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Resumo 

A presente investigação longitudinal teve como objectivo estudar as diferenças 

na qualidade da interacção e na vinculação mãe-filho(a) versus pai-filho(a). 

Adicionalmente, procuramos saber se o tempo passado por cada pai com os 

filhos e se o tipo de cuidados que cada um presta à criança afectava a qualidade 

da interacção e da vinculação mãe-filho(a) e pai-filho(a). 

Para o efeito, seleccionámos uma amostra de 82 díades, de classe média, 

composta por bebés de termo (30 raparigas, 52 rapazes, 48 primeiros filhos), sem 

condições assinaláveis de risco. Aos 9 e 15 meses mãe-filho(a) e pai-filho(a) 

foram observados independentemente e filmados em jogo livre, tendo sido 

recolhida informação sobre o modo como os pais passam o tempo com os(as) 

filhos(as) (actividades e quantidade de tempo). Para avaliar a prestação parental 

em jogo livre utilizámos a escala diádica CARE-Index (Crittenden, 2003). Aos 

12 e 18 meses o padrão de vinculação com mães e pais respectivamente foi 

observado na Situação Estranha e os resultados foram cotados com o sistema de 

Ainsworth, Blehar, Waters e Wall (1978). 

A vinculação segura foi mais incidente em diades mãe-filho(a) 

comparativamente a diades pai-filho(a). Acresce que a incidência da vinculação 

resistente foi superior em díades pai-filho(a) do que mãe-filho(a). Na nossa 

amostra, as mães foram mais sensiveis em jogo livre e passaram mais tempo a 

cuidar dos(as) filhos(as) do que os pais. A qualidade da vinculação esteve 

associada ao tempo gasto e número de actividades desempenhadas pelos pais 

durante os cuidados. As mães mais sensíveis passaram mais tempo com os filhos 

a brincar e a passear. Os pais mais sensíveis foram aqueles que se dedicaram às 

actividades de cuidados básicos das crianças - tradicionalmente associadas ao 

papel materno. Assim, o desempenho de papeis não tradicionais na educação 

pode ser um factor no relacionamento mãe-filho(a) e pai-filho(a). 
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Abstract 

This longitudinal study examined parents differences concerning time 

spent with their infants, caregiving and quality of interaction, and investigated 

whether such differences were linked to infant-mother and to infant-father 

attachment status. 

The sample consisted of 82 full-term born (30 girls, 52 boys, 48 first-

born), clinically normal infants and their Portuguese parents from middle-class 

homes. At 9 and 15 months, mothers and fathers were videotaped during separate 

free play situations and information about how parents spend time with their 

infants (amount and activities) was collected. Free play films were scored with 

Crittenden´s (2003) dyadic interactive scales. At 12 and 18 months, the 

attachment status regarding to mothers and to fathers was observed during 

Ainsworth’s Strange Situation and results were scored with Ainsworth, Blehar, 

Waters and Wall (1978). 

Mothers tend to be more sensitive and are more likely to engage in secure 

relationships with their infants than fathers. Furthermore, resistant attachment 

was more likely in father-infant dyads than in dyads with mothers.  

In our sample, mothers spent much more time taking care of their infants 

than fathers. Moreover, our results indicate that attachment status was related 

with the amount of time and tasks performed by mothers and fathers during 

caregiving. Sensitive mothers spent more time with their children playing or 

promenade. In turn, sensitive fathers were the ones that have dedicated 

themselves to the primary nursing care of the children – traditionally carried out 

by mothers. Therefore, non traditional roles performed by both mother and father 

in children upbringing may benefit parents-infant relationships. 
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Résumé  
 

Le but de cette recherche longitudinale fut d’étudier les différences dans 

l'interaction et la liaison mère-fils(fille) par rapport au père-fils(fille). En outre,  

nous avons voulu vérifier si le temps que chaque parent passe avec leurs enfants 

et si le type de soins qui leur prêtent affectent la  qualité de l'interaction et de la 

liaison mère-fils(fille) et père-fils(fille). 

À cet égard, nous avons sélectionné un échantillon de 85 dyades de classe 

moyenne, composé par des bébés nés à terme (30 filles, 52 garçons, 48 premiers 

enfants), sans conditions de risque à signaler. À 9 et 15 mois, mère-fils(fille) et 

père-fils(fille) ont été observés séparément et filmés en jeu libre. Des 

informations concernant la façon dont les parents passent le temps avec leurs 

fils(fille) (les activités et la quantité de temps) on été recueillies. Pour évaluer la 

disposition parentale en jeu libre, nous avons utilisé l’échelle dyadique CARE-

Index (Crittenden, 2003). À 12 et 18 mois, le modèle de liaison avec les mères et 

les pères a été observé dans la Situation Étrange et les résultats ont été mesurés 

avec le système d'Ainsworth, Blehar, Waters et Wall (1978). 

Les résultats nous montrent que les mères ont tendance à être plus 

sensibles et à interagir de façon plus sûre dans les relations avec leurs fils(filles) 

que les pères. Dans notre échantillon, nous constatons que les mères consacrent 

plus de temps à prendre soin de leurs fils(filles) que les pères. Par ailleurs, 

l'incidence de la liaison résistante a été plus évidente dans les dyades père-

fils(fille) que celles entre mère-fils(fille). Les résultats nous indiquent également 

que la qualité de liaison fut associée avec le temps passé et le nombre d'activités 

réalisées par les parents lors des soins. Les mères plus sensibles ont passé plus de 

temps avec leurs enfants à jouer et à se promener. Les pères plus sensibles ont été 

ceux qui se sont consacrés aux activités de prestation de soins à leurs enfants - 

traditionnellement associées à la fonction maternelle.  
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Introdução 
 

No domínio da relação mãe-filho, a generalidade dos estudos recorre à 

mãe para avaliar a sensibilidade da figura materna (ver revisão em van 

Ijzendoorn & De Wolff, 1997) e para aferir a qualidade da vinculação da criança 

(e.g., Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Main & Solomon, 1990; 

Crittenden, 1988; Lyons-Ruth, 1996; Sroufe, 1979). Contudo, a literatura indica 

que a mesma criança pode estabelecer uma relação segura com a mãe e não com 

o pai ou vice-versa (van Ijzendoorn & DeWolff, 1997; Fox, Kimmerly, & 

Schafer, 1991). Adicionalmente, a incidência da vinculação segura tende a ser 

superior em diades mãe-filho(a) comparativamente a diades pai-filho(a) 

(Schoppe-Sullivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale & Frosch, 2006; 

Belsky et al., 1984; Volling et al., 2002; Braungart-Rieker et al., 2001).  

 Quisemos compreender melhor essas diferenças. Será que pais e mães 

desempenham, na nossa cultura, papéis distintos? Será que as mães se envolvem 

mais nos cuidados e os pais se ocupam do jogo? A ser verdade, as mães 

tenderiam a ser preferencialmente representadas como figuras de vinculação e os 

pais como figuras de jogo. No entanto, independentemente do grau de validade 

dos pressupostos que legitimam esta hipótese, a existência de uma clara 

separação de papéis não parece sustentada na literatura. De facto, as observações 

ilustram que a criança estabelece, igualmente, relações de vinculação com o pai 

(aliás como o faz com outros adultos) e que, em muitos casos, essa relação é, 

também, de tipo seguro. Da mesma forma, dificilmente podemos sugerir que os 

aspectos lúdicos estão ausentes no decurso das interacções mãe-filho(a). 

Existe a crença generalizada – nem sempre comprovada pela investigação 

– que, as mães dedicam, diariamente, mais tempo à criança. Será que esse tempo 

e as actividades mantidas regularmente pelos adultos contribuem para a 

qualidade da vinculação? Colin (1996) considera a extensão cronológica dos 

cuidados dispensados por determinada figura uma variável preponderante na 

constituição dos elos de vinculação. Bowlby (1969/1982) conjectura, por outro 
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lado, que aspectos como a “(…) responsiveness to crying and readiness to 

interact socially are amongst the most relevant variables” (p.315) na 

determinação de quem virá a funcionar como figura de apego. Ainsworth (1967), 

enfatizando que a mãe não constitui a única pessoa com quem a criança 

estabelece relações de vinculação, observou fortes ligações entre o bebé e o pai 

ao longo do seu estudo efectuado no Uganda, mesmo quando os contactos eram 

pouco frequentes: 

It seemed to be especially to the father that these other attachments were 

formed, even in the cases of babies who saw their fathers relatively 

infrequently. One can only assume that there was some special quality in the 

father’s interaction with his child – whether of tenderness or intense delight – 

which evoked in turn a strength of attachment disproportionate to the frequency 

of his interaction with the baby. (p. 352) 

Assim, a constatação de que a qualidade da vinculação da criança à mãe e 

ao pai pode diferir, remete-nos para a eventualidade das características das 

interacções serem distintas. Nomeadamente, se a literatura dá conta de uma 

maior prevalência de apegos seguros focalizados na mãe, é crível que estas 

tendam a relacionar-se com os(as) filhos(as) de forma mais sensível. Todavia, 

interessará saber até que ponto o desenvolvimento dos padrões exibidos para com 

o pai reflecte, neste aspecto, influências de processos inteiramente similares aos 

profusamente documentados relativamente à figura materna. Por outras palavras, 

a qualidade da vinculação ao pai estará directamente associada com os 

predicados das interacções paterno-infantis? 

O presente estudo tem como objectivo principal estudar as diferenças na 

interacção e na vinculação a nível das díades mãe-filho(a) e pai-filho(a). Em 

primeiro lugar, pretendeu-se descrever a qualidade da vinculação e da interacção 

em díades maternas e paternas. Seguidamente, comparamos os resultados obtidos 

em díades mãe-filho(a) versus pai-filho(a). Por fim, a nossa pesquisa apresenta os 

contributos dos (i) factores ligados à criança (e.g., saúde, idade gestacional no 

nascimento, etc.) e à família (e.g., situação económica, cultura, escolaridade), e 
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da (ii) prestação de cuidados (actividades de rotina e cuidados prestados 

diariamente pelos pais às crianças). 

Este estudo, de carácter longitudinal, foi realizado com uma amostra de 85 

díades mãe-filho(a) e pai-filho(a), composta por bebés de termo sem condições 

de risco assinaladas. Os dados foram colhidos entre os 9 e os 18 meses de vida da 

criança numa realidade arquipelágica (ilha Terceira dos Açores).  

Mãe-filho(a) e pai-filho(a), foram observados independentemente, em 

jogo livre, aos 9 e 15 meses. Recorrendo à escala CARE-Index (Crittenden, 

2003) descrevemos a sensibilidade materna e paterna, o controlo materno e 

paterno, a passividade materna e paterna, a cooperação infantil, a inibição 

infantil, a dificuldade infantil, passividade infantil e qualidade diádica. Também, 

analisámos as respostas faciais, orais, físicas, afectivas, a reciprocidade, 

directividade e tipo de jogo dos pais e da criança 

Aos 12 e 18 meses, os dois tipos de díade foram filmados numa versão 

adaptada da Situação Estranha e os dados analisados com as escalas de 

Ainsworth, Blehar, Waters e Wall (1978) e Main & Solomon (1986, 1990). 

Pudemos, assim, distinguir diferentes estratégias de vinculação. Os casos 

classificáveis como Desorganizados/desorientados surgiram com baixa 

prevalência na nossa amostra. Como tal, as análises incidiram, apenas, sobre as 

crianças identificadas com os chamados padrões típicos: A (inseguro-evitante), B 

(seguro) e C (inseguro-resistente/ambivalente). 

A dissertação foi estruturada em duas grandes partes: a primeira 

respeitante ao enquadramento teórico do estudo e a segunda centrada na 

apresentação do estudo empírico.  

No corpo teórico abordamos vários conceitos e pressupostos fundamentais 

sobre a teoria da vinculação, onde se incluem as bases biológicas, o papel das 

figuras de vinculação no relacionamento com as crianças, o sistema 

comportamental e a sua acção na vinculação e a adaptação inserida no processo 

de vinculação. No segundo capítulo fazemos referência aos padrões de 

vinculação, ao modo como são organizados os comportamentos das crianças   
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entre os 12 e os 18 meses, e como são feitos os processos de interacção entre 

adulto e criança, tendo em conta os factores da própria criança e das estratégias 

adoptadas relativamente aos diferentes contextos sociais e culturais, e às suas 

próprias vivências relacionais e de socialização. No terceiro capítulo dirigimos a 

atenção para as diferenças entre o comportamento materno e o comportamento 

paterno na interação com a criança e quais os factores que poderão ser preditores 

dessas diferenças.  

A segunda parte da dissertação descreve em três capítulos o estudo 

empírico. O primeiro tem uma função introdutória, delimitando o trabalho e 

enunciando os objectivos específicos de estudo. O segundo capítulo caracteriza a 

amostra e descreve os métodos e procedimentos utilizados. O terceiro apresenta 

os resultados e respectivas análises. Os dados apresentados dizem, sobretudo, 

respeito às diferenças na interacção e na vinculação mãe-filho(a) versus pai-

filho(a) e ao exame dos possíveis factores explicativos para as diferenças 

encontradas. Seguidamente, discutem-se os resultados obtidos, procurando-se 

apontar conclusões gerais, relevar as limitações do estudo e fornecer sugestões 

para a investigação futura. 
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“Most of what goes on in the internal world is a more or less accurate reflexion of what 

an individual has experienced in the external world […] If a child sees his mother as a very 

loving person, the chances are that his mother is a loving person. If he sees her as a rejecting 

person, she is a very rejecting person.” 

 

(Bowlby, Figlio, & Young, 1986, p. 43) 
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Capítulo I – Fundamentos da Teoria da Vinculação 
 

 

O estudo das relações entre a criança e as suas figuras parentais tem 

constituído, desde há muitas décadas, domínio privilegiado da inquirição 

desenvolvimental. A importância atribuída a tais relações enraíza-se, 

historicamente, nas teses do movimento psicanalítico que veicularam a ideia 

segundo a qual as experiências vividas durante a infância desempenhariam papel 

crucial nos processos de construção da personalidade. De facto, uma das 

assunções básicas da teoria freudiana era a de que os quadros neuróticos do 

adulto tinham origem em fenómenos de fixação a determinados estádios de 

maturação por virtude de práticas educativas associadas à alimentação, ao 

controlo esfincteriano ou às manifestações da actividade genital infantil. 

Se a psicanálise centrou, originariamente, as suas preocupações na procura 

dos elos que ligavam a organização vivencial do mundo da criança à posterior 

emergência dos fenómenos psicopatológicos, vários autores exploraram e 

aprofundaram alguns dos conceitos fundamentais avançados na obra de Freud 

para investigarem os processos de ontogénese no período da infância (e.g., 

Benedek, 1952; Escalona, 1953; Hartmann, 1958; Hoffer, 1949; Klein, 1952; 

Mahler, 1952). Muitas dessas abordagens deram ênfase particular ao princípio de 

que as relações parentais representariam, já, um factor decisivo no 

desenvolvimento dos primeiros meses e anos de vida da criança. Spitz (1965), 

por exemplo, defendia que o crescimento psicológico do bebé estava 

indissociavelmente ligado à oportunidade de este experimentar um 

relacionamento caloroso, íntimo e continuado com uma figura emocionalmente 

disponível. Adoptando uma abordagem que inspirou, em múltiplos aspectos, os 

princípios programáticos das actuais perspectivas da psicopatologia 

desenvolvimental, o autor caracterizou as desordens do comportamento na 

criança como reflexo directo de perturbações a nível do funcionamento diádico.  
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Os vários enfoques psicanalíticos convergiram na explicação da origem dos 

fortes laços emocionais que ligam o bebé à figura materna (Spitz, 1965). A 

assunção básica era a de que a criança configurar-se-ia à nascença como um 

organismo psicologicamente indiferenciado, evidenciando, apenas, necessidades 

fisiológicas conexionadas com processos como os da regulação térmica ou da 

alimentação. Incapaz de distinguir os inputs sensoriais externos dos internos, ela 

viveria imersa num mundo anaclítico sem possibilidades de exprimir qualquer 

manifestação de intencionalidade social. Todavia, com o curso do tempo, o bebé 

começaria a revelar interesse pela figura humana a par de um especial 

investimento afectivo da mãe. A emergência desta ligação decorreria da 

circunstância de a criança associar, progressivamente, a mãe à satisfação das 

necessidades básicas que adquiriria, enquanto fonte de gratificação, o estatuto de 

objecto libidinal. Uma das variantes de tal formulação postula que os bebés 

possuem uma disposição inata para se relacionarem com o seio humano. 

Investido como objecto de qualidade única, as actividades orais que em torno 

dele se desenvolvem proporcionam-lhes um conjunto de experiências 

impregnadas de prazer libidinal. Mas com a progressiva estruturação das funções 

do ego para as quais concorrem aquisições cognitivas nos domínios da 

percepção, da memória e das competências de representação, as crianças 

apreendem que ligada ao peito há, também, uma mãe. Começam, então, a 

estabelecer para com ela uma catexia objectal construída a partir da associação da 

sua presença a acções oralmente gratificantes.  

Assim, conforme Lopez (1991) comenta, para os autores de inspiração 

psicanalítica a relação especial entre a criança e os adultos que lhe prestam 

cuidados maternos resulta da confluência de dois aspectos independentes de 

qualquer impulso social mais básico e primário: 

(…) necesidades biológicas del niño, por un lado, y objetos de satisfacción, por otro. 

La unión con quien proporciona esos objetos de satisfacción es un proceso 

secundario dependiente de la forma que reviste la verdadera relación original: niño-

alimento, niño-temperatura adecuada, etc. El interés por los adultos acaba 

estableciéndose cuando el niño aprende que éstos son mediadores necesarios en la 
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relación. Dado que la madre es quien ocupa, normalmente, este lugar durante la 

primera infancia, el niño se vincula a ella de forma especialmente fuerte (pp. 105-

106). 

Esta concepção, conhecida pela designação de teoria do impulso 

secundário, foi retomada pelos autores comportamentalistas que procuraram 

reinterpretar diferentes fenómenos estudados em Psicologia do Desenvolvimento 

à luz das leis da aprendizagem (e.g., Bijou & Baer, 1965; Dollard & Miller, 

1950; Gewirtz, 1956). Reconhecendo que a criança forma laços de dependência 

com os adultos próximos, os investigadores em causa socorreram-se dos 

mecanismos do condicionamento clássico ou operante para os explicarem. 

Durante os primeiros meses de vida, a presença da mãe constituiria um estímulo 

que se associaria à redução do sofrimento ocasionado pela fome, dor, frio ou 

outros estados de tensão. Nessa perspectiva, conforme, Dollard e Miller (1950) 

enfatizam, estariam presentes as condições apropriadas para o bebé “valorizar” 

todos os sinais indicadores da sua proximidade. Para Bijou e Baer (1965) a figura 

materna é uma múltipla fonte de estímulos que surgem contingencialmente aos 

comportamentos operantes da criança. Assim, nas palavras destes dois autores: 

The essential function of the mother is to provide positive reinforcers to 

the infant and to remove negative ones (...). In doing these things ... the 

mother herself, will, become a discriminative object-stimulus, for the two 

reinforcement procedures which strengthen operant behavior. Thereby, 

she acquires positive reinforcing function, and lays the foundations for the 

further social development of her infant (pp. 123-124). 

A teoria do impulso secundário parece ser discordante das abordagens que 

estudaram os fenómenos do imprinting. Efectivamente, a observação ilustra que, 

em espécies, como as aves, os laços cria-mãe formam-se muito cedo, mediante 

mecanismos cujas relações com a satisfação de necessidades fisiológicas ou com 

processos de condicionamento parecem pouco evidentes. Ao investigarem o 

imprinting, os etólogos delimitaram o território para a emergência de um novo 

paradigma que encarasse através de um olhar diferente a problemática das 

relações da criança com as figuras parentais. 
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Sem efectuar uma generalização ingénua dos factos apurados junto de 

espécies infra-humanas, Bowlby (1958, 1969/1981) adopta como referência 

heurística e hermenêutica os pressupostos da perspectiva evolucionista e organiza 

a sua indagação entrando em linha de conta com o valor funcional ou adaptativo 

dos comportamentos. Nessa base, avança uma série de postulados fundamentais, 

em grande parte, suportados na investigação. Entre eles destacamos os seguintes 

pontos. 

1- A criança revela, desde o início, um interesse primário pela figura humana 

e apetência particular para se relacionar com o mundo social envolvente. 

2- Esse interesse e tal apetência são regulados a partir de vectores de 

natureza instintiva que se ancoram num sistema de organização 

comportamental funcionalmente dirigidos a ligarem a criança ao prestador 

de cuidados primários (tipicamente a mãe). 

3- O sistema em causa – denominado de sistema de vinculação – manifesta-

se em termos vivenciais sob a forma de uma ligação afectiva privilegiada 

e duradoura focalizada na pessoa que habitualmente lhe dispensa os 

cuidados. 

4- Dada a sua natureza instintiva, o sistema da vinculação foi seleccionado 

ao longo da filogénese e, embora possua na espécie humana características 

próprias, pode ser entendido como organização análoga ao imprinting nas 

aves ou a disposições similares nos mamíferos em virtude de responderem 

a pressões selectivas, até certo ponto, comuns. 

5- Assim, a par de outros sistemas comportamentais, a vinculação é um dos 

factores cruciais da adaptabilidade humana. 

A apreciação fundamental da concepção bowlbiana é que a vinculação tem 

inequívocas bases biológicas que só podem ser entendidas quando se considera o 

contexto evolutivo.  
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1.1 As bases biológicas da vinculação 
 

O trabalho de Bowlby marcou significativamente a teoria da vinculação 

(e.g., Cassidy, 1999, 2008) tendo sido influenciado pela etologia – através dos 

estudos de Harlow (1958) com macacos rhesus em isolamento social, de Konrad 

Lorenz (1957) com patos e gansos sobre o imprinting e a publicação de “Animal 

Behaviour” por Robert Hinde (1970) – pela cibernética e as ciências cognitivas – 

com a descrição que Young faz do sistema nervoso em “A Model of the Brain” 

(Young, 1964 cit. in Bowlby, 1969/82), e as noções avançadas por George 

Miller, Karl Pribram e Eugene Galanter, segundo as quais o comportamento 

humano poderia ser descrito em termos de sistemas organizados 

hierarquicamente (cit. in Bowlby, 1969/82) e pela obra de Darwin que defendia 

que as características adaptativas favoreciam a sobrevivência dos mais aptos (cit. 

in Fuertes, 2005, p. 30). 

Rejeitando a pertinência teórica da teoria do impulso secundário, Bowlby 

(1951, 1952, 1958, 1969/19821958) desenvolveu, progressivamente a tese de que 

a necessidade de contacto e dependência da criança – especialmente durante os 

meses e anos subsequentes ao nascimento – era uma realidade inscrita no 

passado biológico da espécie, sendo essa necessidade a base para se constituirem 

laços de vinculação, sentimentos de segurança e competências sociais, essenciais 

para a estruturação psíquica da criança. Segundo o autor, determinados 

comportamentos evidenciados pela criança teriam a função de instaurar ou 

aumentar a proximidade com a figura de vinculação (normalmente a mãe). Tais 

comportamentos foram seleccionados ao longo da filogénese pelas vantagens 

adaptativas que conferiam à espécie. É assim que, em 1958, Bowlby faz 

referência a um conjunto de respostas instintivas (e.g., chupar, agarrar, seguir, 

chorar e sorrir) que tinham como função ligar o bebé à figura de vinculação de 

modo a obter protecção contra o perigo. Nas palavras de Cassidy (1999, 2008): 

Bowlby proposed that during the time in which humans were evolving, 

when they lived in (…) the ‘environment of evolutionary adaptadness’, 

genetic selection favoured attachment behaviours because they increased 
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the likelihood of child-mother proximity, which in turn increased the 

likelihood of protection and provided survival advantage. (p. 4) 

Mais tarde, as ideias de Bowlby encontram bases de fundamento empírico 

nos trabalhos de Mary Ainsworth (1963; 1967; 1977) que deram uma nova 

dimensão à teoria da vinculação. Esta psicóloga canadiana dedicou-se ao estudo 

da qualidade das interacções mãe-bebé. De facto, as observações feitas pela 

autora em contexto naturalista no Uganda (Ainsworth, 1963, 1967) e mais tarde 

na cidade de Baltimore (Ainsworth, 1977) permitiram a criação de um 

procedimento laboratorial conhecido por Situação Estranha (Ainsworth, Blehar, 

Waters & Wall, 1978), que possibilitou o estudo e a análise das diferenças 

individuais na organização dos processos de vinculação. Tratou-se de um marco 

muito importante no desenvolvimento da Teoria da Vinculação que abriu portas a 

novas investigações e estudos longitudinais, dando azo ao aparecimento de novas 

perspectivas sobre a mudança e a estabilidade dos diferentes padrões de 

vinculação infantil. Uma das noções nucleares formuladas no âmbito dos 

trabalhos de Ainsworth é o conceito de segurança na interacção diádica mãe-

bebé, referido por Ainsworth e Bowlby (1991) como “The use of the mother as a 

secure base from wich to explore the world and as a haven of safety” (p. 6). 

Ao longo destas últimas décadas, e na linha do pensamento 

transdisciplinar de Bowlby, o estudo da vinculação foi recebendo diferentes 

ideias da Psicologia, que vão chegando das teorias evolucionistas, da Genética e 

das Neurociências (Soares, 2007). Posteriormente foram aparecendo contributos 

interessantes que nos permitem, hoje, compreender melhor a importância da 

reprodução do material genético e não apenas da sobrevivência dos indivíduos 

para a evolução (cf. Belsky, 1999a; Simpson, 1999). Os avanços da Genética 

também vão contribuir para esclarecer algumas hipóteses da teoria da vinculação 

nomeadamente, a continuidade intergeracional (Lebovici e Golse, 1998; Main, 

Kaplan e Cassidy, 1985), a influência da semelhança entre irmãos na qualidade 

da relação de vinculação com a figura parental, a influência ambiental ou efeitos 

ambientais (Bokhorst, Bakermans-Kranenburg, Fearon, van IJzendoom, Fonagy, 

& Schuengel, 2003; Fonagy, 2000; O’Connor, Croft & Steel, 2000; Roisman & 
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Fraley, 2006; van IJzendoom & Bakermans-Kranenburg, 2006), as relações 

maritais e a vinculação, vinculação entre irmãos, vinculação e cultura, vinculação 

e contexto de desenvolvimento (Braungart-Rieker, Courtney & Garwood, 1999; 

Erdman & Caffery, 2003; Harwood, Miller & Irizarry, 1995; Rosen & Burke, 

1999; Van Bakel & Riksen-Walraven, 2002; van IJzendoom et al., 2000). 

Surgem cruzamentos de interesses entre outros investigadores da vinculação 

e das neurociências (Gomes-Pedro, 2004; Insel & Yong, 2001; Moriceau & 

Sullivan, 2005; Putnam, 2005), da neurociência afectiva (Siegel, 2001) e da 

importância da interacção na vinculação (Schore, 2001). Em qualquer das 

hipóteses “o núcleo vitalmente estruturante da vinculação permanece na evolução 

da espécie” (Soares, 2007). 

 

 

1.2 Figuras de Vinculação 

É necessário que a criança tenha um suporte adicional que a ajude a 

alcançar os seus objectivos (Bernier, Carlson, & Whipple, 2010; Feldman, 2003, 

2007; Hofer, 2006; Lindsay, Cremeens, Colwell, & Caldera, 2009; Raikes, 

2007). A qualidade da responsividade e reciprocidade que é estabelecida na díade 

mãe-filho(a) é diferente da estabelecida na díade pai-filho(a), e os diversos 

relacionamentos entre adultos e crianças provavelmente estarão ligados a 

diferentes resultados evidenciados pelas mesmas (Feldman, 2003; Aksan et al., 

2006; Kochanska, 1997; Kochanska & Aksan, 2004). 

Muitas crianças passaram e passam pela experiência de terem vários 

prestadores de cuidados, dando-lhes a oportunidade de formarem vinculações 

específicas com um determinado número de figuras de vinculação (Marvin & 

Britner, 2008). 

