vinculação Segura, o Distanciamento aumenta quando aumenta a capacidade 
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e disponibilidade para a prestação de cuidados, enquanto nos filhos com Vinculação 

Insegura, o Distanciamento diminui quando aumenta a capacidade e disponibilidade para 

a prestação de cuidados (Gráfico 2). Relativamente à interação entre a vinculação e o fator 

RMPC-4, esta sugere que, nos filhos com Vinculação Segura, o Distanciamento aumenta 

quando aumenta o fator RMPC-4, ou seja, quanto mais fazem uma avaliação dos outros 

como merecedores de cuidados. Por outro lado, nos filhos com Vinculação Insegura, o 

Distanciamento é relativamente constante, independentemente do valor do fator RMPC-4, 

o que indica que não há relação entre as duas variáveis nos filhos com Vinculação Insegura 

(Gráfico 3). 

 
Tabela 14: Estatísticas de mudança para as variáveis preditoras da Compreensão e Distanciamento 

Modelo R R2 R2 

ajustado 

Estatísticas de mudança 

    Mudança 

de R2 

Mudança 

F 

gl1 gl2 Sig. 

Mudança F 

Compreensão† 

1a 0,252 0,064 0,041 0,064 2,853 7 294 0,007 

2b 0,254 0,065 0,039 0,001 0,331 1 293 0,566 

3c 0,474 0,225 0,193 0,160 14,951 4 289 0,000 

4d 0,496 0,246 0,212 0,021 8,202 1 288 0,004 

Distanciamento 

1a 0,128 0,016 -0,007 0,016 0,704 7 296 0,669 

2b 0,234 0,055 0,029 0,038 11,987 1 295 0,001 

3c 0,252 0,064 0,025 0,009 0,693 4 291 0,597 

4e 0,311 0,096 0,056 0,033 10,518 1 290 0,001 

5f 0,333 0,111 0,068 0,014 4,607 1 289 0,033 
 

a Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos) 
b Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação  
c Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4) 
d Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), Vinculação X RMPC-2 
e Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), Vinculação X RMPC-1 
f Preditores: (constante), variáveis sociodemográficas (género, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, número de 

filhos, número de irmãos), vinculação, RMPC (RMPC-1, RMPC-2, RMPC-3, RMPC-4), Vinculação X RMPC-1, Vinculação X RMPC-

4 
† Foram excluídos 2 casos cujos resíduos padrão se encontrava abaixo de -3,00 
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Tabela 15: Sumário da análise de regressão para as variáveis preditoras da Compreensão e 
Distanciamento 

Modelo Final Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes padronizados 

 B Erro 

padrão 

β t Sig. 

Compreensão 

Género (masc vs fem) 0,126 0,134 0,052 0,941 0,347 

Idade (anos) -0,022 0,008 -0,155 -2,777 0,006 

Escolaridade (anos) -0,124 0,134 -0,053 -0,922 0,357 

Estado civil (casado vs outros) -0,079 0,160 -0,031 -0,496 0,621 

Situação profissional (empregado vs outros) -0,154 0,156 -0,057 -0,987 0,325 

Número de filhos -0,016 0,178 -0,006 -0,090 0,928 

Número de irmãos 0,120 0,171 0,037 0,703 0,483 

Vinculação (Seguro vs inseguro) -2,034 0,714 -0,889 -2,850 0,005 

RMPC-1 0,640 0,105 0,334 6,097 0,000 

RMPC-2 -0,197 0,097 -0,154 -2,041 0,042 

RMPC-3 -0,149 0,106 -0,080 -1,403 0,162 

RMPC-4 0,147 0,047 0,168 3,114 0,002 

Vinculação X RMPC-2 0,387 0,135 0,919 2,864 0,004 

Distanciamento 

Género (masc vs fem) 0,219 0,157 0,085 1,396 0,164 

Idade (anos) -0,007 0,009 -0,044 -0,723 0,470 

Escolaridade (anos) 0,024 0,153 0,010 0,157 0,875 

Estado civil (casado vs outros) 0,102 0,182 0,038 0,560 0,576 

Situação profissional (empregado vs outros) -0,040 0,179 -0,014 -0,222 0,824 

Número de filhos -0,113 0,202 -0,038 -0,560 0,576 

Número de irmãos 0,011 0,197 0,003 0,056 0,955 

Vinculação (Seguro vs inseguro) -5,615 1,363 -2,320 -4,119 0,000 

RMPC-1 -0,349 0,177 -0,173 -1,969 0,050 

RMPC-2 -0,131 0,084 -0,097 -1,559 0,120 

RMPC-3 -0,051 0,122 -0,026 -0,423 0,673 

RMPC-4 -0,076 0,080 -0,082 -0,946 0,345 

Vinculação X RMPC-1 0,713 0,230 1,679 3,098 0,002 

Vinculação X RMPC-4 0,229 0,107 0,517 2,146 0,033 
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Gráfico 1: Relação entre Compreensão e RMPC-2 em Seguros e Inseguros,  

ajustando para as restantes variáveis e interações 
 

 

 

 
Gráfico 2: Relação entre Distanciamento e RMPC-1 em Seguros e Inseguros,  

ajustando para as restantes variáveis e interações 

RMPC-2 

RMPC-1 
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Gráfico 3: Relação entre Distanciamento e RMPC-4 em Seguros e Inseguros,  

ajustando para as restantes variáveis e interações 
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CAPÍTULO IV: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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1. Caracterização dos filhos de meia idade relativamente aos cuidados filiais, 

vinculação, RMPC, ansiedade filial e maturidade filial 

 

a) Cuidados filiais 

 

No presente estudo, cerca de metade dos filhos (48%) considera que os 

progenitores não necessitam de cuidados sistemáticos, embora a maioria identifique uma 

figura principal responsável por assegurar os cuidados aos progenitores, proporcione um 

ou mais tipos de cuidados (básicos, instrumentais, emocionais, financeiros) e cuide com 

uma frequência diária. Esta aparente discrepância pode estar relacionada com a forma 

como se concebe o constructo de cuidados filiais. Assim, embora os progenitores possam 

não necessitar de cuidados no sentido instrumental, o cuidar é aqui entendido de uma 

forma mais abrangente, não decorrendo exclusivamente da dependência dos progenitores, 

mas englobando as dimensões de preocupação pelo outro, atenção aos sinais de 

necessidade, disponibilidade para responder a essas necessidades e a própria resposta 

de cuidado, qualquer que ela seja. Deste modo, o cuidar decorre da perceção de 

necessidade no progenitor, independentemente da natureza dessa necessidade e de ela 

ser comunicada direta e explicitamente.  

No que se refere ao tipo de cuidados proporcionados, a maioria dos filhos não cuida 

a nível básico nem financeiro, mas cuida a nível instrumental e emocional. A ausência de 

apoio nas ABVD parece decorrer da independência da maioria dos progenitores a este 

nível, enquanto a ajuda a nível instrumental parece decorrer da necessidade efetiva de 

apoio que resulta da dependência da maioria dos progenitores nestas atividades. Já a 

ausência de apoio financeiro pode dever-se essencialmente a dois motivos: (1) os 

progenitores não precisarem desse apoio pois podem ter recursos económicos que 

permitam cobrir as suas necessidades e (2) os filhos não terem recursos económicos 

suficientes para ajudar os progenitores, mesmo que os progenitores necessitem. Em 

relação a este segundo motivo, é comum os filhos de meia-idade terem inúmeros encargos 

financeiros que englobam não só as suas necessidades, mas também as dos próprios 

filhos menores (Igarashi et al., 2013). Neste sentido, a investigação mostra que 

frequentemente os progenitores envelhecidos continuam a funcionar como fontes de apoio 

financeiro para os filhos adultos. Além disso, o apoio financeiro costuma estar a cargo dos 

filhos do sexo masculino (e.g., Lang & Schutze, 2002). Ora, sendo este um estudo 

constituído maioritariamente por mulheres, faz sentido que o apoio financeiro seja pouco 

proporcionado por estes participantes. Quanto aos cuidados emocionais, a evidência de 

que a maioria dos filhos cuida a este nível, quer os progenitores sejam dependentes ou 

independentes reforça novamente a conceção de que o cuidar não exige necessariamente 
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a presença de uma pessoa doente ou dependente e, portanto, engloba outras dimensões 

que se estendem para além do cuidado instrumental decorrente apenas da explícita 

necessidade expressa pela pessoa limitada ou incapaz.   

Para além destes resultados gerais, foram encontradas associações entre os 

cuidados filiais e algumas características sociodemográficas dos filhos. Assim, há mais 

mulheres a assumir o papel de cuidadoras principais, a cuidar diariamente e que já 

cuidaram de alguém no passado. Estes resultados vão ao encontro da extensa literatura 

que sublinha o papel expressivo da mulher enquanto cuidadora (e.g., Crespo & Fernández-

Lansac, 2014; Figueiredo, 2007; Suitor et al., 2006). 

Os filhos com mais idade são os que mais consideram que os progenitores 

necessitam de cuidados, bem como os que mais proporcionam cuidados básicos e 

instrumentais. Isto provavelmente prende-se com o facto destes filhos terem progenitores 

com mais idade e que apresentam comprometimento ao nível da realização das ABVD e 

das AIVD. É muito provável que estes progenitores tenham já necessidade de apoio que 

lhes é proporcionado por estes filhos.  

Quanto à escolaridade, há mais filhos com o ensino básico a proporcionar cuidados 

instrumentais, e mais filhos com o ensino superior a proporcionar cuidados emocionais. A 

maior escolaridade/instrução está frequentemente associada a atividades profissionais 

diferenciadas e, consequentemente, a melhores rendimentos económicos (Enders, 2002; 

Dieckhoff, 2008; Heath, Rothon, & Kilpi, 2008; Schomburg, 2007). Tendo mais recursos 

financeiros, os filhos podem recorrer a serviços de apoio formal que garantam as 

necessidades básicas e instrumentais dos progenitores, libertando-os dessas tarefas e 

beneficiando de maior disponibilidade para se focarem nos cuidados emocionais, numa 

lógica de complementaridade.  

Relativamente ao estado civil e à situação profissional, há mais filhos sem parceiro 

íntimo (solteiros, separados/divorciados ou viúvos) e sem ocupação profissional 

(desempregados ou reformados) a assumir o papel de cuidador principal, a proporcionar 

cuidados básicos e instrumentais e a cuidar diariamente, o que é coerente com a literatura 

acerca dos cuidados filiais (Crespo & Fernández-Lansac, 2014; Henz, 2006; Lang & 

Schütze, 2002; Spieb & Schneider, 2003). O facto de estes filhos terem menos 

responsabilidades familiares (no caso dos primeiros) e profissionais (no caso dos 

segundos) e menos solicitações nesses domínios pode dar-lhes mais disponibilidade, 

libertando o seu foco atencional para outros aspetos, como sejam as necessidades dos 

progenitores. Deste modo, estes filhos poderão reunir mais condições, nomeadamente 

maior disponibilidade de tempo, que os predisponham a assumir estes cuidados e a estar 

mais presentes na vida dos progenitores e, assim, proporcionar a maioria dos cuidados de 

que eles necessitam. Além disso, neste estudo, os filhos com atividade profissional tendem 
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a atribuir o papel de cuidador principal a serviços de apoio formal e a proporcionar mais 

cuidados emocionais. Nestes filhos, pode acontecer que a atividade profissional lhes retire 

disponibilidade em termos de tempo, mas proporcione mais recursos financeiros, o que 

lhes pode permitir recorrer a serviços de apoio formal (Finley, Roberts, & Banahan, 1988). 

O facto de proporcionarem mais apoio emocional também é coerente com estes aspetos, 

pois o apoio emocional não exige a presença física e constante do cuidador, pelo que pode 

ser proporcionado ainda que este tenha outras responsabilidades e tarefas que não lhe 

permitem estar diretamente com o progenitor.   

Por fim, como era esperado, são sobretudo os filhos que residem com os 

progenitores que consideram que os mesmos necessitam de cuidados, que assumem o 

papel de cuidadores principais, que cuidam a nível básico, instrumental e emocional, e 

diariamente. De facto, por partilharem o mesmo espaço que os progenitores, estes filhos 

conseguem estar mais próximos fisicamente e passar mais tempo com os progenitores, o 

que pode aumentar a probabilidade de responderem às suas necessidades e a situações 

críticas ou de emergência em tempo útil (Chappell, 1991; Tennstedt, Crawford, & McKinlay, 

1993). Deste modo, é mais provável que estejam mais atentos aos sinais de necessidade 

e que assumam a maioria dos cuidados aos progenitores.  

 

b) Vinculação 

 

No presente estudo, a maioria dos filhos de meia-idade apresenta um estilo de 

Vinculação Seguro. Ao nível da Vinculação Insegura, há mais filhos com estilo de 

Vinculação Ansioso do que com Evitante. O facto de haver mais filhos Seguros do que 

Inseguros é coerente com os dados da literatura (e.g., Bernier, Larose & Boivin, 2007; 

Faria, 2008; Spangler & Zimmermann, 1999). Contudo, a distribuição dos estilos inseguros 

não segue a mesma tendência, dado que, neste estudo, há mais participantes Ansiosos do 

que Evitantes, enquanto noutros estudos nacionais e internacionais é mais comum haver 

um maior número de participantes Evitantes do que Ansiosos (e.g., Bernier et al., 2007; 

Spangler & Zimmermann, 1999; van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996). Esta 

diferença na distribuição dos estilos inseguros, à semelhança do que já se verificou noutros 

estudos (e.g., Faria, 2008), pode estar associada a especificidades desta amostra 

decorrentes, por exemplo, de aspetos culturais (e.g., práticas educativas parentais, regras 

sociais de género). 

Os resultados sugerem também que a distribuição dos estilos de vinculação não 

apresenta associação significativa com variáveis sociodemográficas, à semelhança do que 

se tem verificado na literatura nacional e internacional neste domínio (e.g., Moreira, 

Bernardes, Andrez, Aguiar, Moleiro, & Silva, 1998; Spangler & Zimmermann, 1999).  
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c) RMPC 

 

Os filhos participantes neste estudo mostram diferentes representações mentais da 

prestação de cuidados, em função do género, da situação de residência, e da escolaridade. 

Assim, as mulheres consideram-se mais capazes de cuidar de forma adequada e eficaz de 

uma pessoa que precise de ajuda e mais disponíveis para se envolverem nesses cuidados 

(RMPC-1), mais capazes de reconhecer e identificar as necessidades das outras pessoas, 

os seus pedidos de ajuda e a forma como se sentem (RMPC-2), e apresentam menos 

motivações egoístas para cuidar, cuidando de forma altruísta, não esperando obter 

vantagens, benefícios ou evitar consequências negativas (RMPC-3). Estes resultados vão 

ao encontro daqueles encontrados na literatura, quer nacional quer internacional. Os 

estudos que usam este instrumento (Fonseca et al., 2013; Reizer, & Mikulincer, 2007), 

embora com amostras cuja média de idades é inferior (jovens adultos), mostram que as 

mulheres têm mais capacidade para proporcionar ajuda eficaz, mais capacidade para 

reconhecer os sinais de necessidade nos outros e menos motivos egoístas para cuidar. 

Estes resultados podem ser explicados pelo facto de as mulheres terem mais experiência 

ao nível do cuidar e, culturalmente, se associar ao género feminino o papel de cuidador. 

São, assim, normalmente as mulheres que se confrontam mais com situações em que a 

responsabilidade por cuidar recai, sobretudo, nelas: as mulheres são, com maior 

frequência, o principal cuidador dos filhos nos primeiros meses de vida, de outros familiares 

quando adoecem e de familiares mais velhos (e.g., Crespo & Fernández-Lansac, 2014; 

Moura-Ramos & Canavarro, 2007; Sousa et al., 2006). Estas experiências prévias como 

cuidadoras podem ter constituído oportunidades para que desenvolvessem 

representações mentais do self enquanto cuidador mais positivas, vendo-se como mais 

competentes quer para detetar sinais de vulnerabilidade nos outros, quer para o cuidar 

efetivo.  

No que diz respeito à coabitação e à escolaridade, estas variáveis não foram, até 

onde o nosso conhecimento respeita, analisadas na literatura, no contexto da RMPC. No 

entanto, teceremos algumas considerações sobre elas. 

Relativamente à coabitação, os filhos que coabitam com os progenitores são os que 

se consideram mais capazes de cuidar de forma adequada e eficaz de uma pessoa que 

precise de ajuda e os mais disponíveis para se envolverem nesses cuidados (RMPC-1). 

Normalmente, os filhos que coabitam com os progenitores proporcionam-lhes mais 

cuidados pois estão mais disponíveis (Bookman & Kimbrel, 2011; Matthews & Rosner, 

1998; Stoller et al., 1992). O facto de partilharem o mesmo espaço dos progenitores 

permite-lhes estarem fisicamente mais presentes, testemunhar as necessidades dos 

progenitores e reagir às mesmas de forma mais atempada e específica. Este contexto pode 



  
153 

assim ter favorecido o desenvolvimento de representações mais positivas de si enquanto 

cuidadores. Por outro lado, não sabemos se a coabitação não é incentivada, já em si 

mesma, por esta maior disponibilidade para cuidar e pela perceção de maior capacidade 

para tal.  

Quanto à escolaridade, os filhos com o ensino superior são os que consideram ter 

mais capacidade para reconhecer e identificar as necessidades das outras pessoas, os 

seus pedidos de ajuda e a forma como se sentem (RMPC-2). São também os que 

apresentam menos motivações egoístas para cuidar, cuidando de forma altruísta, não 

esperando obter vantagens, benefícios ou evitar consequências negativas (RMPC-3), e 

distinguem-se por considerarem que, quando alguém precisa de ajuda, essa pessoa tem 

o direito de recebê-la, bem como os cuidados necessários para diminuir as suas 

necessidades (RMPC-4). Globalmente, mais educação/instrução está associada a maior 

complexidade cognitiva (Bastos, Faria & Silva, 2007; Baxter Magolda, 1992; Friedman, 

2004; Pereira & Medeiros, 2005), o que capacita os indivíduos para lidar de forma mais 

adaptativa com a incerteza, contradição e ambiguidade. Neste sentido, os participantes 

com o ensino superior poderão ter mais recursos cognitivos, acesso a mais informação e 

competências mais diferenciadas para processar essa informação, que lhes permitem fazer 

uma leitura e uma avaliação mais adequada e sensível das situações e dos outros. Deste 

modo, a formação académica pode constituir um recurso que lhes permite lidar com as 

exigências da vida, especificamente no âmbito dos cuidados filiais. Além disso, a perceção 

de competência, neste caso académica, pode ser transferida para outras áreas, ou seja, o 

facto de terem sido capazes de lidar com as exigências académicas pode levá-los a 

estender essa representação de capacidade a outras tarefas com que se confrontam, como 

o cuidado para com os progenitores. Todos estes fatores podem contribuir então para que 

os filhos com o ensino superior desenvolvam representações de si como mais capazes de 

lidar com as necessidades dos outros. Também é provável que os filhos com o ensino 

superior tenham empregos mais diferenciados e, consequentemente, mais recursos 

financeiros que lhes permitem assegurar as suas necessidades. Por terem garantidas as 

suas necessidades pode levá-los a ter mais disponibilidade para se focarem nos outros, 

nas suas necessidades e preocupações, o que pode justificar o facto de avaliarem os 

outros como merecedores de cuidados e de cuidarem com motivações focadas no outro (e 

não no self).  

 

d) Ansiedade filial 

 

Os participantes mostram níveis diferentes de ansiedade filial em função da 

escolaridade, da situação profissional, do género e da situação de residência.  
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Deste modo, os filhos com o ensino básico apresentam mais preocupação com a 

possibilidade de não serem capazes de lidar com a necessidade de cuidados dos 

progenitores (AFA). Este resultado é consistente com outros resultados encontrados na 

literatura acerca da ansiedade filial (Cicirelli, 1988; Faria, 2016; Faria, et al., 2013, Silva, 

2012). Neste âmbito, Cicirelli (1988) sugere que um nível superior de escolaridade constitui 

um recurso facilitador da capacidade de os adultos assumirem o papel de cuidadores, 

sentindo, consequentemente, uma ansiedade filial menos intensa. Os adultos com níveis 

superiores de escolaridade terão condições mais propícias para desempenhar atividades 

profissionais diferenciadas e com salários mais favoráveis, o que pode fazer com que se 

sintam mais preparados e equipados para responder aos encargos financeiros decorrentes 

desta tarefa (Sousa et al., 2006). Neste sentido, a investigação mostra que famílias com 

maior estatuto socioeconómico tendem a não cuidar diretamente dos familiares e, em vez 

disso, a comprar serviços que o façam, ao contrário de famílias com poucos recursos, que 

tendem a cuidar diretamente dos seus familiares (Merrill, 1997). Como já referido, mais 

escolaridade pode também ser sinónimo de mais recursos cognitivos (Bastos et al., 2007; 

Baxter Magolda, 1992; Friedman, 2004; Pereira & Medeiros, 2005) que podem ser úteis  

para compreender o próprio processo de envelhecimento, para se anteciparem declínios e 

dificuldades e para se mobilizarem estratégias para lidar com os mesmos. Além disso, mais 

recursos cognitivos podem também estar associados a melhores formas de regulação 

emocional, pelo que pessoas com mais recursos desta natureza podem ter desenvolvido 

maior capacidade para lidar e gerir a experiência e a expressão emocional.  

