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Resumo 

 

 

 O papel do pai tem vindo a ser cada vez mais abrangente, sendo a função do mesmo 

um construto progressivamente mais multidimensional. Para além disso, o pai tem sido 

assumido como uma figura de vinculação muito significativa influenciando, por 

consequência, a forma como os filhos e as filhas se relacionam com os seus próprios 

parceiros/as. Diversos estudos foram realizados para explorar estes conceitos e a sua relação, 

assim como, outras investigações incidiram sobre o impacto da ausência paterna. Contudo, 

o conceito de ausência paterna tem sido baseado em casos como o divórcio ou a morte, mas, 

na verdade, existem outros motivos que levam à ausência física de um pai, como é o caso 

das situações de emigração.  

 Por esse motivo, este trabalho envolveu 57 pessoas adultas, filhos e filhas de pais 

emigrantes, e teve por objetivo nuclear explorar a perceção retrospetiva do envolvimento do 

pai e da vinculação adulta em pessoas que vivenciaram a situação de emigração paterna. 

Para além da correlação entre estas duas variáveis fundamentais, procurou-se analisar de que 

forma é que poderiam ser influenciados pelo tempo de emigração, pela fase 

desenvolvimental, pela idade do/a filho/a aquando da emigração paterna, pela frequência de 

visitas presenciais e pela comunicação à distância. Na perceção retrospetiva do 

envolvimento paterno foi ainda abordada a influência da simultânea emigração materna, nos 

casos em que isso se sucedeu.  

Os pais emigrados foram caracterizados pelos/as filhos/as como pais envolvidos, 

sobretudo, no Sustento e na Orientação moral. Para além disso, estes filhos apresentam 

maiores níveis de Proximidade e de Confiança com os seus parceiros/as do que de 

Ansiedade. Foram, ainda, verificadas correlações entre a perceção retrospetiva do 

envolvimento paterno e a vinculação adulta. Para além disso, ambos são influenciados pelo 

tempo de emigração, mas apenas a perceção do envolvimento paterno é influenciada pela 

comunicação existente entre pai e filho à distância e pela simultânea emigração materna. 

Pelo contrário, os resultados não confirmam a influência da fase desenvolvimental, da idade 

do filho aquando da emigração paterna e da frequência com que se veem presencialmente, 

quer na perceção retrospetiva do envolvimento paterno, quer na vinculação adulta.  

Estes resultados foram discutidos à luz de outros estudos. Uma replicação deste 

estudo deve ser realizada para ultrapassar as limitações que este apresenta.  
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Abstract 

 

The role of the father has become more and more comprehensive and its function is 

an increasingly multidimensional construct. In addition, fathers have been assumed to be 

very significant attachment figures, influencing, consequently, how sons and daughters 

relate to their own partners. Several studies have been conducted to explore these concepts 

and their relationship, as well as other research have focused on the impact of paternal 

absence. However, the concept of paternal absence has been based on cases such as divorce 

or death, but in fact, there are other reasons that lead to the physical absence of a father, such 

as situations of emigration.  

 For this reason, this work involved 57 adult persons, sons and daughters of emigrant 

fathers, and its core objective was to explore the retrospective perception of father 

involvement and adult attachment in persons who experienced paternal emigration. Beyond 

the correlation between these two key variables, we sought to analyze how they could be 

influenced by the time of emigration, the developmental stage, the child's age at the time of 

paternal emigration, the frequency of face-to-face visits and distance communication. In the 

retrospective perception of paternal involvement, the influence of the simultaneous maternal 

emigration was also addressed, in cases where this occurred.  

Emigrated fathers were characterized by the children as fathers involved, mainly, in 

sustenance and moral guidance. Furthermore, these children show higher levels of closeness 

and trust with their partners than of anxiety. Correlations were also found between the 

retrospective perception of paternal involvement and adult attachment. In addition, both are 

influenced by the time of emigration, but only the perception of paternal involvement is 

influenced by the communication between father and child over distance and the 

simultaneous maternal emigration. In contrast, the results do not confirm the influence of 

the developmental stage, the age of the child at the time of paternal emigration, and the 

frequency with which they see each other face-to-face, either on the retrospective perception 

of paternal involvement or on adult attachment.  

These results were discussed on the basis of other studies. A replication of this study 

should be conducted to overcome its limitations.  
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Résumé 

 

 

Le rôle du père est devenu de plus en plus global et son concept progressivement plus 

multidimensionnelle. De plus, le père a été considéré comme une figure de liaison 

importante, influençant par conséquent les relations interpersonnelles entre leurs fils et leurs 

filles en rapport avec leurs partenaires. Plusieurs études ont été réalisées pour explorer ces 

concepts et leur relation, ainsi que d’autres enquêtes axées, celles-ci sur l’impact de 

l’absence paternelle. Cependant, le concept d’absence d’un père a été essentiellement basé 

sur des cas tels que le divorce ou le décès. Il existe, cependant, d’autres raisons conduisant 

à l’absence physique d’un père tel que l’émigration.  

Pour cette raison, cet étude a incorporé 57 adultes, tous fils et filles de pères émigrés, 

et son objectif principal a été d’explorer la perception rétrospective de l’implication 

paternelle et de l’attachement adulte chez les personnes ayant vécu cette situation. Outre la 

corrélation entre ces deux variables fondamentales, il a également été tenté d’analyser 

comment celles-ci peuvent être impactées par le moment de l’émigration, le stade de 

développement, l’âge de l’enfant au moment de l’émigration ainsi que la fréquence des 

visites face à face et de leur communication en distanciel. Dans la perception rétrospective 

de l’implication paternelle, l’influence de l’émigration maternelle simultanée a également 

été abordées, dans les cas où cela s’est produit.  

Les pères émigrés ont été décrits par les enfants comme des parents impliqués, avant 

tout dans le domaine financier et dans l’orientation morale. De plus, ces enfants ont des 

niveaux plus élevés de proximité et de confiance avec leurs partenaires que d’atteinte 

anxieuse. Des corrélations ont également été trouvées entre la perception rétrospective de 

l’implication paternelle et l’attachement adulte. Il a également été vérifié, que ces deux 

facteurs sont influencés par le moment de l’émigration, mais seule la perception de 

l’implication paternelle est influencée par la communication entre père et fils à distance et 

par l’émigration maternelle simultanée. Au contraire, les résultats ne confirment pas 

d’influence du stade de développement, de l’âge de l’enfant au moment de l’émigration 

paternelle et de la fréquence à laquelle ils se voient personnellement, que ce soit dans la 

perception rétrospective de l’implication paternelle ou dans l’attachement adulte.  

Ces résultats ont été discutés à la lumière d’autres travails de receherche. Une 

réplication de cette étude devrait être réalisée pour dépasser ses limites.
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Introdução 

 

 

1. A emigração 

 

1.1.A emigração nos anos 60 a 90 

Durante as décadas de 60 a 80, Portugal sofreu algumas reestruturações sociais, 

devido ao acentuado fluxo emigratório experienciado no nosso país. Algumas das suas 

causas prendem-se com o regime ditatorial implantado em Portugal, a pobreza e as 

dificuldades de emprego na zona rural, obrigando muitos portugueses a procurar melhores 

condições de vida na Europa, Venezuela, África do Sul, E.U.A e no Brasil, assim como nas 

antigas províncias do ultramar, entre outros (Santos, 2004) 

É de salientar que o movimento transatlântico que se fez sentir nos anos 50, 

especialmente para o Brasil e América, foi substituído pela emigração intraeuropeia. A partir 

do ano de 1963 as saídas para França ultrapassam as saídas registadas para o Brasil. Rocha-

Trindade (1982), citado em Santos (2004), aponta algumas razões para esta nova corrente 

migratória: a proximidade geográfica, a facilidade em atravessar as fronteiras, normalmente 

através da região dos Pirenéus e, finalmente, a possibilidade de manter contacto direto com 

os emigrantes que regressam de férias a Portugal. 

 Contudo, desde a décadas de 50 que o plano de reconstrução da Europa após a 

segunda guerra mundial exigia mão-de-obra vinda de todas as partes, o que constitui mais 

uma causa para a migração intraeuropeia. Por outro lado, o desenvolvimento económico dos 

países desenvolvidos do norte e centro da Europa e a consequente abertura do mercado de 

trabalho apela os emigrantes a se deslocarem nomeadamente para França, Luxemburgo e 

Alemanha (Santos, 2004). 

 Nos anos 60, muitos portugueses emigram devido a políticas de compensação face a 

emigrantes residentes na europa e nos E.U.A. O Estado português, consciente das condições 

em que vivem os emigrantes nos países anfitriões e das correntes massivas migratórias rumo 

à Europa, consolida alguns acordos de emigração, nomeadamente com a Holanda (1969) e 

França (1963), (Santos, 2004).  