A este propósito, Bowlby (e.g., 1958) defende que as crianças costumam 

ligar-se a várias figuras referindo que “for a child of 18 months to have only one 

attachment figure is quite exceptional” (Bowlby, 1969/1982, p. 304). 
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Vários estudos, ao longo de muitas culturas, sugerem que apenas um 

reduzido número de crianças de um ano opta por mais do que uma figura de 

vinculação, enquanto que a maioria costuma fazê-lo a partir dos 18 meses (e.g., 

Ainsworth, 1967; Konner, 1976; Marvin, Van Devender, Iwanaga, LeVine, & 

LeVine, 1977; Schaffer & Emerson, 1964). No entanto outros estudos revelam 

que a criança adopta diferentes comportamentos perante diversas figuras de 

vinculação (e.g., Myers, Jarvis, & Creasey, 1987). Não obstante as crianças 

serem capazes de estabelecer várias relações de vinculação, quando estão 

cansadas, com fome, doentes ou ansiosas, a sua atenção foca-se numa pessoa em 

particular (e.g., a mãe) caso esteja disponível, elegendo-a como figura de 

vinculação primária (van IJzendoom & Sagi-Schwartz, 2008).  

Todavia, alguns trabalhos observaram não só o vínculo estabelecido com 

figuras de referência na vida das crianças, nomeadamente, os pais (Levandowski 

& Piccinini, 2002; Kochanska, Aksan, Knaack & Rhines, 2004; Volling, 

McElwain, Notaro & Herrera, 2002; Hudson, Elek & Fleck, 2001; van 

IJzendoorn & Wolff, 1997; Steele, Steele & Fonagy, 1996; Cox, Owen, 

Henderson & Margand, 1992; Lundy, 2003), mas também com os avós (Spieker 

& Bensley, 1997, Ward, Carlson, Plunket, & Kessler, 1991), os irmãos (Stewart 

& Marvin, 1984; Teti & Ablard, 1989), as educadoras1 (Raikes, 1993, Howes & 

Ritchie, 1998; Howes, Rodning, Galluzzo, & Myers, 1988; Veríssimo, Duarte, 

Monteiro, Santos & Meneses, 2003) e os pais adoptivos (Marcus, 1991, Ritchie, 

1995). 

A este propósito Bowlby (1969/1982) apresentou três propostas sobre 

vinculações múltiplas na infância: 

� Crianças pequenas consideram a hipótese de formar mais do que um tipo 

de vinculação. De facto a maioria das crianças vincula-se a mais do que 

um familiar durante o seu primeiro ano (Ainsworth, 1967; Schaffer & 
                                                 
1 Os resultados obtidos neste estudo parecem ir assim ao encontro do referido por Sagi et al. (1995), Goossens e Van Ijzendoorn 
(1990) e Howes e Hamilton (1992a), que não só a criança é capaz de estabelecer uma relação de vinculação com a sua educadora, 
como esta relação é independente da qualidade de vinculação da criança com a mãe. Se, tal como sublinha Howes (1999), as 
relações de vinculação são construídas com base nas interacções contínuas entre a criança e cada figura de vinculação e em 
diferentes contextos, é natural que as relações de vinculação das crianças com diferentes figuras possam ser diferentes (Veríssimo, 
Duarte, Monteiro, Santos & Meneses, 2003). 
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Emerson, 1964). Em muitas culturas isto significa que as crianças podem 

ligar-se aos pais biológicos, irmãos mais velhos, avós, tios, primos, entre 

outros familiares que a criança conheça e até mesmo a outras crianças (ver 

Freud & Dann’s, 1951). Normalmente é a mãe que desempenha o papel de 

figura de vinculação principal. No entanto o pai também pode ter esse 

papel ao lado da mãe durante a primeira infância da criança. Já são vários 

estudos que mostram que os pais são prestadores de cuidados competentes 

(Belsky, Gilstrap, & Rovine, 1984) e considerados figuras de vinculação 

pelas crianças (Ainsworth, 1967).  

� Não obstante ser normal a criança ter mais do que uma figura de 

vinculação não há um limite definido. Para Bretherton (1980) existe uma 

pequena hierarquia de prestadores de cuidados eleitos pela criança que são 

opostos a um grupo maior de indivíduos com os quais a criança tem outro 

tipo de relações sociais (Weinraub, Brooks, & Lewis, 1977). No final do 

primeiro ano a criança é capaz de interagir amigavelmente com um adulto 

desconhecido, mas, em caso de desconforto, ansiedade ou stress, a criança 

tende a preferir a mãe (Tracy, Lamb, & Ainsworth, 1976). 

� Embora a criança tenha múltiplas figuras de vinculação é certo que não as 

trata todas de igual modo e com o mesmo grau de importância. Segundo 

Bowlby (1969/1982):  

(…)it is a mistake to suppose that a young child diffuses his attachment 

over many figures in such a way that he gets along with no strong 

attachment to anyone, and consequently without missing any particular 

person when that person is away (p. 308).  

À tendência da criança para escolher uma figura de vinculação principal 

(e.g., a mãe) Bowlby designou de monotropia. No caso da mãe se encontrar 

ausente, a criança, provavelmente, procurará também conforto, segurança e 

protecção noutras figuras de vinculação (Kagan, Kearsley, & Zelazo, 1978; 

Lamb, 1976a, 1976b, 1978; Rutter, 1981; ver também Ainsworth, 1967, e 

Schaffer & Emerson, 1964). Podemos, então, questionar porque é normalmente a 

mãe a figura de vinculação primária escolhida pela criança? Será que a forte 
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ligação biológica é suficiente para explicar essa predominância ou será que 

outros factores justificam essa escolha? Quais as razões pelas quais a mãe parece 

adaptar-se mais cedo ao papel parental?  

No sentido de identificar quais as determinantes que estruturam a 

vinculação hierárquica na infância, Colin (1996) propõe um conjunto de vários 

factores, nomeadamente o tempo que a criança passa com cada prestador de 

cuidados; a qualidade de cuidados prestados; o investimento emocional de cada 

adulto para com a criança e os papeis definidos pela cultura da sociedade. A esta 

lista Cassidy (1999) acrescenta que a repetição de contactos com a figura de 

vinculação ao longo do tempo – mesmo que por curtos períodos – também é 

importante. À questão sobre a tendência para a monotropia infantil Cassidy (op. 

cit.) apresenta três razões: 

� A tendência para a criança preferir uma figura de vinculação em especial 

pode contribuir para que a criança tenha alguém que assuma a 

responsabilidade dos seus cuidados. Esta relação aumenta as 

possibilidades de sobrevivência da criança. 

� A monotropia pode ser muito eficiente para a criança. Em situações de 

stress, medo ou perigo a criança já sabe, automaticamente, a quem se 

dirigir para procurar conforto e protecção. 

� A monotropia poderá contribuir para o reforço do investimento biológico 

feito pela figura de vinculação (e.g., não há ninguém que partilhe mais 

genes com a criança do que a mãe biológica 50% ). 

De facto, relativamente ao filho(a), apenas a mãe pode ter a certeza da sua 

ligação biológica (Cassidy, 1999) – aliás já um ditado antigo diz que “os filhos 

das minhas filhas meus netos são, os filhos do meu filho, serão ou não”). Tal 

circunstância, determina que o processo de gravidez seja algo de muito valioso 

em todas as culturas. Não obstante o contributo paterno, a gravidez é um 

processo materno, vivido pela mãe num período previsível de 9 meses. É ela que 

gera e transporta no seu útero o bebé, que passa pelas transformações hormonais, 
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psicológicas e físicas. É a primeira a sentir um ser vivo dentro de si através dos 

movimentos fetais, é a primeira a sentir uma avalanche de emoções e sensações 

desconhecidas, que poderá originar uma forte ligação ao bebé ou a rejeitá-lo 

como algo de negativo, desconhecido e assustador. Para Tobin (1999), é erróneo 

pensar que ser mãe é algo inato, instintivo e necessário à realização pessoal 

feminina: 

A urgência da maternidade que algumas mulheres experienciam (...) não está 

nos genes. O comportamento materno não está nos genes. As raparigas não 

nascem com a necessidade de ser mães dentro delas, pronta a manifestar-se na 

altura “certa”. Nascemos, sim, se tudo se desenvolveu normalmente, com a 

capacidade de reprodução. Apenas essa capacidade é biológicamente oferecida, 

e inequivocamente essa capacidade não é o essencial para que uma mulher 

deseje ter uma criança ou seja capaz de ser mãe (p. 67). 

Não obstante o papel da mulher ter sido, ao longo dos tempos, associado à 

maternidade (Barbaut, 1990), actualmente, ela pode já fazer opções e escolher se 

quer ser mãe, se quer interromper a gravidez ou apenas se quer controlar o seu 

corpo através de métodos anticoncepcionais (Colman & Colman, 1994). Por 

outro lado, dependendo do contexto sociocultural, a mulher pode ter sido de tal 

modo influenciada que “a construção de crenças básicas não adaptativas sobre 

o que é que uma mulher deve ser, fazer e sentir (...) não lhe permitem utilizar 

plenamente a sua potencial liberdade” (Canavarro, 2001, p. 25).  

Houve, de facto, uma evolução bastante significativa do papel da mulher 

no seio familiar e profissional – i.e., a necessidade económica levou a que ela se 

iniciasse no mercado do trabalho e começasse a contribuir financeiramente para o 

lar (Howes & Spieker, 2008) – mas a mulher continua a ser a peça principal dum 

puzzle geracional. Nas culturas ocidentais a mãe é preferida como figura de 

vinculação e o pai como parceiro de jogo (Bretherton, 1985). Será que o processo 

de gravidez é um preditor importante na adaptação precoce da mulher ao papel 

parental? Será que tal facto é um factor importante na escolha e preferência da 

criança pela mãe, como figura primária de vinculação? De facto, a gravidez é 

algo único e importante para que a reprodução seja bem sucedida e para a 
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formação precoce de laços afectivos entre mãe e filho(a) (Simpson & Belsky, 

2008; Eibl-Eibesfeldt, 1989). Stern (1995) por exemplo, constatou que as 

representações maternas que as mães fazem delas próprias como mulher, filha, 

profissional, são reorganizadas enquanto interioriza o seu papel de mãe. Segundo 

Canavarro (2001) a gravidez poderá ser um processo que: 

(...) permite a preparação para ser mãe – ensaiar cognitivamente papéis e tarefas 

maternas, ligar-se afectivamente à criança, iniciar o processo de reestruturação 

de relações para incluir o novo elemento, incorporar a existência do filho na sua 

identidade e, simultaneamente, aprender a aceitá-lo como pessoa única, com 

vida própria (p. 19). 

Por norma, a mãe é a primeira a beneficiar da licença de maternidade, 

ficando em casa e gozando de todos os momentos relacionais e de cuidados com 

a criança. Tal, pode contribuir para que o pai se reveja mais tarde no papel 

parental e para que veja mais limitadas as experiências com a criança (Bailey, 

1994). 

Já foi explanado que a criança, inicialmente, mostra preferência por duas 

ou três figuras de vinculação durante o primeiro ano de vida. E nos anos 

subsequentes? Como são feitas as escolhas vinculativas? Essas escolhas podem 

ser feitas ao longo de toda a vida? Estas questões mereceram a atenção por parte 

de alguns investigadores, nomeadamente de Cassiy (1999) ao referir que:  

By middle childhood, when the child is spending more time with people outside 

the family, opportunities for new attachments may arise. In adolescence and 

young adulthood, individuals usually begin to develop attachments to sexual 

partners. Although attachments to parents remain throughout life, the later 

attachment may became the most central relationships in the individual’s adult 

life (p. 15). 

Outros investigadores e teóricos acreditam que os bebés formam 

vinculações numa hierarquia de preferências em que a primeira dessas 

vinculações é designada por primária (Main, 1999). Para esta autora as questões 

sobre como a criança pode fazer rapidamente substituições da figura primária 

parecem incertas e vagas.  
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Cassidy (1999) também questiona o rumo das múltiplas vinculações ao 

longo do ciclo vital bem como as similaridades e diferenças na qualidade entre 

vinculações diferentes. Os vários estudos que se debruçam sobre a concordância 

da vinculação relativa a diferentes figuras não são conclusivos. De facto, 

enquanto alguns indicam dependência da vinculação entre diferentes cuidadores 

(Belsky & Rovine, 1987; Grossman, Grossman, Huber, & Wartner, 1981; Main 

& Weston, 1981), outros identificam semelhanças (Berlin & Cassidy, 1999; Fox, 

Kimmerly & Schaffer, 1991; Goossens & Van IJzendoorn, 1990; Steel & 

Fonagy, 1996) e outros ainda revelam fraca concordância entre a vinculação à 

mãe e ao pai (Fox, Kimmerly, & Shafer, 1991). 

São conhecidos outros factores que podem contribuir para a escolha e/ou 

preferência, ou não, da criança pela figura de vinculação nomeadamente, a 

sensibilidade e responsividade do prestador de cuidados, como preditor da 

segurança da vinculação (Ainsworth, 1967) e dum bom desenvolvimento 

psicomotor, social e emocional da criança (Meins et al., 2001; Drake et al., 2007; 

Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein, 2000; Feng, Shaw, 

Skuban & Lane, 2007; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera & Lamb, 2004; 

Tamis-LeMonda, Bornstein, Kahana-Kalman, Baumwell & Cyphers, 1998; 

Leerkes, Blankson, & O’Brien, 2009; Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008; 

Maccoby, 1992; Rodriguez et al., 2009; Smith, Landry, & Swank, 2006; Tamis-

LeMonda, Bornstein, & Baumwell, 2001; Bakermans-Kranenburg, Van 

IJzendoorn, & Juffer, 2003; Bornstein & Tamis-LeMonda, 1989; Londerville & 

Main, 1981; Ainsworth, Blehar, waters, & Wall, 1978; Sroufe, 1983; Hirsch-

Pasek, & Burchinal, 2006; Landry, Smith, Swank, Assel, & Vellet, 2001), a 

disponibilidade emocional (Biringen & Robinson, 1991; Field, 1994; Volling, 

McElwain, Notaro & Herrera, 2002), o envolvimento passivo ou activo do 

cuidador (Bridges, Grolnick & Connell, 1997; Grolnick et al., 1996; Termine & 

Izard, 1988), a qualidade das relações conjugais (Belsky, Fish & Isabella, 1991), 

a quantidade de tempo dispensada à criança (Lamb & Oppenheim, 1989), as 

características das crianças (Goldsmith & Alansky, 1987; Sameroff & Fiese, 

1990, 2000) ou a depressão parental (Downey & Coyne, 1990). 
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1.3 Vinculação e Sistema Comportamental 

Inspirado pela noção de sistema de comportamento que as abordagens 

etológicas elaboraram, Bowlby (1958) cria o conceito de sistema 

comportamental de vinculação que foi clarificando ao longo da sua obra.  

A vinculação é, então, definida, como um sistema comportamental de 

natureza instintiva cujo funcionamento tem como resultado previsível o 

estabelecimento de situações de proximidade espacial do indivíduo com a figura 

de vinculação e que apresenta como função biológica a protecção do indivíduo e 

a sobrevivência da espécie (Bowlby, 1969/1982). Este conjunto de “respostas 

instintivas” ou conjunto de comportamentos pré-programados e característicos da 

espécie, inicialmente são independentes uns dos outros mas à medida que a 

criança se vai desenvolvendo, vão-se organizando e orientando em relação à 

figura de vinculação. A primeira fase da teoria de Bowlby (1958) considerava 

que os comportamentos de vinculação eram activados quando a separação da 

criança à mãe era grande não só em termos espaciais mas também temporais. 

Quando a criança conseguia aproximar-se da mãe o sistema de vinculação era 

desligado. Este funcionamento era comparado pelo autor ao de um termóstato. 

Mais tarde (1982), reformulou esta teoria referindo que os processos de 

vinculação são regulados por comportamentos em constante comunicação com o 

exterior (com variações mais ou menos activas) cujo sistema nervoso central 

funciona como informador dos acontecimentos significativos. Conforme Cassidy 

(1999) comenta: 

(...) the child’s goal is not an object (e.g., the mother), but rather a state – a 

maintenance of the desired distance from the mother, depending on the 

circumstances (p. 6).  

Bowlby descreveu 5 comportamentos e/ou respostas pré-programadas que 

contribuem para a vinculação: chupar, agarrar, seguir, chorar e sorrir. Estes 

comportamentos visam ligar a criança à mãe, chamando a sua atenção de modo a 

obter resposta e cimentam-se “na figura de vinculação ao longo do primeiro ano 

de vida, formando assim a base do que designou por comportamentos de 
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vinculação.” (Soares, 2007, p. 29). Tal como noutras espécies animais, estas 

respostas têm estímulos desencadeadores e funções específicas que controlam o 

comportamento. À medida que a criança vai crescendo e tendo novas 

experiências, vão-se tornando mais complexos de modo a manter a proximidade 

com a figura de vinculação (Bowlby, 1969/1982). A criança tem uma disposição 

inata para explorar coisas novas, mas quando se afasta para explorar e começa a 

sentir-se em perigo ou com medo, a figura de vinculação é que vai servir de base 

segura de protecção. Esta “função biológica” foi referida por Bowlby como um 

comportamento importante usado para evitar ser morto por predadores 

assegurando a sobrevivência e o sucesso reprodutivo do indivíduo e seus genes 

(Marvin & Britner, 1999). Este objectivo de desejar a proximidade, tende a 

manter-se ao longo do tempo conseguindo ser atingido mediante 

comportamentos específicos. Conforme Marvin & Britner (1999) explicitam: 

How children and their caregivers organize protective proximity and contact, 

and how they continue to use their caregivers as a secure base for exploration, 

remain as important during later periods of development as during the first year 

of life (p. 45). 

A criança ao ter uma variedade de comportamentos pode optar pela 

melhor estratégia a usar em cada contexto para alcançar o que deseja. Por outro 

lado, pode ser capaz de manter o comportamento interno em relação à figura de 

vinculação, ao longo do tempo, nos diferentes contextos mesmo que estes 

mudem (Cassidy, 1999) e de conseguir adaptar essa capacidade à mudança de 

diferentes cuidados e ambientes (Main, 1990). O sistema de vinculação pode ser, 

portanto, considerado numa óptica contextualizada, à luz da qual a acção da 

criança “(...) resulta de um contexto que activa ou não o sistema” (Guedeney & 

Guedeney, 2004). À medida que a criança se vai desenvolvendo e passando por 

várias experiências, as suas estratégias também vão evoluindo, levando a criança 

a níveis cognitivos mais complexos (Greenberg & Marvin, 1982) que lhe 

permitem decifrar os sinais dos outros (e.g., as expressões faciais do pai ou da 

mãe) e tornar-se mais autónoma.  
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Recorrendo novamente ao trabalho dos etólogos Bowlby (1969/1982) 

refere que há variações nos comportamentos e sistemas comportamentais no 

modo como estes se coordenam e se tornam cada vez mais complexos. Marvin e 

Britner (2008) sintetizam esta proposta em cinco pontos: 

� Os comportamentos simples podem ser coordenados em sequências 

de cadeias; os factores que levam à cessação de um comportamento 

podem ser os mesmos que servem de activador ao comportamento 

seguinte. Este é o contexto das complexas interacções sequenciais 

que, normalmente, têm lugar entre mãe e filho nos primeiros meses 

de vida. 

� Pode haver cadeias comportamentais com caminhos alternativos. 

Sendo que, quando uma sequência de comportamentos falha, outra é 

activada. Os autores socorrem-se de um exemplo descrito por 

Ainsworth (1967) em como um bebé de 3 meses pode olhar, sorrir e 

vocalizar para o adulto, e se este comportamento não resultar para 

chamar a atenção e conseguir contacto poderá recorrer ao choro para 

obter o que deseja – proximidade. 

� Os complexos padrões de vinculação orientados para um objectivo 

podem ser organizados em conjunto numa sequência de várias 

cadeias, de tal modo que a interrupção de um padrão pode servir de 

activador a outro (e.g., quando a criança consegue a proximidade com 

a figura de vinculação pode sentir-se à vontade para dar inicio ao 

sistema de exploração). 

� A acção de um sistema comportamental alterna com o do outro. Estas 

sequências complexas, segundo os etologistas, derivam de um ou 

mais sistemas comportamentais conflituosos que poderão influenciar 

o modo como são feitas as interacções e a comunicação, por exemplo, 

a criança pode cessar a exploração para retomar a aproximação com a 

figura de vinculação. 
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� Os comportamentos executados parcialmente de um sistema 

comportamental podem ocorrer em simultâneo com outro. Pais 

sensíveis, frequentemente, fazem sugestões sobre o estado emocional 

dos filhos combinando sequências comportamentais nos jogos 

interactivos com os filhos, características do sistema de exploração e 

do sistema de vinculação. 

O sistema comportamental de vinculação pode ser compreendido em 

termos de relações complexas entre outros sistemas comportamentais baseados 

na biologia e característicos da espécie. Ainsworth (1982) refere que o sistema de 

vinculação não é único, mas sim um entre vários, nomeadamente o exploratório, 

o do medo, o de procura de alimento, entre outros. Para cada um destes sistemas 

existe um conjunto de condições básicas que permitem a sua activação. Segundo 

Guedeney & Guedeney (2004) os elementos activadores do sistema de 

vinculação são todas as situações consideradas perigosas ou geradoras de stress, 

acrescentando que: 

Dividem-se em dois tipos: os factores internos à criança, por exemplo, a fadiga, 

a dor, e os factores externos, ligados ao ambiente (qualquer estímulo assustador, 

por exemplo, a presença de estranhos, a solidão, a ausência da figura de 

vinculação). Porém, estas condições não se definem unicamente pela sua 

descrição; elas possuem uma eficácia mais ou menos activadora em função do 

momento em que surgem, da posição da figura de vinculação em relação à 

criança e das suas reacções (p. 36).  

Bowlby (1969/1982) aos activadores acima referidos acrescenta outro 

ligado à mãe (e.g., quando a mãe se encontra indisponível física e 

psicologicamente ou quando se recusa a estabelecer contacto com a criança). 

Pelo contrário, também podemos identificar os estímulos inibidores do sistema 

comportamental da vinculação (op. cit.) sendo estes os responsáveis pela 

diminuição da activação desse sistema. Estes são traduzidos pela forma como a 

criança monitoriza o local onde a mãe se encontra, bem como a forma como a 

mãe se mostra disponível em relação à criança (e.g., a maior disponibilidade 

materna levará à menor activação do sistema).  
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Tais como outros sistemas básicos, supõe-se que o sistema de vinculação 

resulta de um processo de selecção natural, uma vez que oferece vantagens em 

termos de sobrevivência, pelas possibilidades em obter protecção pela 

proximidade com a figura de vinculação (Ramires & Schneider, 2010). 

Bowlby referiu-se a dois destes sistemas relacionados com a vinculação 

em crianças pequenas: o sistema exploratório e o sistema do medo. A activação 

destes sistemas leva à activação do sistema de vinculação. Contrariamente o 

sistema exploratório pode, em determinados momentos, reduzir a activação do 

sistema de vinculação (e.g., dar a uma criança, que quer ser pegada ao colo, um 

objecto interessante e barulhento pode distraí-la temporariamente enquanto o 

sistema de vinculação não for fortemente activado). Nas palavras de Ainsworth 

(1982): 

If a behavioural system is activated at low intensity, it is entirely likely that 

another system will be activated at higher intensity, and this will determine the 

actual behaviour to be displayed. This concept is relevant to the phenomenon of 

a baby using his mother as a secure base from which to explore (Ainsworth, 

1967). Novelty, within certain limits, activates his exploratory behavioural 

system. If his mother is present and if he is rested, healthy and not hungry, his 

attachment system is likely to be inactive or activated at low intensity. If his 

environment is a relatively rich one, containing novel objects or complex 

objects with novel aspects, his exploratory system is likely to be activated at 

higher intensity than the attachment system, and he will be content to leave his 

mother in order to explore. (p. 4) 

Segundo Bowlby, citado por Cassidy (2008) o sistema exploratório dá 

vantagens de sobrevivência à criança oferecendo-lhe informações sobre o 

ambiente que a rodeia desde que essa exploração seja feita sem riscos. Quando, 

na exploração do meio, a criança se sente ameaçada ou em perigo regressa 

porque o desejo de obter protecção e conforto da figura materna é mais urgente 

do que o desejo de explorar (Ainsworth & Witting, 1969; Carr, Dabbs, & Carr, 

1975; Rheingold, 1969; Sorce & Emde, 1981).  
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1.4 Processos de vinculação e adaptação 

O conceito de adaptação tem, em biologia, um sentido relacionado com 

sobrevivência. Se para Darwin a espécie representava a unidade à qual o termo 

se aplicava, as perspectivas contemporâneas centram-se, agora, a nível dos genes. 

O sucesso adaptativo identifica-se com a transmissão efectiva do património 

genético às gerações futuras. Em última análise, a adaptação implica processos 

cujo resultado será sempre a preservação intergeracional dos genes de que o 

indivíduo é portador.  

Nenhuma estrutura biológica possui características para se adaptar, de 

forma imediata e estável, a toda e qualquer condição física ou social envolvente. 

Nessa óptica, Bowlby (1969/1982) chama a atenção para a diferença entre as 

situações de estar adaptado e de se tornar adaptado.  

O primeiro termo refere-se a um estado de capacidade. Dizemos que uma 

estrutura se encontra adaptada quando está, desde logo, apta a atingir 

determinados objectivos num meio específico. Já o tornar-se adaptado envolve 

processos de acomodação, isto é, mudanças de estrutura para que sejam 

alcançados resultados equivalentes nesse mesmo meio ou num outro diferente. 

Dada a variabilidade das circunstâncias que têm rodeado a existência humana, os 

mecanismos de acomodação foram de importância crucial para a nossa espécie. 

De facto, somos dotados de uma notável adaptabilidade que – conforme Bowlby 

(1969/1982) sublinha – terá sido (seguindo, aliás, lei biológica universal) 

seleccionada ao longo da filogénese: 

The adaptedness of any biological structure, be it morphological, physiological, 

or behavioural, is seen as the resultant of natural selection (…) having led to the 

successful reproduction, and therefore preservation, of the more-adapted 

variant, and simultaneously to the less successful reproduction, and therefore 

dropping out, of the less-adapted variants. (p. 54). 

A adaptabilidade não pode ser encarada enquanto mero atributo 

genotípico, mas como predicado da expressão fenotípica dos organismos. Será, 
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pois, erróneo falar-se em adaptabilidade como característica dissociada dos 

processos de ontogenia. 

A predisposição para procurar e manter a proximidade espacial com os 

adultos que adquirem o estatuto de figuras de vinculação traz, como 

anteriormente explanámos, consequências cujas vantagens não se esgotam no 

preenchimento das funções de protecção. De facto, o fluxo de interacções 

facilitadas pela criação de tal proximidade tende a gerar experiências susceptíveis 

de incrementarem e optimizarem as oportunidades de aprendizagem relacionadas 

com o desenvolvimento da competência nos domínios da cognição, da 

comunicação e da regulação sócio-emocional (Cassidy, 2008). Porém, o 

funcionamento dos sistemas de relação diádica é variável e, subsequentemente, a 

qualidade das experiências de vinculação difere de caso para caso. Certos adultos 

revelam maior disponibilidade do que outros para responderem aos sinais da 

criança e para se envolverem na interacção. Nessa perspectiva, tendem a facultar 

um espaço de participação no qual as trocas interactivas acontecem mais 

frequentemente dentro da chamada zona de desenvolvimento próximo infantil.  

A criança acomoda os seus comportamentos às características dos 

prestadores de cuidados de maneira a maximizar a ocorrência e a manutenção das 

situações de proximidade com as figuras de vinculação. Essa acomodação far-se-

á num sentido desenvolvimentalmente apropriado se as adaptações requeridas 

pelo microssistema de prestação de cuidados favorecerem a elaboração de 

competências oportunas a um funcionamento adequado nos restantes sistemas de 

participação (actuais ou futuros) do indivíduo. Mas poderá, também, suceder que 

tais acomodações suscitem formas de adaptação que se revelam desvantajosas 

nos vários outros cenários. Elaborando sobre este aspecto, Jones (1972) comenta 

a propósito:  

The presence of adaptations to one kind of rearing need not imply that things 

will go wrong with subsequent development if the rearing practice is changed 

(...), but it will imply that a child raised the “wrong“ way will be ill-adapted to 

the environment (…). The presence of adaptations to a certain kind of rearing 
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does not imply that this is the developmental context in which the whole 

system of behaviour should be adapted to function. (p. 306) 

Do nosso ponto de vista, o caso das crianças educadas em contextos 

familiares maltratantes pode ser, aqui, evocado como ilustração pertinente da 

ideia avançada pelo autor transcrito. 