Quanto à situação profissional, os filhos desempregados e reformados são os que 

apresentam mais preocupação em relação à capacidade de assumir os cuidados aos 

progenitores (AFA) e mais AFT. Embora a literatura não se tenha centrado especificamente 

na comparação entre filhos profissionalmente ativos e não ativos (desempregados ou 

reformados), ela é consistente em mostrar que filhos com melhores empregos e salários 

mais elevados têm menos ansiedade antecipatória (Cicirelli, 1988; Laditka & Pappas-

Rogich, 2001). Assim, dado que geralmente os desempregados e reformados têm menos 

recursos económicos, é provável que antecipem mais dificuldade em responder às 

exigências do cuidado filial (Merrill, 1997). Não tendo ocupação profissional, têm, 

consequentemente, mais tempo livre, o que pode aumentar a pressão sobre eles para 

assumir os cuidados pelos progenitores, uma vez que têm mais disponibilidade para 

desempenhar esse papel. Uma outra interpretação possível para este resultado é que o 

facto de não terem ocupação profissional pode ter por base alguma limitação que também 

impeça ou dificulte a tarefa de cuidar dos progenitores (Henz, 2006), pelo que antecipam 

ainda mais dificuldades e preocupação com essa possibilidade. 
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Quanto ao género, as filhas antecipam e preocupam-se mais do que os filhos com 

a possibilidade de a saúde e o bem-estar dos progenitores declinar (AFB). Este dado vai 

ao encontro dos dados da literatura nacional e internacional, no sentido em que as 

mulheres manifestam mais ansiedade filial do que os homens (Faria, 2016; Faria, et al., 

2013; Laditka & Pappas-Rogich, 2001; Silva, 2012). Uma possível interpretação para este 

resultado é o facto de as filhas serem mais próximas a nível emocional dos progenitores 

do que os filhos (Aldous et al., 1985; Cicirelli, 1981; Rossi & Rossi, 1990), o que as pode 

levar a preocupar-se mais com o seu bem-estar. Também pode acontecer que essa maior 

proximidade emocional as leve a antecipar a possibilidade de virem a perder essa ligação, 

desencadeando ansiedade. Além disso, por condicionantes de natureza histórica e cultural, 

as filhas continuam a proporcionar a maior parte dos cuidados aos progenitores (e.g., 

Arnsberger et al., 2012; Crespo & Fernández-Lansac, 2014; Dwyer & Coward, 1992; 

Horowitz, 1985; Lang & Schütz, 2002; Silverstein et al., 2006; Sousa et al., 2006; Spitze & 

Logan, 1990; Suitor et al., 2006). Por esta razão, é esperado que as filhas mostrem mais 

preocupação com o processo de envelhecimento dos progenitores e antecipem mais 

exigências a este nível. Também ao longo da vida e, especificamente na meia-idade, a 

mulher acumula vários papéis. Assim, ela pode ser simultaneamente mãe, esposa, 

cuidadora e profissional (Stephens, Townsend, Martire, & Druley, 2001). Deste modo, a 

antecipação dos cuidados familiares pode ser encarada com preocupação perante a 

possível interferência desta nova tarefa nos restantes papéis de vida (e.g., Aneshensel, 

Pearlin, Mullan, Zarit, & Whitlach, 1995; Barling, MacEwen, Kelloway, & Higginbottom, 

1994; Brody, 1990). Tal não se coloca em relação ao homem, pois o seu estatuto 

socioprofissional mostra mais continuidade e menos probabilidade de mudança, dado que 

a pressão (social e cultural) para assumir o papel de cuidador principal dos familiares é 

muito menor.  

Por último, os filhos que coabitam com o progenitor apresentam um nível de AFT 

mais elevado do que aqueles que não coabitam. Tal como acontece com a situação 

profissional, a variável coabitação não tem sido foco de análise na literatura no âmbito da 

ansiedade filial. No entanto, sabemos que normalmente é sobre os filhos que coabitam 

com os progenitores que recai a maioria das responsabilidades associadas aos cuidados 

(Bookman & Kimbrel, 2011; Matthews & Rosner, 1998; Stoller et al., 1992), assim como a 

maior expectativa da restante família e da sociedade para que assumam a a mesma 

responsabilidade. Como tal, é esperado que estes se preocupem mais com o 

envelhecimento dos progenitores e com a própria capacidade para virem a cuidar deles, 

uma vez que esta realidade se lhes afigura como certa. Além disso, ao viverem com os 

progenitores têm também mais probabilidade de acompanhar mais de perto o processo de 
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envelhecimento, bem como ter uma maior perceção das perdas, o que pode aumentar a 

sua preocupação. 

 

e) Maturidade filial 

 

No que se refere à maturidade filial, apenas se verificaram diferenças em função 

das variáveis sociodemográficas para a dimensão da Compreensão, tal como tem sido 

verificado noutros estudos (Mendonça & Fontaine, 2013; Pereira, 2012). Especificamente, 

a Compreensão é mais elevada nas filhas (independentemente da idade) e nos filhos com 

idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos. Uma vez que, segundo Nydegger (1991), 

a Compreensão implica reconhecer a história de vida pessoal do progenitor, com as suas 

potencialidades e fraquezas, os filhos que têm um nível mais elevado de Compreensão 

têm mais facilidade em estabelecer com eles relações pautadas pelo entendimento, pela 

intimidade e pelo apoio mútuo.  

Relativamente ao género, o resultado segundo o qual as filhas mostram mais 

Compreensão foi apontado num único estudo nacional (Pereira, 2012). Contudo, vários 

estudos que analisam a ligação da qualidade da relação filial com o género mostram que 

as relações entre mães e filhas são mais próximas emocionalmente. Não só as filhas se 

sentem mais próximas das mães e recorrem a elas para fazer confidências (Cicirelli, 1982; 

Rossi & Rossi, 1990), como também as mães sentem mais afeto positivo para com as 

filhas, partilham com elas mais informações íntimas e emocionais e recorrem a elas para 

obter conforto (Aldous et al., 1985; Rossi & Rossi, 1990). Esta proximidade emocional entre 

mães e filhas pode incentivar a partilha de experiências entre ambas e assim diminuir os 

conflitos (e.g., Bojczyk et al., 2011; Fingerman, 2000; Lefkowitz & Fingerman, 2003; 

McGraw & Walker, 2004). No contexto destas relações mais próximas, é provável que os 

indivíduos sejam mais capazes de se compreender mutuamente (Birditt et al., 2008; 

Nydegger, 1991)  

Relativamente à idade, o facto de os filhos com menos idade apresentarem níveis 

de Compreensão mais elevados do que os mais velhos não era esperado, nem é 

consistente com a literatura nesta área (Birditt et al., 2008; Mendonça & Fontaine, 2013; 

Nydegger, 1991). Por um lado, há estudos que demonstram que a Compreensão é mais 

elevada nos filhos mais velhos do que nos mais novos. No entanto, estes, além de serem 

escassos, têm por base amostras cujos participantes são mais novos do que os 

participantes do presente estudo, não se situando, portanto, na meia-idade (Birditt et al., 

2008; Mendonça e Fontaine, 2013), pelo que resulta numa limitação de comparabilidade 

entre estudos. Por outro lado, os estudos cujas amostras incluem adultos de meia-idade 

não encontram associação entre a idade e a Compreensão (Birditt et al., 2008), o que, 
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segundo os autores, pode significar que durante a meia-idade, a maturidade filial esteja 

associada não a processos desenvolvimentais, mas sim a aspetos de carácter relacional, 

como o tipo de relação (com o pai ou com a mãe), qualidade da relação e proximidade. 

Deste modo, na meia-idade, podem ocorrer dinâmicas específicas no que diz respeito ao 

desenvolvimento da maturidade filial, as quais não foram ainda completamente exploradas. 

Assim, apesar de a nível teórico se preconizar o desenvolvimento gradual da Compreensão 

com a idade, após uma primeira fase de Distanciamento, a dificuldade em definir limites 

etários para o seu desenvolvimento levou mesmo Nydegger (1991) a sugerir que se usasse 

o conceito de maturidade filial sem implicações de idade, de crise ou de tarefa. De facto, a 

diversidade de contextos e de exigências e a consequente variabilidade interindividual nas 

vivências da meia-idade podem levar a diferentes expressões da Compreensão ao longo 

deste período, as quais devem ser analisadas em estudos futuros.  

Quanto à dimensão Distanciamento, a ausência de diferenças em função das 

variáveis sociodemográficas é consistente com os resultados da literatura nacional e 

internacional no mesmo domínio (Birditt et al., 2008; Mendonça & Fontaine, 2013).  

 

2. Relação entre vinculação, RMPC, ansiedade filial, maturidade filial e cuidados 

filiais  

 

a) Vinculação e cuidados filiais 

 

Não foi encontrada associação entre a vinculação e aspetos dos cuidados filiais. 

Esta ausência de associação pode estar relacionada com o foco comportamental e 

instrumental dos cuidados. De facto, neste estudo, os aspetos do cuidar foram avaliados 

apenas do ponto de vista executivo e objetivo, não tendo sido analisadas questões de 

carácter subjetivo e pessoal mais relacionadas com a qualidade dos cuidados e com a 

perceção e significado dos mesmos para o cuidador. Neste sentido, pode acontecer que a 

vinculação funcione mais como variável percursora de outros recursos internos do 

indivíduo mais influentes no papel do cuidador. Este aspeto poderá ser reforçado pelos 

resultados obtidos nas análises de regressão, que discutiremos posteriormente. 

Além disso, a vinculação foi aqui avaliada em termos de estilos, ou seja, foi avaliado 

o funcionamento típico e geral do sistema de vinculação do indivíduo e, numa situação tão 

específica e complexa como esta dos cuidados filiais na vida adulta, importa desenvolver 

medidas de avaliação da vinculação mais específicas, centradas na qualidade da relação 

entre o filho de meia-idade e o progenitor envelhecido, o que deverá ser alvo de 

investimento da investigação futura.  
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b) RMPC e cuidados filiais  

 

Relativamente à associação entre a RMPC e os cuidados filiais, os resultados 

sugerem que maior perceção de capacidade e disponibilidade para a prestação de 

cuidados (RMPC-1) está associada aos filhos que são cuidadores principais, que 

proporcionam cuidados emocionais e que o fazem diariamente. Embora a investigação 

acerca da RMPC seja escassa e não se centre especificamente na relação filial adulta, 

este resultado é coerente com a literatura que mostra que representações mentais 

positivas do self enquanto cuidador estão associadas a competências consideradas 

essenciais para o exercício do papel de cuidador, como sentimentos de compaixão e 

preocupação com os outros, maior capacidade de assumir o ponto de vista da outra pessoa 

que se encontra em sofrimento, valorização da proximidade, interdependência e 

responsabilidade pessoal pelo bem-estar dos outros (Reizer & Mikulincer, 2007). Vai 

também ao encontro de estudos que mostram que estas representações mentais positivas 

do self se mostraram associadas a aspetos positivos da parentalidade, como maior desejo 

de ter filhos, perceção de menos barreiras no cuidar e expectativas positivas de 

autoeficácia no desempenho do papel parental (Fonseca et al., 2013; Reizer & Mikulincer, 

2007). Assim, pode acontecer que a perceção de competência enquanto cuidador incentive 

maior envolvimento nos cuidados filiais ou que, de modo inverso, o maior envolvimento nos 

cuidados fomente representações mais positivas do filho enquanto cuidador.  

Por outro lado, a avaliação dos outros como merecedores de ajuda (RMPC-4) está 

associada aos filhos que não são cuidadores principais. Até onde sabemos, a literatura não 

analisa especificamente esta relação, apesar de existir evidência no sentido de as 

representações positivas dos outros estarem associadas a maior conforto com a 

proximidade e com a interdependência e à valorização das fragilidades dos outros (e.g., 

Morse et al., 2012; Reizer & Mikulincer, 2007), dimensões relevantes no desempenho do 

papel de cuidador. Neste sentido, esta associação encontrada neste estudo poderá ser 

reflexo da complexidade inerente ao exercício do papel de cuidador no âmbito da relação 

filial, de modo que pode haver outras variáveis de natureza quer contextual quer individual 

a interferir nesta associação, nomeadamente a presença de sobrecarga, mais expectável 

nos cuidadores principais (Aneshensel et al., 1995; Brito, 2002; Garrido & Meneses, 2004; 

Lage, 2010).  

 

c) Ansiedade filial e cuidados filiais 

 

No presente estudo, níveis mais elevados de ansiedade filial estão associados aos 

filhos que parecem estar mais envolvidos nos cuidados, ou seja, que são cuidadores 
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principais, assumem mais tarefas de cuidados e o fazem mais frequentemente. Este 

resultado era esperado e vai no sentido da literatura que mostra uma associação entre 

sentimentos de mais responsabilidade filial e mais AFA e AFB (Myers & Cavanaugh, 1995).  

Níveis superiores de AFA estão mais associados aos filhos que cuidam a nível 

básico e instrumental e níveis mais elevados de AFB aos que cuidam a nível emocional, o 

que pode ser entendido tendo em conta a preocupação subjacente a cada uma das 

dimensões da ansiedade filial. Assim, no caso da AFA, muito provavelmente, a prestação 

de cuidados básicos e instrumentais acarreta um nível de exigência e de complexidade 

maior, pelo que é expectável que estes filhos apresentem uma maior preocupação com a 

sua capacidade de continuar a ser capazes de responder a esta situação. Neste sentido, 

a literatura tem mostrado que a perceção de pouca capacidade para lidar com os cuidados 

está associada a mais AFA (Bradley et al., 2008; Cicirelli, 1988; Myers & Cavanaugh, 1995). 

Além disso, tendo em conta que o declínio ao nível da funcionalidade dos progenitores 

tende a agravar-se com o tempo, faz sentido que estes filhos se preocupem com o futuro 

e fiquem ansiosos com a possibilidade de as exigências ao nível dos cuidados aumentarem 

e de não serem capazes de continuar a assumi-las. Por outro lado, a prestação de cuidados 

emocionais pode ser entendida por estes filhos como um primeiro indicador do 

envelhecimento dos progenitores, o que os torna mais conscientes da probabilidade de 

declínio futuro e eventual perda dos progenitores, aumentando a AFB. 

 

d) Maturidade filial e cuidados filiais 

 

No que se refere à maturidade filial, até onde temos conhecimento não há estudos 

que analisem a relação das dimensões Compreensão e Distanciamento com os cuidados 

filiais.  

No presente estudo, níveis mais elevados de Compreensão estão associados aos 

cuidados emocionais e níveis mais baixos de Compreensão aos cuidados financeiros. Este 

resultado faz sentido, uma vez que as dimensões de proximidade, intimidade, 

reciprocidade, aceitação do outro e partilha de aspetos pessoais subjacentes aos cuidados 

emocionais são também as dimensões que estão implícitas na Compreensão. Assim, é 

provável que os filhos que têm mais Compreensão, ou seja, mais capacidade para integrar 

as limitações dos progenitores e para se envolverem com eles em relações 

emocionalmente próximas e recíprocas, tenham também mais capacidade para 

proporcionar cuidados emocionais. Não só a maior Compreensão pode facilitar os cuidados 

emocionais, como a própria prestação de cuidados emocionais pode fomentar o 

desenvolvimento da Compreensão. Do mesmo modo, faz sentido que os níveis mais 

elevados de Compreensão não estejam associados aos filhos que proporcionam apoio 
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financeiro, dado que este apoio não implica partilha mútua, intimidade ou proximidade 

emocional, podendo ser prestado independentemente destas dimensões. 

Além disso, níveis simultaneamente mais elevados de Compreensão e 

Distanciamento estão associados à experiência prévia nos cuidados. Tendo em conta que 

a maturidade filial pressupõe um nível elevado de Compreensão e um nível moderado de 

Distanciamento (Birditt et al. 2008), podemos supor que ter cuidado de alguém previamente 

terá criado condições para que estes filhos desenvolvessem maior maturidade filial. De 

facto, o cuidado adequado implica um equilíbrio entre a proximidade emocional e a 

autonomia pessoal (Brank & Wylie, 2016; Lee, Brennan & Daly, 2001), de modo a não 

haver nem demasiado afastamento nem emaranhamento. Assim, cuidar de alguém pode 

fomentar competências não só de empatia e de entendimento e aceitação do outro, mas 

também de autonomia e de objetividade em relação à avaliação dos outros, que são as 

dimensões envolvidas na maturidade filial. 

 

3. RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da vinculação 

 

a) Vinculação e RMPC 

 

Embora a investigação que analisa a vinculação e a RMPC seja escassa, as 

relações encontradas neste estudo entre os dois constructos corroboram a ideia de que as 

experiências com as figuras de vinculação na infância são cognitivamente codificadas, 

processadas e armazenadas nos MID sobre o self, os outros e as relações, os quais 

constituem a base sobre a qual se constrói o estilo de vinculação (pensamentos, 

sentimentos e comportamentos característico em relações próximas) e as representações 

mentais noutros domínios, como o caregiving (Bowlby, 1969/1982; Hazan & Shaver, 1987). 

Deste modo, os resultados deste estudo podem ser interpretados à luz da relação entre a 

vinculação e as crenças sobre o self, os outros e as relações (Hazan & Shaver, 1987). 

Neste estudo, os filhos com Vinculação Segura mostram mais capacidade para 

reconhecer e interpretar adequadamente as necessidades dos outros (RMPC-2) quando 

comparados com os Inseguros, o que é congruente com a literatura quer nacional quer 

internacional (Fonseca et al., 2013; Reizer & Mikulincer, 2007), e reforça a ideia de que é 

o sentimento de segurança que permite que a pessoa transfira o foco atencional de si 

própria para as necessidades dos outros (Mikulincer, et al., 2002; Mikulincer & Shaver, 

2007). Este resultado pode estar relacionado com o sentido de valor pessoal estável e 

genuíno desenvolvido no contexto da vinculação segura, que torna os indivíduos Seguros 

capazes de ver os outros de uma forma não enviesada por mecanismos projetivos 

(Mikulincer & Horesh, 1999) e de os aceitar sem os desvalorizar defensivamente ou sem 
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precisarem que estes lhes proporcionem constante aprovação ou admiração (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Esta aceitação dos outros tal como eles são e as perceções mais positivas 

e realistas sobre eles podem tornar os indivíduos Seguros mais capazes de reconhecer os 

sinais de necessidade dos outros de forma objetiva e não enviesada por necessidades 

pessoais (como acontece no caso dos Inseguros), o que se pode refletir nas pontuações 

elevadas neste fator. Por outro lado, a perceção de menos capacidade para reconhecer os 

sinais de necessidade dos outros nos Inseguros pode estar relacionada, no caso dos 

Evitantes, com as suas estratégias defensivas que os levam a projetar nos outros os sinais 

negativos que suprimem em si (Mikulincer & Horesh, 1999; Mikulincer & Shaver, 2007) e, 

no caso dos Ansiosos, com as estratégias de identificação projetiva que os levam a projetar 

nos outros os seus traços e necessidades pessoais (Collins et al., 2010; Gabriel, Carvallo, 

Dean, Tippin, & Renaud, 2005; Mikulincer & Horesh, 1999). Assim, tanto os Evitantes como 

os Ansiosos parecem menos capazes de ser sensíveis às necessidades dos outros, o que 

pode comprometer a sua capacidade para as reconhecer e interpretar adequadamente.  

Outra possível interpretação para este resultado reside no facto de a segurança da 

vinculação se ter construído, muito provavelmente, no âmbito de cuidados parentais 

adequados, tendo por base a interação com uma figura de vinculação que foi capaz de 

reconhecer e interpretar adequadamente os sinais de necessidade e de perturbação do 

indivíduo (Hazan & Shaver, 1987). Assim, os participantes Seguros podem ter aprendido e 

assimilado estas competências que os tornam mais capazes de descodificar sinais de 

necessidade nos outros. Por outro lado, quer os Evitantes quer os Ansiosos tiveram 

interações com figuras de vinculação pouco sensíveis ou que desvalorizaram os sinais de 

perturbação e de necessidade e que, deste modo, não proporcionaram um modelo 

adequado de sensibilidade às necessidades dos outros, comprometendo assim o 

desenvolvimento desta capacidade. Além disso, a tendência para os Inseguros 

reproduzirem com os outros as relações precoces com a figura de vinculação (Brumbaugh 

& Fraley, 2006) pode ter reforçado essa falta de capacidade para reconhecer os sinais de 

necessidade dos outros.  

Também no presente estudo, os filhos com um estilo de Vinculação Seguro 

apresentam menos motivações de natureza egoísta e focadas no self quando cuidam 

(RMPC-3) em comparação com os filhos Inseguros, resultado que tem sido encontrado na 

literatura (Feeney & Collins, 2001, 2003, 2004; Mikulincer et al, 2005; Reizer & Mikulincer, 

2007). Este reforça novamente a ideia de que é necessário a pessoa ter estabelecido um 

determinado grau de segurança para poder descentrar-se das suas necessidades e 

centrar-se genuinamente nas necessidades dos outros (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Quando este sentimento de segurança não é alcançado, a pessoa cuida movida não pela 

preocupação com o outro e pela vontade em aliviar o seu sofrimento, mas sim por motivos 
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de natureza egoísta. No caso dos Ansiosos, o foco nas suas próprias preocupações leva-

os a usar o cuidar como estratégia para manterem a proximidade e a ligação emocional ao 

outro (Feeney & Collins, 2003, 2004; Feeney et al., 2013). Quanto aos Evitantes, estes 

procuram a todo o custo evitar situações que envolvam interdependência (Mikulincer & 

Shaver, 2007), de modo que, quando se encontram em situações que exigem cuidados e 

optam por proporcioná-los, fazem-no apenas para evitar as consequências negativas que 

decorreriam da opção de não cuidar (Feeney & Collins, 2003, 2004; Feeney, et al., 2013). 

Assim, embora com objetivos diferentes, tanto os Evitantes como os Ansiosos cuidam com 

motivações de natureza egoísta, focadas no self, como corroboram os resultados deste 

estudo.  

Ainda neste sentido, o narcisismo característico dos indivíduos Inseguros, que 

envolve um foco exclusivamente centrado no self, parece impor-se como barreira à vontade 

genuína de cuidar do outro. Por um lado, os Evitantes tendem a mostrar narcisismo aberto 

ou grandiosidade, que inclui autoglorificação e negação de fraquezas pessoais; por outro, 

lado, os Ansiosos tendem a mostrar narcisismo coberto, que se caracteriza por autofoco 

atencional, hipersensibilidade à atenção ou avaliação dos outros sobre si e avaliação do 

próprio em termos de expectativas inerentemente irrealistas (Dickinson & Pincus, 2003; 

Otway & Vignoles, 2006; Smolewska & Dion, 2005). Deste modo, a ausência de narcisismo 

poderá ser uma outra explicação para que os filhos com um estilo de Vinculação Seguro, 

no presente estudo, tenham apresentado menos motivações de natureza egoísta e focadas 

no self.  

 

b) Vinculação e ansiedade filial 

 

De modo global, no presente estudo, os filhos Seguros apresentam menos 

ansiedade filial do que os filhos Inseguros, o que vai ao encontro dos resultados de estudos 

nacionais e internacionais que usaram a mesma escala (e.g., Cicirelli, 1988; Silva, 2012). 