 A década de 70 foi marcada pela crise económica e consequente diminuição de 

procura de mão-de-obra pelos países industrializados da Europa, surgindo novas políticas de 

imigração mais restritivas. Paralelamente, o período de descolonização provocou novas 

vagas migratórias, com o regresso de 700 000 portugueses residentes nas ex-colónias. 
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Dentro desta conjuntura, e com o intuito de apoiar as comunidades de portugueses no 

estrangeiro (visando a inserção profissional e social dos emigrantes, assim como a promoção 

cultural do nosso país), o Governo Português desenvolve acordos bilaterais com países de 

maior fluxo emigratório português, como é o caso da França (1977) ou do Luxemburgo 

(1977, 1978, 1982), (Santos, 2004). 

 Entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80, Portugal assiste à diminuição do 

fluxo migratório, em virtude das políticas de barreira à emigração dos países anfitriões e da 

situação económica. Neste período registam-se somente 30 000 saídas anuais (Baganha e 

Peixoto, 1997, citado em Santos, 2004). Ao mesmo tempo, a diminuição do volume de saídas 

reflete as mudanças no processo migratório, pois muitos dos portugueses que emigram 

fazem-no devido ao reagrupamento familiar e não tanto pela questão de trabalho (Santos, 

2004).  

 Portugal adotou desde o século XIX até meados do século XX uma política 

governamental de trajeto de ida, alcançando uma posição intermédia na segunda metade dos 

anos 70, para desembocar numa política de ciclo fechado no início dos nos 80 (Rocha-

Trindade, 1982, citado em Santos, 2004). No primeiro caso, o Governo confina a sua ação 

ao controle e defesa dos emigrantes durante o trajeto migratório, ou seja, relativamente ao 

recrutamento da mão-de-obra e fiscalização de fronteiras. No segundo caso, existe uma 

preocupação com a proteção dos direitos sociais dos emigrantes, que se torna, finalmente, 

subjacente a todas as fases do ciclo migratório, desde a partida, estadia e ao processo de 

integração do estrangeiro do emigrante, e eventual retorno ao país de origem (Santos, 2004).  

Tanto a emigração como a imigração cresceram de forma continuada a partir dos 

anos 80, a segunda mais do que a primeira, em particular desde a adesão de Portugal à então 

Comunidade Económica Europeia, em 1986 (Pires et al., 2020). Segundo estes autores, este 

crescimento foi de início lento e dirigido tanto para novos destinos como para os destinos 

europeus da fase anterior: a Suíça, logo desde 1979, a Alemanha, nos anos da reconstrução 

que se seguiram à queda do Muro de Berlim, com um pico em 1996 e, já no século XXI, a 

Espanha primeiro, a França e o Reino Unido num segundo momento. 

 

1.2. A emigração no século XXI 

Globalmente, a nova configuração dos destinos da emigração fez-se, pois, a par de 

um incremento desta no século XXI. A integração na Zona Euro é, nesta fase, a que podemos 

chamar a “quarta vaga da emigração portuguesa” (Pereira e Azevedo, 2019, citado em Pires 

et al., 2020), o acontecimento decisivo para a iniciação do novo ciclo de crescimento da 
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emigração. De facto, a estagnação económica em Portugal que se seguiu à entrada no Euro, 

bem como a consequente pressão depressiva sobre o investimento público (Lourtie, 2011, 

citado em Pires et al., 2020) explicam o aumento da emigração, até 2008, pelos efeitos que 

teve no mercado de trabalho. A existência de uma correlação forte entre as dinâmicas do 

mercado de trabalho e as da emigração portuguesa é facilmente comprovável. Ao longo do 

século XXI, a evolução da emigração esteve negativamente correlacionada com a taxa de 

emprego e positivamente correlacionada com a taxa de desemprego. As mesmas dinâmicas 

do mercado de trabalho que favoreceram a emigração dificultaram a imigração. A simetria 

foi quase perfeita, diminuindo a imigração à medida que a taxa de desemprego crescia e 

aumentando quando subia a taxa de emprego (Pires, 2019, citado em Pires et al., 2020). 

Importa explicar sumariamente a relação forte entre migrações e mercado de trabalho. Esta 

relação não se deve necessariamente a um predomínio das razões económicas nas decisões 

de migrar. A relação das migrações com as dinâmicas do mercado de trabalho é mais forte 

do que a relação das migrações com outras variáveis económicas porque a disponibilidade 

de emprego permite viabilizar todas as razões para migrar, sejam elas sociais, culturais ou 

mesmo políticas, não apenas as económicas. No final do processo de decisão, o potencial 

migrante tem sempre que assegurar as condições materiais de vida necessárias para 

concretizar as aspirações e projetos que associa à migração. Para a maioria das pessoas tal 

passa por ter um emprego (Pires et al., 2020).  

A partir de 2010, predominaram os efeitos da segunda fase da crise, agora assimétrica 

em vez de global. Crise e políticas de resposta à crise, de orientação austeritária, fizeram 

aumentar muito as saídas, uma vez mais pela combinação entre deterioração das condições 

de vida (a crise) e perceção de ausência de voz na resposta a esta deterioração (as políticas). 

Sendo agora a crise assimétrica, ou seja, abrangendo apenas países localizados sobretudo na 

periferia sul da Europa, havia destinos possíveis para a emigração, a norte, redes que a 

facilitavam e, inclusive, intervenções ativas de recrutamento a partir dos destinos possíveis. 

Assim, entre 2010 e 2013, ocorreu o crescimento mais elevado da emigração portuguesa 

desde os anos 60/70 do século XX. Em 2013, o novo ciclo emigratório atingiu o seu ponto 

culminante, com cerca de 120 mil saídas num único ano (Pires et al., 2020). 

Os dados disponíveis permitem distinguir três conjuntos de destinos, em função dos 

diferentes perfis demográficos das populações portuguesas aí emigradas: países com 

populações portuguesas emigradas numerosas mas envelhecidas e em declínio devido à 

redução continuada dos fluxos com origem em Portugal desde os anos 60, que não voltaram 

a crescer, sendo hoje insuficientes para compensar a mortalidade e movimentos de retorno e 
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de reemigração (em particular no continente americano, casos do Brasil, Venezuela, EUA e 

Canadá); países com populações portuguesas emigradas numerosas e envelhecidas, mas em 

crescimento, para os quais ocorreu uma retoma mais intensa da emigração no século XXI 

que foi suficiente para inverter as tendências recessivas anteriores, mas não para compensar 

o seu envelhecimento (França, Alemanha e Luxemburgo); e países com populações 

portuguesas emigradas jovens e em crescimento, que se tornaram novos destinos importantes 

da emigração portuguesa no pós-1974, mas com trajetórias, desde então, muito diversas 

(Suíça, Espanha e Reino Unido). Ou seja, os antigos destinos intercontinentais da emigração 

portuguesa estão em declínio acentuado enquanto os situados na Europa estão em 

revitalização ainda que em escala menos vasta do que no passado. O crescimento da 

emigração neste século resultou, portanto, da emergência de novos destinos no espaço 

europeu. E a emergência de novos destinos significou, também, a emergência de novos tipos 

de emigração (Pires et al., 2020).  

Com base nos dados fornecidos pela PORDATA quanto ao tipo, idade e sexo, desde 

os anos 1960 a 2020, é possível verificar que, desde 2000, a emigração é maioritariamente 

temporária com uma prevalência nos indivíduos cuja idade varia entre 20 a 24 anos. Já a 

emigração permanente tem vindo a diminuir, sendo esta feita maioritariamente por 

indivíduos entre os 20 e 29 anos de idade. É ainda de realçar que, tanto na emigração 

temporária como na emigração permanente prevalecem os indivíduos do sexo masculino.   

Segundo o relatório estatístico de 2020 sobre a emigração, os destinos onde se 

registaram entradas de mais de cinco mil portugueses, no último ano para o qual há 

informação estatística, são todos europeus. À cabeça destes destinos mantém-se destacado o 

Reino Unido, país no qual entraram, em 2019, mais de vinte mil portugueses. Segue-se a 

Espanha que, nos últimos anos, tem vindo a recuperar a sua posição como um dos mais 

importantes destinos da emigração portuguesa no século XXI. Em sentido contrário tem sido 

a evolução de outros destinos europeus tradicionais da emigração portuguesa neste século, 

hoje com entradas anuais de um número de emigrantes portugueses superior a cinco mil, 

mas inferior a dez mil: Suíça – que continua a ser, apesar de novamente com valores 

inferiores aos registados no ano anterior, o segundo país do mundo onde residem mais 

emigrantes portugueses, em número superior a 210 mil; França – que continua a ser o país 

do mundo com maior número de portugueses emigrados; e Alemanha.  