Está profusamente documentado que o mau tratamento infantil é 

susceptível de ocasionar severas sequelas desenvolvimentais, nomeadamente, em 

domínios como os da cognição e aprendizagem, da regulação emocional, da 

sociabilidade ou da construção de um sentido integrado da coerência do self (cf., 

Becker-Weidman & Hughes, 2008). Apesar de as situações de mau tratamento 

constituírem experiências ameaçadoras (revestidas, até, de virtualidades letais), 

não inibem o estabelecimento de laços vinculativos. De facto, os dados da 

literatura mostram que as crianças sujeitas às mais variadas formas de maus-

tratos estabelecem fortes relações de vinculação com as figuras parentais 

maltratantes (cf., Lopes-dos-Santos & Fuertes, 2005). Sendo certo que os modos 

de expressão dos comportamentos de apego emergem como estratégias 

ecologicamente contingentes aos desafios específicos colocados pelas 

características dos nichos onde os indivíduos se desenvolvem (Simpson & 

Belsky, 2008), importa entender os reptos aos quais as crianças maltratadas 

respondem no seio das suas famílias.  

Nas situações comuns, as figuras de vinculação funcionam como fonte de 

segurança quando determinados estímulos ou circunstâncias alarmam a criança. 

Ora, no caso das famílias maltratantes os factores desencadeantes do alarme 

infantil resultam, muitas vezes, do comportamento hostil ou ausente dos próprios 

pais. A criança vê-se, assim, frequentemente confrontada com a vicissitude 

paradoxal em que a origem da ameaça e a fonte percebida de segurança 

coincidem na mesma figura. Articular os dois termos da equação é complexo e 

exige esforços de acomodação que levam o indivíduo a adoptar e a consolidar 

modos de expressão menos comuns. Segundo Crittenden (1999), esses modos de 

expressão tendem a variar em consonância com o tipo de mau trato a que as 

crianças estão preponderantemente sujeitas. Por exemplo, nas situações de abuso 
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físico – ansiosamente preocupadas em agradarem ao adulto e evitarem ser focos 

de irritação – tendem a desenvolver estilos de pseudo cooperação baseados em 

posturas de obediência compulsiva. De facto, essa “obediência” parece funcionar 

para maximizar as possibilidades de obterem a atenção e a “boa vontade” da 

figura de vinculação, evitando as suas manifestações hostis. Mas se a criança 

enfrenta o problema de ausências de disponibilidade – como sucede nos casos de 

negligência – terá já de desenvolver esforços com o objectivo de captar a atenção 

e de manter o adulto em situação de interacção. Uma forma eficaz de o conseguir 

será através da intensificação das expressões emocionais negativas e da 

organização de estilos de comportamento coercivo. A mesma autora (Crittenden, 

1988) assinala que a acomodação infantil a contextos maltratantes, permitindo, 

por um lado, a adaptação, pode, por outro, diminuir a flexibilidade adaptativa da 

criança (sobretudo se o grau de severidade dos maus tratos for elevado e se o 

tempo de imersão da criança nesse tipo de contexto for prolongado no tempo). É, 

assim, que, comentando os resultados de um seu estudo longitudinal, Crittenden 

(op. cit.) comenta: 

When [children’s] actual experiences were of maltreatment (…) they appeared 

to learn to modify their behavior to fit the constraints of their actual situation. 

Thus, accommodation to reality is adaptive at least in the sense of increasing 

the probability that the children will survive to reproduce. (…) [However] it is 

not clear whether, having adapted to unfavourable circumstances, maltreated 

children can remain sufficiently flexible to modify their behaviour if 

conditions improve (p. 163). 

A adaptabilidade – entendida como a aptidão de se tornar adaptado – 

surge, pois, como atributo ontogenicamente construído ao longo das transacções 

recíprocas entre o indivíduo e o meio. O modo como o comportamento da 

criança é moldado pelas acomodações ao nicho do sistema de prestação de 

cuidados maternos conferir-lhe-á maior ou menor flexibilidade adaptativa, 

influenciando a sua aptidão para lidar com as tarefas desenvolvimentais 

subsequentes, nomeadamente com as que se relacionam com a vida social. 
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Embora focalizada na vertente comportamental, a teoria da vinculação foi 

originalmente formulada à luz dos pressupostos das concepções evolucionistas. 

No entanto, como Simpson e Belsky (2008) notam, a comunidade científica da 

Psicologia desempenhou um importante papel na expansão e divulgação da 

teoria. O envolvimento dos psicólogos nessa tarefa introduziu na corrente da 

investigação constructos não elaborados pela perspectiva evolucionista. Tal 

incorporação permitiu, frequentemente, aprofundamentos teóricos e um 

alargamento dos horizontes heurísticos (Simpson & Belsky, op. cit.). 

O caso do estudo das relações entre a vinculação e o desenvolvimento das 

capacidades de adaptação é um exemplo do ponto que acabámos de levantar. De 

facto, na tradição da pesquisa psicológica, as noções de adaptação e de 

comportamento adaptativo têm um sentido próprio que se expandiu a partir do 

conceito de maturidade social avançado há muitas décadas por Doll (1936; 

1947). No domínio da Psicologia, os constructos de adaptação e de 

comportamento adaptativo enfatizam a capacidade da pessoa para responder, 

autonomamente, aos desafios e exigências do meio social envolvente (Widman & 

McGrew, 1996). Para autores como Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, e 

Coulter (2002) as dimensões englobadas nesta capacidade incluem aspectos 

como a autonomia individual nos auto-cuidados, a auto-suficiência, a 

responsabilidade social e o ajustamento social. Segundo Horn (2004),  

(…) acquisition of adaptive skills leads to: a) increased independence in 

everyday environments; b) decreased support demands; c) meaningful 

inclusion in community settings because the individual may appear more 

typical and less different; and d) positive impacts on self-concept and sense of 

competence (pp. 513-514). 

A autonomia e a independência – componentes essenciais da adaptação 

tal como abordada do ponto de vista da psicologia – correspondem a valores 

prezados nas sociedades contemporâneas do dito mundo ocidental. A promoção 

da sua aquisição integra os conteúdos da agenda de desenvolvimento definida 

pela nossa cultura. Mas como Kagan, Kearsley e Zelazo (1980) sublinham, tais 

valores estão longe de ser universalmente partilhados: 
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The West chooses autonomy, sensuality and action; the East interdependence 

serenity and contemplation. The ideal in classic Japan was to become part of 

another group, to be receptive to the ideas of others, to attain an inner calm, 

and, especially, to attain the state of amaeru in which one depends on and 

presumes another's benevolence. In Islam, the ideal (halim) is self-restraint, 

endurance of distress, faith, and the surrender of autonomy to God; 

assertiveness and power (jahil) are negatively valued. In Islam, the tension is 

not between autonomy and social interdependence but between confidence 

and humility. Since fate (fatah) has predestined each life, no person has a true 

capacity for autonomous choice. Autonomy cannot be a basic developmental 

goal because it is not sufficiently unquestionable (p. 11). 

Poderemos, assim, conjecturar que o desenvolvimento das competências 

de independência e autonomia correspondem, em determinadas sociedades, a 

atributos relativamente aos quais os critérios psicológicos e biológicos da 

adaptação são susceptíveis de encontrar zonas de coincidência. De facto, é 

plausível pensar-se que a capacidade de funcionar adequadamente num contexto 

definido facilite o processo de integração social do indivíduo ao mesmo tempo 

que promove a sua aptidão reprodutiva (reproductive fitness).  

Independentemente da validade desta conjectura, os dados da investigação 

sugerem que as medidas do comportamento adaptativo (operacionalizadas de 

acordo com os critérios dos constructos psicológicos) tendem a ser correlativas 

da qualidade das experiências de vinculação (e.g., Goldberg, Gotwiec, & 

Simmons, 1995; Isabella & Belsky, 1991; Jaffee, Beebe, Feldstein, Crown & 

Jasnow, 2001; Urban, Carlson, Egeland, & Sroufe, 1991). 

A hipótese de que, ao longo da existência da espécie humana, se teria 

fixado um padrão predominante e normativo de comportamento parental 

instituinte de nichos adaptativos típicos parece pouco credível à luz dos dados da 

Antropologia (Simpson & Belsky, 2008). Nessa perspectiva, não será estranho 

que as crianças tenham desenvolvido repertórios de comportamentos de 

vinculação susceptíveis de se organizarem em diferentes padrões modelados a 

partir das diversas condições ecológicas e das características dos diferentes 



45 

sistemas de prestação de cuidados maternos. Este aspecto será abordado 

seguidamente.  
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Capítulo II – Os Padrões de Vinculação 

 

 

2.1 Introdução 

 

As observações longitudinais efectuadas em contexto naturalista por 

Ainsworth (1954) no Uganda e mais tarde nos EUA (Ainsworth, Blehar, Waters 

& Wall, 1978) puseram em evidência a multiplicidade dos modos de 

relacionamento entre o bebé e a figura materna. Durante os primeiros meses de 

vida, o contexto de relacionamento diádico proporciona à criança um conjunto de 

experiências interpessoais que presidem à constituição dos seus esquemas de 

intencionalidade social. Estas experiências começam a regular, desde muito cedo, 

os processos de desenvolvimento, operando numa altura em que o indivíduo não 

possui, ainda, sistemas de processamento suficientemente capazes de lhe 

permitirem representar com clareza os objectos, os eventos, as emoções ou até os 

limites do próprio self (Fuertes & Lopes-dos-Santos, 2003). Assim, conforme 

estes dois autores referem num outro lugar (Lopes-dos-Santos & Fuertes, 2005): 

(…) mesmo antes de [a criança] estar apta a recorrer aos mecanismos da 

mediação simbólica para estruturar os sentidos do vivenciado, terá já 

estabelecido uma sólida organização de afectos, de respostas e de significados 

em torno da tarefa de obter segurança, conforto ou protecção por parte das suas 

figuras de vinculação (p. 172). 

Durante os primeiros meses de vida, tanto a mãe como a criança 

envolvem-se numa multiplicidade de transacções recíprocas, criando modos de 

interacção típicos num processo ao longo do qual cada um modela o 

comportamento do outro (Bowlby, 1969/1982). 

Assim, por volta do terceiro trimestre, as diferentes díades tendem a exibir 

estilos fortemente característicos de interacção que irão persistir durante, pelo 

menos, dois ou três anos, de forma reconhecível (Appell & David, 1965; David 
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& Appell, 1966, 1969)2. A esse propósito, vários estudos têm vindo a observar a 

formação de configurações de comportamento diádico nas quais se detectam 

diversas associações. Por exemplo, trabalhos de investigação que utilizaram as 

escalas do CARE-Index (Crittenden, 2003) em ordem a operacionalizar as 

respostas interactivas do adulto e do bebé puseram em evidência fortes 

correlações entre (i) as medidas da sensibilidade materna e da cooperação 

infantil, (ii) do controlo materno e da inibição infantil, ou (iii) da passividade 

materna e da passividade infantil (e.g., Crittenden, 1991, 1992; DiLalla & 

Crittenden, 1990; Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly & Tronick, 2009). Note-

se, todavia, que o estudo de Fuertes, Faria, Soares, e Crittenden (2009) verificou 

que as relações entre a passividade materna e as características do 

comportamento infantil não parecem ser tão lineares. De facto, os dados obtidos 

permitiram constatar que a passividade materna, exibida a níveis moderadamente 

elevados, tende a revelar associações preponderantes com a dificuldade infantil. 

Só nos casos em que a passividade materna atinge os valores mais elevados há 

uma relação inequívoca com a passividade infantil. 

Importa, contudo, enfatizar que as características morfológicas das 

respostas diádicas devem ser entendidas à luz dos contextos interpessoais, 

intrapessoais e ambientais da sua emergência. Relativamente aos dados de 

investigação mencionados no parágrafo anterior interessa notar que os protocolos 

de pesquisa delimitam campos de observação com atributos específicos. De 

facto, as exigências de natureza metodológica pressupostas na utilização do 

CARE-Index implicam que os pares adulto/criança sejam avaliados em situação 

de jogo livre com minimização da eventual presença de factores de stress. Nesse 

sentido, a informação passível de ser extraída diz, fundamentalmente, respeito a 

estilos de interacção diádica que se manifestam em circunstâncias nas quais os 

níveis de activação do sistema comportamental de vinculação infantil são muito 

                                                 
2 Entre outras diferenças de padrão de interacção os autores relatam as seguintes: a quantidade de tempo 
habitual da interacção mãe-bebé; a extensão das cadeias de interacção e quem lhes dá início ou as 
finaliza; o modo de interagir da díade, por exemplo, pelo olhar, pelo toque ou por segurar o bebé nos 
braços, e as distâncias típicas mantidas entre eles; as reacções da criança à separação; e as reacções da 
mãe quando o bebé explora ou interage com outras pessoas.  
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baixos ou até nulos. Como tal, as respostas dos bebés e das crianças não estão 

primariamente organizadas em função do propósito de eliciar ou manter a 

proximidade do adulto. 

À semelhança do que sucede nestas interacções, há alguma variabilidade 

inter-individual no modo como as crianças exprimem os comportamentos de 

vinculação. O fenómeno foi já observado desde as fases primordiais da 

elaboração da teoria. Schaffer e Emerson (1964a) apuraram, por exemplo, que a 

intensidade do choro em resposta à ausência da mãe diferia entre os bebés e 

propuseram que essa variável poderia ser considerada como indicador da força da 

vinculação. No entanto, Ainsworth (1963) já havia considerado que tal critério 

não era, em si, pertinente. De facto, baseada nas suas observações feitas no 

Uganda, a autora sublinhou que os bebés aparentemente mais apegados à mãe 

nem sempre eram os que manifestavam índices maiores de protesto ou de 

ansiedade durante os momentos de separação. Enquanto sistema de organização 

comportamental, a vinculação não se exprime através de uma resposta específica, 

mas mediante encadeamentos estruturados de múltiplos comportamentos que a 

criança utiliza em ordem a promover a proximidade e o contacto com a mãe. 

Nessa perspectiva, elaborando sobre as variações inter-individuais, Weinfield, 

Sroufe, Egeland e Carlson (2008) comentam: 

The study of attachment behaviors becomes most meaningful when one focuses 

on individual differences in the timing and effeciveness of their expression. 

Thus the issue at hand in studying individual differences in attachment 

relationships is not the quantity of attachment behaviors expressed, but rather 

the organization of attachment-related behavior in the relationship (p. 79). 

 

 

 

 



49 

2.2 A organização diferencial dos comportamentos de 

vinculação (12/18 meses) 

O estabelecimento de relações de vinculação é, em si, um fenómeno 

normativo. Na verdade, virtualmente todas as crianças desenvolvem um laço 

afectivo para com as figuras que lhes dispensam cuidados maternos e recorrem a 

elas para obterem conforto e segurança face aos desafios e ameaças que 

experienciam. O modo como utilizam essas figuras enquanto fonte de protecção 

“contra a percepção do perigo”, diferencia-se entre as díades. Tais variações são 

concebidas como diferenças individuais a nível da qualidade das relações de 

vinculação. 

Sob o ponto de vista metodológico, têm sido propostas várias abordagens 

para estudar a qualidade da vinculação em diferentes períodos de 

desenvolvimento dos indivíduos (cf., Crowell, Fraley, & Shaver, 2008; George, 

Kaplan, & Main, 1996; Solomon & George, 2008). Mary Ainsworth foi a 

primeira autora a propor um sistema destinado a avaliar a qualidade da 

vinculação. Apresentou, assim, o procedimento laboratorial conhecido pelo nome 

de Situação Estranha (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) voltado para o 

estudo do comportamento da criança entre os 12 e os 20 meses. Este 

procedimento procura apreender a relação entre as respostas de vinculação e de 

exploração ao longo de 8 episódios que instituem, progressivamente, condições 

de stress moderado, mediante manipulação da presença ou ausência de uma 

pessoa desconhecida (a Estranha) e a criação de momentos de separação da 

figura de vinculação3.  

Interpretados à luz das assunções teóricas de Bowlby (1969/1982), os 

dados obtidos no contexto dos episódios da Situação Estranha4 permitem 

verificar as diferentes maneiras como as crianças utilizam a figura de vinculação 

                                                 
3 Para descrição pormenorizada do procedimento da Situação Estranha ver na segunda parte da 
dissertação a descrição dos Métodos utilizados no presente estudo.  
4 Esta metodologia tem sido validada através de outros estudos com amostras diversificadas e em 
contextos culturais diferentes (e.g., IJzendoorn & Sagi, 2008; Solomon & George, 1999; van IJzendoorn 
& Kroonenberg, 1988). 
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enquanto base de exploração ou “porto de abrigo”. Ainsworth et al. (1978) 

identificaram e tipificaram três grandes padrões de vinculação: o B (seguro), o A 

(inseguro-evitante) e o C (inseguro-resistente/ambivalente). Dentro de cada um 

destes padrões são descritos vários subgrupos: A1 e A2; B1, B2, B3 e B4; C1 e 

C2. 

O grupo da vinculação segura (padrão B) é o que possui uma prevalência 

maior na generalidade das amostras estudadas; oscilando os 50% e 75% (e.g., 

van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988). O bebé seguro é activo nas brincadeiras, 

procura contacto quando se sente mais ansioso (mas após ser confortado retoma a 

exploração), partilha atitudes de afecto positivo à distância e pode chorar sendo 

facilmente acalmado. Quando, no contexto dos episódios da Situação Estranha, a 

mãe regressa após breve separação a criança saúda-a calorosamente ou sorri-lhe 

(B1 e B2), sendo menos exigente e mais positiva (Braungart-Rieker et al., 2001; 

Braungart & Stifter, 1991; Frodi & Thompson, 1985). As crianças B1 

demonstram uma interacção robusta sem uma forte procura de proximidade e 

contacto, chegando a exibir algum evitamento ligeiro, e as B2 comportam-se 

como as B1 mas já demonstram maior procura de proximidade e manutenção de 

contacto. Outras crianças buscam com mais veemência a proximidade ou o 

contacto (B3 e B4), sendo que as B3 vocalizam mais para as mães (Blehar, 

Lieberman, & Ainsworth, 1977) e não apresentam evitamento ou resistência ao 

contacto. Já as crianças B4 podem exibir alguns comportamentos de resistência 

que não tendem a manifestar-se de forma muito aberta ou persistente. 

Possivelmente, o desenvolvimento do estatuto B3 e B4 reflecte um bom ajuste 

entre a mãe e o bebé (Braungart-Rieker et al., 2001). A criança segura pode ser 

amigável com a estranha, chegando mesmo a acalmar-se com ela após ter ficado 

sozinha. No entanto, revela nítida preferência pela mãe, sendo mais facilmente 

confortada por ela. Geralmente, as crianças seguras retomam a exploração e o 

jogo quando a mãe regressa após os episódios de separação. (Weinfield, Sroufe, 

Egeland, & Carlson, 1999).  

As crianças denominadas de inseguras/evitantes (padrão A) evitam a mãe 

nos episódios de reunião (Bowlby, 1969/1982), principalmente após a sua 
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segunda breve ausência, e comportam-se, sobretudo durante as separações, de 

modo mais amigável com a estranha do que com a própria mãe. Neste grupo o 

evitamento da proximidade e do contacto são bem visíveis, principalmente nos 

episódios de reunião. A criança pode atrasar-se em responder à mãe, pode 

ignorá-la olhando para o lado oposto, passar perto dela sem se aproximar, 

dedicar-se exclusivamente à exploração dos brinquedos, rejeitar o contacto físico 

(Ainsworth et al., 1978) ou, simplesmente mostrar um comportamento “pressed 

lip”, que se traduz numa expressão muito subtil de raiva (Malesta, Culver, 

Tesman, & Shepard, 1989). Quando a mãe estabelece contacto físico com a 

criança, esta tende a evitar olhar para ela, não fazendo qualquer esforço para 

manter o contacto. Este grupo subdivide-se em dois: as crianças A1 mostram um 

evitamento marcante e consistente ao longo dos episódios de reunião, e as 

crianças A2 apresentam comportamentos intermitentes de procura de 

proximidade com evitamento, em especial nos episódios de reunião (Weinfield, 

Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999).  

As crianças identificadas como pertencentes ao grupo inseguro resistente/ 

ambivalente (padrão C) variam entre a procura da proximidade ou do contacto 

com a mãe e a resistência ao contacto e à interacção com ela (Bowlby, 

1969/1982). Estas crianças não usam a mãe como base segura para explorar o 

novo espaço e podem iniciar a procura do contacto antes da mãe se ausentar. 

Quando esta se ausenta podem ficar extremamente irritadas e ansiosas, não sendo 

fácil acalmá-las. Nos episódios de reunião procuram o contacto e quando este é 

alcançado tendem a resistir com irritação (C1) ou a combinarem a resistência 

com a passividade continuando a chorar (C2). Em ambos os grupos a qualidade 

da exploração é, em geral, pobre e a interacção com a figura estranha não é fácil, 

principalmente quando a mãe se encontra ausente (Tracy & Ainsworth, 1981). 

Vários estudos verificaram que nem todas as crianças observadas, no 

âmbito da Situação Estranha, se enquadravam dentro da tipologia A/B/C (e.g., 

Crittenden, 1985; Lyons-Ruth, Connell, Zoll, & Stahl, 1997; Main & Weston, 

1981; Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynski, & Chapman, 1985). Já Ainsworth 

et al. (1978) tinham relatado a dificuldade ou, até, a impossibilidade de 
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classificarem cerca de 5% dos casos nas amostras que analisaram. Mais tarde, 

van Ijzendoorn (1992) assinala em revisão metanalítica da literatura uma 

percentagem três vezes superior (média de cerca de 15%). A incidência de casos 

inclassificáveis revelava-se particularmente elevada quando as amostras incluíam 

crianças assinaladas com situações de maltrato ou outras condições de risco 

psicossocial. Assim, desenvolvimentos posteriores viram surgir propostas de 

classificação que expandiam o número dos padrões originalmente descritos. 

Lyons-Ruth, Connell, Zoll, e Stahl (1997) descreveram, por exemplo, um 

padrão evitante/instável (U-A) que se caracterizaria pela circunstância de as 

respostas de evitamento infantil registarem um aumento nos primeiros níveis de 

activação do sistema comportamental da vinculação e uma diminuição muito 

sensível à medida que esses níveis se elevavam para valores superiores (e.g., no 

decurso da situação estranha, a criança exibe alto evitamento depois da primeira 

separação e uma descida abrupta de tal comportamento após a segunda 

separação). 

Crittenden (1985), no seu Modelo de Maturação Dinâmica, descreve o 

padrão A/C (defensivo/coercivo) definido pela combinação anomalamente 

elevada dos valores de evitamento e resistência. Segundo a autora, todas as 

estratégias são vistas como adaptações a relações específicas e a nichos de 

atributos bem determinados. Isto é, o comportamento da criança, bem como as 

suas estratégias mentais, estão organizadas e biologicamente determinadas, 

funcionando para aumentar a protecção e sobrevivência (Kozlowska & Hanney, 

2002). Por exemplo perante uma figura parental confusa e imprevisível, a melhor 

solução encontrada pela criança (caso não tenha tido a oportunidade de criar 

expectativas e antecipar comportamentos) pode ser “congelar” os seus 

movimentos e esperar que o adulto se torne claro na sua resposta (Crittenden, 

1999). Para esta autora (Crittenden, 1992; Crittenden & Ainsworth, 1989) as 

mães pouco sensíveis podem evidenciar, de forma persistente e num só período 

de observação, uma gama variada de comportamentos contraditórios – fenómeno 

típico junto de díades provenientes de ambientes abusivos ou negligentes 
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(Crittenden, 1988a, 1988b e 1995b) –, levando a criança a intricar as estratégias 

A e C numa posição alerta, adaptativa e flexível. 

Main e Solomon (1986, 1990a e 1990b) incluíram as crianças ditas 

evitantes/instáveis e defensivas/coercivas num grupo com características mais 

abrangentes que qualificaram como padrão desorganizado/desorientado (D). De 

acordo com estas autoras, as crianças D não conseguem manter uma estratégia de 

vinculação coerente, exibindo comportamentos estranhos, despropositados, 

estereotipados, posturas anómalas, sinais de conflito, confusão, desorganização, 

desorientação face à presença da figura parental (e.g., mostrar-se apreensivo, 

chorar, atirar-se para o chão, colocar as mãos na boca com os ombros curvados, 

“congelar” todos os movimentos corporais exibindo uma expressão aflitiva ou de 

medo). De facto, as respostas desorganizadas são difíceis de interpretar à luz das 

variáveis situacionais. Como Howe, Brandon, Hinings e Schofield (1999) 

comentam: 

(…) infants classified as disorganised, as the name implies, develop no 

organised behavioural strategy for regulating their affect, achieving proximity 

or gaining protection. Their defensive strategies collapse. They have no way of 

adapting their attachment behaviour to the caregiving relationship in which they 

find themselves (pp.122-123). 

A prevalência do padrão D é aparentemente mais elevada nos rapazes do 

que nas raparigas (e.g., Carlson, Cicchetti, Barnett, & Braunwold, 1989; Lyons-

Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999) e aumenta consideravelmente nas amostras de 

risco (Lopes-dos-Santos & Fuertes, 2005; van Ijzendoorn, Schuengel, & 

Bakermans-Kranenburg, 1999), nomeadamente junto de crianças maltratadas 

(e.g., Carlson, Cicchetti, Barnett, & Braunwold, 1989; Crittenden, 1985; Lyons-

Ruth, Connell, Zoll, & Stahl, 1997; Spieker & Booth, 1988), crianças de mães 

com quadros de depressão clínica (e.g., Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynski, 

& Chapman, 1985; Teti & Hang, 2005) ou crianças sinalizadas com elevado 

risco social (e.g., Lyons-Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999).  
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2.3 Padrões de vinculação e os processos de interacção 

adulto/criança 

Uma das hipóteses centrais da teoria da vinculação postula que os padrões 

de apego observáveis a partir dos 10/12 meses reflectem as experiências 

diferenciais relacionadas com a disponibilidade e acessibilidade dos prestadores 

de cuidados na resposta às necessidades da criança. Esta conjectura, esteve na 

base de múltiplos estudos que centraram a atenção sobre a associação entre a 

qualidade das interacções adulto/bebé e o desenvolvimento dos diversos padrões 

de vinculação. 

As abordagens no presente domínio tiveram como percursoras as 

investigações de Mary Ainsworth efectuadas no Uganda (Ainsworth, 1967). A 

autora dedicou, então, um número incontável de horas à observação detalhada 

das respostas de exploração, de choro e de outros comportamentos relacionados 

com a vinculação manifestados pelos bebés ugandeses nos seus contextos 

naturais de vida. Além disso, desenvolveu escalas de avaliação com o propósito 

de medir a qualidade das características da conduta interactiva das mães. Foi aí 

que tiveram origem escalas como as da Sensibilidade aos Sinais, da Cooperação-

Interferência, da Aceitação-Rejeição ou da Disponibilidade-Indisponibilidade. 

Entre estas medidas, a da Sensibilidade aos Sinais – operacionalizando o 

constructo da sensibilidade interactiva – adquiriu lugar preponderante, pois os 

estudos posteriores revelaram que o factor em causa era o grande responsável 

pela variância estatística das associações encontradas. 

Sob o ponto de vista conceptual, a sensibilidade é um atributo evidenciado 

pelo adulto em interacção que se estende num contínuo de variação. Segundo 

Ainsworth et al. (1978): 

The optimally sensitive mother is able to see things from her baby’s point of 

view. She is alert to perceive her baby’s signals, interprets them accurately, and 

responds appropriately and promptly, unless no response is the most appropriate 
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under the circumstances. She tends to give the baby what he seems to want, and 

when she does not she is tactful in acknowledging his communication. 

Furthermore she makes her responses temporally contingent upon the baby’s 

signals. [A low sensitive mother] gears her interventions almost exclusively in 

terms of her own states, wishes, and activities. She tends to distort the message 

the baby is sending, interpreting it in the light of her own needs or defenses, or 

she does not respond to his signals at all (p. 142). 

O constructo da sensibilidade parece, pois, comportar quatro aspectos 

fundamentais: (i) aptidão para perceber os sinais exteriorizados pela criança; (ii) 

capacidade para os interpretar correctamente; (iii) adequação das respostas dadas; 

(iv) prontidão dessas mesmas respostas. Encarada à luz de um contínuo de 

variação (sensibilidade versus insensibilidade) o universo desta noção possui 

áreas coincidentes com outros constructos cuja pertinência tem sido relevada pela 

investigação no estudo da qualidade da vinculação. Entre eles avultam o da 

responsividade – disponibilidade para o envolvimento na interacção com o filho 

de forma previsível e contingente aos sinais do bebé (e.g., Landry, Smith, & 

Swank, 2006; Spiker, Boyce, & Boyce, 2002) – controlo/intrusividade – agir de 

acordo com agenda própria o que leva à interferência com as iniciativas e 

actividades da criança, ignorando os seus sinais (e.g., Crittenden, 2003; Ziv, 

Aviezer, Gini, Sagi, & Koren-Karie, 2000) – e a passividade – baixo 

envolvimento nas trocas interactivas sem atender aos sinais do bebé (e.g., 

Crittenden, 2003). 