Este dado é também congruente com os estudos que mostram que os filhos com 

Vinculação Segura se sentem mais preparados para assumir as responsabilidades 

relacionadas com os cuidados filiais e também mais satisfeitos com as atividades de 

preparação dos cuidados do que os filhos com Vinculação Insegura (Bromley & Blieszner, 

1997; Sorensen et al., 2002) e que os filhos Evitantes têm menos vontade de vir a cuidar 

no futuro (Karantzas et al., 2010).  

Este resultado é também consistente com a investigação mais ampla sobre 

vinculação e regulação emocional, a qual tem mostrado que, perante acontecimentos 

stressantes, os indivíduos Seguros reagem com menores níveis de ansiedade e níveis 

mais elevados de bem-estar psicológico, enquanto os indivíduos Inseguros reagem com 
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mais emoções negativas e menos bem-estar (Crispi et al., 1997; Magai & Cohen, 1998; 

Mikulincer, & Florian, 1998, 1999; Wayment, & Vierthaler, 2002).  

Na presença ou antecipação de acontecimentos stressantes, os indivíduos Seguros 

avaliam-nos de forma menos ameaçadora e avaliam-se a si mesmos como sendo capazes 

de lidar eficazmente com esses acontecimentos (Clear & Zimmer-Gembeck, 2017) e têm 

mais capacidade para regular a sua ativação emocional (Leerkes & Wong, 2012; Mikulincer 

& Shaver, 2016; Mikulincer et al., 2003). Pelo contrário, os indivíduos Ansiosos fazem 

avaliações que intensificam o stress (veem as ameaças como sendo extremas e os 

recursos de coping como deficientes) (Berant et al., 2001; Moller et al., 2003) e os 

Evitantes, embora possam avaliar os seus recursos de coping como adequados, avaliam 

a situação stressante como sendo altamente ameaçadora (Berant et al., 2001; Williams, & 

Riskind, 2004). Deste modo, uma vez que o declínio no bem-estar dos progenitores e a 

necessidade de cuidados constituem situações ameaçadoras, é esperado que os 

indivíduos Inseguros lhes respondam com mais ansiedade filial do que os filhos Seguros.  

Outro motivo que pode levar os filhos Seguros a sentirem menos ansiedade filial é 

o facto de verem no cuidar uma oportunidade para manterem os laços afetivos positivos 

com os progenitores, sobre os quais construíram a relação de vinculação (Mikulincer, 

Birnbaum, Woddies, & Nachmias, 2000; Mikulincer et al., 2002). Por outro lado, a 

antecipação dos cuidados pelos filhos Ansiosos e Evitantes pode desencadear memórias 

e sentimentos negativos, o que poderá aumentar a ansiedade filial.  

Além disso, os indivíduos Seguros parecem ter, efetivamente, mais recursos 

(motivações de natureza altruísta, conhecimento sobre como cuidar do outro e capacidade 

para se focarem nas necessidades do outro) para lidar com as exigências do cuidar, o que 

os pode proteger das dificuldades decorrentes dessa tarefa (Crispi et al., 1997; Feeney & 

Collins, 2001, 2003, 2004). Logo, quer na antecipação dos cuidados, quer em situações 

em que os filhos Seguros já estejam a cuidar dos progenitores, é provável que a 

antecipação de mais exigências não constitua uma ameaça e não eleve a preocupação 

com a capacidade de assumir essas potenciais novas tarefas. Pelo contrário, as estratégias 

defensivas dos Inseguros limitam os seus recursos e a atenção que poderiam disponibilizar 

para os cuidados, pelo que assumir a responsabilidade pelos cuidados filiais pode ser visto 

com preocupação (Collins et al., 2010; Mikulincer & Shaver, 2004).  

Outro fator que pode explicar estas diferenças na ansiedade filial em função do 

estilo de vinculação está relacionado com a inclusão dos traços e capacidades das figuras 

de vinculação nas representações mentais do self (Kunce & Shaver, 1994). Assim, é 

provável que os indivíduos Seguros tenham incorporado nos seus processos mentais as 

funções de proteger, acalmar, aprovar, encorajar e orientar, desempenhadas por figuras 

de vinculação sensíveis e responsivas (Mikulincer & Shaver, 2004), desenvolvendo assim 
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um sentido de competência e autoeficácia consistente e estável (Cooper, Shaver, & Collins, 

1998; Kenny, Griffiths, & Grossman, 2005; Wei, Heppner, & Mallinckrodt, 2003; Wei, 

Russel, & Zakalik, 2005). Deste modo, esta representação positiva sobre si (corroborada 

pelos resultados deste estudo, segundo os quais os filhos Seguros têm representações 

mais positivas de si enquanto cuidadores do que os Inseguros) permite-lhes confiar nas 

suas capacidades para lidar com as necessidades dos outros, o que poderá levá-los a 

antecipar os cuidados filiais com menos ansiedade filial. Já as pessoas Inseguras, ao longo 

das suas interações com as figuras de vinculação, incorporaram gradualmente mensagens 

evitantes, rejeitantes, de diminuição e reprovação, que os levam a criticar-se e a duvidar 

de si próprios (Bartholomew, & Horowitz, 1991; Mikulincer, 1995, 1998), de modo que este 

sentido de competência pessoal baixo ou instável poderá despoletar mais ansiedade filial.  

 

c) Vinculação e maturidade filial 

 

Relativamente à relação entre a maturidade filial e a vinculação, os filhos Seguros 

mostram menos Distanciamento do que os filhos Inseguros, o que sugere que os Seguros 

se focam menos nas falhas e limitações parentais do que os Inseguros. Embora, até onde 

sabemos, não haja estudos que analisem a relação entre a vinculação e a maturidade filial, 

este resultado vai ao encontro do estudo de Birditt e cols. (2008) que analisa a relação da 

perceção dos filhos sobre os progenitores e da qualidade da relação entre ambos com a 

maturidade filial, no qual se mostra que uma perceção mais positiva sobre os progenitores 

e a relação com eles (que é característico de indivíduos Seguros) está associada a mais 

Compreensão e a menos Distanciamento. Além disso, também há evidência que sugere 

que a qualidade da relação com os progenitores é um preditor positivo da Compreensão 

(Pereira, 2012) 

Tendo em conta que o Distanciamento diz respeito, como já referido, ao foco do 

filho nas limitações e falhas do progenitor, faz sentido que os filhos Seguros apresentem 

menos foco nestas características do que os Inseguros, embora as reconheçam. O 

Distanciamento, tem subjacente o reconhecimento dos limites ao funcionamento pleno do 

progenitor como figura de vinculação. Assim, o sentimento de segurança que os filhos 

Seguros foram desenvolvendo ao longo da vida pode fazer com que não se sintam tão 

ameaçados por essa realidade, conseguindo obter sentimentos de conforto e proteção por 

parte dos progenitores mesmo reconhecendo as suas limitações. Além disso, e como já 

abordamos, os indivíduos Seguros têm mais capacidade para formar perceções e 

interpretações realistas e ajustadas sobre as características e comportamento dos outros 

(Berant et al., 2001; Moller et al., 2003) e, consequentemente, são capazes de os aceitar 

tal como eles são, sem os desvalorizarem defensivamente (Mikulincer & Shaver, 2007), 
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mostrando assim menos Distanciamento. Relativamente aos Inseguros, por um lado os 

filhos Ansiosos podem sentir-se profundamente ameaçados pela perceção de limitações 

nos progenitores, uma vez que essas limitações comprometem a garantia de segurança e 

proteção de que tanto necessitam (Mikulincer & Shaver, 2007). Assim, é provável que o 

seu foco recaia mais sobre as limitações dos progenitores, podendo mostrar mais 

Distanciamento. Por outro lado, os Evitantes podem focar-se exclusivamente nessas 

limitações, como forma de realçarem as suas próprias dimensões positivas e a sua própria 

capacidade para obter sentimentos de segurança autonomamente (Clear & Zimmer-

Gembeck, 2017). Deste modo, é provável que os filhos Seguros consigam ver os 

progenitores mais objetivamente sem ficarem exclusivamente centrados nos seus aspetos 

negativos, mostrando assim menos Distanciamento, ao contrário dos Inseguros, que 

tendem a focar-se mais nos aspetos negativos, apresentando mais Distanciamento. 

Outra explicação para os níveis inferiores de Distanciamento nos Seguros pode 

estar relacionada com a história de interações positivas que estes tiveram com figuras de 

vinculação que reconheceram e aceitaram as suas dificuldades e limitações (Ainsworth et 

al., 1978). Isto pode levá-los a reproduzir essa mesma aceitação das limitações nos 

progenitores. Também as memórias positivas relacionadas com a obtenção de segurança 

no contexto dessa relação (Mikulincer et al., 2002) podem contribuir para minimizar o foco 

nas dimensões menos positivas dos progenitores. Por outro lado, quer para os Ansiosos 

quer para os Evitantes, as memórias de interações negativas com as figuras de vinculação 

(Mikulincer et al., 2002) podem acentuar a perceção de falhas nos progenitores e dificultar 

a relativização das mesmas, o que se pode refletir nos níveis superiores de 

Distanciamento. 

 

4. Relação entre RMPC, ansiedade filial e maturidade filial 

 

a) RMPC e ansiedade filial  

 

A relação entre a RMPC e a ansiedade filial não foi explorada, tanto quanto 

sabemos, em investigações prévias. Contudo, teceremos algumas considerações teóricas 

sobre estes resultados.  

Globalmente, no presente estudo, os filhos que apresentam representações mais 

negativas de si enquanto cuidadores (especificamente, veem-se como menos capazes e 

disponíveis para cuidar e menos capazes de reconhecer as necessidades dos outros) e 

mais motivações de natureza egoísta para cuidar têm também níveis mais elevados de 

ansiedade filial, sobretudo de AFA. É muito provável que a necessidade de cuidar de um 

progenitor se afigure mais ameaçadora para um filho que considera não estar preparado 
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nem ter os recursos e competências necessários para lidar com a situação. Além disso, 

uma prestação de cuidados adequada decorre da interpretação clara e precisa dos sinais 

de necessidade dos outros (sensibilidade), de modo a que os cuidados proporcionados 

sejam congruentes com a necessidade (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1988; Feeney & 

Collins, 2004). Portanto, faz sentido que os indivíduos que não se consideram capazes de 

reconhecer esses sinais na outra pessoa não confiem na sua capacidade para lidar com 

as exigências dos cuidados dirigidos aos progenitores e que sintam mais ansiedade filial. 

Do mesmo modo, também faz sentido que a preocupação com a capacidade de assumir o 

cuidado pelos progenitores (AFA) seja superior quando os indivíduos apresentam 

motivações de natureza egoísta para cuidar, pois isto sugere que eles não desejam 

genuinamente essa situação e que, quando o fazem, fazem-no por obrigação, por não ser 

possível evitá-la ou ainda para evitar consequências negativas que decorreriam da opção 

de não cuidar. Além disso, os indivíduos que cuidam com motivações de carácter egoísta 

fazem-no esperando obter algo em troca (Feeney & Collins, 2003). Uma vez que a 

obtenção de benefícios decorrentes do ato de cuidar é incerta, pode acontecer que, quando 

estes filhos equacionam as vantagens e desvantagens de cuidar, os custos se mostrem 

superiores e mais ameaçadores, o que poderá aumentar a ansiedade filial. De modo 

inverso, é provável que a perceção de competência para cuidar e a vontade genuína para 

tal leve as pessoas a não antecipar tantas barreiras e a não se sentirem tão ameaçadas 

pelas dificuldades inerentes aos cuidados, o que se poderá refletir nos seus níveis 

inferiores de ansiedade filial. 

Ainda neste estudo, filhos que se consideram mais capazes e disponíveis para 

cuidar apresentam mais ansiedade face ao declínio no bem-estar e saúde dos 

progenitores, assim como os que avaliam mais os outros como merecedores de cuidados. 

Estas representações podem ser interpretadas como indicadores de que os cuidados filiais 

são assumidos por estes filhos como uma estratégia para manterem a relação de 

proximidade com os progenitores e adiarem a perda destas figuras importantes. Logo, é 

natural que apresentem maior preocupação com o seu declínio e possível perda (AFB). 

De modo geral, estes resultados sugerem que representações positivas dos 

cuidados estão associadas a menos preocupação com a capacidade de lidar com as 

responsabilidades envolvidas nos cuidados aos progenitores, mas a mais preocupação 

com o estado de saúde e com o bem-estar dos mesmos. Uma vez que, até onde sabemos, 

não há estudos que analisem a relação entre a RMPC e a ansiedade filial, esta deverá ser 

aprofundada em investigações futuras.  
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b) RMPC e maturidade filial  

 

Tal como acontece com a ansiedade filial, também a relação entre a RMPC e a 

maturidade filial não foi, até onde vai o nosso conhecimento, foco de investigação, pelo 

que apenas poderemos apontar algumas hipóteses teóricas para interpretar os resultados 

deste estudo.  

Todas as dimensões da RMPC se mostraram associadas à Compreensão, de modo 

que quanto maior a perceção de capacidade e disponibilidade para a prestação de 

cuidados e de capacidade para reconhecer as necessidades dos outros, quanto menos 

motivações focadas no self para cuidar e quanto mais se avaliam os outros como 

merecedores de ajuda, maior será a capacidade para estabelecer com os progenitores 

relações genuínas, pautadas pela reciprocidade, pela intimidade e proximidade emocional. 

Estas quatro dimensões da RMPC em conjunto sugerem uma representação positiva dos 

cuidados (Reizer & Mikulincer, 2007) e níveis elevados de Compreensão apontam para a 

capacidade de estabelecer relações íntimas, recíprocas e emocionalmente próximas com 

os progenitores. Assim, faz sentido que filhos com uma representação positiva dos 

cuidados estabeleçam também relações próximas e recíprocas com os progenitores, uma 

vez que é no contexto do cuidar e do ser cuidado que as relações íntimas se desenvolvem 

(Julal & Carnelley, 2012; Whitbeck et al., 1991). Do mesmo modo, faz sentido que a 

presença de relações desta natureza constitua um contexto potenciador de representações 

positivas dos cuidados, pois relações filiais harmoniosas podem alimentar representações 

favoráveis dos cuidados. 

 

c) Ansiedade filial e maturidade filial  

 

Quanto à relação entre a ansiedade filial e a maturidade filial, embora esta tenha 

sido analisada de modo indireto, tanto quanto sabemos, num único estudo, tendo-se usado 

a Escala de ansiedade filial como medida indireta da maturidade filial (Cicirelli, 1988), ela 

não foi analisada de modo direto, através de instrumentos específicos para cada um dos 

constructos.  

No presente estudo, níveis mais elevados de ansiedade filial mostraram-se 

associados a mais Distanciamento, de modo que mais preocupação em relação ao bem-

estar e saúde dos progenitores (AFB) e à capacidade de vir a assumir o cuidado pelos 

mesmos (AFA) está associada a um maior foco nas limitações e aspetos negativos dos 

progenitores (Distanciamento). Este resultado era esperado, tendo em conta a proposta 

teórica de Cicirelli (1988) e de Birditt e cols. (2008). Assim, segundo Cicirelli (1988), elevada 

ansiedade filial seria indicadora da vivência da crise filial e, segundo Birditt e cols. (2008), 
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a vivência da crise filial traduzir-se-ia em níveis mais elevados de Distanciamento. Deste 

modo, a associação encontrada entre os elevados níveis de ansiedade filial e os elevados 

níveis de Distanciamento faz sentido e pode ser indicadora da vivência da crise filial por 

parte dos participantes deste estudo.  

Também, de modo global, mais ansiedade filial mostrou-se associada a mais 

Compreensão. Em face aos resultados das investigações referidas anteriormente, esta 

associação não era esperada, uma vez que a Compreensão seria indicadora da resolução 

da crise filial e da aquisição da maturidade filial e, como tal, traduzir-se-ia em níveis mais 

baixos de ansiedade filial. Assim, estes resultados sugerem que a ansiedade filial continua 

a manifestar-se paralelamente ao desenvolvimento da Compreensão. Neste sentido, pode 

acontecer que a preocupação com o envelhecimento dos progenitores e com a antecipação 

dos cuidados (ansiedade filial) não seja unicamente reflexo da crise filial, mas seja 

acompanhada da vontade de estabelecer relações próximas com os progenitores. Mais 

uma vez, estes resultados parecem ser reflexo da natureza complexa dos cuidados filiais, 

devendo ser alvo de análise em estudos posteriores.  

 

5. Influência da vinculação e da RMPC na ansiedade filial e na maturidade filial 

 

As análises de regressão mostram que o comportamento da ansiedade filial é 

explicado essencialmente pela vinculação, pela RMPC, idade e situação profissional dos 

filhos adultos, assim como pela sua perceção acerca da funcionalidade dos progenitores. 

Já o comportamento da maturidade filial é essencialmente explicado pela vinculação e pela 

RMPC. 

Estes resultados são muito interessantes na medida em que parecem salientar a 

relevância da dimensão representacional dos cuidados e da relação progenitores-

filhos/relação de vinculação no desenvolvimento da maturidade e da ansiedade filiais. 

Reforçam alguns dos pressupostos concetuais da teoria da vinculação, nomeadamente o 

seu papel ou lugar fundacional no desenvolvimento humano, criando condições para a 

capacidade adaptativa da pessoa ao longo do ciclo de vida, nomeadamente na meia-idade 

(Sroufe, 2005, 2016; Sroufe & Waters, 1977). Além disso, importa destacar também que a 

perceção dos filhos relativamente à dependência dos progenitores na realização das 

atividades de vida diária (o que pode ser entendido como um indicador da perceção destes 

filhos relativamente ao processo de envelhecimento dos progenitores) é também relevante 

neste processo, reforçando a articulação entre envelhecimento-relações filiais-cuidados 

filiais.  

Ao nível da ansiedade filial, a RMPC, especificamente a capacidade percebida para 

reconhecer as necessidades dos outros, é o único fator significativo em todas as 
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dimensões da ansiedade filial, no sentido em que menor perceção de capacidade para 

reconhecer as necessidades dos outros aumenta a AFA (preocupação com a capacidade 

para cuidar), a AFB (preocupação com o bem-estar dos progenitores) e a AFT. Este 

resultado reforça a importância da capacidade de ser sensível às expressões e 

manifestações de necessidade dos outros na experiência de cuidar (Batson, 1991; Bowlby, 

1969/82). Segundo a teoria da vinculação, é a perceção de mal-estar nos outros que vai 

ativar o sistema comportamental de caregiving e é a perceção adequada desses sinais que 

vai determinar a eficácia do processo de cuidados (Mikulincer & Shaver, 2007). Além disso, 

estudos sobre a empatia e a capacidade de cuidar mostram que os indivíduos com mais 

capacidade para perceber a experiência do outro percecionam a situação de cuidados 

como sendo menos ameaçadora e cuidam de uma forma mais adequada (Cassidy, Stern, 

Mikulincer, Martin, & Shaver, 2018; Lee, Brennan, & Daly, 2001). Assim, faz sentido que 

os filhos que se percecionam como mais capazes a este nível se sintam também menos 

ameaçados e preocupados com a antecipação do declínio dos progenitores e com a 

necessidade de cuidarem dos mesmos. Para além da capacidade percebida para 

reconhecer as necessidades dos outros, outros fatores da RMPC se mostraram relevantes, 

embora de um modo diferenciado, nas duas dimensões da Ansiedade Filial, o que pode 

ser interpretado como uma representação de dinâmicas especificas da relação entre estas 

variáveis no âmbito dos cuidados filiais. Por exemplo, o facto de a avaliação dos outros 

como merecedores de cuidados aumentar a preocupação relativamente ao bem-estar dos 

progenitores (AFB) é coerente com resultados de estudos que mostram que a 

representação positiva dos outros está associada a mais empatia, preocupação com os 

outros e capacidade de tomada de perspetiva do outro (Reizer & Mikulincer, 2007). Além 

disso, a perceção de mais capacidade e disponibilidade para cuidar prediz mais 

preocupação com o bem-estar dos progenitores (AFB) e mais AFT. Isto poderá significar 

que os filhos que se percecionam como mais capazes para cuidar poderão ter também 

maior consciência da complexidade envolvida nos cuidados filiais e das exigências que a 

tarefa envolve, podendo isso refletir-se nos níveis de ansiedade filial. Poderão também 

apresentar mais empatia e preocupação pelos outros (Reizer & Mikulincer, 2007), o que 

como já referido, poderá levá-los a antecipar o mal-estar dos outros com maior desconforto 

e apreensão. Por outro lado, a motivação focada no self para cuidar prediz mais 

preocupação relativamente à capacidade de assumir o cuidado pelos progenitores (AFA) 

e mais AFT. Adotar o papel de cuidador envolve muitos recursos e muitas vezes sacrifício 

(Collins, Guichard, Ford, & Feeney, 2006). Se o cuidador não estiver genuinamente 

motivado para assumir essa responsabilidade, é provável que a antecipe com ansiedade. 

Além disso, os indivíduos que não são movidos por motivações de base altruísta têm 

dificuldade em descentrar-se de si próprios e em focar-se nas preocupações e no mal-estar 
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dos outros (Collins et al., 2006; Feeney & Collins, 2001), pelo que poderão considerar que 

não têm as competências necessárias para cuidar, antecipando mais dificuldades. 

Quanto à vinculação, os resultados apontam para a sua relevância na compreensão 

da experiência de cuidar, o que é congruente com a investigação que aponta neste sentido 

(Cassidy, Stern, Mikulincer, Martin, & Shaver, 2018). Assim, a segurança da vinculação 

prediz menos ansiedade filial (AFB e AFT) muito provavelmente porque os filhos seguros 

terão um maior sentido de competência (Coopere t al., 1998; Kenny et al., 2005; Wei et al., 

2003; Wei et al., 2005) que poderá reforçar a sua perceção de capacidade para cuidar 

(menos AFA) e contribuir para não se sentirem tão ameaçados pelo envelhecimento e 

consequente perda dos progenitores (AFB). Por fim, este resultado é coerente com os 

estudos que mostram que a vinculação segura está associada a menor ansiedade perante 

situações stressantes (Magai & Cohen, 1998; Mikulincer & Florian, 1999).  