 

2. Envolvimento Paterno  
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De acordo com Amato e Gilbreth (1999), o envolvimento paterno contribui para o 

desenvolvimento e bem-estar de crianças, adolescentes e adultos, e para a promoção do 

desenvolvimento psicossocial do próprio pai. Apesar disto, este crescimento ainda não é 

grande em termos absoluto, sendo que os pais ainda estão distantes de uma paridade com as 

mães (Pleck, 1997), mas o autor evidenciou um claro crescimento em termos de interação e 

acessibilidade paternas, especialmente a partir da década de 70.  

Autorrelatos acerca da saúde geral dos filhos (Salonna et al., 2012) e sobre a 

qualidade da relação pai-filho durante as refeições, quando o pai o alimentava (Cerniglia et 

al., 2014) permitiram concluir que quando o envolvimento paterno era classificado como 

“alto”, este tinha um efeito positivo sobre o desenvolvimento dos filhos do sexo masculino 

nas seguintes áreas: locomotora, social, fala, audição e coordenação motora.  

Por outro lado, Bronte-Tinkew e colaboradores (2006), Cia e Barham (2009), Cia e 

colaboradores (2010), Formoso e colaboradores (2007), Freeze e colaboradores (2014) e 

Ramchandani e colaboradores (2013), verificaram que quanto menor for o envolvimento 

paterno, maior a probabilidade de ocorrência ou frequência de algumas dificuldades por 

parte do filho, como problemas de saúde mental (como a depressão), comportamentos 

externalizantes, comportamentos internalizantes ou hiperatividade. Neste sentido, crianças 

com pais autoritários, ou seja, pais com uma menor qualidade de envolvimento, apresentam 

piores resultados em medidas de depressão, ansiedade, sintomas físicos, funcionamento 

social e bem-estar psicológico (Uji et al., 2014). Para além disso, o baixo envolvimento 

paterno também está associado com indicadores de menor desempenho académico e 

autoconceito do filho (Cia et al. 2012). 

Diversos estudos permitiram verificar que pais não-residentes têm tendência a 

tornarem-se, com o passar do tempo, desapegados dos seus filhos, dando nenhum ou um 

mínimo de apoio financeiro e visitando-os com pouca frequência (Mott, 1990; Nord e Zill, 

1997; Seltzer, 1991). Desta forma, os estudos iniciais sobre o envolvimento paterno 

focavam-se essencialmente na presença/ausência física no ambiente familiar. No entanto, é 

importante enfatizar que, no conjunto destes estudos, a avaliação do impacto da presença vs 

ausência física do pai na vida do filho baseou-se maioritariamente em casos de pais não-

residentes – que, segundo McKenry e colaboradores (1996) e Seltzer (1991) são pais que 

não residem com os seus filhos devido ao aumento dos índices de divórcios e de nascimento 

fora do casamento ou de relações instáveis. 

Dentre as investigações a respeito das mudanças relativas à paternidade e da ausência 

paterna, bem como dos seus efeitos sobre os filhos, muitas foram realizadas através da 
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observação e descrição dos comportamentos dos pais com as crianças (Parke, 1996). É daí 

que surge o conceito de envolvimento paterno em que Lamb e colaboradores (1985) 

sugeriram três aspetos de avaliação do envolvimento paterno: interação – que se refere ao 

contacto direto com o filho, em cuidados e atividades partilhadas; acessibilidade – que diz 

respeito à presença ou disponibilidade para a criança, possibilitando a ocorrência de 

interações; e a responsabilidade – que concerne o papel que o pai exerce garantindo cuidados 

e recursos para a criança, providenciando, por exemplo, a contratação de uma ama, a 

marcação de uma consulta com o pediatra ou a compra de roupas e alimentos.  

 

2.1. O papel e funções do Pai 

O estudo do envolvimento paterno tem vindo cada vez mais a ser alvo de interesse, 

sobretudo nas últimas décadas (Volker, 2014). Tradicionalmente, o pai era visto como uma 

pessoa distante dos filhos, responsável apenas pelo sustento económico da família, 

desempenhando um papel reduzido e indireto no que toca ao desenvolvimento infantil. No 

entanto, essa caracterização é cada vez menos aceite na nossa sociedade. Nos dias de hoje, 

apresenta um papel ativo nos cuidados e criação dos filhos, sendo o exercício deste papel 

importante tanto para o pai como para a criança.  

Esta mudança de um pai restrito ao papel financeiro para um pai mais presente deveu-

se, em grande parte, às transformações sociais que têm vindo a ocorrer nas relações 

homem/mulher que têm sido incorporadas às representações sociais da paternidade, 

apontando para uma divisão de tarefas mais igualitárias (Jablonski, 1998; Trindade, 2013; 

Trindade et al., 1997). 

Lamb (1997), é um dos principais a recusar a crença de que o pai desempenha um 

único papel na família, mas não é o único. Tem havido cada vez mais pesquisadores, teóricos 

e profissionais que defendem que os pais podem ter uma variedade de papeis e funções, 

como companheiros, cuidadores, protetores, modelos, professores, entre outros. Ao 

adquirirem vários papeis e funções, os pais estão a expandir cada vez mais a definição de 

paternidade uma vez que, hoje em dia, ela abrange um grande número de atividades 

tipicamente vistas como componentes da maternidade.  

Tal como referido anteriormente, inicialmente, os estudos sobre este tema focavam-

se sobretudo na presença ou não presença física do pai no ambiente familiar (Cia, 2009), 

comparando indicadores de desenvolvimento infantil de crianças em ambas as situações, 

como foi o caso de Broger e Zeni (2011) que verificaram que pais casados apresentam um 

melhor envolvimento com os seus filhos, em comparação com aqueles que não coabitavam 
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com estes, e de Warpechowski e Mosmann (2012) que, em relação aos pais divorciados, 

verificaram que estes pais relataram um desejo de maior participação na vida dos filhos. No 

entanto, a partir da década de 90, novos conceitos começaram a emergir, como o conceito 

de acessibilidade e responsabilidade (Lamb, 1997; Pleck, 2010). Assim, enquanto que, até 

aqui, o foco incidia apenas nas interações “face a face” entre pai e filho, atualmente, essa 

interação associada aos novos conceitos torna o envolvimento paterno entendido como 

sendo um construto multidimensional, abrangendo um conjunto de habilidades e dimensões 

afetivas, cognitivas e éticas e envolvendo, então, componentes comportamentais não só 

diretos, como a disciplina e a supervisão (Escribano et al., 2013)  e as tarefas escolares 

(Finley e Schwartz, 2004), mas também indiretos (Pleck, 2007), como promover sustento 

para a família (Finley e Schwartz, 2004). Portanto, observa-se uma recente evolução nos 

estilos de concetualização do envolvimento paterno. 

Segundo Piccinini e colaboradores (2004), o envolvimento do pai com o filho inicia 

no período gestacional, sendo que quanto mais intenso for o envolvimento emocional do pai 

durante o período de gestação (Habib & Lancaster, 2010) e quanto maior for o envolvimento 

prático do pai no momento do nascimento do filho (Brandão & Figueiredo, 2012; Murray et 

al., 2012), maior será a probabilidade do pai se envolver em atividades paternas no início da 

vida do seu filho. 

Assim, segundo Thompson e Laible (1999), para a maioria dos indivíduos, a 

Parentalidade envolve uma série de responsabilidades essenciais para com os filhos, tais 

como: garantir a satisfação das necessidades económicas e materiais, oferecer orientação e 

instrução, exercer autoridade e partilhar experiências do dia-a-dia.  

 

2.2. Representações internas do envolvimento paterno  

Alguns investigadores têm utilizado o modelo triádico do envolvimento paterno para 

realizarem os seus estudos. (Lima et al., 2011), por exemplo, dizem reconhecer-se alguma 

mudança e uma progressiva maior assunção de responsabilidades paternas em dimensões 

relativas aos cuidados, ao apoio emocional e à estimulação das crianças (nas quais o pai 

tradicionalmente não se envolvia). Estes investigadores verificaram que é na dimensão 

Cuidado e Interesse (a qual, relaciona a responsabilidade do pai pelos cuidados básicos, 

atividades e dia-a-dia do filho) que a criança considera que o pai assume mais 

responsabilidade. Para além disso, o pai também continua a desempenhar um papel relevante 

na dimensão autoridade e disciplina, em particular para com os filhos (Lima et al., 2011), 

indo ao encontro da relevância e atualidade enfatizada por Andrews e colaboradores (2004), 
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citados em Lima e colaboradores (2011) no que toca aos aspetos que caracterizam um papel 

mais tradicional do envolvimento paterno, como a proteção, a disciplina ou a orientação 

ética e moral. 