O estudo longitudinal de Baltimore (Ainsworth et al., 1978) mostrou, 

efectivamente, que os níveis de sensibilidade materna exibidos ao longo de várias 

observações naturalísticas realizadas em casa das famílias durante o primeiro ano 

de vida dos bebés revelaram elevado valor prognóstico relativamente à segurança 

da vinculação infantil. De facto, as mães das crianças que posteriormente (doze e 

dezoito meses) evidenciaram o padrão seguro no contexto da Situação Estranha 

exibiram, em contraste com as restantes progenitoras da amostra, níveis mais 

elevados de sensibilidade. Recorrendo, por vezes, a outras operacionalizações do 

constructo da sensibilidade e adoptando desenhos metodológicos similares ou 
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diferentes, a grande generalidade dos estudos chegou à mesma conclusão (e.g., 

Anderson, Nagel, Roberts, & Smith, 1981; Egeland & Farber, 1984; Frodi, 

Grolnick, & Bridges, 1985; Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly, & Tronick, 

2009; Grossmann, Grossmann, & Kinler 2005; Isabella, 1993; Sroufe et al. 2005; 

Vondra, Shaw & Kevenides, 1995; Ziv, Aviezer, Gini, Sagi, & Koren-Karie, 

2000). 

As medidas de sensibilidade têm a virtualidade de constituírem um 

correlato da segurança da vinculação. No entanto, como Fuertes (2005) nota, 

essas medidas apenas conseguem predizer o desenvolvimento do padrão B, sem 

esclarecerem os factores que conduzem à constituição dos grupos A, C ou D. Na 

verdade, os valores da sensibilidade parecem não oferecer uma base prognóstica 

diferenciadora destes três últimos padrões. 

Ainsworth et al. (1978) avançam a hipótese de que as crianças A se 

distinguiriam das C por terem mães mais rejeitantes. O evitamento representaria, 

assim, uma estratégia de resposta à indisponibilidade ou “incapacidade” do 

adulto aceitar e responder às necessidades infantis veiculadas pela expressão dos 

afectos. Os custos dessa inibição seriam “compensados” pela maximização das 

probabilidades de a criança manter a proximidade espacial com a figura de 

vinculação (Main, 1990). Isabella (1993) perfilha a mesma posição, mas 

acrescenta que o padrão inseguro evitante pode, igualmente, desenvolver-se na 

sequência da imersão da criança em contextos diádicos marcados por estilos de 

interacção sobrestimulantes e intrusivos. Estes dados vêm sendo confirmados por 

outras observações (e.g., Crittenden & Claussen, 2000; Fuertes, Lopes-dos-

Santos, Beeghly & Tronick, 2009; Lyons-Ruth, Connell, Zoll, & Stahl 1997; 

Vondra, Shaw & Kevenides, 1995). De facto, as mães das crianças A parecem 

interagir de acordo com agendas rígidas e controladoras, tendendo a ignorar os 

sinais e iniciativas do bebé.  

Experimentando as figuras de vinculação como rejeitantes, intrusivas ou 

controladoras, a criança dita evitante aprendeu ao longo da relação que as suas 

iniciativas e expressões de mal-estar tiveram quase sempre o resultado de 
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aborrecerem e de suscitarem reacções de repulsa por parte do adulto. Por outras 

palavras, a demonstração de comportamentos de apego (perturbação, choro, 

procura activa do contacto…) produziam efeitos opostos aos que em princípio 

deveriam provocar (i.e., criação de situações de proximidade e de sentimentos de 

segurança). Assim, a estratégia mais eficaz parece ser a de minimizar a 

manifestação dos afectos e dos comportamentos de vinculação. Para tal, a criança 

controla defensivamente a expressão da perturbação sentida, inibindo a 

exteriorização dos afectos e das emoções negativas. Desta maneira, consegue 

manter uma proximidade razoável com a figura de vinculação sem desencadear 

nela reacções de irritação. Trata-se de uma estratégia que reduz as possibilidades 

de a criança experienciar a rejeição (Crittenden & Claussen, 2000). O seu valor 

adaptativo é sublinhado por Simpson (1999) através das seguintes considerações: 

(…) avoidance may have evolved to redress deficiencies in caregiving provided 

by highly distressed, hostile, or unmotivated parents. This behavioral strategy 

should have increased survival among infants in evolutionary history who might 

have been abandoned if they had placed too many demands on their parents (p. 

126). 

Os prestadores de cuidados das crianças inseguras 

ambivalentes/resistentes caracterizam-se por revelarem uma sensibilidade 

inconsistente. Tendem a responder erraticamente às necessidades e sinais do bebé 

(e.g., Belsky, Rovine & Taylor; 1984; Isabella, 1993) num registo marcado pela 

passividade (Crittenden & Claussen, 2000; Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly 

& Tronick, 2009, Vondra, Shaw & Kevenides, 1995). Perante tais características, 

entende-se que, no caso do padrão C, a criança sinalize as suas necessidades 

através da acentuação dos sinais de expressão emocional. Conforme Howe, 

Brandon, Hinings e Schofield (1999) sublinham: 

In order to gain proximity and attention from the carers who are insensitive, 

unreliable and inconsistently responsive, children who show an ambivalent 

attachment style have to maximize their attachment behaviour in order to break 

through the parent’s emotional neglect, unavailability and lack of responsivity. 

Their attachment behaviours are therefore those of an angry approach – they 

show distress, they whine, cling, fret, shout and threaten. These attention-
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seeking strategies might be defined as demands for attention and protection 

(p.28). 

Quando consistentemente sensíveis, as figuras parentais são fonte de 

segurança e favorecem a adopção de estilos comportamentais baseados na 

expressão verdadeira ou genuína das emoções (padrão B). Se interagem de forma 

rejeitante e controladora a criança é levada a organizar uma estratégia assente na 

minimização da expressão das suas necessidades de vinculação (padrão A). Já 

uma responsividade inconsistente promove, como vimos, modos de 

relacionamento estrategicamente ancorados na maximização dessa expressão 

(padrão C).  

Há, segundo Main (1991), uma proclividade seleccionada ao longo da 

filogénese à luz da qual, o padrão seguro representa a estratégia primária de 

vinculação. Os padrões A e C constituiriam variantes (estratégias secundárias) 

condicionadas a partir dos atributos dos nichos ecológicos do desenvolvimento. 

Para George e Solomon (1996): 

Whether guided by primary or secondary strategies, secure, avoidant and 

ambivalent infants have developed a set of coherent and organized rules based 

on experience that predict and guide their future behavior. As long as the 

behavioral system is organised, individuals are capable of maintaining 

functional relationships with others. (…) despite their anxiety, avoidant and 

ambivalent infants have been able to adapt to their parents and select, evaluate 

and modify their behavior in a manner that allows them to achieve proximity 

and contact when needed (p. 414) 

Porém, no contexto de relações muito perturbadas, a criança experimenta 

dificuldades em organizar os comportamentos de vinculação de forma a sentir-se 

protegida e cuidada. Não conseguindo elaborar uma estratégia primária ou 

secundária (A, B ou C) que assegure a instauração de proximidade com a figura 

de apego, o indivíduo permanece confuso e desorientado, sem possibilidade de 

conseguir regular a perturbação sentida. Esta situação ocorre, muitas vezes, 

quando os prestadores de cuidados são, eles próprios, fonte de medo ou 

imprevisibilidade (Hesse & Main, 2000; Main & Hesse, 1990). Trata-se de um 
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fenómeno tipicamente observável junto de crianças pertencentes a amostras de 

famílias maltratantes ou com quadros de psicopatologia severos por parte da mãe 

(Moran, Forbes, Evans, Tarabulsy, & Madigan, 2008). Certos autores sublinham 

que as formas desorganizadas das respostas de vinculação quando os pais 

propendem a exibir nas interacções estilos de comportamento “assustador” ou 

“assustado” (e.g., Jacobvitz, Hazen, & Riggs, 1997; Lyons-Ruth, Bronfman, & 

Parsons, 1999; Schuengel, Bakermans-Kranemburg, & van Ijzendoorn, 1999). As 

mães “assustadoras” transmitiriam medo e receio à criança. As mães 

“assustadas” facultariam uma troca de papéis, passando a criança a ser quem 

deverá “proteger” o que causa conflito a nível das expectativas infantis, uma vez 

que o adulto é incapaz de cumprir o seu papel de base segura e a criança de 

prever o comportamento da figura de vinculação. Gera-se, assim, uma situação 

de Fright without solution (Hesse & Main, 2006). Segundo Bernier e Meins 

(2008), os pais que abusam das mães e as agridem fisicamente, também podem 

contribuir para a desorganização das manifestações do apego infantil. Esta 

constatação, é confirmada por vários outros estudos (e.g., Bogat, DeJonghe, 

Levendosky, von Eye, & Davidson, 2006; DeJonghe, Bogat, Levendosky, von 

Eye, & Davidson, 2005). Uma vinculação desorganizada é sinónima de uma 

gestão problemática do stress (Hertsgaard, Gunnar, Erickson, & Nachmias, 1995; 

Spangler & Grossmann, 1993, 1999; Willemsen-Swinkels, Bakermans-

Kranenburg, Buitelaar, van Ijzendoorn, & Engeland, 2000) que leva a que as 

crianças falhem em desenvolver estratégias para lidarem com a angústia da 

separação (Main & Hesse, 1990). No entanto, nem toda a vinculação 

desorganizada é explicada pelo comportamento parental anómalo. De facto, 

alguns estudos mostram que as crianças classificadas à luz dos critérios do 

padrão D podem ter prestadores de cuidados sem desequilíbrio psicológico e com 

razoável envolvimento parental (e.g., Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999; Madigan, 

Bakermans-Kranenburg, van Ijzendoorn, Moran, Pederson, & Benoit, 2006).  

Segundo Kozlowska e Hanney (2002), todas as formas de comportamento 

podem ser encaradas como adaptações a relações específicas, funcionando para 

aumentar a protecção e sobrevivência. Por exemplo, perante uma figura parental 
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confusa e imprevisível, a melhor solução encontrada pela criança (caso não tenha 

tido a oportunidade de criar expectativas e antecipar comportamentos) será 

“congelar” os seus movimentos e esperar que o cuidador se torne claro na sua 

resposta. Assim, Crittenden (1999) deixa uma nota de cautela, advertindo que 

importa escrutinar as dimensões de funcionalidade dos sinais de desorganização 

ou desorientação da criança. Por outras palavras, a criança que evidencia o 

padrão D pode, afinal, não estar a revelar inabilidade para mobilizar uma 

estratégia lógica e coerente de vinculação. De outro modo, a desorganização 

representaria uma franca desvantagem face às tarefas de sobrevivência no 

ambiente primitivo de adaptação evolucionária. Assim, como entender a 

prevalência significativa deste padrão no conjunto das amostras estudadas? Que 

razões levaram a que as disposições para as crianças adoptarem o padrão D não 

tivessem sido suprimidas pela selecção natural? De facto, é possível especular 

que este padrão possa ser viável e exequível em determinados contextos, 

fornecendo vantagens adaptativas perante determinadas especificidades do 

comportamento parental. 

Os modelos representacionais da vinculação 

Sob o ponto de vista cognitivo, a organização do sistema comportamental 

da vinculação e dos diferentes padrões são assegurados por representações 

mentais (internal working models) complementares acerca da (i) disponibilidade, 

responsividade e acessibilidade das figuras de apego, (ii) do self e (iii) do mundo 

envolvente. Segundo Bowlby (1973), 

In the working model of the world (…) is the notion of who attachment figures 

are, where they may be found, and how they may be expected to respond. 

Similarly, in the working model of the self is [the individual’s] notion of how 

acceptable or unacceptable he himself is in the eyes of the attachment figures. 

On the structure of these complementary models (…) [the person] forecasts 

how accessible and responsive attachment figures are likely to be should he turn 

to them for support. (…) it is on the structure of these models that depends, 

also, whether he feels confident that his attachment figures are in general 
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readily available or whether he is more or less afraid that they will not be 

available – occasionally, frequently or most of the time (p.203). 

Os internal working models of attachment (expressão doravante traduzida 

pelo termo modelos dinâmicos internos da vinculação) formam-se com base 

numa rede de representações (Thompson, 1998) dos pais e da interacção com 

eles, que vão sendo interiorizadas e que tendem a persistir relativamente estáveis 

ao longo do tempo, operando a nível inconsciente (Ferreira & Pinho, 2009) 

enquanto factores de regulação do comportamento infantil no quadro das trocas 

interactivas com as figuras de apego (Benoit, Parker, & Zeanah, 1997). Quando a 

criança é ainda muito pequena, apenas mostra competência para exibir um 

conjunto de expectativas acerca do processo comportamental da figura de 

vinculação, mas à medida que vai crescendo e desenvolvendo as suas 

capacidades essas representações tornam-se mais elaboradas, estáveis e 

estruturadas (Bretherton & Munholland, 1999). Deste modo as primeiras 

expectativas vão dar lugar a representações mais complexas que abarcam a 

responsividade e acessibilidade do cuidador e a imagem do self como sendo 

merecedora dessa atenção (Bowlby, 1969/1982; Braungart-Rieker, Garwood, 

Powers, & Wang, 2001). Os modelos dinâmicos internos vão funcionar como 

filtros afectivos e cognitivos (Laible, 2006) que permitirão à criança interpretar 

as experiências sociais e construir um conhecimento de si mais elaborado 

(Thompson, 1999; Silva & Àlvarez, 2007). Alguns teóricos (e.g., Bretherton & 

Munholland, 2008) referem que estes modelos estão cognitivamente organizados 

sob a forma de scripts (guiões) – constructo proposto por Schank e Abelson 

(1977) – aos quais Nelson (1986) chama de event schemas (esquemas de 

eventos). Os guiões são representações gerais e abstractas que funcionam como 

modelos mentais genéricos acerca da sequência habitual dos eventos. Nessa 

qualidade, constituem estruturas que suportam expectativas e asseguram a 

percepção da estabilidade da vida quotidiana, permitindo aos indivíduos prever a 

sucessão das ocorrências rotineiras, nomeadamente, “quem faz o quê a quem”, 

“quando”, “onde”, “porquê” e “como”. Os guiões ou esquemas de eventos são 

entendidos enquanto organizações cognitivas nucleares a partir das quais as 
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crianças constroem o sistema representacional. É precisamente sobre estas 

unidades de processamento que se vão instituindo conceitos mais abstractos. 

Schank (1982) defende que os guiões são gerados ao longo de 

experiências similares repetidas nas quais agentes agem em relação a recipientes 

em locais específicos levando à obtenção de determinados resultados. Os 

acontecimentos, originalmente armazenados na memória episódica, oferecem-se 

como objectos de processamento dos quais se extraem unidades codificáveis na 

memória semântica onde podem ser combinadas, sequenciadas e sumariadas de 

várias maneiras. Para Bretherton e Munholland (2008), uma vantagem de tal 

conceptualização é a de permitir ao indivíduo interpretar eventos discrepantes 

das expectativas genéricas como ocorrências ocasionais. Assim, por exemplo, se 

em dada experiência relacionada com a vinculação a figura de apego – percebida 

como habitualmente responsiva – ignora os sinais da criança, esta tenderá a 

perceber a situação como atípica porque contradiz o que seria esperado a partir 

do seu modelo dinâmico interno (não obstante, caso a circunstância se torne 

repetitivamente sistemática, poderá dar lugar a uma revisão do modelo). Nas 

palavras de Bretherton (1987): 

(…) the way in which experiences have been encoded in the past (memory) 

determines how the next similar experience is decoded (processing). When an 

unexpected turn of events is encountered the new episode is registered as an 

exception, but if the once unexpected event recurs many times a new schema 

will be constructed (p. 1091). 

A relação directa entre a experiência e os modelos dinâmicos internos 

permite entender que a qualidade da vinculação seja potencialmente diferente de 

figura para figura. Vários autores (e.g., Suess, Grossmann, & Sroufe, 1992) 

sublinham, a propósito, a pluralidade e independência das diferentes 

representações codificadas nas estruturas representacionais do indivíduo. Por 

exemplo, a criança pode desenvolver uma relação segura com a mãe ou um avô e 

uma relação insegura com o pai (van Ijzendoorn & DeWolf, 1997; Fox, 
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Kimmerly & Schafer, 1991), dependendo da qualidade das experiências vividas 

com cada um no contexto familiar.  

 

 

2.4 Padrões de vinculação e factores da própria criança 

Alguns autores argumentam que a investigação não tem dado o relevo 

devido ao papel dos factores genéticos e constitucionais da criança na 

determinação dos padrões e comportamentos de vinculação. A questão inscreve-

se, em parte, no debate acerca do inato/adquirido que atravessou quase todo o 

século vinte e cujo conteúdo poderá ser formulado nos seguintes termos: As 

aptidões e formas essenciais da pessoa se relacionar com o mundo são o 

resultado de fenómenos de aprendizagem ou atributos definidos pelos genes? 

Existe, hoje, um consenso generalizado que a influência de ambos os factores é 

inseparável. De facto, uma das asserções chave dos paradigmas contemporâneos 

é o de que “ biological, personal, and environmental factors are interactively 

involved in human functioning and development” (Lopes-dos-Santos, Maia, 

Tavares, Santos e Sanches-Ferreira, 2008, p.328). 

Não obstante, o problema parece ainda atravessar a pesquisa no âmbito da 

teoria da vinculação sob a forma de perguntas sobre o peso a atribuir às variáveis 

biológicas e às influências da experiência ou da aprendizagem na maneira como a 

criança elabora estratégias para lidar com o stress e regular as emoções dentro do 

contexto das relações com os seus prestadores de cuidados.  

Entre outros, os trabalhos que incidem sobre indivíduos com anomalias 

genéticas ou que se debruçam sobre o temperamento ou o coping permitem obter 

informação heuristicamente útil sobre a organização dos processos de 

vinculação. 

A organização da vinculação em crianças com anomalias genéticas 

Estão, actualmente, identificadas numerosas anomalias genéticas que 

possuem efeitos devastadores sobre o desenvolvimento dos indivíduos. Todavia, 
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apenas alguns estudos têm investigado a organização dos processos de 

vinculação nestas populações, cingindo-se praticamente ao caso da trissomia 21. 

Os dados da pesquisa parecem confluir na constatação de que estas 

crianças evidenciam um sistema comportamental da vinculação cuja organização 

não difere da observada junto dos indivíduos com desenvolvimento típico 

(Cicchetti & Beeghly, 1990). Efectivamente, durante os episódios da Situação 

Estranha, revelam – tal como universalmente verificado – sinais de perturbação 

no decurso das separações da mãe e as respostas, habitualmente, manifestadas 

nos momentos de reunião. Não obstante, as reacções emocionais denotam 

características específicas. Osório (2002), por exemplo, apurou que, quando 

contrastadas com o grupo de controlo, as crianças com trissomia 21 

exteriorizavam de modo menos intenso o Choro ou a Procura da Mãe nas 

separações e as respostas de Procura da Proximidade ou de Manutenção do 

Contacto nas alturas de reunião. Estas tendências foram confirmadas por outros 

autores (e.g., Cicchetti & Seráfica, 1981). Lopes-dos-Santos e Fuertes (2005), 

salientam, a propósito que: 

(…) as especificidades da condição de trissomia 21 em termos do 

funcionamento bioquímico são susceptíveis de influenciarem a expressão das 

respostas emocionais. Na verdade, as alterações ao nível do sistema nervoso 

simpático afectam a actividade adrenérgica levando a um decréscimo da 

libertação de adrenalina (epinefrina). Sendo certa a importância desta hormona 

na activação das reacções ao stress, entende-se que as carências de estímulo 

químico constituam, até certo ponto, um factor de inibição do comportamento 

emocional na Situação Estranha (p. 176). 

Mas se a intensidade e a modulação das reacções emocionais revela 

particularidades nesta população, a verdade é que, em termos do potencial para 

elaborar estratégias coerentes de vinculação, as crianças com trissomia 21 

parecem não se distinguir das restantes. Efectivamente, as amostras estudadas 

revelam que os bebés portadores do Síndromo de Down exibem os três padrões 

comportamentais descritos por Ainsworth et al. (1978), embora a prevalência de 

inseguros ambivalentes/resistentes tenda a ser mais baixa e a de desorganizados 
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anomalamente elevada (e.g., Atkinson, Chisolm, Scott, Goldberg, Vaughn, 

Blackwell, Dickens & Tam, 1999; Ganiban, Barnett, & Cicchetti, 2000; Osório, 

2002; Rauh & Calvet, 2005). 

Por outro lado, a qualidade da vinculação parece estar relacionada, 

igualmente, com as características das interacções infantis. De facto, o estudo de 

Atkinson et al. (1999) indica que as medidas de sensibilidade das mães das 

crianças com trissomia 21 classificadas no grupo seguro era significativamente 

superior à verificada junto das progenitoras cujos filhos evidenciavam 

comportamentos agrupáveis nos padrões A, C e D. 

A partir deste conjunto de dados poderemos dizer que há singularidades 

no modo como as crianças com Síndromo de Down exprimem as emoções em 

situações relacionadas com a vinculação. É possível que tais singularidades 

estejam na origem de cadeias transaccionais susceptíveis de influenciarem, ao 

longo do tempo, os padrões de interacção e, por essa via, determinarem o 

desenvolvimento de estratégias de apego menos representadas nas populações 

normais. Assim, a qualidade dos cuidados maternos operaria como a grande 

variável mediadora do estilo de vinculação. 

Todavia, a investigação é ainda escassa e permanece aberta a questão de 

se saber até que ponto há, a par dos factores da experiência, efeitos 

independentes associados à própria condição de trissomia 21. Só estudos 

planeados de acordo com cuidadosos desenhos, proporcionando a realização de 

análises multivariadas rigorosas, poderão fornecer, aqui, respostas mais 

conclusivas. 

Temperamento e vinculação 

A teoria da vinculação sublinha que as experiências vividas pela criança 

no decurso das interacções com as figuras de apego são a determinante principal 

da qualidade dos vínculos infantis. No entanto, alguns investigadores 

sublinharam que as disposições temperamentais – enraizadas no código genético 

ou em factores de índole maturo-constitucional – explicariam as diferenças a 
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nível da organização diferencial das expressões vinculativas (e.g., Kagan, 1994; 

Rothbart & Bates, 1998).  

O constructo do temperamento postula que cada indivíduo possui um 

estilo de comportamento próprio com reflexos na intensidade com que 

experiencia as situações de stress e na maneira como modula as respostas a essas 

condições. Tais particularidades ditarão, naturalmente, diferenças no que diz 

respeito aos perfis de comportamento observados em contextos como os da 

Situação Estranha. Assim, por exemplo, as crianças que estão fisiologicamente 

programadas para reagirem num registo de baixa intensidade aos estímulos 

desencadeantes de alarme ou perturbação, tenderão a exibir padrões evitantes. De 

facto, tendo propensão a experienciarem níveis pouco elevados de stress durante 

os episódios de separação, não possuirão grande necessidade de solicitar a 

proximidade e o contacto com a figura de vinculação nos momentos de reunião. 

Alguns estudos encontraram correlações (não muito fortes mas 

significativas) entre medidas do temperamento e a segurança da vinculação. 

Assim, Frodi, Bridges e Shonk (1986) observaram que a incidência de crianças 

seguras era inferior junto dos casos avaliados, precedentemente, com 

características de temperamento difícil (e.g., irregularidade do sono, alimentação, 

eliminação; baixa adaptabilidade às situações novas; reactividade elevada; 

irritabilidade). Não obstante, o estudo de Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly e 

Tronick (2009) mostrou que esses efeitos eram mediados pelas variáveis da 

interacção mãe-filho. Goldsmith e Alansky (1987), em revisão da literatura, 

assinalam, por sua vez, que a dificuldade do temperamento poderá estar 

relacionada com o desenvolvimento de uma maior resistência ao contacto. Nesta 

linha, Waters, Vaughn e Egeland (1980) verificaram que os recém-nascidos 

avaliados como mais irritáveis tendiam a ser predominantemente classificados, 

ao ano de vida, no grupo C. Embora os resultados de Calkins e Fox (1992) 

apontem no mesmo sentido, Crockenberg (1981) sublinha, aqui, a importância da 

moderação de outras variáveis. De facto, a autora constatou que a irritabilidade 

do recém-nascido não se traduzia num posterior aumento de casos inseguros 

quando as famílias dispunham de apoio social apropriado. 
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Uma vez que o temperamento é entendido como disposição relativamente 

estável, a hipótese segundo a qual as expressões do comportamento de 

vinculação são por ele determinadas postula que os padrões exibidos pela criança 

surjam dotados de invariabilidade ao longo do tempo e de figura para figura. Ora, 

a investigação parece não confirmar tal conjectura. 

Vondra, Hommerding e Shaw (1999), discutindo a questão da estabilidade 

diacrónica dos padrões de vinculação notam que: 

Research on attachment across infancy suggests, on the one hand, that there can 

be stability of attachment both within infancy and from infancy to early 

childhood. But it also suggest that instability of attachment, which appears to be 

more common than originally documented, may be “lawful” and predictable 

(p.119). 

Efectivamente, se os dados da literatura nos oferecem a panorâmica de 

uma certa continuidade a nível da qualidade da organização das relações de 

apego (cf. Grossmann, Grossmann, Kindler & Zimmermann, 2008), não é menos 

verdade que essa tendência está longe de representar uma constatação universal. 

Aparentemente, a estabilidade constitui quase norma junto de populações 

caracterizadas por ausência de risco e cujos contextos de vida revelam baixa 

variabilidade. Todavia, nas circunstâncias em que esses contextos são 

vulneráveis à mudança ou sofrem rupturas (e.g., alterações na vida familiar 

devidas a desemprego, divórcios, doenças) os padrões revelam-se pouco 

consistentes. Assim, por exemplo, Vaughn, Egeland, Sroufe e Waters (1979) 

observaram que 38% das crianças evidenciaram padrões de vinculação diferentes 

aos 12 e os 18 meses. Cerca de 19% dos seguros passaram a exibir apego do tipo 

ansioso da primeira para a segunda avaliação. Curiosamente, esta modificação 

estava associada à ocorrência de eventos perturbadores a nível da vida familiar 

entre as duas avaliações. Por sua vez, Bar-haim, Sutton, Fox e Marvin (2000) 

verificaram que dos 14 para os 24 meses, 35.71% das crianças exibiram padrões 

de vinculação distintos. Tal instabilidade revelou-se superior quando os autores 

consideraram a qualidade do apego aos 58 meses de vida. No caso dos seguros, 

as mães cujas crianças mantiveram a classificação relataram, em contraste com as 
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restantes, terem experimentado maior número de eventos de vida (life events) 

positivos e menor quantidade de acontecimentos negativos durante o período em 

que o estudo decorreu. Vondra et al. (1999), examinando a qualidade da 

vinculação aos 12 e 18 meses junto de uma amostra de baixo NSE, observaram 

que os valores de estabilidade das classificações não ultrapassaram os 50%. 

Outros estudos avaliaram a qualidade da vinculação relativamente a 

diferentes figuras. Entre esses trabalhos destacam-se as investigações que 

comparam os padrões de apego à mãe e ao pai. É de sublinhar que os valores da 

variabilidade observada (e.g., Grossmann, Grossmann, Huber & Wartner, 1981; 

Main & Weston, 1981; Rosen & Burke, 1999) parecem pouco compatíveis com a 

hipótese de que a organização comportamental da vinculação, evidenciada em 

contextos como o do procedimento da Situação Estranha, constitua o reflexo 

directo de eventuais disposições do temperamento. 

As abordagens desenvolvimentais contemporâneas defendem, como já o 

sugerimos, que as determinantes biocomportamentais interagem dinamicamente 

com os factores do meio na constituição das expressões fenotípicas dos 

indivíduos. Assim, a questão não está tanto em saber se a variedade das 

estratégias vinculativas depende das diferenças temperamentais, mas antes em 

elucidar até que ponto tais diferenças influenciam a elaboração dos processos de 

vinculação. A resposta ao problema exige que os métodos de análise vão para 

além das técnicas inspiradas por visões aditivas que, na melhor das hipóteses, 

limitam-se a quantificar o efeito independente de diferentes variáveis na 

produção de certos resultados. Propostas como o modelo transaccional de 

Sameroff e Fiese (2000) parecem instituir-se como alternativas pertinentes, mas 

estão, ainda, longe de se sustentarem em estratégias metodológicas que lhes 

confiram um estatuto mais frutuoso do que meras metanarrativas de interesse 

hermenêutico. 