Embora com um grau de significância inferior à RPMC e à vinculação, a 

dependência do progenitor é também um preditor significativo da ansiedade filial, sendo 

que mais dependência nas ABVD aumenta a AFA e a AFT e mais dependência nas AIVD 

aumenta a AFB. Este resultado era esperado, uma vez que os sinais de dependência no 

progenitor podem determinar a necessidade de cuidar. A dependência ao nível das ABVD 

está associada a um cuidado mais exigente e que envolve mais recursos e desgaste 

(Lyons, Cauley, & Fredman, 2015). Assim, faz sentido que, perante estes sinais de 

dependência, os filhos antecipem com maior preocupação a tarefa de cuidar e que esta 

preocupação se reflita mais na sua preocupação específica com a possibilidade de não 

serem capazes de levar a cabo a tarefa. Por outro lado, é ao nível das AIVD que se 

começam a manifestar os primeiros sinais de dependência, de modo que faz sentido que, 

perante os mesmos, a preocupação dos filhos se centre mais sobre o bem-estar e a saúde 

dos progenitores.  

As variáveis sociodemográficas são as que têm menos peso na explicação da 

ansiedade filial e, destas, apenas a idade e a situação profissional são significativas. Assim, 

menos idade e ausência de ocupação profissional aumenta a AFA e a AFT. Globalmente, 

as pessoas mais novas e sem emprego têm menos recursos para lidar com tarefas 

exigentes como o cuidar, o que vai ao encontro da investigação que mostra que filhos com 

empregos menos diferenciados e baixos salários têm mais ansiedade antecipatória 

(Cicirelli, 1988; Laditka & Papas-Rogish, 2001).  

Já no que se refere à maturidade filial, o efeito combinado da vinculação com a 

RMPC assume um papel de destaque. Assim, ao nível da Compreensão, a interação entre 

a vinculação e o fator RMPC-2 sugere que, nos filhos Seguros, mais capacidade para 

reconhecer as necessidades dos outros aumenta a Compreensão, enquanto nos Inseguros 

a diminui. Nos Seguros, esta associação faz sentido tendo em consideração, uma vez 
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mais, que as relações íntimas e recíprocas com os progenitores englobam a dimensão dos 

cuidados filiais. De facto, é a perceção de sinais de desconforto e sofrimento nos outros 

que ativa o sistema de caregiving e, consequentemente, as ações de aproximação e de 

alívio do mal-estar (Reizer & Mikulincer, 2007). Já ao nível do Distanciamento, a interação 

entre a vinculação e o fator RMPC-1 e a interação entre a vinculação e o fator RMPC-4 

sugerem que nos Seguros a perceção de mais capacidade e disponibilidade para a 

prestação de cuidados e mais avaliação dos outros como merecedores de cuidados 

aumentam o Distanciamento. Deste modo, parece que, à medida que os indivíduos 

Seguros se veem como mais capazes de cuidar e veem os outros como merecedores de 

ajuda, também parecem mais capazes de reconhecer as falhas e limitações parentais. 

Importa salientar que reconhecer as limitações parentais não é um aspeto negativo, mas 

sim uma condição necessária para desenvolver maturidade filial (Blenkner, 1965; 

Nydegger, 1991). Assim, estes resultados articulados com os resultados das associações 

univariadas parecem sugerir que, nos filhos Seguros, o desenvolvimento de 

representações positivas sobre si enquanto cuidadores e dos outros como pessoas que 

precisam de cuidados parece ser acompanhado de uma perspetiva mais realista e objetiva 

sobre os progenitores, o que lhes permite integrar as suas fraquezas e limitações 

(Distanciamento), embora este Distanciamento seja inferior ao dos filhos Inseguros. Estes 

dados parecem reforçar a noção de que a segurança da vinculação potencia o 

desenvolvimento de mecanismos de avaliação da realidade (de si e dos outros) mais 

realistas e adequados (George & Solomon, 1996; Mikulincer & Horesh, 1999), o que por 

sua vez pode potenciar maior maturidade filial. 

Para além do efeito combinado da vinculação com a RMPC, também a vinculação 

e a RMPC separadamente se mostram relevantes para o desenvolvimento da maturidade 

filial, mas de modo diferenciado em função de cada uma das suas dimensões. Ou seja, a 

RMPC é significativa para explicar o comportamento da Compreensão e a vinculação para 

explicar o comportamento do Distanciamento. Assim, podemos antecipar que a maior 

perceção de capacidade e disponibilidade para cuidar e a perceção dos outros como 

merecedores de cuidados facilitem o desenvolvimento da capacidade para estabelecer 

relações pautadas pela intimidade, compreensão e apoio mútuo (Compreensão), ou seja, 

dificilmente os filhos estariam disponíveis para relações filiais íntimas, compreensivas e 

apoiantes se não considerassem os outros (onde se inserem os pais) como merecedores 

de cuidados e a si mesmos como disponíveis e capazes de cuidar. Por outro lado, filhos 

com Vinculação Segura (muito provavelmente construída no âmbito de uma relação segura 

com os progenitores) terão MID de si e dos progenitores positivos e flexíveis, o que é 

essencial para desenvolver a capacidade para aceitar que os progenitores também têm 

fraquezas, falhas e limitações (Distanciamento). Em suma, é muito provável que as 
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representações do self e dos outros e os modos de se relacionar que os filhos foram 

desenvolvendo nas relações com os progenitores, e que estão ativos ao longo da vida, 

tenham influência na forma como, na vida adulta, se posicionam na relação com os 

progenitores envelhecidos, especificamente na forma como apreendem e interpretam as 

suas potencialidades e limitações e na forma como se relacionam com eles. Além disso, 

um dos fatores que tem sido apontado como facilitador da maturidade filial é a abertura e 

o conhecimento mútuo entre filhos e progenitores (Nydegger, 1991), que está muito 

associado à Vinculação Segura. Do mesmo modo, as emoções negativas em relação aos 

progenitores, os ressentimentos e os conflitos não resolvidos têm sido apontados como 

obstáculos à objetividade necessária para o desenvolvimento de relações maduras com os 

progenitores (Nydegger, 1991). Neste sentido, a literatura mostra que a dificuldade para 

estabelecer relações íntimas, mútuas e recíprocas é característica dos indivíduos 

Inseguros (Evitantes e Ansiosos). 

Estes resultados deixam em destaque uma das principais características do 

desenvolvimento adulto e do envelhecimento evidenciadas pela PDCV que é a sua 

complexidade e que passaremos a discutir.  

A influência da vinculação na maturidade e ansiedade filiais aponta para a natureza 

organizada e cumulativa do processo de desenvolvimento, segundo a qual a adaptação ao 

longo da vida se constrói e molda com base em experiências prévias. Mas, 

simultaneamente, o facto de a vinculação não ser o único preditor da ansiedade e 

maturidade filiais, mas agir em conjunto com outras variáveis, reforça a recusa de 

determinismo desenvolvimental, mostrando que as experiências precoces não 

constrangem ou limitam o desenvolvimento. Pelo contrário, isto mostra que o 

desenvolvimento é um processo aberto, dinâmico, multideterminado por múltiplas 

influências. Além disso, os resultados sugerem também o papel ativo do indivíduo na 

construção do seu desenvolvimento, pois o facto de haver várias influências sugere que o 

indivíduo não é refém das experiências precoces, mas pode transformá-las e mobilizar 

outros recursos. Isto é sobretudo visível nos resultados da interação da vinculação com a 

RMPC.  

O facto de os preditores da ansiedade e da maturidade filiais serem diferentes 

também aponta para a organização e coerência do processo de desenvolvimento. Esta 

diversidade de preditores sugere que os recursos com os quais o indivíduo se vai 

equipando ao longo da vida não agem de forma linear e unívoca, independentemente da 

necessidade desenvolvimental que se coloca, mas vão agindo de forma diferenciada e 

coerente com essa necessidade. Assim, uma vez que a ansiedade filial lida com uma 

preocupação mais concreta e com uma dimensão mais prática, os seus preditores são 

variáveis que parecem estar mais diretamente envolvidas na situação de cuidados. Por 
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outro lado, a maturidade filial trata-se mais de uma dimensão mais interna com uma forte 

ênfase na relação progenitor-filho, de modo que a vinculação e a RMPC assumem um 

papel de destaque como preditores.  

Os resultados também corroboram a ideia de que a idade cronológica, só por si, 

não é o motor do desenvolvimento e também a ideia de ausência de estádios de 

desenvolvimento associados à idade. Isto é visível no facto de a idade ter pouco peso como 

preditor da ansiedade e da maturidade filiais e de menos idade ser preditora de mais 

Compreensão. Assim, parece que o alcance de determinados resultados 

desenvolvimentais pode estar mais relacionado com as experiências com que o indivíduo 

se confronta e com os recursos que vai acumulando do que com a idade.  

Os resultados das análises de regressão também reforçam o papel da interação 

contexto-indivíduo na adaptação aos acontecimentos de vida. De facto, embora neste 

estudo a ênfase recaia sobre as dimensões internas/psicológicas dos filhos, os preditores 

da ansiedade filial incluem não só estas variáveis, como também variáveis do contexto, 

como a situação profissional e a dependência do progenitor. Além disso, o facto de a 

situação profissional ser um preditor significativo da ansiedade filial aponta para a 

importância deste contexto na meia-idade, a qual tem sido extensivamente sublinhada na 

literatura. De facto, não só a satisfação/realização com o papel profissional como a 

segurança material que o mesmo proporciona têm sido vistas como recursos promotores 

de bem-estar e adaptação positiva na meia-idade. 

 

Em síntese, considerando a globalidade dos resultados das análises de regressão, 

podemos considerar que tanto a vinculação como a RMPC poderão constituir percursores 

desenvolvimentais da maturidade filial. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação organiza-se em torno de uma área nuclear da existência e 

do desenvolvimento humano: o cuidar e o ser cuidado. Com o envelhecimento, a questão 

dos cuidados torna-se central, sendo a responsabilidade pelo cuidar geralmente atribuída 

aos filhos de meia-idade. Neste âmbito, a vivência mais profunda e interna do processo do 

cuidar filial permanece grandemente desconhecida. São vários e complexos os desafios 

que o cuidar filial coloca aos filhos e aos progenitores, os quais foram sendo discutidos ao 

longo deste trabalho. Entre eles, analisámos o confronto com o processo de 

envelhecimento (dos progenitores e dos próprios filhos), o lidar com as perdas (não só 

biológicas, mas também sociais e psicológicas), a gestão dos múltiplos papéis, o equilíbrio 

entre a dependência e a autonomia, entre outros. Temáticas complexas, territórios 

desconhecidos, sobre os quais procurámos lançar a luz do conhecimento, contribuindo 

para uma melhor compreensão da natureza das relações e dos cuidados filiais nesta fase 

do desenvolvimento – a meia-idade.  

Na impossibilidade de se abordarem todas as questões envolvidas nas relações e 

nos cuidados filiais, o grande objetivo que orientou este trabalho foi o de explorar o modo 

como os filhos antecipam o envelhecimento dos progenitores e como vivem as mudanças 

que, com ele e a consequente necessidade de cuidados, ocorrem na relação filial. Deste 

modo, analisámos variáveis intraindividuais que considerámos nucleares para esta 

compreensão, como a vinculação, a representação mental da prestação de cuidados, a 

ansiedade filial e a maturidade filial. Especificamente, procurámos (1) caracterizar filhos de 

meia-idade a nível dos cuidados filiais, da vinculação, da RMPC, da ansiedade filial e da 

maturidade filial; (2) analisar relações entre os cuidados filiais, a vinculação, a RMPC, a 

ansiedade filial e a maturidade filial; e (3) explorar o papel da vinculação e da RMPC na 

ansiedade filial e na maturidade filial.  

Consideramos que estes objetivos foram alcançados, uma vez que a investigação 

realizada nos permite identificar resultados que apontam para as seguintes conclusões: (1) 

os cuidados filiais são uma responsabilidade, sobretudo feminina, dos filhos com mais 

idade, menos escolaridade, sem ocupação profissional e a residir com os progenitores; (2) 

a proporção de filhos seguros face aos inseguros é maior; (3) os filhos do género feminino 

e com estudos de nível superior têm representações do cuidado mais positivas; (4) os filhos 

do género feminino, sem ocupação profissional, a coabitar com os progenitores e com 

menos escolaridade apresentam níveis superiores de ansiedade filial; (5) os níveis de 

Compreensão são superiores nos filhos de género feminino e nos que estão na fase inicial 

da meia-idade; (6) os filhos com vinculação Segura têm representações do cuidado mais 

positivas, menos ansiedade filial e menos Distanciamento; (7) filhos com representações 
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dos cuidados mais positivas apresentam menos ansiedade filial e mais Compreensão; e 

(8) a vinculação e a representação dos cuidados são preditores mais significativos da 

ansiedade e da maturidade filiais do que as características sociodemográficas, a situação 

de residência e a dependência dos progenitores. No entanto, estes resultados devem ser 

contextualizados e relativizados tendo em conta as limitações e constrangimentos 

inerentes a este estudo, os quais importa considerar e justificar, sobretudo em ordem à 

investigação futura que desejamos continuar. 

Assim, sublinhamos a questão da amostra. Esta foi recolhida através de um 

procedimento de conveniência, por participação voluntária dos participantes e apenas na 

zona Norte do país. Deste modo, não é representativa da população na meia-idade, o que 

compromete a generalização dos resultados. No entanto, importa salientar a dimensão da 

amostra (N=304) como um aspeto positivo, que é mais relevante se considerarmos as 

características do protocolo de recolha de dados. Ainda assim, é importante que em 

estudos posteriores se utilize um procedimento de amostragem estratificada, de modo a 

garantir a sua representatividade.  

Outro aspeto a ter em conta refere-se à natureza dos instrumentos utilizados. 

Tratando-se de questionários de autorrelato, estão, como sabemos, mais sujeitos aos 

efeitos da desejabilidade social. Além disso, para a avaliação da vinculação e da RMPC 

usamos medidas mais gerais e para a ansiedade filial e maturidade filial medidas 

específicas. Ou seja, a Escala de vinculação do adulto e a Escala da representação mental 

da prestação de cuidados avaliaram o estilo de vinculação e os MID do caregiving globais, 

sem estarem especificamente orientados para a relação e cuidados filiais, enquanto a 

ansiedade e maturidade filiais foram avaliadas especificamente no âmbito da relação filial. 

Neste sentido, consideramos que seria enriquecedor utilizar instrumentos centrados 

especificamente na relação e nos cuidados filiais. Esta opção deveu-se, contudo, ao facto 

de não existirem instrumentos que avaliem a vinculação dos filhos adultos aos progenitores 

envelhecidos e a RMPC no contexto dos cuidados filiais da vida adulta. De facto, existe um 

gap na investigação no âmbito da vinculação ao nível de instrumentos de avaliação da 

vinculação entre filhos adultos e progenitores envelhecidos, o que poderá estar relacionado 

com a novidade do tema. Como vimos neste trabalho, a investigação sobre a vinculação 

neste domínio está ainda no seu início. Deste modo, será um grande contributo para a 

mesma desenvolver, futuramente, instrumentos que captem as especificidades da 

vinculação entre filhos adultos e progenitores envelhecidos, como por exemplo (1) o modo 

como se articulam os papéis caregiving-careseeking, (2) as manifestações 

comportamentais do caregiving, ou seja, componentes específicas da sensibilidade e da 

responsividade, (3) as especificidades que adquirem as dimensões refúgio de proteção e 

base segura nesta relação e (4) a vinculação específica dos filhos adultos aos progenitores.  
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Apontamos também como limitação do trabalho realizado o facto de não termos 

incluído variáveis relacionadas com os progenitores, com a díade filho-progenitor e com a 

sobrecarga filial. Variáveis como o estilo de vinculação dos progenitores, características de 

personalidade dos filhos e progenitores, a qualidade da relação entre ambos, na perspetiva 

de cada um, poderão ter um papel significativo na ansiedade filial e na maturidade filial. 

Além disso, atendendo à investigação sobre os cuidados informais em geral, a sobrecarga 

é uma variável muito relevante, com implicações para a qualidade dos cuidados e para a 

disponibilidade para continuar a cuidar (Sequeira, 2010). Apesar de o nosso foco não incidir 

na sobrecarga, esta pode ser uma variável importante para discriminar os filhos cuidadores 

e para perceber algumas especificidades no comportamento de algumas variáveis. Ainda 

em relação às variáveis que compõem o estudo, tendo em conta a complexidade que 

caracteriza a meia-idade e o papel do contexto/ambiente no desenvolvimento humano 

(e.g., Lachman, 2001, 2015), consideramos também como constrangimento o facto de não 

termos considerado outros fatores de natureza mais contextual, tais como o número e o 

tipo de papéis de vida que o indivíduo considera assumir, o nível socioeconómico, a rede 

e apoio social, bem como a qualidade da relação conjugal, entre outros. Contudo, não foi 

possível avaliar estes aspetos, não só porque o protocolo se tornaria demasiado extenso, 

mas também devido à dificuldade de acesso aos progenitores. A este propósito, vale a 

pena referir que foi considerada a possibilidade de inclusão de um instrumento de avaliação 

da dinâmica relacional entre filhos e progenitores, mas tal não se concretizou pelos motivos 

já referidos. Assim, consideramos que a investigação futura deverá procurar incluir estas 

dimensões na compreensão da ansiedade e maturidade filiais.  

A natureza transversal e correlacional do estudo pode constituir também uma 

limitação, na medida em que não permite estabelecer relações de causalidade entre as 

variáveis. No entanto, salientamos que a natureza deste estudo é exploratória, sendo que 

desconhecemos estudos que analisem a relação e os efeitos destas variáveis entre si, de 

modo que poderia ser prematuro procurar tais relações sem conhecer previamente esse 

comportamento. Contudo, procurámos aproximar-nos de análises mais complexas, 

investigando os efeitos de interação entre a vinculação e a RMPC na ansiedade e 

maturidade filiais. Assim, importa que estudos posteriores avancem no sentido da utilização 

de planos de investigação sequenciais e de procedimentos de análise de dados de maior 

complexidade. 

Por último, no nosso entender, estudos exclusivamente quantitativos são limitados 

para avaliar constructos tão complexos como a vinculação, a RMPC, a ansiedade filial e a 

maturidade filial. De facto, consideramos que a complexidade, multidimensionalidade e 

variabilidade que caracterizam o desenvolvimento na meia-idade e, especificamente, as 
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relações filiais nesta fase só podem ser profundamente compreendidas através de 

abordagens multimétodo (Tashakkori, & Teddlie, 2003). 

Apesar destas limitações, consideramos que este estudo contribui 

significativamente para o conhecimento numa área tão complexa e ainda pouco estudada 

como as relações/cuidados filiais na meia-idade. De facto, dos resultados obtidos emergem 

algumas evidências que nos parecem fundamentais: (1) os cuidados filiais enquanto tarefa 

da meia-idade, (2) a ansiedade filial como resposta à antecipação dessa tarefa, (3) a 

maturidade filial enquanto indicador/marcador de crescimento na meia-idade, (4) a 

vinculação e a representação mental dos cuidados enquanto recursos desenvolvimentais 

potenciadores da adaptação aos desafios que o envelhecimento dos progenitores coloca 

no âmbito da relação filial.  

Estas evidências apresentam uma série de implicações para a prática gerontológica 

que importa agora considerar, por referência ao contexto atual em que o apelo aos 

cuidados filiais tanto se faz ouvir. Assim, os nossos resultados corroboram o papel da 

vinculação e da representação dos cuidados construída no contexto das relações de 

vinculação como recursos adaptativos do indivíduo para lidar com as mudanças 

desenvolvimentais que se impõem no contexto da relação filial, especificamente com o 

envelhecimento dos progenitores e a consequente necessidade de cuidados filiais. Parece-

nos muito claro que o grande contributo deste trabalho é mostrar que a forma como o filho 

adulto reconhece e integra a individualidade e as fragilidades do progenitor e como 

antecipa o seu declínio e a necessidade de vir a cuidar dele envolve dimensões mais 

profundas, de ordem interna e representacional, como a vinculação e a representação dos 

cuidados. 

Deste modo, se pretendemos potenciar a adaptação do indivíduo a esta exigência, 

otimizar o seu processo de desenvolvimento (e envelhecimento bem-sucedido) e 

consequentemente promover melhorias ao nível do cuidar filial, parece-nos fundamental 

considerar estas dimensões. Importa situar o conhecimento e a intervenção com estes 

filhos num nível de maior profundidade, não só no momento em que se confrontam com a 

necessidade de cuidar, mas também previamente, no sentido de prevenir/minimizar a 

ansiedade filial e apoiar o desenvolvimento da maturidade filial. E esta profundidade 

envolve então compreender o modo como o filho se posiciona na relação com os 

progenitores, os seus padrões de expectativas, necessidades e expressão emocionais e 

comportamento social, os quais resultam da história particular de experiências 

relacionadas com a vinculação com início na relação com os progenitores. Envolve também 

conhecer motivações e crenças que têm as suas raízes nessas experiências de vinculação, 

e se relacionam com o modo como o filho se perceciona no papel de cuidador e como vê 

os outros enquanto potenciais recetores desses cuidados.  
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De facto, todo este processo de elevada exigência e complexidade será muito mais 

difícil e pesado se o filho não tiver uma base de segurança e de confiança que decorre de 

uma organização da vinculação segura e de recursos que se constroem e estruturam a 

partir dessa organização. Consequentemente, ao demonstrar que a vinculação e a 

representação dos cuidados são recursos desenvolvimentais com impacto significativo na 

ansiedade filial e na maturidade filial, o presente estudo apoia o desenho de intervenções, 

para os filhos de meia-idade, sustentadas nos pressupostos da PDCV, com vista a 

promover a adaptação às mudanças que o envelhecimento dos progenitores acarreta para 

a relação filial e a otimizar ganhos na sua trajetória desenvolvimental posterior.  

O presente trabalho apresenta ainda contributos de caráter inovador para a 

investigação. Desde logo o foco na meia-idade. Como tivemos oportunidade de discutir, a 

meia-idade permanece como fase desenvolvimental largamente desconhecida e, neste 

sentido, tem sido forte o apelo à investigação neste período (Lachman, 2015; Lachman et 

al., 2015).  