Outro elemento que merece destaque diz respeito ao facto das crianças considerarem 

que o pai assume muito menos responsabilidade na dimensão Escola do que a mãe, 

assumindo apenas “algumas vezes” responsabilidades a respeito das atividades relacionadas 

com este microssistema. Na realidade, diversas investigações no campo da Psicologia da 

Educação têm evidenciado que a participação do pai nas atividades escolares (nem que seja 

a mera presença nas reuniões da escola) é manifestamente pouco frequente (Lima et al., 

2011). 

Por fim, um estudo realizado por Soares (2013), sobre a ausência paterna devido à 

emigração, mostrou que, na fase da infância, a maioria dos participantes tinha uma imagem 

idealizada do pai. Uma figura associada aos momentos de férias onde todos se divertiam 

fazia do pai uma figura maravilha que, normalmente vinha acompanhada de presentes 

significativos para toda a família. Para além disso era um ídolo para os filhos, pois estes 

foram sempre incentivados a reconhecer as qualidades do pai que se sacrifica para dar uma 

qualidade de vida acima da média. Desta forma viam-no como uma pessoa lutadora, tendo 

um dos participantes seguido a sua profissão. Para além disso, a autora verificou que, quando 

o pai emigrado tenta exercer autoridade, os filhos tendem a assustarem-se pois não é comum 

o pai responsabilizá-los, mas protegê-los e ser indiferente a determinados comportamentos. 

 

3. Vinculação  

 

A vinculação pode ser definida como a relação privilegiada que a criança estabelece 

com a figura materna (ou um substituto) e desenvolve-se de acordo com uma capacidade de 

procura de relação, pela criança, e da capacidade de resposta relacional adequada pelo 

cuidador principal (Matos, 2005) e resulta de um desejo biologicamente determinado de 

proximidade (Bowlby, 1969). Para Ainsworth (citada por Bowlby, 1969), o comportamento 

de vinculação proporciona uma vantagem adaptativa, uma vez que a relação de uma criança 

com a mãe aumenta a proximidade com um adulto, o que por sua vez favorece a 

probabilidade de proteção e sobrevivência. Assim, os teóricos da vinculação postularam-na 

como um sistema comportamental interno envolvido em proteger as crianças do perigo e em 

maximizar uma exploração segura, através de uma regulação de proximidade com um 

cuidador (Hazan & Zeifman, 1994).  
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Bowlby referiu que as crianças têm mais do que uma figura à qual se podem vincular 

e para as quais direcionam os comportamentos de vinculação, embora estas figuras não 

sejam tratadas da mesma maneira. Ainsworth (cit. por Bowlby, 1969), no seu estudo com 

crianças no Uganda observou que elas tendem a focar a maioria dos seus comportamentos 

de vinculação numa pessoa especial, sendo as várias figuras de vinculação estruturadas 

segundo uma ordem hierárquica. 

 

3.1. A importância do Pai como figura de vinculação 

 De acordo com Ainsworth (cit. por Bowlby, 1969), que observou crianças escocesas, 

a mãe é quase sempre a principal figura de vinculação escolhida pelas crianças. Todavia, nas 

últimas décadas houve uma tentativa para contrariar esta última tendência, assistindo-se a 

um aumento da investigação incorporando a relação com o pai, bem como a sua importância 

no desenvolvimento psicossocial dos seus filhos, que podem estes também desempenhar um 

papel mais específico e direto com os seus filhos, sendo também capazes de fornecer um 

cuidado sensível e responsivo às suas crianças (e.g., Paquette, 2004; Verschueren & 

Marcoen, 2005; Tamis-LeMonda, 2004).  

Paquette (2004), considera que a função do pai inclui abrir a criança ao mundo. Esta 

função, que constitui parte integrante da teoria psicanalítica, postula que o pai surge como 

um elemento que permite à criança sair da relação fusional que até então mantém com a 

mãe. Esta função do pai, que medeia a transição da criança de uma relação fusional e diádica 

para uma relação triádica, assume uma grande importância à luz do mundo social complexo 

dos seres humanos, e das numerosas lições que a criança deve aprender com o intuito de se 

adaptar ao seu ambiente. Esta separação entre a mãe e a criança, mediada pela figura paterna, 

constitui uma função fundamental na promoção do desenvolvimento emocional das crianças 

(Paquette, 2004).  

Lamb e colaboradores (1983) verificaram que os pais e as mães se comportam de 

formas caracteristicamente diferentes, apesar do envolvimento de ambos no cuidado das 

crianças. Segundo estes autores, os pais interagem mais frequentemente para brincar, 

realizando diversões mais vigorosas e estimulantes, como jogos pouco convencionais, 

realizando brincadeiras mais breves na sua duração e mais fisicamente envolventes, não 

mediadas por um brinquedo. Também Paquette (2004) defende que os pais são mais físicos 

do que as mães nas interações que desenvolvem com os seus filhos, referindo que as 

brincadeiras normalmente desempenhadas pelos pais incluem formas bem conhecidas que 
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envolvem contacto físico, como balançar a criança nos joelhos, brincar ao “cavalo”, fazer 

cócegas, entre outros.  

Para além disso, Frascarolo (2004) constatou que os pais requerem mais 

frequentemente clarificações, usam mais interrogações não específicas e incentivam as 

crianças a atingirem por elas mesmas elevados níveis de sucesso. Bornstein (1984), num 

estudo com famílias mexicanas, observou que os pais apresentavam interacções mais 

cooperativas e participativas, fornecendo mais informação, explicações e instruções nas 

atividades que mantinham com os seus filhos.  

Apesar das diferentes interacções mantidas com os dois progenitores, existe um 

grande consenso que as crianças formam relações de vinculação com ambos os pais, embora 

antes dos 2 anos a mãe constitua o alvo predileto de interação da criança (Clarke-Stewart, 

1978).  

Assim, existem diferenças essenciais que as crianças experimentam na sua relação 

com o pai, quando comparado com a mãe, sendo que uma dessas diferenças constitui o que 

Paquette (2004) denominou como relação de ativação para designar o vínculo que possibilita 

a criança abrir-se ao mundo. De acordo com este autor, ao invés da vinculação com a mãe, 

que permite a criança ser acalmada, a relação de activação com o pai satisfaz a necessidade 

da criança de ser estimulada, de passar limites e aprender a enfrentar desafios em contextos 

onde a criança está protegida de potenciais perigos. A teoria de vinculação postula a 

vinculação e a exploração como dois sistemas complementares, sendo que a criança 

necessita tanto de receber cuidado dos adultos, como necessita de ser estimulada e excitada. 

De acordo com Bowlby (1969), existem duas variáveis que influenciam a capacidade ulterior 

do indivíduo para construir laços afetivos, que constituem, respetivamente, o grau em que 

os pais de uma criança lhe fornecem uma base segura, e também o grau em que a encorajam 

a explorar o mundo a partir deles. Deste modo, tendo em conta este ponto de vista, o 

progenitor do sexo masculino desempenha um papel saliente no apoio do lado exploratório 

da criança.  

 

3.2. Impactos da falta de vinculação com os pais  

Frascarolo (2004) verificou que os filhos de pais empenhados no cuidado dos seus 

filhos eram globalmente mais sociáveis com estranhos do que os filhos de pais pouco 

envolvidos e Magill-Evans e Harrison (2001) mostraram que os pais activos na educação 

dos seus filhos apresentam expectativas mais elevadas para a participação social das 

crianças, e incentivam mais os seus filhos para situações de interacção.  
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A qualidade dos laços afetivos estabelecidos com as figuras de vinculação, desde a 

infância, está associada a maior confiança em si próprio e nos outros, mais sociabilidades e 

competências e melhor controlo emocional (Bowlby. 1973; Greenberg, 1999). A 

investigação tem mostrado que a qualidade do afeto dos adolescentes e jovens aos pais está 

relacionada positivamente com a satisfação dos indivíduos consigo próprios, mais 

autoestima e melhor adaptação a vários contextos de vida (Allen et al., 1990). Por outro lado, 

quando os laços afetivos construídos com as figuras de vinculação se caracterizam por 

inconsistência, rejeição, supercontrolo e inibição da exploração conduzem a falta de 

confiança em si próprio e nos outros, a um sentimento de desvalorização pessoal e a baixa 

capacidade de controlo emocional (Greenberg, 1999). Deste modo, os adolescentes sentem-

se mais dependentes dos pais e mais ameaçados com a separação das figuras de vinculação 

(Marsh et al., 2003).  

Assim, várias investigações foram elaboradas com base no modelo de vinculação, 

mostrando a importância das relações precoces com pessoas significativas para o 

desenvolvimento de si próprio e da relação com os outros e com o mundo. Relações 

construídas com base em confiança e segurança desde a infância são pilares para as etapas 

desenvolvimentais posteriores e parecem funcionar como fator protetor para problemas 

emocionais, enquanto que os estilos de vinculação insegura, apresentam, geralmente, 

problemas de relacionamento interpessoal, como uma preocupação excessiva com as 

relações, medo da intimidade, evitamento social e desinvestimento nos outros (Horowitz et 

al., 1993).  