Os dados da investigação sugerem, efectivamente, que o temperamento 

infantil pode inscrever-se numa teia de ligações entre variáveis susceptível de 

influenciar os processos de vinculação. Sabemos, por exemplo, que na tipologia 
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tradicional de Ainsworth et al. (1978) o grupo B – seguros – inclui quatro 

subtipos: B1, B2, B3 e B4. Apesar de o recurso à figura de vinculação como base 

segura de exploração represente uma comunalidade entre os 4 subgrupos, sucede 

que as crianças do tipo B1 e B2 o fazem com demonstração de algum evitamento 

e as do subgrupo B4 com indicadores de moderada resistência. Assim, Belsky e 

Rovine (1987), no seu estudo longitudinal observaram que os bebés com índices 

de estabilidade autonómica mais elevados durante o período de recém-nascido e 

avaliados aos 3 meses por suas mães como mais fáceis de cuidar estavam, por 

volta dos 12 meses, significativamente representados em maior número no grupo 

A1-B2 (englobando os casos classificados como A1, A2, B1 e B2) do que no 

grupo B3-C2 (incluindo os B3, B4, C1 e C2). Marshall e Fox (2005) 

constataram, por sua vez, que as crianças que exibiam níveis superiores de afecto 

positivo aos 4 meses tenderam a ser posteriormente classificadas nos subgrupos 

B4, C1 e C2. No entanto, considerados os seguros versus inseguros, os autores 

não verificaram qualquer efeito estatístico associado à qualidade da expressão 

emocional. Deste conjunto de resultados pode, então, concluir-se que o 

temperamento não determina especificamente o padrão dos indivíduos (i.e., A, B 

ou C) nem a probabilidade de virem a ser classificados como seguros ou 

inseguros. No entanto, as disposições temperamentais parecem ter alguma 

influência na forma como as crianças exprimem os comportamentos de 

vinculação. 

Coping e vinculação 

A partir do nascimento, os indivíduos são confrontados com situações 

ameaçadoras e desafiantes que impulsionarão a acção e a adaptação. De facto, o 

coping pode ser visto com um processo adaptativo que pode mediar 

potencialmente os efeitos do risco ou adversidade no desenvolvimento da 

competência (Skinner & Zimmer-Gembeck, in press). Em idades muito precoces 

(e.g., 1ª infância) o coping tem sido representado através de diferentes definições 

e avaliado mediante vários métodos de medição (Compas, 1989). No entanto, 

parece existir acordo entre os investigadores em torno da ideia de que o estudo 



70 

do coping é fundamental para compreender os efeitos do stress nas pessoas e o 

modo como o detectam e lhe respondem (Aldwin, 2007; Compas, 1998; 

Garmezy & Rutter, 1983; Murphy & Moriarity, 1976; Skinner, Edge, Altman & 

Sherwood, 2003; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). 

Dada a heterogeneidade das definições e partindo de um nível muito geral, 

o coping tem sido caracterizado como um regulador do stress (Compas et al., 

2001; Eisenberg et al., 1997, 2009; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007; Skinner, 

1995; Skinner & Wellborn, 1994), como uma estratégia que responde aos 

episódios de stress – sendo este recurso característico dos modelos de coping nos 

animais (e.g., Miller, 1980) e nos humanos (e.g., Silver & Wortman, 1980) –, 

como processo cognitivo e comportamental (Ayers, Sandler, West, & Roosa, 

1990), como estratégia cognitiva e comportamental (Spirito, Overholser, 

Ashworth, Morgan, & Benedict-Drew, 1988), como processo usado para lidar 

com várias formas de stress e ameaça (Tero & Connell, 1984), ou como resposta 

interna às circunstâncias de stress (Band & Weisz, 1988). Para alguns 

investigadores, o coping é visto como um contínuo que varia desde os reflexos 

que estão presentes a partir do nascimento (Derryberry et al., 2003; Gunnar & 

Quevado, 2007), até ao domínio de respostas complexas aprendidas (Murphy, 

1974; Murphy & Moriarity, 1976). Lazarus e Folkman (1984) definem coping: 

(...) as constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person (p. 141).  

Os esforços de coping não implicam necessariamente a presença efectiva 

de ameaças pessoais que exigem resposta (Lazarus & Folkman, 1984). Em vez 

disso, podem reflectir o modo como o indivíduo responde de um determinado 

modo quando confrontado com um conjunto de circunstâncias definido (Compas, 

1989; Zimmer-Gembeck & Skinner, in press). Famílias, grupos de pares e a 

escola criaram exigências e agiram como filtros de recursos e ansiedades, 

formando sistemas de backup que irão proteger a criança ou torná-la vulnerável, 

enquanto as suas capacidades de coping se desenvolvem (Berg, Meegan, & 

Deviney, 1998; Cole, Teti, & Zahn-Waxler, 2003; Diener & Mangelsdorf, 2000; 
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Kerns, Tomich, & Kim, 2006; Sroufe, 1996). A fim de melhor precisarmos estas 

noções gerais são necessárias considerações adicionais.  

Em primeiro lugar, a criança depende, em função da sua natureza, do 

adulto para sobreviver, tornando-se indispensável incluir as características do 

contexto social na compreensão dos seus recursos, estilos e esforços de coping 

(Leiderman, 1983). Quer isto dizer que o coping adaptativo não pode ser visto só 

como expressão de uma capacidade individual, mas como processo implicado no 

contexto relação entre a criança e o meio ambiente.  

Em segundo lugar, os esforços de coping da criança serão forçados pela 

sua preparação psicológica e biológica a responder a situações de stress. A 

qualidade dessas respostas depende das experiências sociais e será maior quando 

os cuidadores exibem uma responsividade sensível aos sinais emitidos pelo bebé 

(Davidov & Grusec, 2006; Lamb & Easterbrooks, 1981; Landry, Smith, & 

Swank, 2006; Papousek & Papousek, 1980). Mas é também influenciada por 

factores biocomportamentais como, por exemplo, o temperamento (e.g., Kagan, 

1983; Lerner, Baker, & Lerner, 1985; Rutter, 1981). 

Em terceiro lugar, as características básicas do desenvolvimento cognitivo 

e social poderão afectar o modo como as crianças experimentam e lidam com o 

stress (e.g., Maccoby, 1983). Por exemplo, os bebés que não ficam tão 

incomodados com as separações poderão ter adquirido estratégias de coping 

adaptativas para lidar com o stress (Kagan, 1984). Possivelmente o papel 

parental no desenvolvimento das respostas de coping poderá ter influenciado a 

atitude da criança na escolha da melhor estratégia adaptativa para lidar com o 

medo e com o stress (e.g., Krohne, 1979; Matthews, 1981). O conjunto de 

comportamentos exibidos pela criança para indicar que a separação causa 

ansiedade (e.g., choro, inibição do comportamento exploratório e medo) também 

pode servir para mostrar o esforço da criança em dar resposta ao momento de 

separação promovendo o regresso da mãe (Compas, 1989). 

Os factores do temperamento podem influenciar, como já foi referido, as 

estratégias de coping, limitando o leque de respostas ou afectando os tipos de 
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situações vistas como geradoras de stress (Compas, op. cit.). Por exemplo, uma 

criança “difícil” que mostra uma baixa adaptabilidade à mudança e elevada 

reactividade emocional (Chess & Thomas, 1984) pode ter mais dificuldade em 

desenvolver um conjunto diferenciado e flexível de estratégias de coping, do que 

uma criança mais adaptável e menos emotiva. 

Novas exigências, requerem novas estratégias de coping e, assim, uma só 

estratégia de coping não é viável para todos os tipos de stress. Isto é, uma 

estratégia pode ser adaptativa para lidar com uma situação de stress, mas pode 

ser menos apropriada quando usada num contexto diferente ou noutro momento 

em resposta à mesma situação de stress (Compas, 1989). 

A identidade do género e a socialização dos papéis a ela inerentes, podem 

afectar, igualmente, os tipos de coping exibidos por rapazes e raparigas (e.g., 

Dweck & Bush, 1976; Dweck et al., 1978, 1980). De facto, tanto os pais, como 

os educadores e os pares influenciam as crenças e valores das crianças, 

facilitando ou dificultando o uso de estratégias de coping (Compas, 1989). 

Os estilos específicos de interacção mãe-filho(a) (sensibilidade 

materna/cooperação infantil, controlo materno/inibição infantil, passividade 

materna moderada/dificuldade infantil e elevada passividade materna/passividade 

infantil) são formados, em parte, a partir da habilidade infantil em organizar 

estratégias de coping (Crittenden, 1988), susceptíveis de se adaptarem ao estilo 

do comportamento parental (Crittenden, 1999; Simpson, 1999). As condições 

diádicas e ambientais têm, por outro lado, o potencial de influenciar os padrões 

de interacção (Fuertes, Faria, Soares & Crittenden, 2009). Segundo estas autoras, 

os estilos de comportamento infantil são preconscientes e auto-protectivos, 

influenciando o modo como a criança assume o seu papel na interacção e 

interpreta a experiência. Na prática, estes estilos de comportamento infantil são 

adaptações, a curto prazo, ao comportamento materno. Por outro lado, o 

comportamento materno depende de factores sociais e culturais, estando mais 

ligado a adaptações a longo prazo (Fuertes et al., op.cit.). 
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As estratégias de coping, pela natureza das suas funções, constituem um 

factor importante no desenvolvimento da criança, potenciando as capacidades de 

controlo dos mecanismos de auto-regulação e dos estados de homeostasia 

afectivo-comportamentais (Beeghly & Tronick, 1994). 

Crittenden (1992) num estudo sobre as estratégias de coping da criança 

em ambientes de risco focou quatro aspectos: (i) a relação entre o estilo de 

coping e as características específicas das condições adversas, (ii) o 

desenvolvimento das diferenças do estilo de coping, (iii) a coerência do estilo de 

coping no decorrer de diferentes situações e (iv) a capacidade adaptativa imediata 

e a longo prazo de estilos alternativos de coping. Para tal, usou como medidas de 

avaliação o CARE-Index (Crittenden, 1988c) e a Situação Estranha (Ainsworth, 

et al., 1978). Nesse estudo, a autora após observar vários grupos de crianças em 

diversas situações de risco (e.g., crianças vítimas de maus tratos, crianças 

abusadas, crianças negligenciadas, crianças marginalmente maltratadas e crianças 

com tratamento adequado), verificou que os diferentes tipos de condições 

adversas causavam um impacto diferente no desenvolvimento social e que as 

estratégias de coping podiam ser exibidas através de diferentes comportamentos 

(todavia conceptualmente coerentes) ao longo das situações (Crittenden, 1992). 

Por exemplo, as crianças que tinham sido abusadas demonstravam inibição com 

as mães, mas comportamentos agressivos para com os irmãos. De facto, face à 

experiência do abuso e dos consequentes sentimentos de medo, raiva ou rejeição, 

a criança opta por usar a inibição e a obediência como estratégia para lidar com a 

presença da mãe e, no caso de esta estar ocupada com outras tarefas, tenderá a ser 

hostil com os irmãos (Crittenden, op. cit.). A impossibilidade de evocar o 

conforto e a protecção do cuidador quando se sente ansiosa ou assustada pode 

levar a criança a adoptar o evitamento (Gianino & Tronick, 1988) como 

estratégia de coping, que é susceptível de se tornar, a longo prazo, pouco 

adaptativa (Mills-Koonce, Gariépy, Propper, Sutton, Calkins, Moore, & Cox, 

2007). As crianças que experienciam repetidamente o medo podem ser levadas a 

uma situação de colapso de estratégias para lidarem com a ansiedade (Hesse & 

Main, 2000; Main & Solomon, 1990). Já as crianças com tratamento adequado 
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tendiam a exibir cooperação e reciprocidade nas interacções com os outros e com 

a sua mãe. Além disso, em contraste com as dos outros grupos, demonstravam 

estratégias de vinculação segura ao longo da Situação Estranha. Assim, a 

insegurança da vinculação pode ser vista como um factor de risco, pois acaba por 

ser o reflexo da adopção de estratégias de coping mais pobres e desajustadas 

(Pielage, Gerlsma & Schaap, 2000). 

As estratégias de coping também variam consoante a idade. De facto, à 

medida que a criança cresce e se desenvolve, as suas competências cognitivas e 

estratégias de coping também evoluem e mudam, levando a que ela utilize mais 

eficazmente os mecanismos de representação interna para antecipar eventos e 

elaborar outros comportamentos de adaptação e protecção (Crittenden, 1992). 

De acordo com o Modelo de Regulação Mútua (MRM) de Tronick (1989), 

o desenvolvimento normal está dependente das capacidades de regulação da 

criança que incluem os mecanismos de regulação autonómica (e.g., sistema 

respiratório e cardíaco, sistema de controlo do stress); os comportamentos de 

coping (e.g., actos de auto-conforto; aproximação; afastamento); e os recursos de 

atenção, cognição e comunicação (Beeghly & Tronick, 1994). Não obstante as 

capacidades regulatórias dos bebés, as suas capacidades de coping são 

insuficientes para manterem um alerta e um estado de receptividade à 

estimulação por períodos de tempo sustentados. Neste sentido, são necessários 

inputs adicionais por parte do cuidador (Beeghly & Tronick, op. cit.). O MRM 

descreve a interacção mãe-bebé como regulada em conjunto, através dum estado 

de reciprocidade, mediado por processos de feedback que operam, inicialmente, 

ao nível afectivo (Gianino & Tronick, 1988; Tronick & Weinberg, 1997). O 

afecto exibido pelo bebé reflecte o seu prazer na interacção e funciona como uma 

mensagem de alerta para o parceiro adulto. Mas esta reciprocidade nem sempre é 

atingida. Aliás, a reciprocidade imperfeita e as falhas na comunicação são a regra 

e não a excepção nas interacções mãe-bebé (Cohn, Krafchuk, Ricks, Winn, & 

Tronick, 1985; Tronick & Gianino, 1986). Quando a interacção com a criança é 

feita com um adulto sensível, o bebé consegue reparar as falhas e exibir afecto, 

enviando correctamente sinais ao adulto (Barret & Campos, 1991; Kopp, 1989) 
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que, por sua vez, ajustará o seu comportamento de acordo com o estado do bebé. 

Por exemplo, quando a mãe sorri em reposta ao sorriso do bebé transmite a 

mensagem da felicidade do bebé e da sensibilidade e responsividade da mãe e, ao 

mesmo tempo, que a relação é positiva e calorosa. Quando o bebé é bem 

sucedido na reparação da interacção, terá uma sensação de eficácia que fará com 

que melhore as suas capacidades de auto-regulação (Gianino & Tronick, 1988). 

Esta cadeia de eventos está presente nas interacções normais, mas quando se dá o 

episódio still-face (i.e., a mãe fica com uma cara séria sem comunicar 

verbalmente e sem usar estimulação táctil) a criança tenta reatar a comunicação 

exibindo afecto negativo para chamar novamente a atenção do adulto enquanto a 

situação persistir. Esta falha em regular a interacção pode levar o bebé a 

evidenciar estratégias de coping e a auto-regular-se, desviando o olhar (Gianino 

& Tronick, 1988) para evitar o estado de desconforto ou a auto apaziguar-se 

(e.g., levando as mãos à boca). A regulação emocional nas crianças (Dodge, 

1989; Fox, 1994; Saarni, Mumme, & Campos, 1998) pode ser considerada uma 

forma de coping (Rossman, 1992). De facto, o episódio still-face do paradigma 

Face-to-Face Still-Face (Tronick et al., 1978) impossibilita o bebé de aceder a 

um estado de consciência diádico devido à não responsividade da mãe ou do 

parceiro adulto que não permite trocas afectivas e comunicacionais. Este estado é 

agravado quando começa a tornar-se confuso à medida que o input do parceiro 

adulto se torna contraditório e difícil de assimilar (Tronick, 2005). Se uma 

estratégia de coping prova não ser eficaz, ou é substituída por outra alternativa ou 

leva o bebé a cair no desamparo (Skinner, 2007). 

As formas de coping exibidas pela criança nos primeiros meses de vida 

podem influenciar os processos de vinculação. Com efeito, Fuertes, Lopes-dos-

Santos, Beeghly e Tronick (2006), após observarem 48 bebés prematuros aos 3 

meses no paradigma Face-to-Face Still-Face e aos 12 meses no procedimento da 

Situação Estranha, verificaram que as crianças classificadas como seguras 

demonstravam mais respostas positivas durante a situação de still-face. Nesta 

mesma situação, as que vieram a ser identificadas como inseguras-evitantes 
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evidenciaram, predominantemente, respostas de auto-conforto e as inseguras-

evitantes reagiram através da adopção de expressões emocionais negativas.  

Num outro estudo levado a cabo pelos mesmos autores (Fuertes, Lopes-

dos-Santos, Beeghly, & Tronick, 2009) e com o objectivo de melhor 

compreender as diferenças individuais, foi refinada a descrição de diferentes 

estilos de coping usados, aos 3 meses, pelo bebé durante o paradigma do Face-

to-Face Still-Face, abrangendo as seguintes dimensões: (i) coping positivo 

direccionado a outros (positive other-directed coping) que reflecte a tendência 

do bebé para solicitar interacção social e exibir afecto positivo (e.g., o bebé olha 

para a mãe, olha para o corpo da mãe, tenta alcançá-la ou toca nela, sorri e exibe 

vocalizações positivas) (ii) coping negativo direccionado a outros (negative 

other-directed coping) que reflecte a tendência do bebé para exibir afecto 

negativo e comportamento distante (e.g., vocalizações de protesto, choro, 

arqueamento do tronco “empurrar” as mãos da mãe) e o (iii) coping auto-dirigido 

(self-directed coping) que reflecte a tendência do bebé para se desligar da 

interacção e manifestar comportamentos de auto-apaziguamento (levar as mãos e 

objectos à boca, fechar os olhos, olhar para além da mãe, tocar-se, apertar uma 

mão contra a outra). Os resultados mostraram que a vinculação aos 12 meses 

estava significativamente ligada às variações dos estilos de coping exibidos 

durante o Face-to-Face Still-Face e a todas as medidas do comportamento 

interactivo materno em jogo livre aos 9 meses (e.g., sensibilidade, controlo e 

passividade maternas). As análises de regressão multinomial indicaram que as 

variáveis da interacção avaliada aos 9 meses eram o preditor mais forte dos 

padrões manifestados pelas crianças durante a Situação Estranha. Contudo, essas 

mesmas análises destacaram efeitos estatísticos independentes relacionados com 

o coping. Efectivamente, constataram-se associações significativas entre o 

coping positivo direccionado a outros e o padrão B (seguro), o coping negativo 

direccionado a outros e o padrão C (inseguros resistentes), bem como entre o 

coping auto-dirigido e a probabilidade de as crianças serem classificadas no 

padrão A (inseguros-evitantes).  
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Cultura e vinculação 

Tem sido evidente, na investigação intercultural das relações cuidador-

criança, que a cultura afecta não só os processos interactivos mas também as 

expressões fenotípicas decorrentes do desenvolvimento (e.g., Bornstein et al., 

2008; Feldman, Masalha, & Alony, 2006; LeVine et al., 1994; LeVine & New, 

2008; Tronick, Winn, & Morelli, 1985). No início dos anos de 1950, Bowlby 

ficou com a sua equipa de investigação mais enriquecida ao abrir as portas a um 

novo membro, a canadiana Mary Ainsworth (1913-1999). Foi no Uganda que 

Ainsworth (1967), através de observações naturalistas efectuadas durante 3 anos 

(1953-1956), iniciou o trabalho de operacionalização de muitos dos constructos 

pertinentes para a teoria da vinculação.  

A investigação levada, então, a cabo por Ainsworth suscitou importantes 

questões no que concerne à universalidade da vinculação mãe-filho. Um dos 

problemas levantados prendeu-se com o facto de se saber até que ponto o 

contexto e a especificidade daquela cultura influenciavam os processos de 

vinculação. Por exemplo, foi interessante constatar que não obstante haver vários 

prestadores de cuidados as crianças criavam laços de apego a uma figura 

primária, sem que isso impedisse de se vincularem a outros adultos (Weisner & 

Gallimore, 1977). O grande impacte deste trabalho tingiu as observações 

realizadas por Bowlby com crianças institucionalizadas, uma vez que o trabalho 

de Ainsworth (1967) mostrou, pela primeira vez, que não é o número de 

prestadores de cuidados por si só que influencia a vinculação, mas a continuidade 

da qualidade das interacções com os cuidadores (van Ijzendoorn & Sagi-

Schwartz, 2008). Esta questão foi um dos motivos que levaram Ainsworth a 

realizar o seu famoso estudo em Baltimore (e.g., Ainsworth & Wittig, 1969).  

Investigadores como Tronick, Morelli e Ivey (1992) referem potenciais 

fragilidades no uso da teoria da vinculação em estudos transculturais, salientando 

questões relacionadas com o modelo do cuidado e a figura do cuidador primário. 

Para estes autores, a teoria da vinculação concentra-se num modelo de cuidado e 

contacto contínuo não representativo da diversidade das práticas parentais em 
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diversas culturas. A crítica de Tronick e seus associados (op. cit.) dá especial 

destaque à diversidade cultural nas práticas de prestação de cuidados, 

sublinhando a relatividade da figura de vinculação primária, uma vez que, em 

certos casos – como o da comunidade Efé – prevalecem paradigmas de cuidado 

diferentes, nomeadamente a adopção de sistemas de cuidados primários 

dispensados por múltiplas figuras. 

Algumas das controvérsias prendem-se com as concepções evolucionistas 

sobre as quais repousa a teoria da vinculação. De facto, a valorização da 

dimensão biológica poderá reforçar a ideia de que as práticas parentais e o 

comportamento social das crianças possuem forte determinação genética, 

tendendo, por isso, a manifestar-se de forma prototípica (Ribas & Moura, 2004). 

Contudo, Bowlby (1969/1982) admitia, já, que o sistema regulador da vinculação 

dispunha de uma notável flexibilidade adaptativa enraizada na sua grande 

labilidade em relação às influências ambientais. Nessa linha, van Ijzendoorn e 

Sagi (2001) sublinham que o enfoque evolucionista se limita a sublinhar, apenas, 

tendências comportamentais cujas manifestações específicas dependem dos 

nichos culturais a que a criança deve adaptar-se. 

Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake e Morelli (2000) levantam questões 

críticas relativamente ao pouco peso que a generalidade dos estudiosos da 

vinculação atribuem aos factores culturais. Em escrito posterior, estes mesmos 

autores (Rothbaum, Weisz et al., 2001) chegam mesmo a escrever: 

The evidence leads us to call into question three core hypotheses of the theory, 

involving the antecedents (sensitivity), consequences (social competence), and 

nature (secure base) of attachment. These hypotheses are based on measures 

that are biased toward Western values and meanings, in that they emphasize 

aspects of individuation such as autonomy and exploration. We advocate an 

approach that is grounded in concepts that are most meaningful to the peoples 

being examined (p. 827). 

Ao produzirem tais afirmações, tomam como base as suas observações 

efectuadas no Japão, enfatizando que a teoria requer adaptações fundamentais 

quando aplicada a culturas não ocidentais. Naquela sociedade, a sensibilidade é 
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vista através do toque prolongado de pele, toque esse que pode ocorrer antes ou 

depois de a criança o pedir e tem como resultado o estímulo da exploração 

infantil, normalmente empreendida num quadro de grande proximidade física. 

Esta morfologia específica da sensibilidade difere da tipificada nos Estados 

Unidos onde há menos contacto físico nas interacções entre as mães e os seus 

bebés. As diferenças poderão ter a ver com a diversidade das agendas de 

desenvolvimento culturalmente determinadas que privilegiam, no mundo 

ocidental, a autonomia – valor à luz do qual o fenómeno da base segura da 

exploração ganha coerência – e enfatizam na sociedade japonesa a amae 

(dependência da benevolência dos outros). Assim, segundo Rothbaum, Weisz et 

al. (op. cit.) a relação entre a sensibilidade do cuidador e as competências sociais 

desenvolvidas serão susceptíveis de variar de acordo com a cultura.  

Esta posição tem suscitado polémica que se estende desde o terreno da 

comprovação empírica até às discussões de teor conceptual. No primeiro 

domínio, diversos estudos têm podido verificar associações efectivas entre as 

medidas de sensibilidade materna e a exploração autónoma da criança em 

referência ao fenómeno da base segura (e.g., Behrens, Main, & Hesse, 2007; 

Vereijken, Riksen-Walraven & Kondo-Ikemura, 1997). Por outro lado, Posada e 

Jacobs (2001) argumentam que, ao apreciar as teses de Rothbaum, Weisz et al. 

(2000) é imprescindível separar os conceitos de forma e função. A forma diz 

respeito à morfologia dos comportamentos em si e como tal trata-se de uma 

dimensão susceptível de variações culturais. Contudo, a pluralidade das formas 

pode servir uma mesma função adaptativa. Ou seja, aspectos universais como a 

sobrevivência ou a relação entre a sensibilidade parental e o fenómeno da base 

segura estão do lado das funções susceptíveis de serem preenchidas através de 

diversas formas (determinadas a partir de factores ecológicos e socioculturais). 

Não obstante, a generalidade dos autores parece convergir na ideia de que 

a investigação deve atender às características de cada cultura, nomeadamente às 

crenças e valores que veicula, efectuando – sempre que necessário – as devidas 

adaptações metodológicas e escrutinando, cuidadosamente, os referenciais 

hermenêuticos. Estes investigadores alertam para a necessidade de se ter em 
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conta as características comportamentais de cada cultura sempre que se usar 

metodologias de investigação, não descurando as crenças e valores de cada 

contexto. Esta ideia encontra-se bem vincada por Bretherton (1992) quando 

escreve: 

(…) attachment behavior is heavily overlain with cultural prescriptions... To 

better explore such cultural variations in attachment organization, attachment 

researchers need to develop ecologically valid, theory-driven measures, tailored 

to specific cultures and based on a deeper knowledge of parents and children’s 

culture-specific folk theories about family relationships and attachment. (p. 

771). 

A prevalência dos padrões de vinculação pode variar de acordo com os 

contextos culturais. Miyake, Chen, & Campos (1985) documentaram que as 

crianças japonesas exibiam o padrão C de modo elevado (acima dos 30%), 

enquanto o padrão A verificou-se ser mais comum no Norte da Alemanha 

(Grossman, Grossman, Spangler, Suess, & Unzner, 1985) e nos países da Europa 

de Leste (Ahnert, Meischner & Schmidt, 2000). Observou-se em duas amostras 

do Norte da Europa (Grossman et al., 1981; van Ijzendoorn et al., 1991) uma 

pequena semelhança de padrões ansioso-resistente relativa à presença de padrões 

ansioso-evitante. Estas conclusões contrastam com a importância dos níveis de 

padrões ansioso-resistente e relativa ausência de padrões ansioso-evitante em 

Israel (Sagi et al., 1985). Enquanto o rácio total de crianças com padrões de 

vinculação segura versus insegura parece não variar ao longo das culturas (van 

Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988), o tipo de insegurança observado parece 

reflectir os valores específicos da cultura (Hinde & Stevenson-Hinde, 1991). No 

entanto, estes estudos apenas relatam a frequência dos padrões, não avançando 

com as razões explicativas para tal. 

Consciente destas limitações, Crittenden formula a tese de que “as 

culturas poderão estar enviesadas no sentido de favorecerem a emergência de 

padrões bem definidos” (in Fuertes, 2005, p. 117). Isto quer dizer, que os padrões 

poderão ser exibidos dum modo consentâneo com o contexto cultural vivenciado 

mas, se houver uma alteração significativa que ponha em causa a sobrevivência 
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do indivíduo, esses mesmos padrões poderão mudar para estratégias de 

funcionamento mais eficazes face às circunstâncias (van Ijzendoorn & 

Bakermans-Kranenburg, 2010). Por exemplo, um nicho cultural que exija uma 

elevada contenção de emoções negativas poderá levar a que a criança adopte uma 

vinculação com padrão evitante, para fazer face a essa realidade cultural (van 

Ijzendoorn & Sagi-Schwartz, 2008). Universalmente prevê-se que, em qualquer 

cultura, existam laços de vinculação, tendo em conta a educação da criança e o 

seu sistema familiar. O que não torna implícito que um dos três padrões de 

vinculação (A/B/C) seja a norma universal (op. cit.). No entanto, o padrão seguro 

costuma ser mais evidente como primeira estratégia adaptativa a um ambiente 

social e os padrões inseguros emergem quando é necessário adaptar o padrão de 

comportamento às exigências de um ambiente perigoso ou ameaçador (Main, 

1990). 

Já foi referido que nas sociedades Ocidentais a maioria das crianças tem 

uma vinculação segura, no entanto, mais de 40% têm demonstrado uma 

vinculação insegura (van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988; van Ijzendoorn, 

Sagi, & Lambermon, 1992) e o número de crianças seguras pode mostrar 

variações em amostras dentro da mesma sociedade (e.g., Grossman, Grossman, 

Huber, & Wartner, 1981). 