Outro grande contributo desta dissertação é o esforço de enquadrar as evidências 

dispersas da literatura sobre as relações e os cuidados filiais recorrendo a uma perspetiva 

desenvolvimental holística e contextual – a Psicologia Desenvolvimental de Ciclo de Vida 

(Baltes et al., 1980, 2006). É nosso entendimento que a investigação se deve fundamentar 

em pressupostos teóricos, paradigmáticos e epistemológicos fortemente consolidados e 

robustos, que permitam organizar constructos, orientar questões e hipóteses de 

investigação, desenhar metodologias adequadas e garantir uma interpretação dos 

resultados rigorosa, crítica e integradora do conhecimento científico no domínio, 

particularmente em áreas científicas emergentes, como é o caso da Gerontologia (Alley, 

Putney, Rice, & Bengtson, 2010; Hendricks, Applebaum, & Kunkel, 2010; Settersten, & 

Bengtson, 2016). Nesta linha, julgamos que este trabalho é pioneiro, pois embora a PDCV 

seja uma perspetiva nuclear da psicologia do desenvolvimento lato senso, não 

conhecemos investigações que a apliquem à leitura das relações filiais.  

Este trabalho contribui ainda para a compreensão dos preditores da ansiedade filial 

e da maturidade filial, reconhecendo o papel significativo da vinculação e da representação 

dos cuidados. Neste sentido, este trabalho é também inovador, pois trata-se do primeiro 

esforço empírico de testar, simultaneamente no modelo de regressão, características 

sociodemográficas, vinculação, representação dos cuidados e dependência dos 

progenitores na explicação da ansiedade filial e da maturidade filial.  

 

Em suma, a natureza claramente exploratória e os contributos inovadores deste 

estudo permitiram, acima de tudo, desbravar terreno numa área que tem tanto de complexo 

quanto de pertinente: as relações e os cuidados filiais na meia-idade. Além disso, mais do 
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que apresentar conclusões, este trabalho desperta interesse e levanta questões que farão 

progredir a investigação. Neste sentido, esperamos que ele possa ser útil (1) a 

investigadores interessados em aprofundar o conhecimento sobre esta fase 

desenvolvimental em geral e sobre as relações/cuidados filiais em particular; (2) a 

profissionais envolvidos no apoio a filhos cuidadores de progenitores envelhecidos, de 

modo a poderem compreender melhor a complexidade de fatores envolvidos nesta tarefa 

e a apoiar os potenciais cuidadores de forma mais intencional e individualizada; e por 

último, (3) aos próprios filhos que vivem e experienciam as mudanças em si, nos 

progenitores e na relação que os une, para que possam olhá-las com maior entendimento 

e clareza, encarando-as não como limitação ao exercício de autonomia mas como 

oportunidades de crescimento e mudança.  
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ANEXO 1 

 

 

Tabela 16: Caracterização dos participantes relativamente aos cuidados filiais – Idade e 

cuidados filiais 

  35-44 anos 

(n = 97) 

45-54 anos 

(n = 122) 

55-64 anos 

(n = 85) 

 

  n % n % n % F2 

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 45,17*** 

 Sim 27 27,8 65 53,3 66 77,6  

 Não 70 72,2 57 46,7 19 22,4  

Cuidador principal       9,35 

 Próprio 46 47,4 58 47,5 39 45,9  

 Outros familiares 32 33,0 40 32,8 27 31,8  

 Serviços formais 6 6,2 12 9,8 15 17,6  

 Indiferenciado 13 13,4 12 9,8 4 4,7  

Cuidados básicos       10,71** 

 Sim 25 25,8 39 32,0 41 48,2  

 Não 72 74,2 83 68,0 44 51,8  

Cuidados instrumentais       0,69 

 Sim 65 67,0 78 63,9 59 69,4  

 Não 32 33,0 44 36,1 26 30,6  

Cuidados emocionais       1,53 

 Sim 79 81,4 103 84,4 66 77,6  

 Não 18 18,6 19 15,6 19 22,4  

Cuidados financeiros       12,41** 

 Sim 7 7,2 12 9,8 20 23,5  

 Não 90 92,8 110 90,2 65 76,5  

Frequência dos cuidados       3,32 

 Diariamente  51 52,6 71 58,2 56 65,9  

 Ocasionalmente  46 47,4 51 41,8 29 34,1  

Experiência prévia no cuidar       2,34 

 Sim 31 32,0 29 23,8 20 23,5  

 Não 66 68,0 93 76,2 65 76,5  

Nota: ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 2 

 

 

         Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

  

Tabela 17:  Caracterização dos participantes relativamente aos cuidados filiais –
escolaridade e cuidados filiais 

  E. básico 

(n = 113) 

E. secundário 

(n = 69) 

E. superior 

(n = 122) 

 

  n % n % n % F2 

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 7,30* 

 Sim 70 61,9 33 47,8 55 45,1  

 Não 43 38,1 36 52,2 67 54,9  

Cuidador principal       4,27 

 Próprio 61 54,0 29 42,0 53 43,4  

 Outros familiares 34 30,1 25 36,2 40 32,8  

 Serviços formais 10 8,8 8 11,6 15 12,3  

 Indiferenciado 8 7,1 7 10,1 14 11,5  

Cuidados básicos       1,93 

 Sim 44 38,9 24 34,8 37 30,3  

 Não 69 61,1 45 65,2 85 69,7  

Cuidados instrumentais       9,56** 

 Sim 85 75,2 48 69,6 69 56,6  

 Não 28 24,8 21 30,4 53 43,4  

Cuidados emocionais       9,87** 

 Sim 83 73,5 56 81,2 109 89,3  

 Não 30 26,5 13 18,8 13 10,7  

Cuidados financeiros       0,90 

 Sim 12 10,6 9 13,0 18 14,8  

 Não 101 89,4 60 87,0 104 85,2  

Frequência dos cuidados       5,62 

 Diariamente  76 67,3 37 53,6 65 53,3  

 Ocasionalmente  37 32,7 32 46,4 57 46,7  

Experiência prévia no cuidar       0,14 

 Sim 30 26,5 17 24,6 33 27,0  

 Não 83 73,5 52 75,4 89 73,0  
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ANEXO 3 

 

 

Tabela 18: Caracterização dos participantes relativamente aos 

cuidados filiais – estado civil e cuidados filiais 

  Com parceiro 

(n = 218) 

Sem parceiro 

(n = 86) 

 

  n % n % F2 

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 0,11 

 Sim 112 51,4 46 53,5  

 Não 106 48.6 40 46,5  

Cuidador principal     9,25* 

 Próprio 96 44,0 47 54,7  

 Outros familiares 82 37,6 17 19,8  

 Serviços formais 22 10,1 11 12,8  

 Indiferenciado 18 8,3 11 12,8  

Cuidados básicos     2,01 

 Sim 70 32,1 35 40,7  

 Não 148 67,9 51 59,3  

Cuidados instrumentais     4,49* 

 Sim 137 62,8 65 75,6  

 Não 81 37,2 21 24,4  

Cuidados emocionais     0,00 

 Sim 178 81,7 70 81,4  

 Não 40 18,3 16 18,6  

Cuidados financeiros     0,16 

 Sim 29 13,3 10 11,6  

 Não 189 86,7 76 88,4  

Frequência dos cuidados     4,99* 

 Diariamente  119 54,6 59 68,6  

 Ocasionalmente  99 45,4 27 31,4  

Experiência prévia no cuidar     0,03 

 Sim 58 26,6 22 25,6  

 Não 160 73,4 64 74,4  

Nota: * p < 0,05 
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Anexo 4 

 

 

Tabela 19: Caracterização dos participantes em relação aos cuidados 

filiais – situação profissional e cuidados filiais 

  Ativo 

(n = 234) 

Não ativo 

(n = 70) 

 

  n % n % F2 

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 6,88** 

 Sim 112 47,9 46 65,7  

 Não 122 52,1 24 34,3  

Cuidador principal     19,96*** 

 Próprio 96 41,0 47 67,1  

 Outros familiares 79 33,8 20 28,6  

 Serviços formais 32 13,7 1 1,4  

 Indiferenciado 27 11,5 2 2,9  

Cuidados básicos     5,02* 

 Sim 73 31,2 32 45,7  

 Não 161 68,8 38 54,3  

Cuidados instrumentais     3,50 

 Sim 149 63,7 53 75,7  

 Não 85 36,3 17 24,3  

Cuidados emocionais     6,24* 

 Sim 198 84,6 50 71,4  

 Não 36 15,4 20 28,6  

Cuidados financeiros     0,17 

 Sim 29 12,4 10 14,3  

 Não 205 87,6 60 85,7  

Frequência dos cuidados     15,02*** 

 Diariamente  123 52,6 55 78,6  

 Ocasionalmente  111 47,4 15 21,4  

Experiência prévia no cuidar     0,24 

 Sim 60 25,6 20 28,6  

 Não 174 74,4 50 71,4  

           Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 5 

 

 

Tabela 20: Caracterização dos participantes em relação aos cuidados filiais 

– situação de residência e cuidados filiais 

  Coabita 

(n = 100) 

Não coabita 

(n = 204) 

 

  n % n %  

Necessidade de cuidados sistemáticos pelo progenitor 19,40*** 

 Sim 70 70,0 88 43,1  

 Não 30 30,0 116 56,9  

Cuidador principal     63,31*** 

 Próprio 79 79,0 64 31,4  

 Outros familiares 13 13,0 86 42,2  

 Serviços formais 7 7,0 26 12,7  

 Indiferenciado 1 1,0 28 13,7  

Cuidados básicos     30,36*** 

 Sim 56 56,0 49 24,0  

 Não 44 44,0 155 76,0  

Cuidados instrumentais     40,29*** 

 Sim 91 91,0 111 54,4  

 Não 9 9,0 93 45,6  

Cuidados emocionais     5,46* 

 Sim 89 89,0 159 77,9  

 Não 11 11,0 45 22,1  

Cuidados financeiros     0,63 

 Sim 15 15,0 24 11,8  

 Não 85 85,0 180 88,2  

Frequência dos cuidados     68,70*** 

 Diariamente  92 92,0 86 42,2  

 Ocasionalmente  8 8,0 118 57,8  

Experiência prévia no cuidar     0,01 

 Sim 26 26,0 54 26,5  

 Não 74 74,0 150 73,5  

        Nota: * p < 0,05; *** p < 0,001 
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ANEXO 6 

 

 

Tabela 21: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da idade 

  35-44 

(n = 97) 

45-54 

(n = 122) 

55-64 

(n = 85) 

  

  M (dp) M (dp) M (dp) F (2, 301)  

RMPC      

 RMPC-1 5,56 (0,65) 5,57 (0,56) 5,62 (0,59) 0,35  

 RMPC-2 5,25 (0,95) 5,30 (0,79) 5,02 (0,94) 2,68  

 RMPC-3 1,92 (0,67) 1,91 (0,59) 1,93 (0,60) 0,01  

 RMPC-4 5,15 (1,17) 5,21 (1,31) 4,90 (1,40) 1,54  

Ansiedade filial      

 Ansiedade Filial A 2,73 (0,88) 2,48 (0,84) 2,66 (0,94) 2,36  

 Ansiedade Filial B 4,10 (0,87) 3,95 (0,86) 3,95 (0,98) 0,94  

 Ansiedade Filial T 3,37 (0,73) 3,16 (0,66) 3,26 (0,82) 2,15  

Maturidade filial      

 Compreensão 3,93 (1,06) 3,82 (1,17) 3,52 (1,20) 3,11* 35-44 ≠ 55-64 

 Distanciamento 3,75 (1,22) 3,67 (1,19) 3,71 (1,21) 0,10  

Nota: * p < 0,05 
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ANEXO 7 

 

 

Tabela 22: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da escolaridade 

  E. básico 

(n = 113) 

E. secundário 

(n = 69) 

E. superior 

(n = 122) 

  

  M (dp) M (dp) M (dp) F (2, 301)  

RMPC 

 RMPC-1 5,53 (0,65) 5,56 (0,50) 5,64 (0,59) 1,15  

 RMPC-2 5,06 (0,94) 5,08 (0,88) 5,41 (0,81) 5,68** ESu ≠ EB, ESe 

 RMPC-3 2,08 (0,72) 1,96 (0,53) 1,75 (0,51) 8,59*** ESu ≠ EB 

 RMPC-4 4,96 (1,39) 4,90 (1,33) 5,36 (1,14) 4,01* ESu ≠ ESe 

Ansiedade filial      

 Ansiedade Filial A 2,77 (0,84) 2,45 (0,94) 2,56 (0,89) 3,13* EB ≠ ESec 

 Ansiedade Filial B 3,99 (0,91) 3,99 (0,88) 4,01 (0,90) 0,02  

 Ansiedade Filial T 3,33 (0,75) 3,16 (0,70) 3,23 (0,74) 1,28  

Maturidade filial      

 Compreensão 3,61 (1,18) 3,79 (1,36) 3,90 (0,98) 1,99  

 Distanciamento 3,75 (1,18) 3,61 (1,21) 3,73 (1,23) 0,32  

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 8 

 

 

Tabela 23: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função do estado civil 
  Com parceiro 

(n = 218) 

Sem parceiro 

(n = 86) 
 

  M (dp) M (dp) t (302) 

RMPC    
 RMPC-1 5,58 (0,59) 5,57 (0,61) -0,08 
 RMPC-2 5,21 (0,89) 5,19 (0,90) -0,16 
 RMPC-3 1,95 (0,62) 1,85 (0,61) -1,24 
 RMPC-4 5,16 (1,25) 4,96 (1,41) -1,26 
Ansiedade filial    
 Ansiedade Filial A 2,59 (0,88) 2,68 (0,90) 0,81 
 Ansiedade Filial B 3,99 (0,91) 4,02 (0,87) 0,26 
 Ansiedade Filial T 3,24 (0,73) 3,30 (0,74) 0,67 
Maturidade filial    
 Compreensão 3,75 (1,16) 3,81 (1,13) 0,42 
 Distanciamento 3,72 (1,22) 3,69 (1,15) -0,18 
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ANEXO 9 

 

 

Tabela 24: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da situação profissional 
  Ativo 

(n = 234) 

Não ativo 

(n = 70) 
 

  M (dp) M (dp) t (302) 

RMPC    
 RMPC-1 5,56 (0,57) 5,65 (0,68) 1,12 
 RMPC-2 5,20 (0,90) 5,23 (0,88) 0,31 
 RMPC-3 1,91 (0,61) 1,96 (0,65) 0,55 
 RMPC-4 5,16 (1,22) 4,93 (1,51) -1,14 
Ansiedade filial    
 Ansiedade Filial A 2,52 (0,86) 2,92 (0,91) 3,32** 
 Ansiedade Filial B 3,98 (0,88) 4,06 (0,94) 0,68 
 Ansiedade Filial T 3,19 (0,70) 3,45 (0,80) 2,54* 
Maturidade filial    
 Compreensão 3,78 (1,13) 3,74 (1,23) -0,24 
 Distanciamento 3,70 (1,16) 3,74 (1,33) 0,27 

      Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

 

 

 

 

  



  
224 

ANEXO 10 

 

 

Tabela 25: RMPC, ansiedade filial e maturidade filial em função da situação de residência 
  Coabita 

(n = 100) 

Não coabita 

(n = 204) 
 

  M (dp) M (dp) t (302) 

RMPC    
 RMPC-1 5,70 (0,54) 5,52 (0,61) -2,41* 
 RMPC-2 5,30 (0,86) 5,16 (0,90) -1,27 
 RMPC-3 1,84 (0,64) 1,96 (0,60) 1,54 
 RMPC-4 4,99 (1,47) 5,16 (1,20) 0,99 
Ansiedade filial    
 Ansiedade Filial A 2,75 (0,89) 2,54 (0,88) -1,90 
 Ansiedade Filial B 4,11 (0,85) 3,95 (0,92) -1,50 
 Ansiedade Filial T 3,38 (0,72) 3,19 (0,73) -2,09* 
Maturidade filial    
 Compreensão 3,67 (1,26) 3,81 (1,19) 1,02 
 Distanciamento 3,76 (1,20) 3,69 (1,20) -0,48 

     Nota: * p < 0,05 
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ANEXO 11 

 

 

Tabela 26: Dependência do progenitor e RMPC 

 Funcionalidade 

nas ABVD 

rpb 

Funcionalidade 

nas AIVD 

rpb 

RMPC-1 -0,03 0,01 

RMPC-2 -0,05 0,05 

RMPC-3 -0,09 -0,12* 

RMPC-4 0,07 0,07 
  Nota: * p < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
226 

ANEXO 12 

 

 

Tabela 27: Dependência do progenitor e ansiedade filial 

 Funcionalidade 

nas ABVD 

rpb 

Funcionalidade 

nas AIVD 

rpb 

Ansiedade Filial A -0,11 -0,09 

Ansiedade Filial B 0,02 -0,06 

Ansiedade Filial T -0,06 -0,09 
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ANEXO 13 

 

 

Tabela 28: Dependência do progenitor e maturidade filial 

 Funcionalidade 

nas ABVD 

rpb 

Funcionalidade 

nas AIVD 

rpb 

Compreensão 0,15** 0,10 

Distanciamento -0,05 -0,07 

                 Nota: ** p<0,01 
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ANEXO 14 

 

Tabela 29: Regressão hierárquica para a variável dependente Ansiedade Filial A 
  B (SE) β R2 ∆R2 
Modelo 1     
 Constante 3,60 (0,43) 

 
  

 Género -0,01 (0,11) -0,00   
 Idade -0,01 (0,01) -0,12*   
 Escolaridade 0,17 (0,11) 0,09   
 Estado civil -0,14 (0,14) -0,07   
 Situação profissional -0,40 (0,13) -0,19**   
 Número de filhos 0,07 (0,15) 0,03   
 Número de irmãos -0,02 (0,15) -0,01   
 F (7, 296) 2,51*  0,056*  
Modelo 2     
 Constante 3,71 (0,43) 

 
  

 Género -0,01 (0,11) -0,00   
 Idade -0,01 (0,01) -0,12   
 Escolaridade 0,14 (0,11) 0,08   
 Estado civil -0,10 (0,14) -0,05   
 Situação profissional -0,38 (0,13) -0,18**   
 Número de filhos 0,03 (0,15) 0,01   
 Número de irmãos 0,00 (0,14) 0,00   
 Vinculação  -0,29 (0,10) -0,16**   
 F (8, 295) 3,23**  0,081 0,025** 
Modelo 3     
 Constante 4,60 (0,72) 

 
  

 Género 0,15 (0,11) 0,08   
 Idade -0,01 (0,01) -0,13*   
 Escolaridade 0,06 (0,11) 0,03   
 Estado civil -0,10 (0,13) -0,05   
 Situação profissional -0,43 (0,13) -0,20**   
 Número de filhos 0,01 (0,15) 0,00   
 Número de irmãos 0,04 (0,14) 0,02   
 Vinculação  -0,18 (0,10) -0,10   
 RMPC-1 -0,08 (0,09) -0,06   
 RMPC-2 -0,18 (0,06) -0,18**   
 RMPC-3 0,22 (0,09) 0,15*   
 RMPC-4 0,01 (0,04) 0,01   
 F (12, 291) 4,26***  0,149 0,069*** 
Modelo 4     
 Constante 4,53 (0,72) 

 
  

 Género 0,13 (0,11) 0,07   
 Idade -0,02 (0,01) -0,14*   
 Escolaridade 0,02 (0,11) 0,01   
 Estado civil -0,09 (0,13) -0,04   
 Situação profissional -0,40 (0,13) -0,19**   
 Número de filhos 0,10 (0,15) 0,05   
 Número de irmãos 0,13 (0,15) 0,05   
 Vinculação  -0,18 (0,10) -0,10   
 RMPC-1 -0,10 (0,09) -0,07   
 RMPC-2 -0,19 (0,06) -0,19**   
 RMPC-3 0,23 (0,09) 0,16**   
 RMPC-4 0,01 (0,04) 0,01   
 Coabitação com o progenitor 0,24 (0,12) 0,13*   
 F (13, 290) 4,28***  0,161 0,012* 
Modelo 5     
 Constante 5,04 (0,76)    
 Género 0,13 (0,11) 0,07   
 Idade -0,02 (0,01) -0,18**   
 Escolaridade 0,01 (0,11) 0,01   
 Estado civil -0,08 (0,13) -0,04   
 Situação profissional -0,39 (0,13) -0,19**   
 Número de filhos 0,10 (0,15) 0,05   
 Número de irmãos 0,12 (0,15) 0,05   
 Vinculação  -0,18 (0,10) -0,10   
 RMPC-F1 -0,10 (0,09) -0,07   
 RMPC-F2 -0,20 (0,06) -0,20**   
 RMPC-F3 0,21 (0,09) 0,15*   
 RMPC-F4 0,01 (0,04) 0,02   
 Coabitação com o progenitor 0,21 (0,12) 0,11   
 Funcionalidade nas ABVD -0,23 (0,11) -0,12*   
 F (14, 289) 4,32***  0,173 0,012* 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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ANEXO 15 

 

 

Tabela 30: Regressão hierárquica para a variável dependente Ansiedade Filial B 
  B (SE) β R2 ∆R2 
Modelo 1     
 Constante 4,62 (0,41) 

 
  

 Género 0,20 (0,10) 0,11   
 Idade -0,01 (0,01) -0,07   
 Escolaridade 0,01 (0,11) 0,00   
 Estado civil 0,04 (0,13) 0,02   
 Situação profissional -0,09 (0,13) -0,05   
 Número de filhos -0,12 (0,14) -0,06   
 Número de irmãos -0,26 (0,14) -0,11   
 F (7, 290) 1,40  0,033  
Modelo 2     
 Constante 4,71 (0,41) 

 
  

 Género 0,20 (0,10) 0,11   
 Idade -0,01 (0,01) -0,06   
 Escolaridade -0,02 (0,11) -0,01   
 Estado civil 0,07 (0,13) 0,04   
 Situação profissional -0,07 (0,12) -0,03   
 Número de filhos -0,15 (0,14) -0,07   
 Número de irmãos -0,24 (0,14) -0,10   
 Vinculação  -0,23 (0,10) -0,14*   
 F (8, 289) 1,98*  0,052 0,019* 
Modelo 3     
 Constante 2,79 (0,67) 

 
  