 

4. Questões e Hipóteses de Investigação  

 

Surgem então como questões de investigação: (1) Que perceção é que filhos de pais 

emigrados têm do envolvimento paterno? (2) Que tipo de vinculação filhos de pais 

emigrados criam com os seus parceiros/as? (3) De que forma é que a perceção do 

envolvimento paterno influencia a vinculação criada com parceiros/as e vice-versa? (4) Que 

tipo de influência é que o tempo de emigração, a fase desenvolvimental e a idade que tinham 

quando o pai emigrou têm na perceção do envolvimento paterno e na vinculação com os 

parceiros/as? (5) Que tipo de influência é que a frequência com que pai-filho comunicam e 

se veem durante a emigração tem na perceção do envolvimento paterno e na vinculação 

criada com os seus parceiros/as? (6) Será que a perceção do envolvimento paterno e a 
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vinculação que os filhos de pais emigrados criam com os seus parceiros/as são influenciados 

pela emigração da mãe também? 

Estas questões de investigação levaram-nos a formular as seguintes hipóteses: (1) A 

perceção do envolvimento paterno influencia a vinculação adulta, (2) O envolvimento 

paterno e a vinculação adulta são influenciadas pelo tempo de emigração, fase 

desenvolvimental, idade do filho aquando da emigração paterna e frequência com que pai e 

filho comunicam e se vêm presencialmente durante a emigração, e, finalmente, (3) A 

perceção do envolvimento e a vinculação adulta são influenciados, quando existe, pela 

simultânea emigração materna.  
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Método 

 

 

1. Participantes 

 

Participaram no estudo 57 pessoas adultas, 37 sexo feminino e 20 sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos (M = 29.12, DP = 8.17). Destas, 52.7% 

concluíram o ensino superior, 64.9% são solteiras e apenas 33.3% têm filhos. Ainda 

relativamente ao contexto familiar dos participantes, 87.7% têm irmãos e quase metade da 

amostra também teve a mãe emigrada (47.4%) 

 

2. Instrumentos 

 

Tal como referido anteriormente, os participantes responderam a um questionário 

online que reunia três dimensões: 

 

2.1. Dados demográficos 

Por forma a caracterizar a amostra, foi construída uma parte do questionário contendo 

perguntas como: sexo, idade, escolaridade e ocupação dos participantes e dos pais, existência 

de filhos e/ou irmãos dos participantes e situação de emigração materna, ou não.  

Também aqui foram colocadas questões mais focadas na situação de emigração 

paterna, como o tempo de emigração do pai, que idade os participantes tinham quando o pai 

emigrou e quanto desse tempo de emigração incidiu na infância e/ou adolescência.  

 

2.2. Envolve (Lima, 2009) 

No presente estudo foi utilizado um instrumento adaptado a partir do Envolve (Lima, 

2009), que aborda as formas de envolvimento paterno através de uma apreciação retrospetiva 

desse envolvimento ao longo da infância dos participantes. 
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A escala é composta por 30 itens1, organizando-se em quatro dimensões2 de 

envolvimento: 

 

(1) Apoio Emocional e Estimulação (por exemplo, “Durante a minha infância sentia-

me próximo/a do meu pai”), que se associa ao envolvimento do pai através da 

estimulação do seu filho, sentimentos e emoções; 

(2) Escola e Atividades Sociais (por exemplo, “O meu pai ajudava-me a fazer os 

trabalhos escolares”), que diz respeito ao interesse do pai na vida social e escolar 

do filho; 

(3) Autoridade e Disciplina (por exemplo, “O meu pai gritava comigo quando eu 

fazia asneiras?”), que se relaciona com a ação disciplinadora. 

(4) Sustento e Orientação Moral (por exemplo, “O meu pai sustentava-nos 

financeiramente” ou “O meu pai ensinava-se a distinguir entre o bem e o mal”), 

que aborda o suporte financeiro e o sustento prestado à família por parte do pai, 

garantido a satisfação das necessidades básicas da mesma, integrando também a 

orientação para os valores morais do filho. (Lima, 2009) 

 

As respostas às questões foram dadas numa escala de 5 pontos, de 1 a 5, em que 1 = 

Nunca, 2 = Raramente, 3 = Algumas vezes, 4 = Muitas vezes, 5 = Sempre.  

 

 

Figura 1 

Escala das respostas da Escala Envolve (adaptada) 

 
 

 

 
1 Por razões estatísticas e por coerência intra-fator, decidiu-se retirar os itens “Quando eu era 
criança/adolescente, o meu pai tinha vergonha de mim”, “Durante a minha infância/adolescência, tinha 
sentimentos calorosos em relação ao meu pai”, “O meu pai ajudava a minha mãe nos trabalhos domésticos, “O 
meu pai cozinhava em casa”. 
2 Pelas mesmas razões, decidiu-se tirar o fator Partilha de Tarefas, organizando-se em quatro fatores em vez 
de cinco. 
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Tabela 1 

Distribuição dos itens que compõem a Escala Envolve (adaptada) pelas respetivas 

dimensões segundo a estrutura fatorial realizada 

Domínios Itens Alfa de Cronbach (a) 

Apoio Emocional e 

Estimulação 

2, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 

22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 35, 37, 39, 40, 42 

.96 

Escola e Atividades Sociais 1, 3, 5, 7, 14, 36, 43 .88 

Autoridade e Disciplina 8, 16, 20, 33 .79 

Sustento e Orientação Moral 13, 15, 21, 38, 41 .83 

Total  .94 

 

 

2.3. EVA (M.C. Canavarro, 1995; Versão Portuguesa da Adult Attachment 

Scale-R; Collins & Read, 1990) 

Para avaliar a vinculação do adulto foi utilizado o instrumento “Adult Attachment 

Scale-R” (Collins & Read, 1990) adaptado e traduzido para português (M.C. Canavarro, 

1995). A escala é composta por 18 itens, organizando-se em 3 dimensões de vinculação: 

 

(1) Ansiedade (por exemplo “Costumo preocupar-me com a possibilidade dos meus 

parceiros não gostarem verdadeiramente de mim”), que diz respeito ao grau de 

ansiedade que o indivíduo sente em relação a questões interpessoais como o medo 

do abandono ou de não ser bem querido; 

(2) Conforto com a Proximidade (por exemplo, “Estabeleço, com facilidade, 

relações com as pessoas”), que diz respeito ao grau em que o indivíduo se sente 

confortável com a proximidade e intimidade; 

(3) Confiança nos Outros (por exemplo, “Acho difícil confiar completamente nos 

outros”). (M.C. Canavarro, 1995; Versão Portuguesa da Adult Attachment Scale-

R; Collins & Read, 1990) 
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As respostas foram dadas numa escala de 5 pontos3, de 1 a 5, em que 1 = Nada 

característico em mim, 2 = Pouco característico em mim, 3 = Característico em mim, 4 = 

Muito característico em mim, 5 = Extremamente característico em mim.  

 

Figura 2 

 Escala das respostas da Escala EVA (Versão Portuguesa) 

 

 

 
 

 

 

Tabela 2  

Distribuição dos itens que compõem a Escala EVA (Versão Portuguesa)) pelas respetivas 

dimensões segundo a estrutura fatorial proposta por (M.C. Canavarro, 1995), bem como as 

respetivas cotações 

Dimensões Itens Alfa de Cronbach 

Ansiedade 3, 4, 9, 10, 11, 15 .92 

Conforto com a Proximidade 1, 6, 8, 12, 13, 14 .73 

Confiança nos Outros 2, 5, 7, 16, 17, 18 .49 

Total  .48 

 

3. Procedimento  

 

Os participantes deste estudo foram selecionados utilizando uma estratégia por 

conveniência, uma vez que apenas se destinava a pessoas em situação de emigração paterna. 

Primeiramente, foi usada a rede de contactos pessoal e, de seguida, essa mesma rede 

divulgou este estudo para obter um maior número de participantes. Para garantir que todos 

os participantes preenchessem todos os requisitos necessários, o link apenas era partilhado 

depois de cada pessoa entrar em contacto com a investigadora. Esse contacto foi feito através 

 
3 Os itens 2, 7, 8, 13, 16, 17 e 18 são cotados de forma inversa. 
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de mensagens que continham as seguintes informações/questões: breve resumo do estudo 

com o título e o propósito do mesmo, e três perguntas associadas aos três principais critérios 

- (a) ser maior de idade, (b) ter, atualmente, o pai emigrado, ou no passado e (c) ter menos 

de 18 anos aquando da emigração paterna.  