Diversos autores dedicaram-se ao estudo da vinculação com a mãe e 

outros prestadores de cuidados. Kermoian & Leiderman, 1986, por exemplo, 

estes autores, avaliaram no Quénia 26 famílias da etnia Gusii e os seus bebés 

entre 8 e 27 meses. Apesar das crianças Gusii usarem comportamentos 

específicos para expressarem a vinculação (e.g., em vez de agarrarem a figura de 

apego com um abraço, usam o aperto de mão), a distribuição dos padrões de 

vinculação foi semelhante ao das culturas Ocidentais: 61% das crianças foram 

classificadas como tendo uma vinculação segura com a sua mãe e 54% foram 

classificadas como tendo uma vinculação segura com outros cuidadores para 

além da mãe. Resultados semelhantes foram encontrados num estudo Holandês 

onde se verificaram vinculações da criança não só com a mãe, mas também com 

o pai, e cuidadores profissionais (Goossens & van Ijzendoorn, 1990). De 
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salientar que no estudo com as crianças Gusii, a nutrição e o estatuto de saúde do 

bebé estiveram relacionados com a segurança da vinculação mãe-bebé, mas não 

com a segurança da vinculação cuidador-bebé (van Ijzendoorn & Sagi-Schwartz, 

2008). Já numa amostra da Nigéria (onde é permitida a poligamia), a principal 

figura de vinculação da criança de etnia Hausa, é normalmente, a pessoa que lhe 

pega e interage mais frequentemente com ela (Marvin et al., 1977) No entanto, 

enquanto junto da etnia Efé as crianças são, desde o nascimento, amamentadas 

por outras mulheres adultas para além da mãe e a educação e os cuidados físicos 

são da responsabilidade de vários adultos (Tronick, Morelli, & Winn, 1987), nas 

crianças Hausa e Gusii as mães são as principais responsáveis pela alimentação, 

banho e outras actividades físicas (van Ijzendoorn & Sagi-Schwartz, 2008). Nos 

Dogons (grupo étnico da África Ocidental que permite a poligamia) foi feito 

outro estudo com uma amostra de díades mãe-bebé (True, 1994). Pela primeira 

vez, numa pesquisa intercultural em África, além dos tradicionais padrões A-B-C 

observados na Situação Estranha, também foi pesquisado o padrão D. Neste 

estudo observou-se uma elevada percentagem de crianças desorganizadas (24%) 

mas também de díades seguras mãe-bebé (69%). Enquanto que a classificação 

com padrão evitante foi nula e a com padrão resistente foi baixa (8%). 

Resultados semelhantes foram encontrados numa comunidade Khayelitsha do 

Sul de África que vivia em condições materiais precárias (Tomlinson, Cooper, & 

Murray, 2005). Apesar das condições de vida, a maioria das crianças tinham uma 

vinculação segura com as suas mães (62%). Nas restantes, verificou-se um 

elevado número de casos com vinculação desorganizada (26%), apenas 4% com 

vinculação evitante e 8% resistente (op. cit.). 

De facto, estes estudos tornam evidente que, de formas diversas, os 

padrões de vinculação são observáveis em diferentes culturas e contextos. 
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2.5 Considerações finais 

Ao longo deste capítulo efectuámos uma revisão da literatura acerca da 

variabilidade interindividual das relações de vinculação e dos factores 

susceptíveis de a determinarem. Pese, embora, o grande peso das influências 

decorrentes das variáveis da interacção adulto-criança, há indicações claras que 

as características dos bebés e os circunstancialismos socioculturais ajudam a 

determinar o modo como são dispensados os cuidados materno-infantis, 

influenciando, por essa via, a organização dos processos de desenvolvimento 

sócio-emocional e da vinculação. 

Assim, parece claro que uma multiplicidade de factores diversos contribui, 

directa ou indirectamente, para a formação das relações de apego. Tal contributo 

leva a reconhecer que o estudo dos fenómenos da vinculação deverá ter em conta 

as interacções dinâmicas entre as estruturas que envolvem os sistemas 

intrapessoais (e.g., genéticos, bioquímicos, neurofisiológicos), interpessoais (e.g., 

relações diádicas) e sócio-ecológicos (e.g., sociedade e cultura). Infelizmente, 

falham referenciais heurísticos sólidos que possibilitem a elaboração de desenhos 

de pesquisa e a formulação de hipóteses capazes de sustentarem a criação 

consistente de programas de investigação dotados da abrangência necessária. Por 

esse motivo, a produção discursiva sobre a vinculação recorre, ainda, a soluções 

fortemente impregnadas pelo exercício hermenêutico. De qualquer forma, será 

nos parâmetros dos paradigmas transaccionais e multicontextuais do 

desenvolvimento que a teoria terá de encontrar as condições do seu progresso. 
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Capítulo III – As Diferenças entre o Comportamento 
Mateno e Paterno na Interacção Mãe-Filho(a) e Pai-

Filho(a) 

 

A relação mãe-filho foi, desde sempre, alvo de mais atenção e estudos do 

que a relação pai-filho porque as mães têm sido, tradicionalmente, a figura de 

vinculação primária (e.g., Mills-Koonce et al., 2007; Raikes & Thompson, 2005; 

Tarabulsy et al., 2005; Huth-Bocks et al., 2004; Pederson & Moran, 1996; 

Pederson et al., 1998; Poehlmann & Fiese, 2001; Frodi & Thompson, 1985; 

Slade, 1987). No entanto, há evidência que os pais também podem ser sensíveis e 

capazes de se envolverem em cuidados (Bakermans-Kranenburg, van Ijzendoorn, 

Bokhorst, & Schuengel, 2004; Belsky, Jaffee, Sligo, Woodward, & Silva, 2005; 

Grossmann, Grossmann, Kindler, & Zimmermann, 2008). Não obstante já ter 

sido referida a importância da vinculação pai-filho(a) no desenvolvimento da 

criança (e.g., Easterbrooks & Godlberg, 1984; Lamb, 1982b) continua a existir 

uma lacuna na falta de atenção dada ao papel do pai (Cowan, 1997).  

Há mais de quatro décadas Bowlby (1969) referiu que os pais também 

poderiam ser considerados principais figuras de vinculação uma vez que a 

criança não forma só laços de vinculação com a mãe mas também com o pai 

(Lamb, 1997), no entanto, seria erróneo assumir que pais e mães desempenham 

papéis iguais (Prado & Vieira, 2003). Quando as mães são sensíveis, responsivas, 

atenciosas e disponíveis, os filhos exibem uma vinculação segura, que poderá 

contribuir para desempenhos positivos (e.g., competências sociais na interacção 

com os pares, interesse em explorar o que os rodeia e um crescimento intelectual 

mais rápido) (Sigelman, 1999), melhor resolução de problemas (Bretherton, 

1985) e persistência nas tarefas (Meins, 1997).  

A literatura indica que, em média, a sensibilidade materna é superior à 

paterna (Volling, McElwain, Notaro & Herrera, 2002) bem como a vinculação 

segura tende a ser superior em díades mãe-filho (Schoppe-Sullivan, Diener, 

Mangelsdorf, Brown, McHale & Frosch, 2006; Belsky et al., 1984; Volling et al., 
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2002; Braungart-Rieker et al., 2001) revelando uma associação entre a 

sensibilidade e a segurança da vinculação (Bakermans-Kranenburg et al., 2003; 

DeWolf & van Ijzendoorn, 1997; van Ijzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995). 

No entanto, os laços de vinculação poderão ser estabelecidos de acordo com 

vários factores, nomeadamente, o modo do funcionamento familiar (Bowlby, 

1969/1982; Ainsworth, 1979), a percepção materna sobre a reactividade da 

criança (Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beebhly & Tronick, 2006), o contexto 

cultural (Power, 2000; Rogoff, 1990; van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988; van 

Ijzendoorn et al., 1992) e a qualidade do tempo (Braungart-Rieker, Garwood, 

Powers, & Wang, 2001). 

Nos últimos anos os investigadores e desenvolvimentalistas tomaram em 

conta o facto da família ser um sistema do qual o pai também faz parte. Pensava-

se que os pais não estavam “talhados” para cuidar de bebés, mas a evidência 

mostra o contrário (Biller, 1993; Parke, 1996; Phares, 1996). Cada vez se 

constata mais semelhanças do que diferenças na interacção mãe-filho(a) e pai-

filho(a). Parke & Sawin (1976) observaram as mães e os pais enquanto estes 

alimentavam os seus filhos e concluíram que os pais eram tão capazes de realizar 

esta tarefa como as mães. Outros estudos referiram que os pais poderiam ser 

cuidadores competentes (Belsky, Gilstrap, & Rovine, 1984; Parke, 1981), desde 

que conseguissem interpretar os sinais da criança e responder aos mesmos 

(Hwang, 2000). Com evidência, algumas investigações indicam que os pais que 

se interessam e que participam mais nas rotinas familiares, são considerados tão 

capazes e competentes como as mães na prestação de cuidados às crianças 

(Belsky, Gistrap, & Rovine, 1984; Lamb, 1981; Parke & Tinsley, 1981). Mas, 

mesmo revelando todo este interesse e comportamento participativo, os pais não 

conseguem igualar as mães, mantendo-se as diferenças entre eles (Lamb, Frodi, 

Frodi, & Hwang, 1982; Lamb, Frodi, Hwang, Frodi & Steinberg, 1982), porque a 

vinculação das díades mãe-filho(a) é independente da vinculação das díades pai-

filho(a) (Grossmann & Grossmann, 1981; Lamb, 1977; Main & Weston, 1981; 

Sagi et al., 1985). Por seu lado, o mesmo acontece com as crianças que, dentro 

da mesma família, conseguem ter diferentes experiências afectivas nas suas 
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interacções com as mães e com os pais (Volling et al., 2002). Não obstante as 

diferenças encontradas entre pais e mães no que concerne à qualidade da 

vinculação, autores como Volling e Belsky (1992) sugerem que a situação 

estranha não é um procedimento tão rigoroso para aferir a qualidade da 

vinculação pai-filho(a) como é para a avaliação da vinculação entre mães e 

filhos(as) (particularmente em estudos comparativos). 

Alguns trabalhos compararam pais “cuidadores primários” (definidos 

como aqueles que atribuiam 20 ou mais horas por semana de cuidados à criança) 

versus pais que não desempenham cuidados primários à criança. Os resultados 

indicam que os pais que assumem o papel de cuidador primário, embora não 

sejam tão sensiveis como as mães (Sagi, Lamb, Shoam, Dvir & Lewkowicz, 

1985), apresentam interacções igualmente positivas e com a mesma atmosfera de 

prazer (Lewis, West, Stein, Mamlberg, Bethell, Barnes, Leach & FCCC, 2008). 

Os pais, também, servem de base segura aos filhos enquanto estes 

exploram, especialmente quando são pais com atitudes positivas e quando 

passam mais tempo com os filhos (Cox e tal., 1992). No entanto, pelo facto dos 

pais exibirem sensibilidade não quer dizer que desempenhem o mesmo papel que 

as mães na vida dos filhos, uma vez que esta sensibilidade paterna tem menor 

impacto na segurança da vinculação infantil (van Ijzendoorn & De Wolf, 1997). 

De facto, alguns estudos não encontraram resultados significativos entre a 

qualidade da assistência e da interacção dos pais com a segurança da vinculação 

(Grossmann & Grossmann, 1992; Schneider Rosen & Rothbaum, 1993; Caldera, 

Huston, & O’Brien, 1995). Outras investigações, pelo contrário, verificaram uma 

correlação significativa entre a sensibilidade paterna e segurança da vinculação 

(Cox, Owen, Henderson, & Margand, 1992; Goossens & van Ijzendoorn, 1990). 

Mas, existem outros factores que poderão ser importantes na vinculação pai-

filho(a), por exemplo, a idade paterna, o género do filho(a) (Jacklin, DiPietro, & 

Maccoby, 1984; MacDonald & Park, 1986; Lytton & Romney, 1991) (e.g., 

quando os pais tentam moldar os filhos para determinados comportamentos e 

preferências [Leaper, 2000; Liss, 1983, Lott, & Maluso, 1993]), o seu nível de 

envolvimento para com a criança, a qualidade marital, o nível de stress e o apoio 
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vivenciado em casa (e.g., pela esposa) (Diekie & Matheson, 1984) e no trabalho 

(National Institute of Child Health and Human Development [NICHD] Early 

Child Care Research Network, 2000; ver também Horn, 2000, para revisão). 

Pais e mães diferem não só na qualidade como também na quantidade de 

prestação de cuidados parentais (Biller, 1993; Parke, 1996; Phares, 1996). 

Relativamente à quantidade constacta-se que as mães passam mais tempo com os 

filhos, facto comprovado na maioria das culturas (Phares, 1996; Hewlett, 1992; 

Parke & Burriel, 2006). No entanto, actualmente os pais já dedicam mais tempo 

aos filhos, principalmente quando se trata do primeiro filho (Michale, 2007, 

p.380) e quando a mãe também trabalha fora de casa (Brayfield, 1995; Cox, 

Owen, Henderson, & Margand, 1992). Considerando a qualidade: as mães 

dispensam mais tempo a prestar cuidados básicos aos filhos (e.g., alimentar, 

mudar as fraldas, dar banho, vestir…) enquanto os pais, em algumas sociedades, 

dedicam-se a ensinar aos filhos uma profissão (Hewlett, 1992). Nos nossos dias e 

na nossa sociedade os pais começam a passar mais tempo a brincar com os filhos 

(Coleman et al., 2004) e a surpreendê-los com brincadeiras mais activas 

enquanto as mães abraçam, falam e brincam mais calmamente (Lamb, 1981; 

Neville & Parke, 1997; Clarke-Stewart, 1978). De facto, os pais preferem e 

dedicam-se mais a actividades de jogo (Horn, 2000; Lamb & Lewis, 2004) com 

os filhos enquanto as mães dedicam-se a prestar os cuidados básicos e 

necessários aos mesmos (Bretherton, 1985; Lamb, 1981; Yogman, 1982; Belsky, 

1979). No entanto, os pais, quando comparados com as mães, ainda continuam a 

passar menos tempo com os filhos, principalmente dos 0 aos 2 anos (Yeung, 

Sandberg, Davis-Kean & Hofferth, 2001), a ter menos interacções, menos acesso 

e menor responsabilidade nos cuidados infantis (Lamb & Oppenheim, 1989), 

principalmente nas culturas ocidentais (Cooksey & Fondell, 1996; Yeung et al., 

2001). 

São visíveis as diferenças no modo como os pais tratam os filhos e as 

filhas, nomeadamente, revelam uma tendência para passar mais tempo com os 

filhos do que com as filhas (Barnett & Baruch, 1987; Phares, 1996); encorajam 

mais os filhos com brincadeiras masculinas (típicas dos rapazes) e as filhas com 
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brincadeiras femininas (típicas das raparigas) (Snow, Jacklin, & Maccoby, 1983). 

As mães tendem a tratar igualitariamente os filhos e as filhas, enquanto os pais 

adaptam o seu estilo parental, aos filhos e às filhas, (Lytton & Romney, 1991) 

revelando propensão para brincar mais com os filhos do que com as filhas 

(Stevenson & Black, 1988). De facto, os pais interagem em jogos e brincadeiras 

mais físicas, activas (Feldman, 2003; Ruhner & Veniziano, 2001) e imprevisíveis 

(Parke, 1995) com os filhos do que com as filhas (Jacklin, DiPietro & Maccoby, 

1984; MacDonald & Park, 1986), e têm uma melhor satisfação parental, após 12 

a 16 semanas do nascimento, com os filhos (Hudson, Elek, & Ofe Fleck, 2001). 

Por outro lado, as mães interagem com jogos numa vertente mais simbólica 

(Langlois & Downs, 1980) particularmente com as filhas (Tamis-LeMonda & 

Bornstein, 1991) e são mais disponíveis emocionalmente (Volling, McElwain, 

Notaro, & Herrera, 2002). Estas actividades de acordo com o género são mais 

cúmplices (Weiraub & Frankel, 1977) e oferecem diferentes oportunidades para 

praticar competências sociais e cognitivas (Leaper, 2000; Liss, 1983), uma vez 

que o encorajamento por parte dos pais de actividades e jogos típicos do género 

da criança (Lytton & Romney, 1991) podem influenciar as diferenças baseadas 

no género (Lindsey, 2001). Weinberg et al. (1998) verificaram que era mais fácil 

reparar a interacção nas díades mãe-filha do que nas díades mãe-filho, porque, 

apesar de os rapazes estarem inicialmente sincronizados com a mãe durante o 

jogo, quando esta se tornava passiva e não responsiva, os rapazes mostravam-se 

bastante reactivos exibindo afecto negativo, ao contrário das raparigas que 

mostravam uma melhor capacidade para lidar com esta situação de não 

responsividade (op. cit.). Os pais revelam uma maior preferência em cuidar mais 

dos filhos, do que das filhas (Hudson et al., 2001), despendendo mais tempo para 

tal com os filhos e menos com as filhas (Lamb, 1981; Weinraub & Frankel, 

1977) uma vez que percepcionam os rapazes como melhor integrados na sua 

identidade parental (McBride et al., 2002). Tais factos são corroborados por 

outros estudos que referem uma maior sincronia nas díades do mesmo género 

(e.g., pai-filho ou mãe-filha) (Manlove & Vernon-Feagans, 2002) evidenciando 

uma maior proximidade afectiva (Feldman, 2003). Por exemplo, as raparigas 
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respondem melhor às vocalizações maternas do que os rapazes (Gumnar & 

Donahue, 1980), e as mães são mais rápidas a responder às expressões faciais das 

raparigas (Haviland, 1977). Com referência aos pais, Frodi et al. (1982) referiram 

que estes envolvem-se mais com filhos difíceis e filhas fáceis, do que com filhos 

fáceis e filhas difíceis. 

As crianças também podem influenciar as suas mães através de alguns 

sinais (Wendland-Carro et al., 1999; Mazet & Stoleru, 1993) e da capacidade da 

criança em sinalizar aos seus cuidadores as suas necessidades (Claussen & 

Crittenden, 2000). Por exemplo, uma criança difícil de acalmar (Thomas & 

Chess, 1977) e que chora constantemente poderá incutir na mãe sentimentos de 

impotência sendo mais difícil amar esse bebé, quando comparado com um bebé 

bem-disposto e fácil temperamentalmente que despoletará nos pais uma maior 

sensibilidade, responsividade (van Ijzendoorn e tal., 1992; Goldberg, Grusec, & 

Jenkins, 1999), alegria e orgulho (Fӓgerskiӧld, 2008). A saúde da criança 

também poderá ter um peso importante no comportamento parental (Fuertes et 

al., 2009) e na interacção mãe-filho(a) (Barnard, Bee, & Hammond, 1984; Field, 

1979; Macey, Harmon & Easterbrooks, 1987) quando, por exemplo, a criança 

nasce com complicações clínicas mais graves, ou quando se trate de um 

nascimento prematuro (considerado de risco) (Kopp, 1990). 

Alguns estudos sobre pais tentaram prever o que faz aumentar a atenção, 

as actividades e o envolvimento com as crianças (Baruch & Barnett, 1986; 

Cowan & Cowan, 1987; Harris & Moran, 1991; Marsiglio, 1995), mas poucos 

fazem a ligação destas actividades com o desenvolvimento infantil. Broude 

(1990) sugere que os pais contribuem para reduzir comportamentos agressivos 

nos filhos atenuando os efeitos que a cultura (e.g., americana) transmite aos 

homens sobre a hipermasculinidade. Outros estudos valorizam o contacto e o 

envolvimento dos pais como factores redutores dessa mesma agressividade 

(Biller, 1968; 1969a; 1971a, Broude, 1990; Mott, 1994; Santrock, 1977) e 

facilitadores do bem-estar das crianças (Furstenberg, e tal., 1987; Hossain & 

Roopnarine, 1993; McAdoo, 1993). 
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Geiger (1996) refere que as mães são mais cuidadoras e afectivas com os 

filhos e usam muito as expressões verbais, enquanto as interacções pais-filhos 

revestem-se normalmente de brincadeiras emocionantes, divertidas, robustas e 

fisicamente estimulantes (Clarke-Stewart, 1978; Crawley & Sherrod, 1984; 

Lamb, 1977). Os pais são mais assertivos (Leaper, 2000), mais intrusivos, menos 

responsivos aos desejos dos filhos (Power, 1985; Power & Parker, 1983), e 

mostram uma tendência para uma linguagem mais instrutiva e intrusiva, quando 

comparados com as mães que mostram uma linguagem mais indulgente e 

solidária (Leaper, Anderson, & Sanders, 1998). Isto é, os pais costumam ser mais 

directos quando pedem algo aos filhos (e.g., dá-me o carro), enquanto as mães 

optam pela negociação (e.g., se comeres tudo deixo-te ver televisão), pelo afecto 

(e.g., querido dás a mão à mamã?) ou pela justificação (e.g., come tudo para 

poderes ir brincar mais depressa) (Power, McGrath, Hughes, & Manire, 1994).  

As mães cuidam e dão mais conforto, e os pais brincam de modo mais 

dinâmico e intenso (Lamb, 1997; Parke & Buriel, 1998). Segundo a literatura 

publicada, as mães são mais responsivas (Olrick, Pianta & Marvin, 2002; 

Volling, MacElwain, Notaro & Herrera, 2002; Power & Parke, 1983; Kochanska 

et al., 2008), são mais disponíveis e prestam mais cuidados (Roopnarine et al., 

2005), vocalizam mais (Clarke-Stewart, 1978; Brundin, Rodholm, & Larsson, 

1988) e evidenciam duma forma mais rápida e eficiente afecto positivo 

(Stoneman & Brody, 1981) do que os pais. Outros estudos não encontraram 

diferenças significativas na sensibilidade parental (Goosens & van Ijzendoorn, 

1990). 

Muitos dos investigadores que se têm debruçado no estudo da natureza da 

qualidade da vinculação referem que um precursor considerado importante da 

segurança da vinculação mãe-filho(a) é, não só, a sensibilidade materna 

(Ainsworth, 1967) como também as próprias experiências da mãe (Benoit & 

Parker, 1994; Fonagy, Steele, & Steele, 1991; Fonagy, Steele, Moran, Steele, & 

Higgitt, 1993; Levine, Tuber, Slade, & Ward, 1991; Slade & cohen, 1996; Ward 

& Carlson, 1995), e do pai (K. Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik, 

Kindler, Scheuerer-Englisch, & Zimmermann, 2002) vividas durante as suas 
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infâncias. Os pais que se lembram de ter tido pais atenciosos, interessados em 

cuidar, amar (Sagi, 1982) e em educar (Cabrera, Tamis-LeMonda, Bradley, 

Hofferth, & Lamb, 2000) mostraram-se mais envolvidos e mais conscientes da 

sua responsabilidade parental (Cohn, Cowan, Cowan, & Pearson, 1992). O 

mesmo foi observado com as mães, isto é, as mães que referiram terem tido mães 

estáveis, disponíveis, carinhosas e competentes nos cuidados, mostraram uma 

maior tendência para terem vinculações seguras com os(as) seus(suas) filhos(as) 

(Morris, 1980). Seria importante aplicar em futuros estudos uma entrevista 

clínica para aferir a representação da vinculação da mãe e do pai de modo a 

tentar perceber a sua importância e influência no desenvolvimento sócio-

emocional e relacional da criança nos primeiros anos de vida, sabendo já que o 

envolvimento dos pais é considerado um factor importante para os bons 

resultados da criança (Rohner & Veneziano, 2001). Os pais que representam o 

seu papel como importante tendem a estabelecer uma vinculação segura com 

os(as) filhos(as) mas apenas se a criança é dificil ou se a relação marital é boa 

(Wong, Mangelsdorf, Brown, Neff & Schoppe-Sullivan, 2009). Na verdade, o 

papel das representações dos pais tem um impacto significativo na vinculação e 

sensibilidade dos pais mas tem sido pouco estudado. Neste dominio verifica-se 

que os comportamentos atipicos materno e paterno e a vinculação desorganizada 

estão associadas a estados mentais não resolvidos dos pais (Madigan, Benoit & 

Boucher, 2011).  

Outro factor que poderá influenciar positiva ou negativamente a segurança 

na vinculação prende-se com o estatuto socioeconómico da família (Braungart-

Rieker, Courtney, & Garwood, 1999; Chase-Lansdale & Owen, 1987; Volling & 

Belsky, 1992) e com a escolaridade materna. Isto é, as mães com escolaridade 

mais elevada favorecem a segurança na infância (Pederson & Moran, 1996), são 

mais sensíveis e perspicazes em interpretar os sinais emitidos pela criança e o seu 

estado de saúde (Fuertes et al., 2009), devotam mais tempo a cuidar e a brincar 

com os mesmos (Pederson et al., 1998), são mais rápidas e eficientes nas 

respostas prestadas às solicitações das crianças (Silva et al., 2002) e diversificam 

a interacção vocal (Roe, 1990; Roe & Bronstein, 1988). Por outro lado, as mães 
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com escolaridade mais baixa são mais controladoras interferindo com maior 

frequência nos movimentos das crianças (Silva et al., 2002). No que concerne ao 

nível socioeconómico dos pais, Fuertes et al. (2009) referem que esta condição 

pode ter um poderoso impacto na qualidade da interacção mãe-filho(a), uma vez 

que, estas famílias não conseguem investir tanto na educação e protecção dos 

filhos, ficando o futuro dos mesmos comprometido. Por outro lado, as crianças 

que vivem sob esta condição tendem a ser mais agressivas e a ter 

comportamentos anti-sociais (op. cit.). Deste modo, o baixo estatuto económico 

afecta não só os comportamentos parentais como também os das crianças, de 

modo negativo, podendo atingir a sobrevivência dos pais e, consequentemente, as 

oportunidades futuras de reprodução e o sucesso social infantil (op. cit.).  

A generalidade dos trabalhos citados aborda o estudo da relação pai-

filho(a) nos primeiros anos de vida, contudo, um estudo realizado pela equipa de 

Grossmans e colegas (2002) indicou que o impacto do comportamento parental é 

maior a longo prazo (aos 10 anos de idade). Por outro lado, a literatura indica que 

a ausência do pai ou que a relação pai-filho(a) insensivel afectam o 

desenvolvimento sócio-emocional da criança e do jovem (Grossmann, Grossman, 

& Kindler, 2005 para uma revisão). Com efeito, o papel do pai deve ser encarado 

de um modo sistémico no contexto das relações familiares com recurso a 

modelos não lineares.  



93 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Estudo Empírico 

As diferenças na qualidade da vinculação com a figura 
materna e paterna nos primeiros 18 meses de vida. 
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Capítulo IV – Enquadramento e Objectivos 
 

 A presente investigação tem como objectivo estudar as diferenças de 

interacção mãe-filho e pai-filho, em termos de processo e produto ao nível da 

organização dos processos de vinculação. Tal poderá contribuir para 

compreender as diferenças nas relações afectivas estabelecidas com as mães e 

com os pais nos primeiros meses de vida. 

 No quadro da teoria da vinculação, a generalidade da investigação recorre 

à mãe como figura materna para avaliar a qualidade da vinculação infantil (e.g., 

Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Ainsworth, Bell, & Stayton, 1971; 

Main & Solomon, 1990; Crittenden, 1988, 1992; Lyons-Ruth, 1996; Sroufe, 

1979). Na esteira dos trabalhos de Mary Ainsworth (1971, 1974, 1978) a 

qualidade da vinculação mãe-filho tem sido descrita como segura, evitante e 

ambivalente. As crianças seguras caracterizam-se por procurarem a proximidade 

com a mãe após breves separações encenadas em laboratório (na célebre Situação 

Estranha imaginada por Ainsworth) sem, em simultâneo, apresentarem grandes 

manifestações de evitamento ou resistência. Para estas crianças, a mãe funciona 

como base segura (Ainsworth, 1965) e os sistemas de vinculação e de exploração 

combinam-se harmoniosamente para responder às necessidades de procura e 

protecção e de apresentação do meio (Bowlby, 1969/1982). Todavia alguns 

trabalhos observaram o vínculo estabelecido com outras figuras de referência na 

vida das crianças, nomeadamente, os pais (Levandowski & Piccinini, 2002; 

Kochanska, Aksan, knaack & Rhines, 2004; Volling, McElwain, Notaro & 

Herrera, 2002; Hudson, Elek & Fleck, 2001; van Ijzendoorn & Wolff, 1997; 

Steele, Steele & Fonagy, 1996; Cox, Owen, Henderson & Margand, 1992; 

Lundy, 2003), os avós (Spieker & Bensley, 1994; Ward, Carlson, Plunket, & 

Kessler, 1991), as educadoras (Raikes, 1993; Howes & Ritchie, 1998) e os pais 

adoptivos (Marcus, 1991; Ritchie, 1995). Estes trabalhos reportam diferenças na 

incidência de vinculação segura entre as díades mãe-filho e pai-filho. Com efeito, 

Cox, Henderson e Margand (1992) avaliaram a qualidade da vinculação aos 12 
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meses de idade, na Situação Estranha, e verificaram que a incidência de 

vinculação segura é ligeiramente superior nas díades mãe-filho (54%), em 

oposição às díades pai-filho (47%). Braungart-Ricker, Garwood, Powers e Wang 

(2001) num estudo feito aos 4 meses com Still-Face e aos 12 meses com a 

Situação Estranha, observaram que a proporção de crianças classificadas como 

evitantes e seguras não era significativamente diferente para as díades mãe-filho 

e pai-filho. No entanto, as crianças classificadas como ambivalentes/resistentes 

são mais frequentes nas díades pai-filho (24,4%) quando comparadas com as 

díades mãe-filho (10,6%). O único estudo que não revela diferenças 

significativas entre a qualidade da vinculação entre díades mães-filhos e pais-

filhos foi elaborado por Easterbrooks (1989) com crianças com muito baixo peso 

à nascença. 