 Género 0,14 (0,10) 0,08   
 Idade -0,01 (0,01) -0,08   
 Escolaridade 0,01 (0,10) 0,01   
 Estado civil 0,04 (0,12) 0,02   
 Situação profissional -0,06 (0,12) -0,03   
 Número de filhos -0,15 (0,13) -0,08   
 Número de irmãos -0,22 (0,13) -0,09   
 Vinculação  -0,24 (0,09) -0,15*   
 RMPC-1 0,39 (0,08) 0,28***   
 RMPC-2 -0,14 (0,06) -0,15*   
 RMPC-3 0,01 (0,08) 0,01   
 RMPC-4 0,10 (0,04) 0,17**   
 F (12, 285) 4,22***  0,151 0,099*** 
Modelo 4     
 Constante 3,06 (0,68)    
 Género 0,17 (0,10) 0,10   
 Idade -0,01 (0,01) -0,11   
 Escolaridade 0,01 (0,10) 0,01   
 Estado civil 0,01 (0,12 ) 0,01   
 Situação profissional -0,05 (0,12) -0,03   
 Número de filhos -0,13 (0,13) -0,06   
 Número de irmãos -0,23 (0,13) -0,10   
 Vinculação  -0,23 (0,09) -0,14*   
 RMPC-1 0,38 (0,08) 0,28***   
 RMPC-2 -0,14 (0,06) -0,15*   
 RMPC-3 -0,00 (0,08) -0,00   
 RMPC-4 0,11 (0,04) 0,17**   
 Funcionalidade nas AIVD -0,33 (0,14) -0,13*   
 F (13, 284) 4,36***  0,166 0,015* 

Nota1: Foram excluídos 6 casos cujos resíduos padrão estavam abaixo de -3,00,  

Nota2: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 16 

 

 

Tabela 31: Regressão hierárquica para a variável dependente Ansiedade Filial T 
  B (SE) β R2 ∆R2 
Modelo 1     
 Constante 4,02 (0,34) 

 
  

 Género 0,07 (0,09) 0,05   
 Idade -0,01 (0,01) -0,11   
 Escolaridade 0,11(0,09) 0,07   
 Estado civil -0,08 (0,11) -0,05   
 Situação profissional -0,27 (0,11) -0,16*   
 Número de filhos 0,02 (0,12) 0,01   
 Número de irmãos -0,11 (0,12) -0,06   
 F (7, 292) 2,03  0,046  
Modelo 2     
 Constante 4,13 (0,34) 

 
  

 Género 0,08 (0,09) 0,05   
 Idade -0,01 (0,01) -0,11   
 Escolaridade 0,08 (0,09) 0,06   
 Estado civil -0,04 (0,11) -0,03   
 Situação profissional -0,24 (0,10) -0,15*   
 Número de filhos -0,02 (0,12) -0,01   
 Número de irmãos -0,10 (0,11) -0,05   
 Vinculação  -0,27 (0,08) -0,19**   
 F (8, 291) 3,24*  0,082 0,035** 
Modelo 3     
 Constante 3,44 (0,57) 

 
  

 Género 0,13 (0,09) 0,09   
 Idade -0,01 (0,01) -0,12*   
 Escolaridade 0,05 (0,09) 0,03   
 Estado civil -0,05 (0,10) -0,03   
 Situação profissional -0,26 (0,10) -0,16*   
 Número de filhos -0,04 (0,11) -0,02   
 Número de irmãos -0,06 (0,11) -0,03   
 Vinculação  -0,21 (0,11) -0,15**   
 RMPC-1 0,17 (0,07) 0,15*   
 RMPC-2 -0,16 (0,05) -0,21**   
 RMPC-3 0,16 (0,07) 0,14*   
 RMPC-4 0,06 (0,03) 0,10   
 F (12, 287) 4,04***  0,146 0,064*** 
Modelo 4     
 Constante 3,94 (0,60) 

 
  

 Género 0,12 (0,09) 0,08   
 Idade -0,02 (0,01) -0,18**   
 Escolaridade 0,03 (0,09) 0,02   
 Estado civil -0,05 (0,10) -0,03   
 Situação profissional -0,25 (0,10) -0,15*   
 Número de filhos -0,02 (0,11) -0,01   
 Número de irmãos -0,06 (0,11) -0,03   
 Vinculação  -0,22 (0,08) -0,15**   
 RMPC-1 0,17 (0,07) 0,15*   
 RMPC-2 -0,18 (0,05) -0,23***   
 RMPC-3 0,15 (0,07) 0,13*   
 RMPC-4 0,06 (0,03) 0,11   
 Funcionalidade nas ABVD -0,24 (0,09) -0,16**   
 F (13, 286) 4,58***  0,168 0,022** 

Nota1: Foram excluídos 4 casos cujos resíduos eram inferiores a -3,00,  

Nota2: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 17 

 

 

Tabela 32: Regressão hierárquica para a variável dependente Compreensão 
  B (SE) β R2 ∆R2 
Modelo 1     
 Constante 4,90 (0,55)    
 Género 0,35 (0,14) 0,14*   
 Idade -0,02 (0,01) -0,17**   
 Escolaridade -0,21 (0,15) -0,09   
 Estado civil -0,02 (0,18) -0,01   
 Situação profissional -0,19 (0,17) -0,07   
 Número de filhos 0,01 (0,20) 0,00   
 Número de irmãos 0,08 (0,19) 0,02   
 F (7, 294) 2,85**  0,064**  
Modelo 2     
 Constante 4,87 (0,56)    
 Género 0,35 (0,14) 0,14*   
 Idade -0,02 (0,01) -0,17**   
 Escolaridade -0,20 (0,15) -0,09   
 Estado civil -0,03 (0,18) -0,01   
 Situação profissional -0,20 (0,17) -0,07   
 Número de filhos 0,01 (0,20) 0,01   
 Número de irmãos 0,08 (0,19) 0,02   
 Vinculação  0,08 (0,13) 0,03   
 F (8, 293) 2,53*  0,065 0,001 
Modelo 3     
 Constante 1,00 (0,88)    
 Género 0,13 (0,14) 0,06   
 Idade -0,03 (0,01) -0,17**   
 Escolaridade -0,09 (0,14) -0,04   
 Estado civil -0,06 (0,16) -0,03   
 Situação profissional -0,15 (0,16) -0,05   
 Número de filhos 0,01 (0,18) 0,00   
 Número de irmãos 0,08 (0,17) 0,03   
 Vinculação  -0,02 (0,12) -0,01   
 RMPC-1 0,66 (0,11) 0,34***   
 RMPC-2 -0,02 (0,07) -0,01   
 RMPC-3 -0,14 (0,11) -0,08   
 RMPC-4 0,15 (0,05) 0,17   
 F (12, 289) 6,99***  0,225 0,160*** 
Modelo 4     
 Constante 1,92 (0,93)    
 Género 0,13 (0,13) 0,05   
 Idade -0,02 (0,01) -0,16**   
 Escolaridade -0,12 (0,13) -0,05   
 Estado civil -0,08 (0,16) -0,03   
 Situação profissional -0,15 (0,16) -0,06   
 Número de filhos -0,02 (0,18) -0,01   
 Número de irmãos 0,12 (0,17) 0,04   
 Vinculação  -2,03 (0,71) -0,89**   
 RMPC-1 0,64 (0,11) 0,33***   
 RMPC-2 -0,20 (0,10) -0,15*   
 RMPC-3 -0,15 (0,11) -0,08   
 RMPC-4 0,15 (0,05) 0,17**   
 Vinculação X RMPC-2 0,39 (0,14) 0,92**   
 F (13, 288) 7,25***  0,212 0,021** 

Nota1: Foram excluídos 2 casos cujos resíduos-padrão se encontrava abaixo de -3,00, 

Nota2: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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ANEXO 18 

 

Tabela 33: Regressão hierárquica para a variável dependente Distanciamento 
  B (SE) β R2 ∆R2 
Modelo 1     
 Constante 4,13 (0,60)    
 Género 0,25 (0,15) 0,10   
 Idade -0,01 (0,01) -0,06   
 Escolaridade 0,10 (0,16) 0,04   
 Estado civil 0,03 (0,19) 0,01   
 Situação profissional -0,05 (0,19) -0,02   
 Número de filhos -0,03 (0,21) -0,01   
 Número de irmãos -0,15 (0,20) -0,04   
 F (7, 296) 0,70  0,016  
Modelo 2     
 Constante 4,31 (0,59)    
 Género 0,25 (0,15) 0,10   
 Idade -0,01 (0,01) -0,06   
 Escolaridade 0,05 (0,15) 0,02   
 Estado civil 0,10 (0,19) 0,04   
 Situação profissional -0,01 (0,18) -0,00   
 Número de filhos -0,09 (0,21) -0,03   
 Número de irmãos -0,11 (0,20) -0,03   
 Vinculação  -0,48 (0,14) -0,20**   
 F (8, 295) 2,14  0,055 0,038** 
Modelo 3     
 Constante 4,73 (1,02)    
 Género 0,30 (0,16) 0,12   
 Idade -0,01 (0,01) -0,06   
 Escolaridade 0,04 (0,16) 0,02   
 Estado civil 0,10 (0,19) 0,04   
 Situação profissional -0,03 (0,18) -0,01   
 Número de filhos -0,09 (0,21) -0,03   
 Número de irmãos -0,08 (0,20) -0,02   
 Vinculação  -0,47 (0,14) -0,20**   
 RMPC-1 0,03 (0,12) 0,02   
 RMPC-2 -0,13 (0,09) -0,10   
 RMPC-3 -0,05 (0,12) -0,02   
 RMPC-4 0,04 (0,06) 0,04   
 F (12, 291) 1,65  0,064 0,009 
Modelo 4     
 Constante 6,82 (1,20)    
 Género 0,29 (0,16) 0,11   
 Idade -0,01 (0,01) -0,04   
 Escolaridade 0,04 (0,15) 0,02   
 Estado civil 0,10 (0,18) 0,04   
 Situação profissional -0,04 (0,18) -0,02   
 Número de filhos -0,11 (0,20) -0,04   
 Número de irmãos -0,03 (0,20) -0,01   
 Vinculação  -4,64 (1,29) -1,92***   
 RMPC-1 -0,39 (0,18) -0,19*   
 RMPC-2 -0,14 (0,09) -0,10   
 RMPC-3 -0,04 (0,12) -0,02   
 RMPC-4 0,05 (0,06) 0,05   
 Vinculação X RMPC-1 0,75 (0,23) 1,76**   
 F (13, 290) 2,38**  0,096 0,033** 
Modelo 5     
 Constante 7,28 (1,21)    
 Género 0,22 (0,16) 0,09   
 Idade -0,01 (0,01) -0,04   
 Escolaridade 0,02 (0,15) 0,01   
 Estado civil 0,10 (0,18) 0,04   
 Situação profissional -0,04 (0,18) -0,01   
 Número de filhos -0,11 (0,20) -0,04   
 Número de irmãos 0,01 (0,20) 0,00   
 Vinculação  -5,62 (1,36) -2,32***   
 RMPC-1 -0,35 (0,18) -0,17   
 RMPC-2 -0,13 (0,08) -0,10   
 RMPC-3 -0,05 (0,12) -0,03   
 RMPC-4 -0,08 (0,08) -0,08   
 Vinculação X RMPC-1 0,71 (0,23) 1,68**   
 Vinculação X RMPC-4 0,23 (0,11) 0,52*   
 F (14, 289) 2,57**  0,111 0,014* 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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CAPÍTULO 5

Maturidade filiar e cuidados a pais envelhecidos 
Filial maturity and caregiving to elderly parents

Diana Morais
Lia Fernandes
Carla Faria

Resumo

O actual envelhecimento populacional tem acentuado a necessidade de cuidados informais à população enve-
lhecida. Neste contexto, os cuidados liais assumem um papel relevante, fazendo do cuidar uma tarefa desen-
volvimental da meia-idade que adquire uma dupla direcionalidade: por um lado ele é dirigido aos descendentes 
(lhos), por outro, o aumento da vulnerabilidade nos pais dirige-o a estes mesmos (ascendentes) (Igarashi, 
Hooker, Coehlo, & Manoogian, 2013; Campbell, 2010; Shulman, 2005). Tendo em conta que a responsabilidade 
pelo cuidar na velhice tende a ser assumida por lhos de meia-idade, importa compreender a forma como se 
processam estes cuidados. Uma das dimensões que, embora pouco estudada, tem sido analisada e asso-
ciada aos cuidados liais na velhice é a maturidade lial (Perrig-Chiello & Sturzenegger, 2001; Cicirelli, 2000, 
Marcoen, 1995; Murray, Lowe, & Horne, 1995). O conceito de maturidade lial foi introduzido por Blenkner 
(1965) para descrever uma estádio desenvolvimental em que o lho adulto supera a crise lial, percebendo e 
aceitando que o progenitor tem também necessidade de apoio e conforto e, passando a relacionar-se com 
ele de uma forma mais horizontal, para além do papel estritamente parental. Assim, a presente comunicação 
tem por base uma revisão da literatura cujos objectivos são: (1) analisar os contributos teóricos acerca de 
maturidade lial e cuidados no âmbito da relação lhos de meia-idade-pais envelhecidos, e (2) discutir os 
resultados destes estudos, salientando implicações quer a nível da investigação, quer a nível prático, para a 
melhoria dos cuidados liais. Foi realizada uma pesquisa em bases de dados de referência, usando os termos 
filial maturity, caregiving, middle age, old parents, adult children. Os resultados sugerem que a superação 
da crise lial e consequente aceitação das vulnerabilidades parentais estão associadas à capacidade de cuidar 
(Hayes, & Truglio-Londrigan, 1985; Stiens, Maeck, & Stoppe, 2006). 

Palavras-chave: cuidado lial, lhos de meia-idade, maturidade lial, pais envelhecidos, crise lial.

Abstract

With the current population aging, the need for informal care to older people has become more apparent. In 
this context, lial care take on a signicant role that makes caregiving a normative developmental task of middle 
age, assuming a double directionality: on the one hand it is directed downward (toward children), on the other 
hand, with the increasing vulnerability in parents, it is directed upward (Igarashi, Hooker, Coehlo, & Manoogian, 
2013; Campbell, 2010; Shulman, 2005). Since middle aged children tend to assume the responsibility for older 
parents care, it is important to understand the way this care is processed. One dimension that, yet little studied, 
has been analyzed and related to lial caregiving is lial maturity (Perrig-Chiello & Sturzenegger, 2001; Cicirelli, 

a Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Educação.
 Correspondência para:  dianabmorais@gmail.com
b UNIFAI/CINTESIS, Faculdade de Medicina – Universidade do Porto. Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, 

CHSJ do Porto.

a

b
a

P
R

O
V

A
S

  U
N

C
O

R
R

E
C

T
E

D
 P

R
O

O
F

 F
IL

E
S

P
R

O
V

A
S

  U
N

C
O

R
R

E
C

T
E

D
 P

R
O

O
F

 F
IL

E
S

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Aletheia - Associação Científica e Cultural. All Rights Reserved.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Aletheia - Associação Científica e Cultural. All Rights Reserved.



Diana Morais | Lia Fernandes | Carla Faria158

2000, Marcoen, 1995; Murray, Lowe, & Horne, 1995). The concept of lial maturity was introduced by Blenkner 
(1965) to describe a developmental stage, in which the adult child surpasses the lial crisis, understanding and 
accepting parents’ needs of support and comfort, and relating with them more horizontally, and out of a strictly 
parental role. This way, the present lecture is based in a theoretical review and aims to (1) analyze theoretical 
contributions on the theme lial maturity and caregiving in the relationship between middle aged children and 
older parents, (2) discuss the studies ndings, highlighting implications for research and for lial caregiving 
practice improvement. A research in reference data bases, was conducted, using the terms lial maturity, 
caregiving, middle age, old parents, adult children. The results suggest that the overcoming of lial crisis and 
the consequent acceptance of parental vulnerabilities are associated with the ability to care (Hayes, & Truglio-
Londrigan, 1985; Stiens, Maeck, & Stoppe, 2006).

Keywords: lial caregiving, middle-aged children, lial maturity, old parents, lial crisis. 

Introdução

A compreensão dos processos da maturidade filial e dos cuidados 
a pais envelhecidos implica, necessariamente, o seu enquadramento no 
contexto das transformações que ocorrem no âmbito das relações fami-
liares na meia-idade e, especificamente, no âmbito da relação entre pais 
envelhecidos e filhos de meia-idade.

Relações familiares na meia-idade

Desde a segunda metade do século XX que temos vindo a assistir a 
grandes transformações demográficas e socioeconómicas, de que são 
exemplo a maior longevidade (decorrente de uma maior esperança média 
de vida), a entrada e a crescente participação da mulher no mercado de 
trabalho, o adiamento da parentalidade (por um lado devido à referida parti-
cipação laboral, por outro, à crescente diminuição de recursos económicos 
das famílias) e a consequente redução da natalidade (Antonucci, Jackson, 
& Biggs, 2007; Steinbach, 2012). 

Estas transformações têm-se repercutido profundamente ao nível da 
estrutura das famílias, alterando-a. E, tais alterações têm-se traduzido, 
sobretudo, por um encontro entre três gerações (avós, filhos e netos), no 
qual os adultos de meia-idade funcionam como pivots, por se encontrarem 
no meio de duas gerações e por serem chamados a responder às neces-
sidades de ambas, simultaneamente: por um lado, respondem à geração 
ascendente porque os seus pais vivem mais tempo, por outro, respondem às 
necessidades dos filhos, ou porque ainda se encontram em idade precoce (o 
que acontece decorrente da parentalidade tardia) ou porque permanecem 
ou regressam a casa dos pais (muito devido à escassez de recursos econó-
micos) (Shulman, 2005; Putney & Bengtson, 2001). Neste contexto, tem-se 
sugerido que o célebre ninho vazio (empty nest) tem dado agora lugar ao 
ninho cheio (full nest), pois os adultos de meia-idade dividem-se entre os 
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apelos da geração ascendente (pais) e os apelos da geração descendente 
(filhos) (Igarashi, Hooker, Coehlo & Manoogian, 2013). 

Todas estas transformações, associadas às mudanças que ocorrem, 
quer na vida adulta, quer com o envelhecimento, conduzem, por sua vez, 
a alterações mais específicas na natureza e na dinâmica da relação entre 
filhos de meia-idade e pais envelhecidos. Por um lado, a complexidade da 
vida adulta, que se concretiza na multiplicidade de exigências e de papéis 
desempenhados, conduz os filhos de meia-idade a uma crescente autono-
mização e diferenciação em relação aos pais. Para além disso, a sua rede 
social é mais extensa, fazendo com que recorram a outras figuras significa-
tivas, para além dos pais (Antonucci, Akiyama & Takahashi, 2010). Por outro 
lado, o envelhecimento dos pais, acompanhado do aumento da fragilidade 
e da dependência dos mesmos e, paralelamente, da redução da sua rede 
relacional, faz com que estes procurem e recorram aos filhos, como poten-
ciais fontes de apoio (Antonucci et al., 2010). Deste modo, se numa primeira 
fase da vida adulta, se assiste a uma simetria ao nível da reciprocidade 
entre pais e filhos, com o passar do tempo, este equilíbrio vai-se esbatendo 
progressivamente e a horizontalidade, dá lugar a uma nova verticalidade, 
na qual os filhos passam a dar mais apoio e os pais a recebe-lo (Leopold & 
Raab, 2013). Embora, as capacidades de be dependent (depender) e de be 
dependable (apoiar) estejam presentes em ambas as partes, com o avançar 
da vida adulta e do envelhecimento, os filhos tornam-se mais dependable 
(fontes de apoio) para os pais e os pais mais dependent (dependentes) em 
relação aos filhos (Bozhenko, 2011; Aquilino, 1997).

Cuidar na meia-idade

A maior longevidade dos pais, acompanhada do aumento da fragi-
lidade, da vulnerabilidade e, muitas vezes, de doenças e limitações, impõe 
uma nova exigência no contexto da relação pais-filhos adultos: a exigência 
de cuidados dirigidos aos pais. Esta exigência faz com que o cuidar, 
enquanto tarefa desenvolvimental da vida adulta, assuma novos contornos 
que se traduzem por uma dupla direccionalidade no acto de cuidar: por 
um lado ele é dirigido aos descendentes (filhos) e por outro, é dirigido aos 
ascendentes (pais) (Antonucci et al., 2007; Cicirelli, 2000). 

No entanto, se no primeiro caso, embora desafiante, este cuidado seja 
muitas vezes esperado e preparado, por outro lado, o quadro de declínio 
dos pais e consequente necessidade de cuidados, surge, frequentemente, 
de forma súbita e inesperada, podendo ser vivido com negatividade e ambi-
valência por parte destes filhos adultos. De facto, para além de se confron-
tarem com a realidade do envelhecimento, o que pode acarretar o medo 
de virem a viver uma situação semelhante mais tarde, estes filhos confron-
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tam-se também com a fragilidade dos pais e com as repercussões da resul-
tante diminuição da capacidade para se manterem como fontes de apoio 
(Fingerman, Hay, Dush, Cichy, & Hosterman, 2007). 

Este confronto com o declínio dos pais implica uma reorganização ao 
nível das conceções acerca dos pais e do próprio e uma reestruturação ao 
nível dos respetivos papéis. Contudo, a ambivalência e desorganização que 
podem resultar deste duplo confronto podem comprometer a capacidade 
dos filhos se reorganizarem no contexto da relação filial, dificultando a clari-
ficação das tarefas e o assumir de novos papéis, especificamente o papel 
de cuidador (Schenk & Dykstra, 2012). 

Ora, num contexto em que a necessidade de cuidados informais diri-
gidos a pais envelhecidos é cada vez mais urgente e exigente, importa 
perceber o modo como as alterações nas relações filiais são vividas, de 
modo a podermos alargar a compreensão acerca do cuidar filial na meia-
-idade. 

Maturidade filial

Neste contexto, o conceito de maturidade foi introduzido por Blenker, 
em 1965, precisamente para descrever a mudança que ocorre ao nível da 
natureza e da qualidade da relação entre pais e filhos adultos, por reco-
nhecer que a teoria de desenvolvimento sócio-emocional de Freud não 
fornecia um quadro teórico adequado para explicar o modo como os filhos 
de meia-idade lidavam com a tarefa de cuidarem dos pais envelhecidos. 
Deste modo, propôs um novo estádio desenvolvimental para além da matu-
ridade genital e introduziu o conceito de maturidade filial para caracterizar a 
transição, bem sucedida, daquela para a velhice. 