Depois dos requisitos serem validados, o link era enviado a cada participante, 

relembrado o anonimato do mesmo. Os participantes podiam responder a qualquer 

momento, levando o tempo que precisassem. Todos os participantes responderam ao 

questionário demorando, em média, cerca de 30 minutos.  

Após o preenchimento do inquérito, éramos notificados, via online, de que mais um 

inquérito tinha sido preenchido, resultando em 57 inquiridos.  

Por fim, as respostas foram organizadas em Excel e posteriormente analisados 

através do software SPSS (IBM Corp, 2020).  
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Resultados 

 

 

1. A Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e Vinculação Adulta 

 

A partir de uma ANOVA de Medidas Repetidas, foi possível verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas no que toca às dimensões que constituem a 

Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno F(2,093, 110,931) = 61,787, p < .001, η2 = 

0.5384. 

Todas as dimensões apresentam diferenças entre si (p < .05), à exceção das 

dimensões Escola e Atividades Sociais e Autoridade e Disciplina, que não diferem entre si 

(p = .732) 

De um ponto de vista mais descritivo, os resultados indicam que a maioria dos filhos 

considera que o pai emigrado se envolve mais nas questões relacionadas com o Sustento e 

Orientação Moral (M = 4.13, DP = 0.83) e, logo de seguida, nas questões relacionadas com 

o Apoio Emocional e Estimulação (M = 3.14, DP = 0.95). Por fim, consideram-nos 

igualmente envolvidos no que toca à Escola e Atividades Sociais (M = 2.27, DP = 0.92) e à 

Autoridade e Disciplina (M = 2.18, DP = 0.83).  

 

Tabela 3 

Médias e Desvios-Padrão das Dimensões da Escala Envolve 

Dimensões Média (M) Desvio Padrão (DP) 

SOM 4.13 0.83 

AEE 3.14 0.95 

EAS 2.27 0.92 

AD 2.18 0.83 

Nota. AEE = Apoio Emocional e Estimulação, EAS = Escola e Atividades Sociais, AD = 

Autoridade e Disciplina, SOM = Sustento e Orientação Moral 
 

 
4 Os valores analisados foram os de Huynh-Feldt, uma vez que não existe esfericidade (P < .001)  
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 Olhando agora para a Vinculação Adulta, repetimos o mesmo processo através de 

uma ANOVA de Medidas Repetidas, verificando que existem diferenças estatisticamente 

significativas, F(1,354, 73,125) = 10,339, p < .001, η2 = . 1615. 

No que toca às diferenças encontradas, apenas as dimensões Ansiedade e Confiança 

não diferem entre si (p = .149). Desta forma, a dimensão Ansiedade difere da Proximidade 

(p < .001), a dimensão Proximidade difere de todas (p < .001) e a dimensão Confiança difere 

da Proximidade (p < .001).   

De um ponto de vista mais descritivo, podemos concluir, através da tabela que segue, 

que filhos de pais emigrados tendem a sentir-se mais próximos (M = 3.44, DP = 0.67) e 

confiantes (M = 2.99, DP = 0.66) com os seus parceiros/as do que ansiosos (M = 2.62, DP 

= 1.11). No entanto, sentem-se igualmente ansiosos (M = 2.62, DP = 1.11) e confiantes (M 

= 2.99, DP = 0.66), uma vez que não se verificaram diferenças significativas.  

 

Tabela 4 

Médias e Desvios-Padrão das Dimensões da Escala Eva  

Dimensões Média (M) Desvio-Padrão (DP) 

Proximidade 3.44 0.67 

Confiança 2.99 0.66 

Ansiedade 2.62 1.11 

 

1.1.Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e Vinculação Adulta em 

função do Sexo  

Para explorar a Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e a Vinculação 

Adulta em função do sexo6, procedemos a uma ANOVA de Medidas Repetidas, cujos 

resultados indicam que não existem diferenças significativas, nem na Perceção Retrospetiva 

do Envolvimento Paterno, F(2,099, ) = 0.993,  p = .377, η2 = .0197, nem na Vinculação Adulta, 

F(1.361, 72,144) = 2,044, p = .151, η2 = .026.  

 

 

 
5 Os valores analisados foram os de Huynh-Feldt, uma vez que não existe esfericidade (P < .001). 
 
6 Apesar dos grupos não serem equivalentes (N = 20 para sexo masculino e N = 34 para sexo feminino), 
procedeu-se na mesma à análise por se tratar de um estudo exploratório. 
7 Os valores analisados foram os de Huynh-Feldt, uma vez que não existe esfericidade (P < .001). 
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1.2.Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e Vinculação Adulta em 

função do tempo de emigração, da fase desenvolvimental e da idade.  

Relativamente à Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno, ao analisar as 

correlações entre as suas dimensões e as variáveis Tempo de Emigração8 (M = 2.39; DP = 

4.931), Tempo de Infância9 (M = 6.69, DP = 4.098), Tempo de Adolescência10 (M = 6.69, 

DP = 6.185)  e Idade de Emigração (M = 5.45, DP = 5.205), é possível verificar que a 

dimensão Autoridade e Disciplina está negativamente correlacionada com o Tempo de 

Emigração, r(56) = -.34, p = .011, pelo que quanto maior for o tempo de emigração paterna, 

menores são os níveis de autoridade e de disciplina relatados pelos filhos.  

Não existe nenhuma correlação entre as restantes variáveis e as dimensões da 

Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno. 

 

Tabela 5 

Correlações entre as dimensões da Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e o 

Tempo de Emigração Paterna, Fase Desenvolvimental e Idade aquando dessa Emigração 

N = 57 AEE EAS AD SOM 

TE -.063 -.118 -.340* -.028 

TI -.056 -.205 -.072 -.025 

TA .089 -.201 -.201 -.037 

IE .118 .124 .132 .029 

Nota: Os valores apresentados correspondem a r de Pearson; p < .05, *, p < .001; **. AEE = Apoio Emocional 

e Estimulação, EAS = Escola e Atividades Sociais, AD = Autoridade e Disciplina, SOM = Sustento e 

Orientação Moral, TE = Tempo de Emigração Paterna, TI = Tempo de Emigração Paterna durante a Infância, 

TA = Tempo de Emigração Paterna durante a Adolescência, IE = Idade aquando da Emigração Paterna. 

 

Por outro lado, no que toca à Vinculação Adulta, ao analisar as correlações entre as 

suas dimensões e as variáveis Tempo de Emigração, Tempo de Infância, Tempo de 

Adolescência e Idade de Emigração, verificou-se que existe uma correlação entre a 

dimensão Ansiedade e o tempo que o pai esteve emigrado. Isto indica que quanto maior for 

o tempo de emigração paterna, mais baixos serão os níveis de ansiedade dos filhos 

relativamente à vinculação com parceiros/as. 

 
8 A variável foi codificada da seguinte forma: 0 = menos de 10 anos, 1 = 10 anos ou mais, 2 = 20 anos ou 
mais, 3 = 30 anos ou mais, sendo que o tempo mínimo foi de 1 ano e o máximo foi de 40 anos. 
9 O tempo de infância foi considerado dos 2 aos 12 anos. 
10 O tempo de adolescência foi considerado dos 13 aos 18 anos. 
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Tabela 6 

Correlações entre as dimensões da Vinculação Adulta e o Tempo de Emigração Paterna, 

Fase Desenvolvimental e Idade aquando dessa Emigração 

N = 57 Ansiedade Proximidade Confiança 

TE -2.88* .168 .064 

TI -.054 .161 -.164 

TA .086 .268 -.034 

IE .097 .001 .110 

Nota: Os valores apresentados correspondem a r de Pearson; p < .05, *, p < .001; **.TE = Tempo de Emigração 

Paterna, TI = Tempo de Emigração Paterna durante a Infância, TA = Tempo de Emigração Paterna durante a 

Adolescência, IE = Idade aquando da Emigração Paterna. 

 

1.3.Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e Vinculação Adulta em 

função da comunicação à distância e das visitas presenciais.  

No que concerne à Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno, ao analisar as 

correlações entre as suas dimensões e as variáveis que dizem respeito à frequência com que 

pai e filho estavam juntos (M = 3.91, DP = 1.269)11 e ao número de vezes que comunicam à 

distância (M = 2.33, DP = 1.235)12, podemos verificar uma correlação entre a frequência 

com que comunicam e as dimensões Apoio Emocional e Estimulação (r(56) = .41, p = .002), 

Escola e Atividades Sociais (r(56) = .35, p = .009) e Sustento e orientação Moral (r(56) = .46, 

p < .001 ). Isto significa que quanto mais frequente for a comunicação entre pai e filho à 

distância, maiores serão os níveis de apoio emocional e estimulação, participação em 

atividades escolares e sociais e capacidade de sustento e de orientação moral do pai, 

percecionado pelo filho.  