Ora, uma vez assumidas as diferenças na qualidade da vinculação 

estabelecida com as figuras maternas e com as figuras paternas, importa pois 

compreender a sua génese. Na primeira década, a extensa investigação produzida 

sobre a vinculação mãe-filho nos últimos 40 anos, foi animada pelo debate sobre 

o contributo da sensibilidade materna e do temperamento infantil (para revisão 

ver Kobak, 1999). Ainsworth e colegas (1971, 1978) verificaram num notável 

trabalho de observação naturalista, uma forte relação entre as respostas maternas 

ao choro infantil e qualidade da vinculação. Embora, este estudo tenha obtido 

replicação noutros trabalhos (Belsky & Rovine, 1987; Cohn e tal., 1992; Baron & 

Kenny, 1986) num trabalho meta-analítico, van Ijzendoorn e de Wolf (1997) 

verificaram que a resposta materna apresenta uma relação moderada com a 

qualidade da vinculação. Embora a literatura apresente menor consenso, a 

reactividade infantil medida tanto por medidas fisiológicas (Schore, 1994; 

Sapolsky, Romero & Munck, 2000; Godlberg, Levitan, Leung, Masellis, Basile, 

Nemeroff, & Atkinson, 2003) como por medidas comportamentais (Gusella, 

Muir & Tronick, 1988; Toda & Fogel, 1993; Weinberg & Tronick, 1996) e a 

percepção materna dessa reactividade parecem igualmente afectar a qualidade da 

vinculação (Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly & Tronick, 2006).  
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 Actualmente, a generalidade dos autores defende modelos multi-variados 

para explicar a qualidade da vinculação no seio da ecologia da família. Entre as 

variáveis (externas ao contributo materno e infantil) mais associadas com a 

qualidade da vinculação estão a qualidade da relação marital, as condições de 

suporte social e a situação económica (Anisfield e tal., 1990; Belsky, Gilstrap, & 

Rovine, 1984; Belsky e tal., 1995; Cowan, & Cowan, Hemming, & Miller, 1991; 

Diamond, Heinicke, & Mintz, 1996; Kerig, Cowan, & Cowan, 1993). Aqui os 

pais têm um papel indirecto de suporte às mães e de estabilização familiar. 

Contudo, que papel directo terão os pais e de que forma difere das mães? Nos 

estudos com figuras paternas, verifica-se que os pais passam menos tempo com 

os filhos mas apresentam um elevado envolvimento durante os períodos de 

interacção (Easterbrooks & Goldberg, 1984). Adicionalmente, os pais 

frequentemente são referidos como parceiros preferenciais de jogo e as mães 

como cuidadoras (Bretherton, 1985; Lamb, 1981; Yogman, 1982; Belsky, 1979). 

Com efeito, em observações feitas a díades pai-filho e mãe-filho foi verificado 

que os pais ao brincarem com os filhos optavam frequentemente por jogos de 

movimento e acção (Clarke-Stewart, 1978; Belsky, 1979) enquanto as mães 

optavam por brincadeiras de jogo simbólico e verbal e pela prestação de cuidados 

(Belsky, 1979). Do mesmo modo, um estudo desenvolvido por Lindsey e Mise 

(2001), com recurso às interacções filmadas pai-filho e mãe-filho, com 

brinquedos que favoreciam brincadeiras físicas (e.g., bolas, um conjunto de 

raquetes e bolas, fantoches) e simbólicas (e.g., cubos, animais do zoo, um 

conjunto de cozinha, figuras humanas), observaram que os pais preferiam jogos 

com mais actividade física quando em interacção com os filhos, em oposição às 

interacções de jogo com as filhas onde a escolha recaia maioritariamente no jogo 

simbólico. Outros investigadores tiveram em conta o género não só dos pais 

como também dos filhos nas interacções de jogo tendo verificado que os pais 

optavam por jogos mais dinâmicos fisicamente, em especial com os filhos 

rapazes (Jaklin, DiePietro & Maccoby, 1984; MacDonald & Park, 1986) 

enquanto as mães interagiam através de jogos simbólicos (Langlois & Dowens, 

1980) particularmente com as filhas (Tamis-LeMonda & Bornstein, 1991). 
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 Contudo o envolvimento parental é sensível ao efeito cultural (Power, 

2000; Rogoff, 1990). van Ijzendoorn e Sagi (1999) fazem referência a alguns 

estudos com diferentes culturas referindo a universalidade dos padrões seguros 

mas diferenças nos inseguros. Por exemplo foram observados índices mais 

elevados de resistência nas crianças Israelitas (Sagi et al., 1985), nas crianças 

japoneses (Takahashi, 1986) e nas crianças africanas (Ainsworth, 1967). Em 

oposição observaram-se índices de evitamento mais elevados nas crianças da 

Europa Ocidental e dos Estados Unidos (van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988; 

van Ijzendoorn et al., 1992). 

 A criança pode estabelecer uma relação de vinculação diferente com o pai 

e com a mãe, comprovando a labilidade dos processos de vinculação. Todavia, 

não existe um corpo consistente de conhecimentos sobre a origem dessas 

diferenças. Tal fez com que levantássemos as seguintes questões:  

1. De que forma o contributo materno e paterno podem afectar a organização 

dos processos de vinculação? 

2. Será que existe continuidade nas estratégias de vinculação estabelecidas 

com a mãe e com o pai? 

3. Que factores relacionados com a criança podem afectar as diferenças na 

vinculação com os dois pais? 

4. Como operam as variáveis externas, afectam directamente a qualidade da 

vinculação ou têm um papel indirecto afectando a vinculação pelo impacto 

que produzem no contributo parental e/ou infantil? 

5. Será que as diferenças na relação entre mãe-filho(a) e pai-filho(a) se 

devem ao género dos pais ou ao tempo / tarefas realizadas nos cuidados 

diários com os filhos (desde os cuidados básicos ao jogo)? 

Optámos por seleccionar uma amostra de bebés de termo sem debilidade 

física ou clínica. Nesta amostra também foram excluídas situações de patologia 

paterna e materna, abuso de substâncias tóxicas ou outras condições passíveis de 

enviesar os resultados. 
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Em resumo podemos referir que esta investigação foi conduzida pelos 

seguintes objectivos principais: 

1. Averiguar as diferenças entre a qualidade da interacção mãe-filho e pai-

filho, tanto ao nível de processo e de produto da organização de 

vinculação. 

2. Verificar as diferenças da vinculação mãe-filho e pai-filho. 

3. Verificar até que ponto a qualidade das interacções mãe-filho e pai-filho 

observadas em jogo livre aos 9 e 15 meses afectam a qualidade da 

vinculação aos 12 e 18 meses com a mãe e com o pai. 

4. Indagar se existe continuidade do comportamento materno, paterno e 

infantil dos 9 para os 15 meses. 

5. Indagar se existe continuidade do comportamento de vinculação com a 

mãe e com o pai aos 12 e aos 18 meses. 

6. Verificar se existe alguma relação entre tempo/partilha de 

responsabilidade nos cuidados à criança com o comportamento diádico e a 

vinculação.  
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Capítulo V – Métodos 
 

5.1 – Participantes 

 Na esteira dos nossos objectivos contactámos 452 pais residentes na ilha 

Terceira, Açores. Estes contactos foram estabelecidos por telefone ou 

pessoalmente quando a criança estava prestes a fazer 9 meses. Demos a conhecer 

o nosso estudo referindo o propósito de indagar como é que as crianças 

interagiam, em situação de jogo livre, com o pai e com a mãe aos 9 e aos 15 

meses e qual a reacção das crianças perante uma situação desconhecida criada em 

laboratório aos 12 e 18 meses de vida. Expostos os propósitos da investigação, 

com o detalhe possível, explicávamos as medidas a recolher e os procedimentos a 

utilizar, solicitando que colaborassem, juntamente com os seus filhos, no nosso 

trabalho, ainda que tal colaboração se iria orientar segundo os pressupostos do 

livre consentimento, podendo, eles, encerrar a qualquer momento a sua 

participação. Enfatizávamos, também, que lhes era garantida a confidencialidade 

da participação. 

 Estes pais contactados entre Janeiro de 2007 e Janeiro de 2008, foram 

seleccionados com base nos dados fornecidos pelo Serviço de Obstetrícia e 

Ginecologia do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, pelos 

Pediatras em clínica privada e pelo Serviço de Saúde Infantil do Centro de Saúde 

de Angra do Heroísmo. A informação recolhida permitiu-nos conhecer o estado 

clínico dos bebés. Para evitar condições de risco e aumentar a homogeneidade da 

amostra, seleccionámos: 

a) Bebés nascidos com pelo menos 37 semanas de gestação; 

b) não possuírem baixo peso para a idade gestacional, apresentando à 

nascença um peso mínimo de 3000 g; 

Além destes factores exigíamos também que: 

a) não existissem referências a psicopatologia materna ou paterna; 
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b) não houvesse suspeita de abuso de álcool ou drogas por parte dos pais. 

 

Do total dos 452 pais contactados, 85 aceitaram participar neste estudo. 

Após a primeira recolha de dados desistiram 2 famílias (evocando falta de 

tempo). A nossa amostra ficou circunscrita a 83 famílias que estiveram em todos 

os momentos previstos da avaliação. 

A totalidade das mães foi obstetricamente vigiada durante a gravidez 

tendo recebido todos os cuidados necessários. Dos partos ocorridos no Serviço de 

Obstetrícia do Hospital, 44 foram eutócicos e 39 do tipo distócico. 

Considerando o universo de 83 bebés: 80 eram caucasianos portugueses e 

3 portugueses de origem Africana, dos quais 30 eram meninas e 53 meninos. As 

suas idades gestacionais ao nascer variavam entre 37 e as 41 semanas (média = 

38.82; D.P.= 1.113). O quadro 5.1 indica a distribuição dos recém-nascidos em 

função das semanas de gestação.  

 

Quadro 5.1 – Frequência de casos em função dos valores da Idade Gestacional. 

37 semanas 38 semanas 39 semanas 40 semanas 41 semanas 

9 

(10.8%) 

26 

(31.3%) 

24 

(28.9%) 

19 

(22.9%) 

5 

(6.0%) 

 

 

O peso dos bebés de termo à nascença variou entre os limites de 3380g e 

de 4635g (média = 3226.06; D.P:= 433.19). 

Os índices do Apgar, que são indicadores da vitalidade do bebé logo após 

o parto, foram em média de 8.78 (D.P.= .832) ao primeiro minuto e de 9.75 

(D.P.= .755) ao quinto minuto. 

Todas as mães co-habitavam com os pais dos seus bebés, a maioria 

ligados pelo regime de casamento (N=67), registando-se 11 casos solteiros e 5 

divorciados. 
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A idade das mães variou entre os 19 e os 43 anos (média=29.8%; D.P.= 

5.19) e a idade dos pais variou entre 20 aos 56 anos (média=33.9%; D.P.= 6.58). 

No total das 83 mulheres estudadas, 48 (57,8%) eram primíparas, 25 (30,1%) 

eram mães pela segunda vez e 10 (12 %) tinham mais que dois filhos. Quanto aos 

pais, 46 (55,4%) eram pais pela primeira vez, 26 (31,3%) tinham outro filho e 11 

(13,3%) tinham mais que dois filhos. 

No que concerne à escolaridade verificou-se que há uma percentagem 

importante e significativa de mães com dez ou mais anos de escolaridade (cf. 

quadro 5.2), ao contrário dos pais onde a percentagem mais representativa situa-

se na escolaridade até 6 anos (cf. figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Escolaridade materna e paterna. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Até 6 anos

Entre 7 a 9 anos

Entre 10 a 12 anos

Mais de 12 anos

Pais

Mães

 

Quadro 5.2 – Anos de escolaridade das mães e dos pais. 

Anos de escolaridade Mães Pais 

Até 6 anos 16 (19,2%) 30 (36,1%) 

Entre 7 a 9 anos 17 (20,4%) 19 (22,8%) 

Entre 10 a 12 anos 24 (28,9%) 21 (25,3%) 

Mais de 12 anos 26 (31,3%) 13 (15,6%) 
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Tendo em conta o sistema de Classificação Nacional de Profissões 

verificamos que as mães e os pais da nossa amostra têm diferentes profissões 

distribuídas por 9 categorias distintas (cf. quadro 5.3) desde quadros superiores à 

situação de desemprego. 

 

Quadro 5.3 – Profissões das mães e dos pais das crianças da nossa amostra. 

Profissão Mães Pais 

Quadros superiores 8 (9,63%) 6 (7,22%) 

Profissões Intelectuais 7 (8,43%) 1 (1,20%) 

Técnicos intermédios 7 (8,43%) 8 (8,43%) 

Administrativos 10 (12,04%) 4 (4,81%) 

Serviços 6 (7,22%) 16 (19,27%)  

Agricultores 0 3 (3,61%) 

Trabalhadores 2 (2,40%) 10 (12,04%) 

Operários 0 24 (28,91%) 

Trabalhadores não especializados 12 (14,45%) 11 (13,25%) 

Desempregados 31 (37,34%) 0 

 

As profissões descritas sugerem-nos que a amostra apresenta um estatuto 

de classe média ou média baixa. De notar que a situação de desemprego afecta, 

apenas, o grupo das mulheres. No que respeita aos homens verifica-se uma 

ligeira tendência para ocuparem lugares na categoria de Operários, Serviços e 

trabalhadores não especializados. 

 

5.2 – Procedimentos e Medidas 

 

Após contacto prévio com os pais para esclarecimento sobre os objectivos 

e procedimentos, iniciámos a recolha de dados através de vários instrumentos de 

avaliação mencionados no quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Sinopse dos momentos de avaliação e das tarefas dos participantes no 

estudo. 

Participantes Momentos Actividades 

Pais e Bebé 9 meses (idade cronológica 

da criança) 
• Folha de Registo de Dados 

Demográficos (colheita do historial de 
saúde antes e após o nascimento) 

• Entrevista Materna 

• Interacção Mãe-filho e Pai-filho em 
Jogo Livre (Escala do Care Índex, 
Crittenden, 1988.) 

Pais e Bebé 12 meses (idade cronológica 

da criança) 
• Interacção mãe-filho(a) seguindo os 

procedimentos do paradigma 
laboratorial da Situação Estranha 
(Ainsworth & Witting, 1969) 

• Pais – preenchimento da Escala de 
Responsabilidade Parental. 

Pais e Bebé 15 meses (idade cronológica 

da criança) 
• Interacção Mãe-filho e Pai-filho em 

Jogo Livre (Escala do Care Índex, 
Crittenden, 1988.) 

Pais e Bebé 18 meses (idade cronológica 

da criança) 
• Interacção mãe-filho(a) seguindo os 

procedimentos do paradigma 
laboratorial da Situação Estranha 
(Ainsworth & Witting, 1969) 

• Pais – preenchimento da Escala de 
Responsabilidade Parental. 

 

 

As actividades descritas neste último quadro tiveram lugar em vários 

locais. Aos 9 e aos 15 meses (anamnese, entrevista à mãe e interacção mãe-

filho(a) e pai-filho(a) decorreu no contexto familiar do bebé ou no Hospital, 

respeitando a opção dos pais. As avaliações dos 12 e dos 18 meses (Situação 

Estranha e Escala de Responsabilidade Parental) realizaram-se numa sala de 

observação montada nas instalações do Hospital de Santo Espírito de Angra do 

Heroísmo.  
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Numa amostra de 85 famílias, aos 12 meses houve necessidade de excluir 

da amostra um caso, que apresentava uma perturbação do desenvolvimento e 

dois casos desistiram. Tal facto evidenciou uma morbilidade muito pouco 

significativa. 

 

 

Quadro 5.5 – Evolução do tamanho da amostra durante as várias fases do estudo. 

 9 Meses 12 Meses 15 Meses 18 Meses 

Abandonos 0 2 0 0 

Casos eliminados 0 1 0 0 

Casos Observados 85 82 82 82 

Faltas 0 0 0 0 

Participantes 85 82 82 82 

 

Dados do Bebé e da Família e Entrevista Materna 

Como já foi referido anteriormente, no primeiro momento de avaliação foi 

feita a recolha dos dados do bebé  e da família (anexo 1) e da entrevista à mãe 

(anexo 2) que debruçou-se sobre as suas representações relativamente aos vários 

momentos da gravidez e à maternidade. Concretamente, os objectivos específicos 

foram os seguintes: 

• Conhecer a reacção materna à notícia da gravidez; 

• Averiguar até que ponto a gravidez tinha sido desejada; 

• Recolher, ainda que retrospectivamente, informação acerca dos 

sentimentos, receios e expectativas que acompanharam o processo de 

gestação; 

• Averiguar a qualidade percebida do suporte médico e familiar prestado à 

gestante; 

• Conhecer a reacção da notícia da gravidez; 

• Averiguar as primeiras reacções e sentimentos de ligação ao bebé; 
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• Conhecer expectativas e conhecimentos da mãe relativamente ao 

comportamento e às competências sensório-perceptivas do seu bebé; 

• Indagar as expectativas relativamente à prestação de cuidados e ao 

temperamento do bebé. 

 

Jogo Livre 

Posteriormente as díades foram filmadas em jogo livre durante 3 a 5 minutos. 

Depois de explicado aos pais o sistema de recolha de dados, pedíamos que 

brincassem com os(as) seus(suas) filhos(as) espontaneamente tal como faziam 

nos momentos habituais de brincadeira. Os brinquedos disponibilizados pela 

investigadora eram dentro, acima ou abaixo do nível etário da criança. As 

escolhas maternas e paternas foram objecto de estudo. Esta observação foi 

repetida aos 15 meses de vida da criança com ambos os progenitores. 

O comportamento materno e paterno foi avaliado através das escalas 

maternas da versão mais recente do Child-Adult Relactionship Experimental, 

designada pela autora por CARE-Index (Crittenden, 2003). Este sistema de 

escalas tem como propósito avaliar os padrões de interacção mãe-filho e pai-filho 

em situação de jogo livre. 

O CARE-Index é composto por sete aspectos do comportamento 

interactivo. Para o adulto: Sensibilidade, Controlo e Aão-responsividade (cf. 

quadro 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 



106 

Quadro 5.6 - Caracterização sumária das escalas maternas do CARE-Index. 

ESCALA CARACTERIZAÇÃO 

Sensibilidade Traduz fundamentalmente a sincronia da actividade do adulto 

relativamente às respostas da criança. Trata-se de uma 

qualidade ligada no essencial, à manifestação de 

comportamentos que tendem a facilitar a participação do bebé na 

interacção ao mesmo tempo que lhe proporcionam um clima de 

satisfação, aumentando o seu conforto e reduzindo, 

potencialmente, a sua ansiedade. 

Controlo Está basicamente relacionada com padrões de resposta ditos 

intrusivos. Podem-se manifestar sob a forma de reacções que 

indiciam hostilidade aberta ou encoberta. Surgem, muitas vezes, 

como comportamentos pseudo-sensíveis nos quais se entrevê a 

aparente intenção de aumentar o envolvimento da criança, mas 

que só conseguem irritá-la ou levar à diminuição do seu nível de 

participação activa. 

!ão-

responsividade 

Reflecte a ausência da implicação activa do adulto na interacção 

que se manifesta através de um retraimento e passividade face às 

aberturas ou sinais da criança. 

Adaptado de Fuertes (2005): Rotas da Vinculação. Dissertação de Doutoramento. Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação do Porto. 

 

 

No CARE-Index, o comportamento infantil é avaliado através das escalas de: 

Cooperação, Compulsividade, Dificuldade e Passividade (cf. quadro 5.7). 
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Quadro 5.7 – Caracterização sumária das escalas da criança do CARE-Index. 

ESCALAS CARACTERIZAÇÃO 

Cooperação Identifica padrões de comportamento associados à expressão de 

prazer ou satisfação bem como à facilitação dos turnos 

comunicacionais. Manifesta-se através de expressões faciais 

radiosas e atentas, iniciativas de contacto e aceitação 

participante face às aberturas sociais do adulto. Os resultados 

nesta escala mantêm, usualmente, correlações positivas elevadas 

com a escala da sensibilidade. 

Compulsividade – 

Inibição 

Diz respeito a padrões de comportamento que indicam submissão 

face às iniciativas do adulto. Postura dominada por nível baixo 

de espontaneidade, participação pouco entusiasmada nos jogos 

propostos pelo parceiro de interacção sem contudo manifestar 

sinais de resistência. Aotória preocupação em agradar (ou pelo 

menos em não desagradar) ao adulto que pode manifestar-se 

mediante ofertas de prestação de cuidados ou de uma atenção 

fixa, sem grande envolvimento activo, às iniciativas daquele. 

Dificuldade Descreve padrões de comportamento marcados pelo selo da 

oposição e resistência aberta às respostas do adulto. Revela-se 

por comportamentos como o choro, esgares de irritação, 

empurrar objectos oferecidos… 

Passividade Indica padrões de comportamento com baixo nível de 

envolvimento e iniciativa com respostas cujo resultado previsível 

é o de reduzir o contacto com o adulto – expressões faciais 

vazias, ausência de resposta às aberturas sociais, participação 

errática no jogo interactivo. 

Adaptado de Fuertes (2005): Rotas da Vinculação. Dissertação de Doutoramento. Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação do Porto. 
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“O CARE-Index prevê ainda uma oitava escala que quantifica 

globalmente o funcionamento da díade. O seu processo de cotação entra em 

linha de conta com as ponderações nas escalas maternas e das crianças. 

Mantendo, tipicamente, coeficientes de correlação muito elevados com a maioria 

dessas escalas, trata-se de uma medida que, na esmagadora maioria dos casos, é 

estatisticamente redundante. O adulto e a criança são avaliados separadamente 

após prévio trabalho preparatório que implica o visionamento repetido de cada 

filme” (Fuertes, 2005, pp. 171-172). Tanto as escalas maternas como as escalas 

infantis totalizam 14 pontos em cada. Não obstante o adulto e a criança serem 

cotados separadamente, cada interveniente é sempre cotado atendendo às 

interacções ocorridas em cada momento (por exemplo: se a mãe sorri quando a 

criança está a chorar é considerado como um comportamento pouco sensível. 

Contudo, se a mãe sorri em resposta ao sorriso do bebé é considerado uma 

resposta sensível). O comportamento de cada interveniente é ponderado de 

acordo com a resposta do seu interlocutor, i.e., de acordo com o funcionamento 

diádico. 

As cotações dos filmes foram realizadas independentemente pela autora 

do presente trabalho treinada para o efeito e por duas investigadoras certificadas 

e cegas quanto aos objectivos de estudo. Seguindo as instruções do manual do 

CARE-Index, os casos onde as cotações divergiam foram discutidos pelas 

investigadoras até ser obtido “um acordo de juízes”. 

 

Situação Estranha  

Aos 12 e aos 18 meses avaliámos a organização comportamental da 

vinculação das crianças. Para tal observámo-las no contexto da Situação 

Estranha. Este é um procedimento laboratorial composto por 8 episódios cuja 

sequência proporciona no bebé um aumento progressivo de estados de stress 

moderado, provocando a activação do sistema instintivo de vinculação 

(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). 
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Na versão original o procedimento consta de 8 episódios. Uma vez que no 

presente estudo o pai foi convidado a participar houve a necessidade de englobar 

um 9º e 10º episódios. Nos parágrafos que se seguem descrevê-los-emos em 

pormenor. 

 

1º Episódio: Mãe e criança eram encaminhadas para a sala experimental 

pela colaboradora da investigadora. A mãe colocava a criança no tapete e dava-

lhe alguns brinquedos para brincar. Posteriormente sentava-se numa cadeira 

perto da porta. Finalmente, a colaboradora saia, deixando na sala a criança com a 

mãe. 

2º Episódio: iniciava-se logo que a colaboradora abandonava a sala. A 

Criança era incentivada a brincar no tapete no chão, e a Mãe deveria, na medida 

do possível, manter-se sentada na sua cadeira. Sempre que solicitada a Mãe 

respondia podendo mesmo interagir com o(a) filho(a) ou motivá-la para 

continuar a brincar (duração: 3 minutos). 

3º Episódio: Iniciava-se com a entrada da Estranha (pessoa do género 

feminino que a criança nunca tinha visto até então) na sala. Depois de entrar 

dirigia-se para a outra cadeira vaga permanecendo calada durante o primeiro 

minuto. No minuto seguinte iniciava conversa com a Mãe e no terceiro minuto 

procurava encetar a interacção directa com a Criança. No fim deste minuto era 

dado um sinal à Mãe (através dum toque na porta) para sair devendo despedir-se 

da Criança (duração: 3 minutos). 

4º Episódio: Neste episódio dava-se a primeira separação. A Criança 

ficava com a Estranha, que na medida do possível deveria manter-se afastada 

durante o primeiro minuto. No segundo minuto a Estranha podia responder às 

solicitações da Criança e interagir um pouco com ela ou acalmá-la caso fosse 

necessário (duração: 3 minutos). 

5º Episódio: Era dado sinal à Mãe para entrar e juntar-se ao(à) filho(a) 

dando-se a primeira reunião. Batia à porta, entrava, parava durante uns segundos 
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à porta em silêncio e cumprimentava a Criança. Depois da Mãe se sentar a 

Estranha retirava-se sem falar. Caso a criança apresentasse sinais de perturbação 

(e.g., choro) a mãe podia permanecer ao pé dela até conseguir acalmá-la e 

consolá-la. No fim do episódio a Mãe voltava a receber novo sinal para sair, 

despedindo-se da Criança (duração: 3 minutos). 

6º Episódio: iniciava-se a segunda separação, ficando a Criança sozinha 

na sala com os brinquedos (duração: 3 minutos). 

7º Episódio: A Estranha entrava saudando a criança – reunião com a 

Estranha – e procurando consolá-la se esta estivesse a chorar. Caso contrário, 

sentava-se na sua cadeira e deixava-a brincar um pouco sozinha. Passado algum 

tempo interagia com ela e tornava a regressar à cadeira (duração: 3 minutos). 

8º Episódio: A Mãe recebia novo sinal e voltava a entrar, parava uns 

segundos em silêncio e saudava a Criança. Depois de cumprimentá-la e sentar-se 

a Estranha saia em silêncio – segunda reunião com a Mãe. Era dada indicação à 

Mãe para pegar no(a) filho(a) ao colo se estivesse ansiosa, caso contrário deveria 

procurar interessá-la pela exploração dos brinquedos (duração: 3 minutos). 

9º Episódio: Era dado o sinal e a mãe voltava a ausentar-se da sala após 30 

segundos (ou menos para as crianças que emitiam elevados sinais de stress e 

perturbação). 

10º Episódio: Era dado sinal ao Pai para entrar e juntar-se ao(à) filho(a). 

Batia à porta, entrava, parava durante uns segundos à porta em silêncio e 

cumprimentava a Criança. Caso a Criança apresentasse sinais de perturbação 

(e.g., choro) o pai podia permanecer ao pé dela até conseguir consolá-la. Estando 

a Criança calma o Pai deveria procurar interessá-la pela exploração dos objectos 

(duração: 3 minutos). 

A existência destes episódios suplementares não é frequente na literatura 

científica da vinculação. A maioria dos estudos (Braungart-Rieker, Garwood, 

Powers & Wang, 2001; van Ijzendoorn & de Wolf, 1997; Cox, Owen, Henderson 

& Margand, 1992; Steele, Steele & Fonagy, 1996; Fox et al., 1991a; Fox et al., 
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1991b; Schoppe-Sillivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale & Frosch, 2006) 

recorre a avaliações na SE com a mãe e com o pai espaçadas no tempo (entre 2 

semanas a 1 mês) não sendo usual fazer a mesma avaliação no mesmo dia. 