Há três conceitos centrais, nesta conceptualização de Blenkner, acerca 
desta transição da adultez jovem para a velhice: filial crisis (crise filial), filial 
task (tarefa filial) e filial maturity (maturidade filial). Assim, a maioria dos indi-
víduos, por volta dos 40, 50 anos vive uma crise filial, quando se confronta 
com o envelhecimento dos pais, e com o facto de estes deixarem, progres-
sivamente de funcionar como fontes de apoio e suporte, à medida que vão 
necessitando, cada vez mais, do apoio e conforto dos filhos. Deste modo, 
os filhos têm de aprender a aceitar e a responder às necessidades dos 
pais, relacionadas com o aumento da dependência dos mesmos. Quando 
os filhos são bem-sucedidos na realização desta tarefa desenvolvimental, 
atingem a maturidade filial. Isto significa que abandonaram a rebeldia 
e o desejo de emancipação e separação, típicos da adolescência e da 
juventude e que se aproximam agora dos pais, assumindo-se como adultos 
mais maduros que desempenham um novo papel e com uma nova forma 
de amor ou afecto. Passam a relacionar-se com eles fora do papel estrita-
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mente filial pois passam a vê-los para além do papel parental, como indi-
víduos com as suas próprias histórias de vida, necessidades e limitações, 
ou seja, como indivíduos que têm uma história individual e anterior à paren-
talidade. Além disso, atingir a maturidade filial significa também aceitar e 
preparar o próprio processo de envelhecimento individual. 

Deste modo, dado o potencial papel relevante que a maturidade 
filial poderá desempenhar na compreensão do cuidar na meia-idade, a 
presente revisão da literatura tem como objectivos: (1) analisar os contri-
butos teóricos acerca de maturidade filial e cuidados no âmbito da relação 
filhos de meia-idade/-pais envelhecidos e (2) discutir os resultados destes 
estudos, salientando implicações quer a nível da investigação, quer a nível 
prático, para a qualidade dos cuidados filiais.

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa, entre os anos de 1965 (data da primeira 
publicação de Blenkner) e 2013, nas bases de dados PubMed, SocIndex 
e Academic Search Complete, através dos termos de filial maturity, care-
giving, middle age, old parents, adult children. Como critérios de inclusão 
dos artigos, foram definidos: texto completo disponível, amostras consti-
tuídas por filhos adultos e/ou pais envelhecidos, correspondendo ao tema 
de interesse. 

Resultados

Foram analisados oito artigos que se encontram descritos na Tabela 1.

Autores Objectivo Amostra Resultados

Hayes & 
Truglio-
Londrigan 
(1985)

Demonstrar o modo 
como enfermeiras 
podem avaliar 
e ajudar filhos 
de meia-idade 
na aquisição da 
maturidade filial

Pais e filhos 
de meia-
idade a 
residir na 
comunidade

Filhos que tinham alcançado maturidade 
filial eram mais capazes de lidar com 
as mudanças ocorridas nas suas vidas, 
precipitadas pela dependência dos pais: 
revelam maior capacidade para resolver 
problemas e gerir emoções.

Tabela 1. Artigos analisados (continua)

P
R

O
V

A
S

  U
N

C
O

R
R

E
C

T
E

D
 P

R
O

O
F

 F
IL

E
S

P
R

O
V

A
S

  U
N

C
O

R
R

E
C

T
E

D
 P

R
O

O
F

 F
IL

E
S

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Aletheia - Associação Científica e Cultural. All Rights Reserved.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2016 Aletheia - Associação Científica e Cultural. All Rights Reserved.



Diana Morais | Lia Fernandes | Carla Faria162

Autores Objectivo Amostra Resultados

Murray, 
Lowe, & 
Horne 
(1995)

Reunir evidência 
para a hipótese 
de Blenkner, 
analisando a 
relação entre a 
ansiedade filial, 
idade e género.

964 
participantes 
(16-65 
anos), com 
pelo menos 
um dos pais 
vivos

As diferenças entre os grupos etários 
apontam no sentido da hipótese de 
Blenkner: os indivíduos entre os 40 e os 
60 anos revelam níveis de ansiedade filial 
mais elevados, o que aponta para o facto de 
viverem a crise filial. O grupo dos indivíduos 
entre os 61 e os 65 anos mostrava níveis de 
ansiedade mais baixo, o que aponta para a 
resolução da crise filial.

Marcoen 
(1995)

(1) Construir 
um instrumento 
para avaliar a 
maturidade filial, (2) 
Testar um modelo 
compreensivo 
acerca da 
maturidade filial, (3) 
Explorar diferenças 
de género e o papel 
dos filhos, dos 
pais e do contexto 
enquanto preditores 
da maturidade filial

298 adultos 
entre os 35 e 
os 62 anos

(1) Construção da Louvain Maturity Scale, 
com 81 itens, organizados em 7 sub-escalas 
(2) Confirmaram o modelo estabelecido: 
filial love e filial obligation conduzem à 
vontade de assumir o papel de cuidador 
no presente e no futuro (filial helpfulness). 
Mas o compromisso voluntário do filho em 
ajudar e cuidar não é o único determinante 
da natureza e da quantidade da ajuda 
actualmente proporcionada (filial help). A 
filial autonomy, o grau de reciprocidade 
entre o cuidador e a pessoa cuidada 
(parental consideration) e a colaboração 
entre irmãos no sistema familiar (family 
solidarity and help) também determinam a 
quantidade e a qualidade do cuidado filial. 
(3) Diferenças entre géneros: mulheres com 
níveis mais elevados de filial obligation e 
filial help; homens com níveis mais elevados 
de filial autonomy
(4) Preditores da maturidade filial: 
escolaridade, necessidades dos pais, 
número de contactos sociais, número e 
idade dos filhos

Fredriksen 
& 
Scharlach 
(1996)

Analisar 
criticamente 
o conceito de 
maturidade filial e 
reformula-lo.

Não se 
aplica

Reconceptualização do conceito: “The 
capability of an adult child to engage in 
intimate, empathetic, compassionate 
and reciprocal child-parent relationships, 
viewing parents as individuals with needs, 
limitations and abilities” (p.188). 
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Autores Objectivo Amostra Resultados

Perrig-
Chiello & 
Sturzenegger 
(2001)

Analisar as 
condições 
psicológicas 
e contextuais 
prévias ao cuidado 
proporcionado por 
filhos de meia-
idade aos pais.

260 adultos 
divididos 
em 2 grupos 
etários: um 
na transição 
para a 
meia-idade 
(40-45 anos) 
e outro na 
meia-idade 
tardia (50-55 
anos)

(1) A transição para a situação de 
dependência dos pais foi vivida de forma 
mais negativa do que tinha sido antecipado
(2) Os indivíduos mais velhos estão menos 
envolvidos na parentalidade e investem 
mais no apoio aos pais 
(3) Ambivalência ao nível da relação 
intergeracional: filhos sentem elevadas 
expectativas por parte dos pais e, ao 
mesmo tempo, lutam pela autonomia; 
valores mais baixos na filial obligation 
(atitude) e mais elevados na filial help 
(comportamento).

Perrig-
Chiello & 
Hopflinger 
(2005)

Analisar o impacto 
de uma maior 
longevidade 
parental em 
filhos de meia-
idade, segundo 
uma perspectiva 
demográfica, 
sociológica e 
psicológica

199 
participantes 
em 1998 
(Momento1), 
170 
indivíduos 
em 2001 
(Momento2)

(1) 26% dos participantes no Momento 1 e 
36% no Momento 2 confrontaram-se com a 
necessidade de cuidar dos pais
(2) A quantidade de ajuda depende do 
contexto de vida e dos recursos disponíveis 
(3) A qualidade da relação com pais 
mostrou um nível mediano constante e 
abaixo da relação com parceiros, filhos ou 
amigos próximos
(4) Ambivalência ao nível da relação 
intergeracional (reproduz resultados do 
estudo anterior)

Stiens, 
Maeck, 
& Stoppe 
(2006)

Analisar a relação 
entre maturidade 
filial, sobrecarga 
do cuidador e 
institucionalização 
dos pais.

61 filhos 
cuidadores 
de pais com 
demência 
com idades 
entre os 31 e 
os 71 anos

(1) A maturidade filial não teve influência na 
sobrecarga do cuidador mas, a dimensão 
parental consideration mostrou-se 
associada a menor sobrecarga
(2) Filhos com maiores níveis de filial 
obligation continuavam a cuidar dos pais 
na comunidade, mesmo quando sentiam 
sobrecarga
(3) A institucionalização foi precipitada 
sobretudo pelas maiores necessidades 
de cuidados dos pais e pelos problemas 
comportamentais.
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Autores Objectivo Amostra Resultados

Birditt, 
Fingerman, 
Lefkowitz, 
& Dush 
(2008)

Estudo 1: Avaliar 
empiricamente 
a maturidade 
filial (em duas 
dimensões – 
compreensão e 
distanciamento)
Estudo 2: 
Analisar as 
associações entre 
a maturidade filial 
e outros construtos 
relacionais 
presentes na 
relação pais-filhos 
(qualidade da 
relação, autonomia 
e proximidade)
Estudo 3: Analisar 
as percepções 
parentais acerca da 
relação enquanto 
preditoras da 
maturidade filial

Estudo1: 616 
participantes 
(18-59 anos)
Estudo2: 
144 
participantes 
(18-24 anos)
Estudo3: 
213 tríades 
familiares 
(pais, mães 
e filhos 
(22-49 anos)

(1) Construção de um instrumento para 
avaliar a maturidade filial constituído 
por 10 itens agrupados em 2 factores 
(compreensão e distanciamento)
(2) Maturidade filial constituída por nível 
baixo a moderado de distanciamento 
combinado com nível elevado de 
compreensão
(3) Filhos mais velhos mostravam maior 
compreensão.
(4) Associação bidirecional entre a 
qualidade da relação e a maturidade 
filial: mais maturidade filial conduz a 
maior qualidade das relações e, relações 
de melhor qualidade ajudam os filhos a 
desenvolver maturidade. 
(5) Distanciamento mostrou-se associado 
a relações mais negativas e impede a 
compreensão
(6) Elevados níveis de compreensão 
combinados com baixos níveis de 
distanciamento associados a relações de 
melhor qualidade

Os resultados serão apresentados segundo os temas relevantes para 
a compreensão do papel da maturidade filial nos cuidados a pais envelhe-
cidos. 

Avaliação da maturidade filial 

Os estudos analisados sugerem que, a partir da proposta inicial de 
Blenkner acerca do estádio desenvolvimental da maturidade filial, houve 
esforços no sentido de a verificar empiricamente. Numa fase inicial, a matu-
ridade filial foi avaliada através de medidas indirectas, especificamente, 
através da Filial Anxiety Scale de Cicirelli (1988), com base no pressuposto 
de que níveis elevados de ansiedade seriam indicadores da vivência da 
crise filial, enquanto que baixos níveis indicariam resolução da crise filial e, 
portanto, de se ter atingido o estádio de maturidade filial. Posteriormente, 
foram desenvolvidos instrumentos de avaliação directa do construto: a 
Louvain Filial Maturity Scale (Marcoen, 1997), constituída por 81 itens orga-
nizados em sete subescalas, e a Filial Maturity Measure (Birditt, Fingerman, 
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Lefkowitz, & Duch, 2008), constituída por 10 itens, organizados em duas 
subescalas. 

A construção destes instrumentos contribuiu para a operacionalização 
da multidimensionalidade do construto de maturidade filial, já presente 
na conceptualização inicial de Blenkner, mas só agora distinguindo as 
dimensões envolvidas neste construto. Deste modo, o modelo de matu-
ridade filial proposto e testado empiricamente por Marcoen (1997) é cons-
tituído por sete dimensões, que envolvem, não só os filhos, mas também os 
pais e a família: filial love, filial obligation, filial helpfulness, filial autonomy, 
parental consideration, family solidarity and help, e filial help. Mais tarde, 
Birditt e colaboradores (2008) distinguem duas dimensões no construto –  
distancing e comprehending – sugerindo que a maturidade filial é composta 
por níveis baixos a moderados de distanciamento combinados com níveis 
elevados de compreensão.

No geral, todos os estudos analisados que usam quer medidas directas 
quer indirectas, apoiam empiricamente a conceptualização de Blenkner 
acerca da maturidade filial. De facto, sugerem que, por volta dos 40/50 
anos os adultos vivem uma crise filial, a qual se traduz por elevados níveis de 
ansiedade, de autonomia, ou de distanciamento, consoante o instrumento 
usado. Posteriormente esta crise é resolvida, levando o adulto a alcançar 
o estádio de maturidade filial com menor ansiedade ou maior ajuda e 
compreensão (Murray, Lowe, & Horne, 1995). Além disso, os estudos 
também mostram que filhos numa fase mais tardia da adultez investem mais 
no apoio aos pais do que na parentalidade, o que pode estar relacionado, 
não só com o facto de não terem filhos a seu encargo, mas também com o 
facto de terem já superado a crise filial e, deste modo, estarem mais dispo-
níveis para cuidar dos pais (Perrig-Chiello & Sturzenegger, 2001). 

Maturidade filial e cuidados 

Os artigos analisados apoiam a ideia de que a dependência dos pais 
constitui uma transição específica da vida adulta e de que, consequente-
mente, o cuidar é uma tarefa desenvolvimental da meia-idade. Este apoio 
decorre, não só dos próprios resultados dos estudos (Perrig-Chiello & 
Hopflinger, 2005), mas também do facto de as amostras serem consti-
tuídas, sobretudo por filhos de meia-idade, cuidadores dos respectivos pais 
(p.ex., Stiens, Maeck, & Stoppe, 2006). 

No que diz respeito à relação entre maturidade filial e cuidados, os 
artigos mostram uma associação entre dimensões específicas da matu-
ridade filial e os cuidados. Assim, verificou-se uma associação entre a 
dimensão parental consideration e sobrecarga, no sentido em que filhos, 
cujos pais reconheciam e valorizavam os esforços destes em cuidar, 
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sentiam menor sobrecarga (Stiens et al., 2006). Este resultado aponta para 
a importância da dimensão diádica da maturidade filial nos cuidados. Além 
disso, também filhos com níveis mais elevados na dimensão filial obligation 
tinham menor probabilidade de institucionalizarem os pais, mesmo quando 
sentiam sobrecarga (Stiens et al., 2006).  

Os resultados destes estudos também mostram uma associação entre 
a maturidade filial e a qualidade percebida da relação, quer por parte dos 
pais, quer por parte dos filhos. Ou seja, quando os filhos tinham níveis mais 
elevados de maturidade filial, ambos percepcionavam a relação entre si 
como sendo mais positiva (Birditt, Fingerman, Lefkowitz & Dush, 2008). 
Este resultado é relevante no âmbito dos cuidados filiais, uma vez que os 
filhos são mais capazes de cuidar quando a relação com os pais é positiva. 

Por último, maiores níveis de maturidade filial mostraram-se asso-
ciados a maior capacidade para lidar com as necessidades dos pais e com 
as mudanças ocorridas na vida pessoal, desencadeadas pela situação de 
dependência destes (Hayes & Truglio-Londrigan, 1985).  

Discussão

No seu conjunto, os resultados dos artigos analisados sugerem que a 
maturidade filial constitui um construto relevante para a compreensão dos 
cuidados no âmbito da relação estabelecida entre filhos de meia-idade e 
pais envelhecidos. 

De facto, os estudos evidenciam empiricamente que o envelhecimento 
e a dependência dos pais se constituem como transições desenvolvi-
mentais da vida adulta. E, enquanto tal, implicam a mobilização de recursos 
instrumentais e a reorganização de recursos internos (crenças, expecta-
tivas, papéis) para que a adaptação seja bem-sucedida. Neste sentido, a 
maturidade filial assume-se como um recurso interno potenciador da adap-
tação a esta transição. Os filhos com maiores níveis de maturidade filial 
mostram-se mais capazes de aceitar e de lidar com o processo de envelhe-
cimento, não só dos pais, mas também pessoal. 

Além disso, os resultados mostram uma associação directa entre a 
maturidade filial e dimensões específicas da mesma e dimensões do cuidar, 
especificamente, a sobrecarga, a (des)institucionalização e a qualidade dos 
cuidados. Deste modo, esta associação corrobora empiricamente a noção 
de maturidade filial enquanto recurso psicológico para lidar com a ameaça 
do envelhecimento e com as exigências do cuidar. 

Outro aspecto do cuidado filial que remete para a importância da matu-
ridade filial é o facto de este ter uma natureza diádica e, como tal, se inserir 
no contexto de uma relação prolongada no tempo e que, consequente-
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mente, é influenciada pela história relacional anterior. Isto significa que o 
cuidado filial pode ser comprometido (se conflitos prévios) ou potenciado 
(se resolução destes) na história relacional anterior. Ora, a maturidade 
filial permite esta leitura relacional dado que, uma vez alcançada, indica a 
resolução dos conflitos e das crises da adolescência e da juventude, que 
poderiam colocar em causa a aproximação e os cuidados dos filhos aos 
pais. Deste modo, ajudar os filhos a desenvolver maturidade filial pode 
potenciar a capacidade destes virem a cuidar dos pais ou, no caso de efec-
tivamente cuidarem, potenciar a qualidade dos cuidados. 

Outro dos motivos pelo qual se deve incluir a maturidade filial no 
estudo dos cuidados filiais deve-se às alterações demográficas e sociais, 
em que a tarefa de cuidar dos pais se antecipa cada vez mais e, portanto, 
ser necessário prepara-la cada vez mais cedo. De facto, o adiamento da 
parentalidade e o envelhecimento da população, fazem com que os filhos 
se deparem com o envelhecimento e com a tarefa de cuidar dos pais cada 
vez mais cedo. Deste modo, importa compreender os processos asso-
ciados ao desenvolvimento da maturidade filial, de modo a que se possa 
intervir junto destes filhos, no sentido de os ajudara resolver mais cedo a 
crise filial, antecipando a sua maturidade filial, permitindo lidar e cuidar 
melhor do envelhecimento dos pais.  

Por último, a análise dos estudos leva a concluir que incluir a matu-
ridade filial na leitura dos cuidados filiais enriquece a compreensão acerca 
da dinâmica subjacente ao cuidar na velhice, pois a literatura acerca dos 
preditores do cuidado filial na velhice é, ainda, escassa. 

Concluindo, face ao exposto, a maturidade filial constitui uma 
dimensão desenvolvimental com grande relevância para a compreensão 
dos cuidados filiais, devido à particularidade de se construir no âmbito da 
relação cujos intervenientes são os mesmos da relação de cuidados – pais 
e filhos. O seu estudo e aprofundamento torna-se ainda mais pertinente 
no actual contexto de envelhecimento, em que, cada vez mais, os filhos 
são responsabilizados pelo cuidado aos pais, tornando urgente desenhar e 
implementar medidas que melhorem estes cuidados. 
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Human development is a bidirectional, person-context relational process, but scarce
evidence is available about the relation between the individual variability across the life-
span and the neighborhood ecological assets. Therefore, it is important that research
focus not only on personal characteristics but on ecological assets as well. This way
this study aims to analyze the association between neighborhood ecological assets
categorized into four dimensions: human, physical or institutional, social or collective
activity, accessibility, and the individual functioning. A 3% sample of residents aged
65 years and older in two downtown and three uptown parishes stratified by age and
sex was interviewed at home using a protocol that included the Portuguese version
of the Barthel Index in basic activities of daily living (BADL), the Lawton Instrumental
Activities of Daily Living Scale (IADL), the Mini Mental State Examination (MMSE), and
the Geriatric Depression Scale-15 items (GDS) for evaluating functionality, cognitive
performance, and depression. The 162 participants were aged on average 75 years
(sd = 7.0), 54% were women and 90% had less than 7 years of education. The
majority of participants were independent in BADL (M = 90; sd = 17.7) and moderately
dependent in IADL (M = 13, sd = 6.0), 20% showed cognitive impairment and a mean
score of 8 (sd = 2.1) in GDS-15. After controlling for the effect of socio-demographic
characteristics, functionality, and cognitive performance decreases in persons with
worst outdoor mobility. On the other hand depressive symptoms are less common as
the number of recreation opportunities, namely associative groups (cultural, educative,
professional), increases. These results suggest that aging policies and practices must
be ecologically embedded.

Keywords: ecological assets, activities of daily living, cognitive functioning, depression, aging outcomes

Introduction

Currently, human aging is seen as one of the highest challenges of the XXI century. In the
western world, we won about 33 years in average life expectancy, which rose from about 46 years,
in 1900, to about 79 years in the end of the century (Walker, 2010; Hooyman and Kiyak,
2011). However, longevity advances are not being accompanied by a similar transformation
in societal terms, leading Baltes and Smith (2003) to question our capacity to conciliate
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longevity and dignity, especially in fourth age. Furthermore,
considering the theoretical and methodological knowledge
advance, in the Social and Behavioral Sciences, in terms of the
life course perspective, aging is a lifelong process, situated in an
historical space and time (Elder, 1974; Elder and Shanahan,
1998). Also, according to the life-span developmental psychology
(Baltes, 1987, 1997; Baltes et al., 2006), development is not
completed at adulthood (maturity); rather ontogenesis extends
across life span. Thus, aging is a dynamic process of gains
and losses, which follows from the biological and cultural
architecture.