Não se verificou nenhuma correlação entre estas variáveis e a dimensão Autoridade 

e Disciplina, nem entre a variável relativa à frequência com que o pai visitava o filho e as 

dimensões da Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno. 

 

 

 
11 0 = Nunca, 1 = Uma vez por mês, 2 = De 3 em 3 meses, 3 = De 4 em 4 meses, 4 = De 6 em 6 meses, 5 = 
Uma vez por ano, 6 = Duas vezes por ano. Na maioria dos casos (47.4%), os filhos encontram-se 
presencialmente com o pai de 6 em 6 meses. 
12 0 = Nunca, 1 = Uma vez por mês, 2 = De 1 a 3 vezes por semana, 3 = De 4 a 6 vezes por semana, 4 = 
Todos os dias. A grande maioria dos filhos fala com o pai entre 1 a 3 vezes por semana (42.1%) e todos os 
dias (36.8%).  
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Tabela 7 

Correlações entre as dimensões da Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e a 

frequência das visitas presenciais e a comunicação à distância  

N = 57 AEE EAS AD SOM 

Presença -.138 -.070 -.239 -.243 

Comunicação .406** .350** .008 .455** 

     
Nota: Os valores apresentados correspondem a r de Pearson; p < .05, *, p < .001; **. AEE = Apoio Emocional 

e Estimulação, EAS = Escola e Atividades Sociais, AD = Autoridade e Disciplina, SOM = Sustento e 

Orientação Moral, Presença = Com que frequência o pai visitava o filho, Comunicação = Com que frequência 

comunicavam à distância  
 

Por outro lado, no que toca à Vinculação Adulta, foi possível verificar que não 

existem correlações entre as suas dimensões e as variáveis que dizem respeito à frequência 

com que o pais e filho estão juntos e ao número de vezes que comunicam à distância. 

 

Tabela 8 

Correlações entre as dimensões da Vinculação Adulta e a Frequência das visitas presenciais 

e a Comunicação à distância  

N = 57 Ansiedade Proximidade Confiança 

Presença -.189 -.073 -.077 

Comunicação .132 -.108 .154 
 

Nota: Os valores apresentados correspondem a r de Pearson; p < .05, *, p < .001; **. Presença = Com que 

frequência o pai visitava o filho, Comunicação = Com que frequência comunicavam à distância. 
 

1.4. Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno em função da Emigração 

Materna  

Para verificar se existe uma influência da emigração materna na perceção 

retrospetiva do envolvimento paterno, realizamos um t-test que indica que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os filhos que também tiveram a mãe 

emigrada e os que não tiveram, em relação às dimensões Apoio Emocional e Estimulação e 

Escola e Atividades Sociais.  

 No que toca à dimensão Apoio Emocional e Estimulação, t(54) = -2.098, p  = 0.041, d 

= 0.925, os filhos que apenas tiveram ou têm o pai emigrado (M = 3.4, DP = 0.86), relatam 
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níveis de apoio emocional e de estimulação mais altos relativamente ao envolvimento 

paterno comparativamente aos que tiveram ou têm ambos os pais emigrados (M = 2.9, DP = 

1).  

 Da mesma forma, no que toca à dimensão Escola e Atividades sociais, t(49,63) = -

2.614, p = .012, d = 0.875, os filhos que apenas tiveram ou têm o pai emigrado (M = 2.6, 

DP = 1.02), consideram que o pai participa mais nas atividades sociais e da escola 

comparativamente aos que tiveram ou têm ambos os pais emigrados (M = 1.96, DP = 0.69).  

 Por outro lado, não existem diferenças significativas entre filhos que tiveram apenas 

o pai emigrado e filhos que tiveram ambos os pais emigrados relativamente às dimensões 

Autoridade e Disciplina, t(54) = 0.339, p = .736, d = 0.836 , e Sustento e Orientação Moral, 

t(54) = .662, p = .511, d = 0.833 .  

No que concerne às dimensões de vinculação Ansiedade, t(55) = -.513, p = .610, d = 

1,116, Proximidade, t(54) = .538, p = .593, d = 0.676, e Confiança, t(54) = -.238, p = .812, d 

= 0.664 , não existem diferenças estatisticamente significativas entre os filhos que apenas 

tiveram ou têm o pai emigrado e os filhos que tiveram ou têm ambos os pais emigrados.  

 

1.5.Correlações entre Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e 

Vinculação 

Ao analisar as correlações entre as dimensões da Perceção Retrospetiva do 

Envolvimento Paterno e as dimensões da Vinculação Adulta, destacamos que a dimensão 

Autoridade e Disciplina apresenta uma correlação com a dimensão Ansiedade (r(56) = .28, p 

= .039), o que significa que quanto mais níveis de autoridade e de disciplina o pai apresenta, 

mais níveis de ansiedade os filhos vão apresentar nas relações estabelecidas com 

parceiros/as. Também foi verificada uma correlação entre a perceção retrospetiva acerca do 

envolvimento paterno quanto à escola e às atividades sociais e a confiança (r(56) = .331, p = 

.014), o que quer dizer que quanto mais os filhos têm uma perceção de que o pai participa 

em atividades sociais e na escola, mais se sentem seguros com os seus parceiros/as, 

estabelecendo uma boa vinculação nesta dimensão.  

 

Tabela 9 

Correlações entre a Perceção Retrospetiva do Envolvimento Paterno e a Vinculação Adulta  

N = 57 Ansiedade Proximidade Confiança 

AEE -.047 -.028 .206 
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EAS -.098 -.208 .331* 

AD .276* .061 -.118 

SOM .012 .997 184 
 

Nota: Os valores apresentados correspondem a r de Pearson; p < .05, *, p < .001; **. AEE = Apoio Emocional 

e Estimulação, EAS = Escola e Atividades Sociais, AD = Autoridade e Disciplina, SOM = Sustento e 

Orientação Moral 
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Discussão e Conclusão 

 

  

Com base em estudos anteriores, esta investigação teve o intuito de explorar a 

perceção retrospetiva do envolvimento paterno por parte de filhos de pais emigrados, tendo 

em conta que alguns investigadores demonstraram que pais não-residentes têm tendência a 

tornarem-se, com o passar do tempo, desapegados dos seus filhos, dando nenhum ou um 

mínimo de apoio financeiro e visitando-os com pouca frequência (Mott, 1990; Nord e Zill, 

1997; Seltzer, 1991). Para além disso, também procuramos explorar o tipo de vinculação 

que os mesmos criam com os seus parceiros/as, tendo em conta que Frascarolo (2004) 

verificou que os filhos de pais empenhados no cuidado dos seus filhos eram globalmente 

mais sociáveis com estranhos do que os filhos de pais pouco envolvidos e que  Magill-Evans 

e Harrison (2001) mostraram que os pais activos na educação dos seus filhos apresentam 

expectativas mais elevadas para a participação social das crianças, e incentivam mais os seus 

filhos para situações de interacção.  

 Depois dessa exploração, o objetivo principal foi tentar perceber se essa perceção 

influencia o tipo de vinculação adulta, havendo uma escassez de estudos e investigações 

sobre esta questão e sendo este um dos motivos que torna este estudo pertinente. Para além 

disso, procuramos também perceber de que forma é que a perceção retrospetiva do 

envolvimento paterno e a vinculação adulta variam consoante: (1) o tempo de emigração, da 

fase desenvolvimental e da idade que tinham quando o pai emigrou, tendo por base o estudo 

de Piccinini e colaboradores (2004), que defendem que o envolvimento do pai com o filho 

se inicia no período gestacional, sendo que quanto mais intenso for o envolvimento 

emocional do pai durante o período de gestação (Habib & Lancaster, 2010) e quanto maior 

for o envolvimento prático do pai no momento do nascimento do filho (Brandão & 

Figueiredo, 2012; Murray et al., 2012), maior será a probabilidade do pai se envolver em 

atividades paternas no início da vida do seu filho, (2) a frequência de comunicação e de 

visitas presenciais entre pai e filho em situação de emigração, e (3) a emigração da mãe, 

havendo também pouca investigação científica que esclareça estas questões.  

Para além da escassez de estudos sobre alguns destes pontos, o que reforça a 

relevância deste trabalho é sobretudo o facto de, no conjunto dos estudos acima referidos, a 

avaliação do impacto da presença vs ausência física do pai na vida do filho se basear 

maioritariamente em casos de pais não-residentes – que, segundo McKenry et colaboradores 

(1996) e Seltzer (1991) são pais que não residem com os seus filhos devido ao aumento dos 
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índices de divórcios e de nascimento fora do casamento ou de relações instáveis, e não em 

casos de pais que não residem com os seus filhos devido à emigração. Para além disso, nas 

últimas décadas, tem-se assistido a um aumento da investigação incorporando a relação com 

o pai, bem como a sua importância no desenvolvimento psicossocial dos seus filhos, que 

podem estes também desempenhar um papel mais específico e direto com os seus filhos, 

sendo também capazes de fornecer um cuidado sensível e responsivo às suas crianças (e. g. 

Paquette, 2004; Verschueren & Marcoen, 2005; Tamis-LeMonda, 2004). Segundo estes 

autores, enquanto figura de vinculação, os pais interagem mais frequentemente para brincar, 

realizando diversões mais vigorosas e estimulantes, como jogos pouco convencionais, 

realizando brincadeiras mais breves na sua duração e mais fisicamente envolventes, não 

mediadas por um brinquedo. Também Paquette (2004) defende que os pais são mais físicos 

do que as mães nas interações que desenvolvem com os seus filhos, referindo que as 

brincadeiras normalmente desempenhadas pelos pais incluem formas bem conhecidas que 

envolvem contacto físico. Mas, para isso, é necessário que o pai esteja presente, uma vez 

que estes estudos sobre o pai enquanto figura de vinculação, se focam, essencialmente, em 

aspetos físicos, cuja presença é obrigatória, remetendo-nos, assim, novamente, para a 

pertinência deste estudo realizado com filhos de pais emigrados e, por isso, ausentes devido 

à emigração.  

Foram formuladas cinco hipóteses de investigação: (H1) Filhos de pais emigrados 

consideram-nos mais envolvidos no sustento e na orientação moral, (2) Filhos de pais 

emigrados apresentam maiores níveis de ansiedade, (H3) A perceção do envolvimento 

paterno influencia a vinculação adulta, (H4) O envolvimento paterno e a vinculação adulta 

são influenciadas pelo tempo de emigração, fase desenvolvimental, idade do filho aquando 

da emigração paterna e frequência com que pai e filho comunicam e se vêm presencialmente 

durante a emigração, e, finalmente, (H5) A perceção do envolvimento e a vinculação adulta 

são influenciados, nos casos em que se sucede, pela simultânea emigração materna. 

Para testar estas hipóteses, realizamos um inquérito online constituído por dados 

demográficos e informações sobre a emigração paterna, bem como duas escalas, uma sobre 

a perceção do envolvimento paterno e outra sobre a vinculação adulta. 

Os resultados indicam que filhos de pais emigrados percecionam o pai como uma 

figura envolvida maioritariamente na dimensão do Sustento e Orientação Moral. Por outro 

lado, relativamente à Vinculação, filhos em situação de emigração paterna apresentam mais 

níveis de proximidade e de confiança do que de ansiedade. 
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Os resultados indicam, ainda, uma correlação positiva entre as dimensões Escola e 

Atividades Sociais e Confiança, e entre as dimensões Autoridade e Disciplina e Ansiedade, 

o que indica que quanto maior for o nível de perceção de envolvimento paterno no que toca 

à escola e às atividades sociais, mais altos serão os níveis de confiança criada com os 

parceiros/as e que quanto maior for o nível de perceção de envolvimento paterno no que toca 

à autoridade e disciplina, maiores serão os níveis de ansiedade na relação de vinculação 

estabelecido com os parceiros/as. A correlação positiva entre as dimensões Escola e 

Atividades Sociais e Confiança vão ao encontro dos resultados de Bowlby (1973) e de 

Greenberg (1999) que indicam que a qualidade dos laços afetivos estabelecidos com as 

figuras de vinculação, desde a infância, está associada a maior confiança em si próprio e nos 

outros, mais sociabilidades e competências e melhor controlo emocional. Por sua vez, a 

correlação positiva entre Autoridade e Ansiedade parece ir ao encontro de Horowitz e 

colaboradores, (1993), que afirmam que estilos de vinculação insegura, apresentam, 

geralmente, problemas de relacionamento interpessoal, como uma preocupação excessiva 

com as relações, medo da intimidade, evitamento social e desinvestimento nos outros. Da 

mesma forma, este resultado também é apoiado por Soares (2013) que verificou que quando 

o pai emigrado tenta exercer autoridade, os filhos tendem a assustarem-se pois não é comum 

o pai responsabilizá-los, mas protegê-los e ser indiferente a determinados comportamentos. 

Para além disso, verificou-se que o Tempo de Emigração está negativamente 

correlacionada com Autoridade e Disciplina e Ansiedade, o que significa que quanto mais 

tempo o pai estiver emigrado, menos os filhos o consideram uma figura de autoridade e de 

disciplina e menos se sentem ansiosos com os seus parceiros/as. Mais ainda, os resultados 

indicam uma correlação positiva entre Comunicação e Apoio Emocional e Estimulação, 

Escola e Atividades Sociais e Sustento e Comunicação. Ou seja, quantas mais vezes o pai 

comunica com o filho à distância, mais ele é percecionado como sendo um pai envolvido no 

apoio emocional e estimulação, na escola e nas atividades sociais e no sustento e 

comunicação. No entanto, não foi verificada nenhuma correlação com a vinculação adulta. 

Por fim, os resultados indicam uma diferença significativa entre filhos em situação de 

emigração paterna e filhos em situação de emigração de ambos os pais, ou seja, paterna e 

materna. Esta diferença incide-se apenas na perceção do envolvimento paterno, em que, 

curiosamente, filhos apenas em situação de emigração paterna consideram que o pai se 

envolve mais no Apoio Emocional e Estimulação e na Escola e Atividades Sociais, 

contrariamente ao que se verificou no estudo de Lima e colaboradores (2011), cujos 

resultados indicam que crianças considerarem que o pai assume muito menos 
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responsabilidade na dimensão Escola do que a mãe, assumindo apenas “algumas vezes” 

responsabilidades a respeito das atividades relacionadas com este microssistema. 

O conjunto dos resultados validam a nossa primeira hipótese de que filhos de pais 

emigrados consideram-nos mais envolvidos no sustento e na orientação moral, mas não 

validam a segunda que defendia que filhos de pais emigrados apresentam maiores níveis de 

ansiedade.  

A terceira hipótese de que a perceção do envolvimento paterno influencia a 

vinculação adulta também foi validada. No que toca à quarta hipótese, esta foi parcialmente 

validada, uma vez que se verificou uma influência do tempo de emigração na perceção do 

envolvimento paterno e na vinculação adulta e da comunicação entre pai e filho na perceção 

do envolvimento paterno, mas não na vinculação adulta. Para além disso, não se verificou 

nenhuma influência das outras variáveis mencionadas nesta hipótese, como a fase 

desenvolvimental, a idade do filho aquando da emigração paterna e a frequência com que se 

viam presencialmente. Esta falta de correlação entre estas variáveis também pode ser 

questionada, uma vez que um estudo realizado por Soares (2013), sobre a ausência paterna 

devido à emigração, mostrou que, na fase da infância, a maioria dos participantes tinha uma 

imagem idealizada do pai. Segundo este autor, essa imagem caracteriza-se por uma figura 

associada aos momentos de férias onde todos se divertiam, fazendo do pai uma figura 

maravilha que, normalmente vinha acompanhada de presentes significativos para toda a 

família. Para além disso era um ídolo para os filhos, pois estes foram sempre incentivados a 

reconhecer as qualidades do pai que se sacrifica para dar uma qualidade de vida acima da 

média (Soares, 2013). 

Por fim, os resultados também validaram parcialmente a nossa quinta hipótese, uma 

vez que foi verificado que a emigração do pai e da mãe simultaneamente tiveram uma 

influência na perceção do envolvimento paterno, mas não na vinculação adulta.  

Este estudo apresenta algumas limitações como o facto de se tratar de uma amostra 

relativamente pequena. Talvez uma amostra maior permitisse tirar conclusões mais concisas 

e validar na totalidade as hipóteses. Para além disso, este estudo foi realizado tendo como 

base o método quantitativo. Este facto pode ter limitado as respostas dos participantes e, 

consequentemente, os resultados. Um método misto, em que são utilizados o método 

quantitativo e qualitativo poderia ter enriquecido a análise e respetivos resultados e 

interpretações dos mesmos.  

Assim, como sugestões futuras, importa replicar o estudo com um maior número de 

participantes e com um método misto.  
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Em conclusão, os resultados do nosso estudo confirmam que a perceção do 

envolvimento paterno influencia a vinculação adulta. Para além disso, ambos são 

influenciados pelo tempo de emigração, mas apenas a perceção do envolvimento paterno é 

influenciada pela comunicação existente entre pai e filho à distância e pela simultânea 

emigração materna. Pelo contrário, os resultados não confirmam a influência da fase 

desenvolvimental, da idade do filho aquando da emigração paterna e da frequência com que 

se vêm presencialmente na perceção do envolvimento paterno, nem na vinculação adulta.  
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