In the present study, we focused on the following aging
outcomes: functional dependency, cognitive functioning, and
depression. These outcomes have mostly been analyzed under
a socio-demographic characteristics perspective. Functional
dependency has been tightly associated to age, gender, education,
and marital status. This way, dependent old people are mainly
women, widows, people living alone and with low education
(Murtagh and Hubert, 2004; Formiga et al., 2007; Santos et al.,
2007; Espigares et al., 2008; Torres et al., 2009; Espigares and
Torres, 2010; Espelt et al., 2010; Nunes et al., 2010). Functional
dependency prevalence takes different shapes, as it refers to basic
activities of daily living (BADL) or to instrumental activities of
daily living (IADL). The majority of old people is independent in
BADL (Costa et al., 2006; Schneider et al., 2008; Nakatani et al.,
2009; Espigares and Torres, 2010) but those who are 70 or older
are more prone to be dependent in IADL, and if they are older
than 80 years, they might be dependent on both IADL and BADL
(Nunes et al., 2010). Research has shown that both the prevalence
and the rate of dependency increase with age (Espigares et al.,
2008; Espelt et al., 2010) and that dependency is associated with
several factors as cognitive impairment, depression, neurological
diseases, back, neck and shoulders pain, osteoarthritis, chronic
back problems, osteoporosis, more medication, lower economic
resources (Murtagh and Hubert, 2004; Formiga et al., 2007;
Santos et al., 2007; Schneider et al., 2008; Nunes et al., 2010). On
the other hand age is not the most important factor for cognitive
impairment measured by the Mini Mental State Examination
(MMSE; Green et al., 2008; Karlamangla et al., 2009), but it has
been found a global decline in cognitive functioning with age
(Hooren et al., 2007; Bourne et al., 2010; Martínez-Vidal et al.,
2011). Beyond age, other factors have been associated to cognitive
decline in old people, as gender, marital status, education, social
support network, socioeconomic status, and lifestyle (Hooren
et al., 2007; Karlamangla et al., 2009). In general, a worse
cognitive functioning is present inmen, old people living alone or
institutionalized, with a small social network confined to family,
with little physical activity and having scarce socioeconomic
and educational resources (Hooren et al., 2007; Green et al.,
2008; Lindwall et al., 2008; Karlamangla et al., 2009; Oliveira
et al., 2011). Although it is consensual that age brings a decrease
in cognitive functioning, cognitive resources that are built in
childhood and adulthood can prevent it or delay it (Yount, 2008).
The other aging outcome considered in this study is depression,
considered the most prevalent psychopathological disorder in old
age (Seby et al., 2011). Depression has been related to several
sociodemographic variables, such as age, gender, marital status,

socioeconomic status, and education. Higher levels of depression
occur mostly in old people aged 70 or older (Beekman et al.,
2002; Chou and Chi, 2005; García-Peña et al., 2008), in old
women (Copeland et al., 2004; McCusker et al., 2005; Tsai et al.,
2005; García-Peña et al., 2008; Weele et al., 2009; Oliveira et al.,
2011; Seby et al., 2011), old people living alone (Tsai et al., 2005;
Oliveira et al., 2011; Seby et al., 2011), and old people with
lower education and low socioeconomic resources (Tsai et al.,
2005; Perrino et al., 2009; Akyol et al., 2010; Engmann, 2011).
Besides the sociodemographic profile, other risk factors have been
identified, such as previous history of depression, lack of social
support perception, narrow social network, one or more physical
diseases, adverse life events, poor quality of life perception, and
lack of a regular spiritual practice (Copeland et al., 2004; Chou
and Chi, 2005; Koizumi et al., 2005; McCusker et al., 2005; Tsai
et al., 2005; Wilson et al., 2007; García-Peña et al., 2008; Akyol
et al., 2010; Seby et al., 2011). The three analyzed dimensions
in the present study – functionality, cognitive functioning, and
depression – have a central role on aging, since they interact
and influence each other, acting as roots for the successful or
unsuccessful aging.

In a developmental systems perspective, Lerner (2002, 2012)
has developed a series of studies about the positive development
of young adults, highlighting the role of the “ecological assets,”
wherein “assets can be conceived of within individuals, in the
physical space, and emerging in the dynamic between the two”
(Theokas and Lerner, 2006, p. 62). Regarding the Study of
Positive Youth Development, these authors (2006) proposed
four classes of observed ecological assets to organize the actual
resources and opportunities in the environments – human,
physical or institutional, collective activity, and accessibility. The
concept definition, according to the above mentioned authors
are as follows: (1) Human resources are defined as the strengths,
skills, talents, and facilities of people and as instantiated by
the roles they have. The characteristics, activities, and behaviors
of individuals provide a manifestation of the social norms of
a particular context; (2) Physical or institutional resources are
intended to document opportunities for learning, recreation,
and engagement with individuals and the physical world around
oneself and, as well, for providing routines and structure for
individuals. At the neighborhood level, the presence of libraries,
community centers, and cultural experiences that are within
walking distance, or available through public transportation
may increase their use and thus their potential benefits; (3)
Collective activity is intended to document mutual engagement
between community members, parents, youth, schools personnel,
and institutions of society. These organizations, groups, or
mutual activities represent the combined efforts and actions
of different sets of individuals, documenting ties and networks
of a community’s associational life and the climate of the key
context of development; (4) Accessibility intents to document the
ability of residents to partake of human resources and resource
opportunities in the context. Accessibility can be conceptualized
and operationalized in multiple ways: (a) documents physical
ease of access and can refer to the transportation capacity
and hours of operation of local businesses, infrastructure, or
cultural institutions in a local community; (b) can refer to the
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potential of youth to interact with the adults in the setting or
what is the ratio of adults to children in a given neighborhood
or how long has a family lived in a neighborhood; (c) can
refer also to the safety of the physical environment and free of
dangers.

Given these results, what happens in the studies about
aging? Aging is a process that implies a series of alterations in
the biological, psychological, and social domains. The multiple
profiles that can result from the several combinations occurring
among these alterations make aging a multifaceted process,
shaped by previous development and, in which the individual has
a proactive role, in that, in the interaction with the environment,
he can become his own aging’s author. This way, different
life styles in different environments result in different aging
processes, which approach or distance themselves from active
or successful aging. Researches on Environmental Gerontology
(Wahl et al., 2012) made a first theoretical approach to the
works of Lawton and the lifespan developmental perspective
in a conceptual article that aims to guide future research
agenda and propose theoretical propositions to an integrative
model of AgingWell. Nonetheless, these theoretical propositions
were only discussed in theoretical terms and not empirically
tested. According to Dannefer (2003, 2009), over the course of
life, people accumulate advantages or disadvantages that may
optimize or limit the aging process.

In this context, we may ask: can the life-span developmental
perspective using the methodology adopted by Theokas and
Lerner (2006) contribute to a better understanding of aging in
place? The aim of this study is to demonstrate that ecological
assets are associated with aging outcomes, namely functionality,
cognitive functioning, and depression, in an urban environment.

Materials and Methods

Participants
Sample size was estimated to be 3% of the resident population
aged 65 years and older living in the five parishes/inner city of
Viana do Castelo based on estimates of inter-census population
for 2006, stratified by age and sex. The IPVC scientific committee
approved the study and all persons willing to participate gave
informed consent. Persons were interviewed at home by a trained
researcher and a stakeholder (usually the priest or the president
of the parish committee) in each parish indicated the first person
to be interviewed. This person in turn pointed × persons, usually
ranging from 4 to 10, and from them we randomly selected 50%
to initiate the process. This can be viewed as cluster sampling with
clusters with variable size.

Data Collection
The collected information included socio-demographic
characteristics, person’s daily functioning and household
and neighborhood relationships. The Lawton instrumental
activities of daily living scale (IADL-Lawton) was used to
assess functionality, the MMSE for cognitive performance
and the Geriatric Depression Scale (GDS) for depression.
Ecological assets by parish included physical facilities (Elder and

health facilities, nursing homes and culture/sports/recreation
facilities among others) and social resources (Sports/cultural,
health support associations, educative associations, and
local/professional groups) based on a social diagnostic report of
the City Council/Interparish committee (Relatório Social, 2008).
Information focusing the resources and social necessities of
each selected parish was analyzed. Accessibility indicators were
based on the inter-census population estimates: dependency
index (persons aged 65 years or more/persons aged 15–64 years),
longevity index (proportion of persons 85 years or more among
those aged at least 65 years), and characteristics of the public
transport network based.

Data Analysis
After data description, involving personal, micro, and macro-
environmental characteristics, downtown and uptown residents
were compared using non-parametric tests, the chi-square for
categorical variables and the Kruskal–Wallis for ordinal/discrete
variables. Hierarchical regression models were used to analyze
predictors of functionality (IADL-Lawton), cognition (MMSE),
and depression (GDS). The first block included socio-
demographic characteristics; a second block included household
and neighborhood assets that were entered in the model using
a stepwise procedure; in the same way a third and fourth
blocks included ecological assets, namely physical and social
community resources and accessibility. Since the distribution of
the MMSE scores did not follow the normal distribution we used
a transformed variable – the square root of the number of errors
[
√
(30 – score in MMSE= number of errors; Jacquin-Gada et al.,

1997)].

Results

A total of 162 persons were interviewed in the five parishes
(n = 85 in downtown and n = 77 in uptown) and half of them
are aged between 65 and 74 years old (Table 1). Most of them
are women (54.3%). About 9.3% are illiterate, most are married
(46.9%) or widower (40.1%). Overall 56.8% had blue collar
occupations during their professional life, being this proportion
higher among the uptown residents comparing to downtown
(p = 0.018). Participants lived in the same parish for 63 years
(sd = 31.5) and the majority considered to have good household
conditions and a good relationship with neighbors (80.9%), being
this proportion even higher among the downtown residents
(p = 0.035). Overall 28.4% of participants report difficulties in
outdoor mobility.

The MMSE scores were associated with age (p < 0.001)
and there were significant differences between the youngest and
oldest groups; the IADL-Lawton score increased with age and the
eldest had a higher score than the remainder. The GDS score
were associated with age (p < 0.05) and there were significant
differences between the two younger groups (65–74 vs. 75–84).

Table 2 shows the physical, social, and accessibility resources
by each parish in downtown and uptown. Downtown parishes
have more physical resources for childhood/ adolescence, for
education and more culture/sports and recreation facilities, as
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TABLE 1 | Human resources and microenvironment accessibility resources.

Characteristics Downtown (n = 85) Uptown (n = 77) All (n = 162) Test (p)†

n % n % n %

Socio-demographic characteristics

Age M (sd) 74.5 (7.0) 74.6 (7.1) 74.6 (7.0)

65–74 48 56.5 44 57.1 92 56.8 0.3 (0.9)

75–84 29 34.1 24 31.2 53 32.7

85+ 8 9.4 9 11.7 17 10.5

Gender (% of women) 40 47.1 48 62.3 88 54.3 3.8 (0.051)

Education M (sd) 5.0 (3.4) 2.9 (1.4) 4.0 (3.0)

0 5 5.9 10 13.0 15 9.3 23.4 (<0.001)

1–3 14 16.5 27 35.1 41 25.3

4–6 49 57.6 40 51.9 40 54.9

7+ 17 57.6 0 0.0 17 10.5

Marital status

Married 41 48.2 35 45.5 76 46.9

Widower 32 37.6 33 42.9 65 40.1

Single/separated/divorced 12 14.1 9 11.7 21 13.0 0.5 (0.8)

Type of occupation

White collar 28 32.9 11 14.3 39 24.1 8.0 (0.018)

Blue collar 44 51.8 48 62.3 92 56.8

Household 13 15.3 18 23.4 31 19.1

Household and Neighborhood

Neighborhood stability∗ M (sd) 61.5 29.5 64.6 33.8 62.9 31.5 0.5 (0.5)

Good household conditions 75 88.2 61 79.2 136 84.0 2.4 (0.1)

Good relationship with neighbors 74 87.1 57 74.0 131 80.9 4.4 (0.035)

Difficulty in outdoor mobility 19 22.4 27 35.1 46 28.4 3.2 (0.1)

Outcomes

Functionality in IADL (Lawton) 12.9 (5.6) 13.5 (6.0) 13.1 (6.0)

Cognitive performance [Mini Mental State Examination (MMSE)] 26.5 (4.0) 24.9 (4.7) 25.7 (4.4)

Depression [Geriatric Depression Scale (GDS)] 7.6 (2.0) 8.6 (2.0) 8.1 (2.1)

*Lifetime lived in the neighborhood (%); †X2 for categorical variables and Kruskal–Wallis for continuous variables.

well as more sports and cultural groups and local/professional
groups.

Concerning accessibility, downtown parishes have a higher
number of Bus Transportation in their territory. Minimum
frequency of bus lines is lower in a downtown and in an uptown
parish. Both dependency and longevity indexes are higher in
downtown parishes.

The hierarchical regression models of functionality (IADL-
Lawton), cognitive performance (MMSE) and depression (GDS)
including a first set of personal characteristics and a second
set of ecological assets (stepwise inclusion) indicated that
37% of the variability in functionality on the IADL-Lawton
is explained by socio-demographic characteristics (age and
marital state), household/neighborhood characteristics (outdoor
mobility) and accessibility (dependency index and longevity
index; Table 3).

Having difficulties in outdoor mobility (p < 0.001) and
living in a parish with a lower dependency index (p < 0.05)
and a higher longevity index (p < 0.01) is related to
a higher score in IADL-Lawton (indicating worse levels
in functionality), after controlling for the effect of socio-
demographic characteristics.

Overall 32% of the variance in the MMSE (number of errors)
is explained by the inclusion of socio-demographic characteristics
(age and education), household and neighborhood characteristics
(outdoor mobility) and accessibility (dependency index). Having
difficulties in outdoor mobility (p < 0.05) and living in a parish
with a lower dependency index (p < 0.05) is related to a higher
number or errors in MMSE, after controlling for the effect of
socio-demographic characteristics.

A total of 18% of the variance in the GDS is explained
by inclusion of socio-demographic characteristics (marital
state) and social resources. After controlling for demographic
characteristics, depression decreases with the number of social
resources (p < 0.05).

Discussion

Considering the aim of this study wemay conclude that cognition
is more determined by sociodemographic characteristics rather
than ecological assets, while variability in functionality is
more linked to ecological assets, namely outdoor mobility and
longevity index. As far as depression is concerned, the availability
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TABLE 2 | Macroenvironmental physical, social, and accessibility resources by parish.

Downtown Uptown

P1 P2 P3 P4 P5

Physical resources

Elder facilities 1 5 1 0 2

Health facilities 2 5 0 1 2

Resources for childhood/adolescence 1 10 2 1 3

Resources for education 6 8 2 4 6

Culture/sports/recreation facilities 4 5 0 0 0

Social resources

Sports/cultural groups 21 39 7 5 13

Health support associations/groups 0 3 0 0 0

Educative associations/groups 0 1 0 0 0

Local/professional groups 6 8 0 0 2

Accessibility

Population (%) 32 (19.8) 53 (32.7) 21 (13.0) 26 (16.0) 30 (18.5)

Public transportation (Bus)

Number 1.8 2.75 1 1 1.25

Minimum frequency (minutes) 30 10 30 10 15

Dependency index 0.28 0.21 0.23 0.16 0.16

Longevity index (%) 8.9 10.4 8.4 6.6 9.8

Physical resources: elders facilities: nursing homes; day care; home care; health facilities: hospitals; health centers; resources for childhood/adolescence: home care
centers, day care centers; resources for education: kindergartens; schools; culture/sports/recreational opportunities: library; museums; recreational centers; civic centers;
associations of retired persons.
Public transportation number: 1 = 1 Bus line for 12 h; dependency index: persons aged 65 or more years/persons aged 15–64 years; longevity index: persons aged 85
or more years/persons aged 65 or more years.

of social resources seems to be themost important ecological asset
for ameliorating depression.

With respect to sociodemographic characteristics, there are
more women in all age groups, and this number increases as
the age group also increases. Illiteracy and lower education
are common, mainly, among older elderly, while medium
and high education (4–10 years) are typical among younger
elderly. The number of widows increases with age, while the
number of married elderly decreases. In relation to occupations,
most elderly were retired including all elderly aged 85 or
older. This way, the sociodemographic profile observed in this
sample meets the profile usually described in gerontological
literature, a predominance of women, married or widowed
persons, retired with no occupation and with low education
(Araújo et al., 2007; Espigares et al., 2008; Torres et al.,
2010).

The capacity to perform BADL, assessed by Barthel Index,
was significantly different among age groups, wherein functional
decline was more marked after 85 years of age. This result
supports literature that presents a significant increase in
dependency for BADL from the fourth age. Santos et al. (2007)
found that the incapacity index, measured by Barthel Index,
increased from 23,6%, between 60 and 69 years, to 35% between
70 and 79 years, and to 47,7% from 80 years. This steepest
functional decline from 85 years old on can be explained,
partially, by the fact that most elderly participants of this
study are inactive. Furthermore, the literature in the field has
shown that the increase of dependency in BADL with age
stems from physiological changes and pathologies typical of

the aging process (Murtagh and Hubert, 2004; Torres et al.,
2010).

In our study, we found significant differences in functionality
to IADL, measured by Lawton Index, among age groups.
Specifically, there was a more marked decline from 80 years,
being more expressive after 85 years old. This data matches
those presented in literature which associates the increase in
dependency to the increase in age and which shows that the
functional decline in IADL is previous to the functional decline
in BADL. So, relatively to IADL measured by Lawton Index,
Torres et al. (2010) found statistically significant differences
according to age group, wherein the elderly with more than
77 years old were more dependent than those with less
than 70 years. In the same direction, Costa et al. (2006)
and Nakatani et al. (2009) found that, although most elderly
participants in their study were independent in BADL, most
of them also presented some dependence in IADL. Likewise
Nunes et al. (2010) observed that while the functional decline
in BADL occurred, mainly, in elderly aged from 80, the
functional decline in IADL occurred in elderly aged from
70.

Even in relation to functionality in IADL, the regression
analysis showed the 15% of variability is explained by
sociodemographic characteristics. Other studies also found that
advanced age and lower education are independent factors
related to functional dependency (Formiga et al., 2007; Espigares
et al., 2008). However, in our study, when the ecological assets
were included in the regression analysis, we found that along with
sociodemographic characteristics, outdoor mobility explains 32%
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TABLE 3 | Multiple regression models∗ for functionality, cognitive
performance, and depression including micro and macro environmental
resources.

Characteristics Functionality Cognition Depression

Socio-demographic characteristics

Age (years) 0.20a 0.04b 0.03

Male vs. Female 0.94 −0.25 −0.28

Education (years) 0.76 −0.07c 0.01

Married vs. others −2.45b −0.27 −0.95c

White collar vs. others −0.30 −0.33 −0.67

R2 0.15 0.26 0.14

Household and neighborhood

Outdoor mobility (difficult vs.
others)

4.73a 0.42c

Household conditions (good vs.
others)

Neighbors relation (good vs.
others)

Neighborhood stability∗∗

R2 0.32 0.30

Physical and social resources

Physical

Social −0.02c

R2 0.18

Accessibility

Public transport net (number)

Dependency index −25.1c −4.50c

Longevity index 0.77b

R2 0.37 0.32

*Setwise regression models: first block – human resources (all variables enter the
model); variables in the next three blocks entered the model using a stepwise
procedure; R2: coefficient of determination; **Lifetime lived in the same house (%);
ap < 0.001, bp < 0.01, cp < 0.05; physical and social resources: sum of values in
Table 2 .

of the functionality in IADL variability, and when the longevity
index is included, this model increases the explanation to 37%.
These results suggest that ecological assets should be considered
both in the assessment and intervention programs that aim to
prevent functional decline.

In what concerns cognition, measured the MMSE, we found
statistically significant differences according to age. Specifically,
cognitive decline is higher among those participants who
are 80 years or older, being more expressive after 85 years.
This result fits with several studies that show that there is
a general cognitive decline with age, even though age is not
the referred as the main factor (Hooren et al., 2007; Bourne
et al., 2010; Martínez-Vidal et al., 2011; Oliveira et al., 2011).
This cognitive decline can be explained, to a certain point,
by the high rate of illiteracy and of lower education in the
elderly aged 85 or more, and also by the high number of
retired and inactive elderly within this age group. Therefore,
the literature has shown, the higher the education level the
better the cognitive functioning. This way, Hooren et al.
(2007) found that people with higher education had a better
cognitive performance, suggesting that this may be due to
having greater reserve capacity. Also Bosma et al. (2003) showed

that lower education and little cognitively stimulating jobs
contributed to a higher cognitive decline. Beyond education
and activity, other variables have been associated with cognitive
functioning. Specifically, elderly receiving more social support
(Bourne et al., 2010), with larger social networks (Holtzman
et al., 2004; Green et al., 2008) and married (van Gelder
et al., 2006; Karlamangla et al., 2009) had lower cognitive
decline. In this study, beyond the 26% of variability in cognitive
performance explained by age and education, household and
neighborhood indicators, namely outdoor mobility increases
the explained variability to 30%, and accessibility indicators
provide a further increase to 32%. Again, ecological assets
seem to play an important role in cognitive functioning and
so they should be included in planned proactive actions
for community dwellers.

Concerning depression, there were no significant differences
according to age, which is congruent with the literature
in the field (Copeland et al., 2004). However, there are
higher depression rates from 80 years of age on, which
are congruent with the literature showing an increasing
trend in depression with age (Beekman et al., 2002; Oliveira
et al., 2011). This increase may be related, in this study,
to the functional and cognitive decline and to a lesser
availability of social resources, diminishing the opportunity
for social interaction. Moreover, in the studies of Lenze
et al. (2005) and Nunes et al. (2010), depression was a risk
factor for incapacity and dependency. Other studies have
reported an association with other variables, such as being
female (Copeland et al., 2004; McCusker et al., 2005; Tsai
et al., 2005; Weele et al., 2009; Oliveira et al., 2011; Seby
et al., 2011), low education and socio-economic resources
(Tsai et al., 2005; Akyol et al., 2010; Engmann, 2011), living
alone (Tsai et al., 2005; Oliveira et al., 2011; Seby et al.,
2011), low emotional support (Koizumi et al., 2005), and
suffering physical diseases (Oliveira et al., 2011). In the present
study, the sociodemographic variables, namely marital status,
explain 14% of the variability in depression. However, when
the ecological assets are included in the regression analysis,
namely social resources the variability explained increases to
18%, suggesting that as the number of leisure opportunities
increases depression decreases. These results are relevant
because they show that ecological assets, specifically the leisure
opportunities, should be integrated in proactive interventions in
this field.

Alongside with works of Lerner (Theokas and Lerner,
2006; Urban et al., 2009) regarding the extent of a youth
positive development associated with ecological assets, this
is the first study showing that besides the acknowledged
contribution of sociodemographic variables for aging
outcomes, neighborhood ecological assets may have important
contributions for ameliorating outcomes such as IADL,
cognitive performance and depression in community dwelling
old people. Considering the aim of this study we may
conclude that cognition has a stronger association with
sociodemographic characteristics rather than with ecological
assets, while variability in functionality is more linked to
ecological assets, namely outdoor mobility and longevity index.
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As far as depression is concerned, the availability of social
resources seems to be the most important ecological asset
for ameliorating depression. Aging policies and practices
should account for these aspects and be ecologically
embedded.
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