Contudo, optamos por esta possibilidade dado que no nosso estudo não tínhamos 

uma vasta equipa de apoio à recolha dos dados ou às famílias para se deslocarem 

ao local da recolha. Assim, não foi possível adicionar mais momentos de 

medição. Para responder a esta dificuldade, recorremos aos trabalhos de Spelke, 

Zelazo, Kagan e Kotelchuck (1973) que apresentam uma experiência um pouco 

diferente. Estes autores optaram por fazer a avaliação, com a mãe e com o pai, no 

mesmo dia recorrendo a um procedimento composto por 13 episódios, de 3 

minutos cada, num total de 39 minutos, de acordo com as seguintes condições: 1) 

mãe e pai inicialmente na sala com a criança; 2) mãe sai e o pai fica sozinho com 

a criança; 3) Permanência do Pai e entrada da estranha; 4) saida do pai e 

permanência da estranha; 5) estranha e entrada da mãe; 6) apenas a mãe; 7) mãe 

e entrada do pai; 8) apenas a mãe; 9) mãe e entrada da estranha; 10) apenas a  

estranha; 11) estranha e entrada do pai; 12) apenas o pai; 13) pai e entrada da 

mãe. Todos os indivíduos receberam a mesma escala de orientação não tendo 

sido encontrado nenhum efeito de ordem no comportamento da criança (Neste 

trabalho os autores verificaram que o comportamento da criança não sofreu 

alterações com a saida dos pais desde que um deles permanecesse na sala. O 

choro  e a irritação ocorreram com maior frequência quando a criança ficou na 

sala apenas com a estranha), isto é, não foram encontrados resultados 

significativos de acordo com a ordem de entrada de cada pai.  

A alteração de um protocolo experimental levanta sempre interrogações 

sobre se os dados obtidos podem ser comparados com a investigação prévia 

elaborada com outros métodos. Neste sentido, repetiu-se (com ¼ da amostra 

desta investigação) a SE aos 19 meses de vida da criança, mudando a ordem, 

sendo o pai o primeiro a entrar. Ou seja, comparamos as SE com a mãe (onde 

incluimos os dois novos episódios: a separação com a criança sozinha na sala e a 

reunião com o pai) e quatro semanas depois invertemos a SE aplicando-a com o 

pai (8 episódios recolhidos segundo o protocolo de Ainsworth) e acrescentando 
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mais dois episódios (uma separação e uma reunião) com a mãe. Entre as duas 

aplicações não se encontraram diferenças significativas na classificação da 

vinculação (ver quadro 5.8). Por outras palavras, não se encontram diferenças na 

qualidade da vinculação de acordo com a ordem de entrada dos pais na Situação 

Estranha. Esta primeira análise não resolve em absoluto a questão da validade do 

método usado neste trabalho mas é um primeiro indicador de que a terceira 

separação pode permitir aferir (ainda que grosseiramente) o padrão de vinculação 

com o pai.  

 

Quadro 5.8 – Teste Kruskal Wallis para avaliar as diferenças da classificação da 

vinculação em dois momentos – aos 18 meses SE com a mãe e mais dois episódios 

extradordinários com o pai e – aos 19 meses SE com o pai e mais dois episódios 

extraordinários com a mãe (a situação invertida). 

Classificação com o pai 

 Classificação A, B e C aos 

19 meses com o pai 

 

! 

 

Mean Rank 

A 8 6,50 

B 10 12,60 

C 4 18,75 

 

Classificação A, B e C 

aos 18 meses com o pai 

Total 22  

(K de Kruskal Wallis Test = 5.148;  p=0.76) 

 

 

Classificação com a mãe 

 Classificação A, B e C aos 

19 meses com a mãe 

 

! 

 

Mean Rank 

A 11 9,05 

B 10 13,30 

C 1 20,50 

 

Classificação A, B e C 

aos 18 meses com a mãe 

Total 22  

(K de Kruskal Wallis Test = 4.991;  p=0.82) 
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Consultamos outros colegas pertencentes a equipas internacionais que 

classificaram 10 casos (classificação com a mãe e com o pai), tendo considerado 

tal como nós que todos eram classificáveis mas que não podiamos ir para além da 

classificação A, B, e C na classificação com o pai. Só foram usados para as 

análises finais os casos que na Situação Estranha foram cotados pelas duas 

investigadoras independentemente sem dúvidas. Todos os casos que não 

puderam ser resolvidos em conferência, que geraram dúvidas ou que tiveram 

problemas técnicos foram excluídos da análise final.  

 

Condições de recolha. A sala onde decorria o procedimento era bem 

iluminada, o posicionamento do mobiliário, das câmaras e dos participantes foi 

realizado segundo o protocolo descrito por Ainsworth et al. (1978). 

Os participantes eram filmados por uma câmara de vídeo oculta que 

visionava toda a área de movimentação dos participantes.  

Antes de dar início ao procedimento era detalhadamente explicado aos 

pais o que iria suceder e como eles supostamente deveriam agir. Tais explicações 

encontravam-se, também, escritas num papel que poderiam ser consultadas em 

qualquer momento. Durante as separações, e caso a criança apresentasse um 

estado elevado de ansiedade, a mãe e/ou o pai poderia entrar antes de perfazer o 

tempo previsto de 3 minutos. 

Para a classificação dos grupos da vinculação Estranha, a partir dos 

registos videográficos foram avaliados os comportamentos das crianças nas 

escalas interactivas de Procura de Proximidade e de Contacto, Manutenção do 

Contacto, Resistência ao Contacto e Evitamento da Proximidade e da 

Interacção, segundo os critérios de cotação propostos por Ainsworth et al. (op. 

cit.) 

A Procura de Proximidade, a Manutenção do Contacto e a Resistência 

foram classificadas relativamente à Mãe nos episódios 2, 3, 5 e 8 e relativamente 

ao pai no episódio 9. Em relação à Estranha foram-no nos episódios 3, 4 e 7. O 
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Evitamento foi classificado nos momentos em que se dava a entrada do adulto na 

sala. Por esta razão, foi cotado nos episódios 3 (Estranha), 5 (Mãe), 7 (Estranha), 

8 (Mãe) e 9 (Pai). 

 

Fidelidade. A avaliação da vinculação foi feita por uma investigadora que 

não teve contacto com as outras medidas (não participou na recolha de dados 

nem cotou nenhuma outra medida). A classificação das medidas dos 12 e dos 18 

meses, foi espaçada em 6 meses para minizar a contaminação das cotações. Com 

efeito, por não ter travado conhecimento prévio com os sujeitos (numa ordem de 

160 diades repetida em dois momentos) e porque a ordem das cotações foi 

alterada, o cotador não recordava conscientemente a avaliação feita aos 18 

meses, os casos avaliados aos 12 meses.  

Um cotador externo, totalmente cego relativamente aos objectivos do 

estudo, classificou cerca de 15% dos casos, ou seja, 10 diades mãe-filho(a) e 10 

diades pai-filho(a) (selecionados aleatoriamente). No caso das diades mãe-

filho(a) o acordo atingiu os 90% e no caso das diades pai-filho os 70%. As 

diferenças foram discutidas e, as melhorias acordadas foram introduzidas no 

processo de cotação das diades pai-filho(a). Posteriormente, foram cotados mais 

10 casos de diades pai-filho(a) e o nível de acordo segundo o teste Kaplan (para 

medidas discretas) foi de 0,9166. 

 

Aplicação da Escala de Responsabilidade Parental  

Feito o registo videográfico da Situação Estranha aplicou-se a Escala de 

Responsabilidade Parental (anexo 3), com a presença da mãe e do pai, para se 

avaliar as actividades de rotina e o tempo gasto / partilha de responsabilidade 

assumida por cada pai nos cuidados prestados à criança diariamente. Esta Escala 

é composta por duas componentes contendo cada uma 14 itens. Na primeira 

componente, a pontuação varia entre 1 e 5 sendo que o 1 corresponde “A mãe é 

sempre responsável”; 2 “A mãe é geralmente responsável”; 3 “Ambos os pais são 
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responsáveis”; 4 “O pai é geralmente responsável” e 5 “O pai é sempre 

responsável”. A Segunda mantém os mesmos itens mas a cotação é feita 

recorrendo à percentagem (0 a 100%), onde se pediu aos pais para definirem em 

cada item a “Percentagem de tempo dispendido pela mãe”; a “Percentagem de 

tempo dispendido pelo pai” e, finalmente, a “Percentagem de tempo dispendido 

pelos pais”. 

Uma vez que esta escala tinha sido aplicada a uma amostra e meio 

diferentes (cidade do Porto), houve necessidade de adaptá-la à realidade da nossa 

amostra residente na ilha Terceira. Deste modo optou-se por adaptar 4 dos 14 

itens: o primeiro referia-se aos “cuidados de saúde preventivos”, onde se optou 

por mudar para “cuidados de saúde primários (Centro de Saúde) porque nesta 

ilha estes cuidados, onde se inclui a vacinação, entre outros, são realizados, na 

sua maioria, no Centro de Saúde de cada concelho. O segundo item foi alterado 

de “Decidir levar a criança ao pediatra…” para “Decidir levar a criança ao 

pediatra ou médico de família…” uma vez que muitas das crianças e famílias 

deste meio são acompanhadas apenas pelo médico de família, nos Centros de 

Saúde. O terceiro item onde constava “Levar a criança a passear. Ex.: Jardim 

Zoológico, parque, etc.” ficou “Levar a criança a passear. Ex.: ao Jardim, ao 

parque, etc” porque não existe Jardim Zoológico nos Açores. No quarto item 

acrescentou-se “zangar” às estratégias de disciplina, uma vez que é um 

comportamento bastante comum neste meio, mais do que castigar ou 

recompensar. No quinto e último item, nas escolhas de prestação de cuidados à 

criança em vez de “Jardim de Infância” substituímos por “Creche, ama, 

familiares, etc.” porque a nossa amostra é constituída por crianças da primeira 

infância (até aos 2 anos) que ainda não têm idade para frequentar Jardim de 

Infância, e também porque, é muito comum neste meio recorrer aos familiares 

(e.g., avós) e amas para prestar cuidados às crianças. 

Uma vez que as alterações efectuadas são de natureza meramente 

semântica ou adaptações locais dos itens (não afectando a sua estrutura, conteúdo 

ou objectivo das escalas), não sentimos necessidade de aferir novamente o 

instrumento. 
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Capítulo VI - Apresentação dos Resultados 

 

No presente capítulo trataremos da apresentação dos resultados. O 

tratamento dos dados foi realizado com recurso a estatística descritiva e 

inferencial. Em primeiro lugar, comparamos a qualidade dos comportamentos 

interactivos das mães e dos pais – observados (independentemente) em jogo livre 

com os seus filhos. Esta primeira análise foi realizada aos 9 meses e repetida aos 

15 meses. Analisámos, depois, a associação entre os comportamentos 

interactivos dos pais com os comportamentos interactivos das crianças tanto aos 

9 como aos 15 meses. Quisemos saber se, nos períodos de observação, os 

comportamentos maternos e paternos estavam correlacionados com os infantis. 

Os resultados permitiram-nos comparar as associações dos comportamentos 

mãe/filho(a) e pai/filho(a) respectivamente. Em terceiro lugar, estudámos a 

evolução do comportamento interactivo materno, paterno e infantil dos 9 para os 

15 meses. Examinámos, seguidamente, as relações entre os comportamentos 

interactivos e as variáveis demográficas. Num quinto momento, analisámos as 

diferenças da qualidade da vinculação na Situação Estranha com a mãe e com o 

pai (observados independentemente) aos 12 e aos 18 meses, estudando a sua 

evolução dentro desse período. Avaliámos a relação entre a qualidade da 

vinculação e as variáveis demográficas, para depois estudarmos as associações 

entre o comportamento diádico em jogo livre e a qualidade da vinculação. Por 

último, averiguámos a relação entre as variáveis do “comportamento diádico em 

jogo livre”, “vinculação” e o “tempo gasto”/“partilha de responsabilidade 

assumida por cada pai nos cuidados à criança”.  
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6.1. Interacção mãe-filho(a) e pai-filho(a) em jogo livre aos 9 meses e aos 15 

meses 

Através do teste de diferenças de médias, comparamos os comportamentos 

interactivos das mães e dos pais em jogo livre aos 9 meses. Os resultados 

indicam que as mães são significativamente mais sensíveis e menos passivas do 

que os pais (ver tabela 6.1). Por seu lado, as crianças apresentam mais 

comportamentos cooperativos e menos comportamentos difíceis com as mães 

relativamente aos pais (tabela 6.1).  

 

 

Tabela 6.1 – Incidência e diferenças entre a qualidade dos comportamentos interactivos 

em díades mãe-filho(a) e pai-filho(a) em jogo livre aos 9 meses 

 

                       Díades mãe-filho(a)   Díades pai-filho(a)  

Comportamentos  

Interactivos  

 

M 

 

d.p. 

 

M 

 

d.p. 

 

t 

 

p 

SSeennssiibbiilliiddaaddee  ddooss  ppaaiiss  8,19 2,22 7,41 2,32 3.144 .002** 

Controlo dos pais 3,56 2,68 3,53 2,69 .098 .922 

PPaassssiivviiddaaddee  ddooss  ppaaiiss  2,25 2,38 3,05 2,66 -2.196 .031* 

CCooooppeerraaççããoo  iinnffaannttiill  8,30 2,16 7,60 2,31 3.252 .002** 

Inibição infantil  1,59 2,75 1,15 2,49 1.650 .103 

DDiiffiiccuullddaaddee  iinnffaannttiill    2,44 2,70 3,18 2,66 -2.081 .041* 

Passividade infantil  1,75 2,06 2,01 2,50 -.947 .342 

**p<.01; *p<.05. 

 

 

Aos 15 meses, a tendência para as mães serem mais sensíveis do que os 

pais e para as crianças serem mais cooperativas com as suas mães mantêm-se 

(ver tabela 6.2). Contudo, as diferenças na passividade dos pais e na dificuldade 

infantil atenuam-se perdendo significância (tabela 6.2). 
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Tabela 6.2 – Incidência e diferenças entre a qualidade dos comportamentos interactivos 

em díades mãe-filho(a) e pai-filho(a) em jogo livre aos 15 meses 

 

                     Díades mãe-filho(a)   Díades pai-filho(a)  

Comportamentos  

Interactivos  

 

M 

 

d.p. 

 

M 

 

d.p. 

 

t 

 

P 

SSeennssiibbiilliiddaaddee  ddooss  ppaaiiss  8,50 2,19 7,79 2,18 2.270 .026* 

Controlo dos pais 3,02 1,96 3,09 2,28 -.211 .833 

Passividade dos pais 2,46 2,38 3,12 2,46 -1.815 .073 

CCooooppeerraaççããoo  iinnffaannttiill  8,34 2,12 8,01 2,82 2.130 .026* 

Inibição infantil  ,87 1,84 ,83 1,90 .165 .896 

Dificuldade infantil  3,34 2,40 3,56 2,43 -.756 .452 

Passividade infantil  1,45 1,88 1,60 1,94 -.720 .473 

**p<.01; *p<.05. 

 

Em suma, tanto aos 9 como aos 15 meses, as mães são significativamente 

mais sensíveis do que os pais na interacção com os filhos. Por seu lado, as 

crianças foram mais cooperativas quando jogavam com as suas mães 

relativamente aos períodos em que jogaram com os seus pais. 

 Verifica-se pelo estudo das médias que, o comportamento de sensibilidade 

dos pais e das mães aumenta dos 9 para os 15 meses, contudo, estas diferenças 

não são significativas. O mesmo se sucede para a cooperação das crianças com o 

pai e com a mãe. 

 

 

6.2 Correlação entre os comportamentos interactivos maternos e infantis versus 

paternos e infantis em jogo livre. 

Os nossos resultados indicam que o comportamento materno e infantil em 

jogo livre (aos 9 e aos 15 meses) tende a associar-se em estilos diádicos 
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interactivos (ver tabela 6.3). Com efeito, o estudo de natureza correlacional 

sugere os seguintes padrões diádicos:  

• Sensibilidade materna-cooperação infantil;  

• Controlo materno-inibição infantil;  

• Passividade materna-passividade infantil.  

 

 

Tabela 6.3 – Correlação (Rho de Pearson) entre a qualidade do comportamento materno e 

infantil aos 9 meses e aos 15 meses 

 

Comportamentos Interactivos da Criança 

   

Cooperação  

 

Inibição  

 

Dificuldade  

 

Passividade 

Sensibilidade 
Materna  

9 meses 

15 meses 

..991188****  

..993333**** 

-.590** 

-.426** 

-.012 

-.193 

-.220 

-.388 

Controlo  
Materno 

9 meses 

15 meses 

-.450** 

-.422** 

..444488****  

..556666**** 

-.019 

.138 

-.034 

-.255* 

Passividade  
Materna 

9 meses 

15 meses 

-.347** 

-.509** 

.045 

-.070 

.032 

.061 

..224422**  

..556655**** 

       ***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

 

A repetição das mesmas associações aos 9 e aos 15 meses sugere a 

estabilidade destes padrões e sublinha a tendência para se formarem estilos 

interactivos diádicos. Com efeito, as associações do comportamento mãe-filho 

repetem-se e reforçam-se aos 9 e aos 15 meses.  

As mesmas associações verificadas nas díades mãe-filho(a) são 

observadas nas díades pai-filho(a) (ver tabela 6.4). Por outras palavras, a 

sensibilidade paterna correlaciona-se positivamente com a cooperação infantil, o 
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controlo paterno com a inibição infantil e a passividade paterna com a 

passividade infantil.  

Tal como nas díades mãe-filho, estas associações verificam-se aos 9 e aos 

15 meses. Ou seja, os mesmos estilos diádicos são encontrados tanto nas díades 

mãe-filho(a) como pai-filho(a) e nos dois períodos de observação realizados. 

 

 

Tabela 6.4 – Correlação (Rho de Pearson) entre a qualidade do comportamento paterno e 

infantil aos 9 meses e aos 15 meses 

 

Comportamentos Interactivos da Criança 

   

Cooperação 

 

Inibição 

 

Dificuldade 

 

Passividade 

Sensibilidade 

Paterna  

9 meses 

15 meses 

..994455****  

..992255**** 

-.417** 

-.426** 

-.156 

-.144 

-.224*- 

-.443** 

Controlo  

Paterno 

9 meses 

15 meses 

-.358** 

-.469** 

..444499****  

..558844**** 

.142 

-.051 

-.302** 

.019 

Passividade  

Paterna 

9 meses 

15 meses 

-.472** 

-.384** 

-.084 

-.164 

-.018 

.175 

..550077****  

..337755****  

***p<.001; **p<.01; *p<.05 

 

 

6.3 Continuidade do comportamento materno e paterno dos 9 para os 15 

meses 

O comportamento materno sensível e o comportamento passivo surgem 

correlacionados aos 9 e aos 15 meses, ou seja, estes comportamentos maternos 

(sensibilidade e passividade) apresentam relativa continuidade dos 9 aos 15 

meses (ver tabela 6.5). Contudo, o comportamento paterno tende a variar dos 9 

meses para os 15 meses.  
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Tabela 6.5 – Correlação (Rho de Pearson) entre a qualidade do comportamento materno e 

paterno entre os 9 meses e os 15 meses. 

 

   

 

 

 

 

 

 

               ***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

Em suma, os comportamentos maternos parecem mais estáveis que os 

comportamentos paternos. Não obstante foram, apenas, realizadas duas 

observações, para estudar a continuidade seriam necessárias mais observações 

em períodos distintos. 

 

 

6.4 Continuidade do comportamento infantil dos 9 para os 15 meses 

À excepção da passividade infantil, os comportamentos interactivos 

(cooperação, inibição e dificuldade) das crianças em jogo com as suas mães 

apresentam elevada continuidade dos 9 para os 15 meses (ver tabela 6.6). Por 

outras palavras, as crianças com scores mais elevados na escala de cooperação, 

inibição e comportamento difícil aos 9 meses tendem a apresentar, também, os 

scores mais elevados aos 15 meses. 

Na interacção com pais, o comportamento cooperativo e a inibição infantil 

apresentam continuidade dos 9 para os 15 meses.  

 

 

 

 

Sensibilidade  

materna  

 

Controlo  

materno 

Passividade  

materna 

Sensibilidade  

paterna  

 

Controlo  

paterno 

Passividade  

Paterna 

..330099**  .078 .298* .211 .013 .102 
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Tabela 6.6 – Correlação (Rho de Pearson) entre a qualidade do comportamento infantil 

com a mãe e com o pai entre os 9 meses e os 15 meses. 

 

 

 

Cooperação  

 

Inibição  Dificuldade  Passividade  

Mãe .276* .334** .334** .103 

Pai .315* .335** -.105 -.047 

              ***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

 

6.5 Relação entre os factores demográficos e comportamentos em jogo livre 

No intuito de compreender que factores ambientais e biológicos podiam 

estar associados aos comportamentos maternos/paternos e infantis em interacção 

livre, exploramos a relação ou a associação de um conjunto de factores (e.g., 

género do bebé, idade materna, idade paterna, escolaridade materna, escolaridade 

paterna, peso do bebé no nascimento, idade gestacional) com esses 

comportamentos interactivos. À excepção da idade paterna que surge 

correlacionada com a inibição infantil (Rho de Pearson =.221; p<.05), nenhuma 

outra variável demográfica se correlacionou com as variáveis de comportamento 

materno e infantil em jogo livre aos 9 meses. Crianças com pais mais velhos 

tendem a apresentar maior incidência de inibição de comportamentos. 

Aos 15 meses, a escolaridade materna, o apgar ao nascimento e a 

saúde infantil surgem correlacionadas com os comportamentos interactivos. 

Com efeito, a escolaridade materna apresentou uma correlação positiva com a 

sensibilidade materna (Rho de Pearson =.272; p<.05) e com a cooperação infantil 

(Rho de Pearson =.266; p<.05). Em sentido contrário, mães com menos anos de 

escolaridade tendiam a apresentar maiores índices de comportamentos de 

controlo (Rho de Pearson = .349; p<.05) e as crianças mais inibição (Rho de 

Pearson = .395; p<.05).  
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O Apgar avaliado ao primeiro minuto correlacionou-se negativamente 

com o comportamento passivo das mães (Rho de Pearson = -.245; p<.05). Do 

mesmo modo, o teste de comparação de médias, permitiu verificar que as mães 

das crianças mais saudáveis - em comparação com aquelas que tiveram 

problemas de saúde (não severos ou prolongados por critério de exclusão da 

amostra) - apresentavam médias superiores de sensibilidade materna [F(2, 24) = 

0.33; p<.05].   

 

 

6.6 Qualidade da vinculação à mãe e ao pai aos 12 e aos 18 meses 

Das 82 díades mãe-filho(a) observadas na Situação Estranha de 

Ainsworth, foi possível cotar 76 aos 12 meses e 79 aos 18 meses. Os casos não 

cotados apresentavam dificuldades técnicas ou problemas como indisposição da 

criança. Nas díades pais-filho(a), aos 12 meses, pelos motivos já referidos 

anteriormente, não foi possível cotar 11 crianças. Por esse motivo aos 12 meses 

só pudemos proceder à comparação de 68 casos. E aos 18 meses só pudemos 

comparar 66 casos. Igualmente, nas díades pais-filho(a) aos 18 meses também 

por razões técnicas não foi possível cotar 15 casos porque as crianças não 

exibiram comportamentos cotáveis. Apenas 4 crianças apresentaram sinais D ao 

longo de toda a SE com as mães tanto aos 12 como aos 18 meses. Por se tratar de 

um número reduzido de crianças com comportamentos de vinculação 

evidentemente atípica (fora do espectro A, B e C) decidimos à luz dos objectivos 

do estudo não analisar estes casos. Nesse sentido e face à extensa base empírica 

que o estudo comportou, não trataremos os dados relacionados com a vinculação 

atípica nesta monografia ficando para futuros trabalhos. 

 

 

6.6.1 Vinculação Segura, Evitante e Resistente 

Aos 12 meses observou-se em díades mãe-filho(a) que 37 crianças 

exibiam a estratégia segura, 21 a estratégia insegura-evitante e 11 a estratégia 
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insegura-resistente (ver tabela 6.7). Em díades pai-filho(a), 29 crianças foram 

classificadas como seguras, 22 como inseguras-evitantes e 18 como inseguras-

resistentes. A distribuição de casos pelos diferentes padrões diferiu 

significativamente quando se consideraram as mães e os pais  [X
2

(4) = 47.135; 

p>.001] 

Em suma, verificou-se que o número de crianças classificadas como 

seguras é superior nas díades mãe-filho(a) do que nas pai-filho(a) (53.6% versus 

42.0%). Curiosamente, a prevalência de crianças com estratégia do tipo C foi 

inferior nas díades mãe-filho(a) (15.9% versus 26.0%) 

Na segunda avaliação da vinculação em díades mãe-filho(a), realizada aos 

18 meses, observou-se que 44 crianças foram classificadas como seguras, 18 

como inseguras-evitantes e 4 com inseguras-resistentes. Em díades pai-filho(a) 

31 crianças foram classificadas como seguras, 27 como inseguras-evitantes e 8 

como inseguras-resistentes. Tal como aos 12 meses, a distribuição dos padrões é 

significativamente diferente nas díades mãe-filho(a) comparativamente às díades 

pai-filho(a) [X
2

 (4) = 34.139; p>.001]. As discrepâncias são mais marcadas no que 

toca ao padrão B (66.7% versus 46.9%) e ao padrão A (27.3% versus 40.9%). 

 

Tabela 6.7 – Incidência dos padrões de vinculação A, B e C observados na Situação 

Estranha aos 12 e aos 18 meses 

 

12 meses 18 meses 

 
                                                  Padrões de Vinculação com o pai        Padrões de Vinculação com o pai 

Padrões de 
Vinculação com a 

mãe 

A 

 

B C Total A B C Total 

A 15 4 2 21 15 3 0 18 

BB  77  2244  66  3377  1111  2288  55  4444  

C 0 1 10 11 1 0 3 4 

Total 22 29 18 69 27 31 8 66 
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Em suma, a prevalência de vinculação segura é maior nas díades mãe-filho(a) 

comparativamente às díades pai-filho(a) aos 12 e aos 18 meses.  

 

 

6.7 Continuidade da qualidade da vinculação dos 12 para os 18 meses 

O contraste entre a qualidade da vinculação aos 12 e aos 18 meses com a 

mãe pôde ser feito junto de 74 casos e, em relação ao pai num total de 69 casos. 

Comparando a prevalência da vinculação segura com a mãe de um momento para 

o outro verificamos que o número de crianças a usar estratégias do tipo B 

aumentou 14.4%. Já nas díades pai-filho(a) a percentagem de vinculações 

seguras diminuiu 1%. 

Tanto nas díades mãe-filho(a) como nas díades pai-filho(a) a prevalência 

da vinculação resistente diminuiu. 

Finalmente, verificámos que a distribuição dos padrões de vinculação 

segundo a classificação A, B e C difere significativamente entre os 12 e 18 meses 

nas díades mãe-filho(a) [X
2

 (4) = 24.376; p<.001] e nas díades pai-filho(a) [X
2

 (4) 

= 12.293; p<.02].  

Pelos motivos apontados na página 123 no caso das mães só pudemos 

comparar 79 casos e no caso dos pais 66 casos. 

 

 

6.8 Diferenças na qualidade do comportamento interactivo de acordo 

com a segurança na vinculação  

Comparamos as médias obtidas nas escalas dos CARE-Index em crianças 

classificadas na Situação Estranha como seguras versus inseguras. Optámos por 

esta dicotomia seguro/inseguro para aumentar o número de casos por categoria o 

que permitiu encontrar relações significativas. Assim, tanto nas díades mãe-
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filho(a) como nas díades pai-filho(a), a sensibilidade do adulto é superior nas 

díades com crianças classificadas como seguras em comparação com as crianças 

classificadas como inseguras (ver tabela 6.9). A prevalência do controlo materno 

e paterno é superior nas crianças classificadas como inseguras. Não foram 

encontrados outros resultados significativos para a passividade dos pais. 

 

 

Tabela 6.9 – Diferenças na qualidade do comportamento materno e do comportamento 

infantil em díades com crianças classificadas como seguras versus crianças classificadas 

como inseguras aos 12 meses 

 
 
    Díades mãe-filho(a)                            Díades pai-filho(a) 

Comportamentos 
Interactivos 
observados         
aos 9 meses 

 
Vinculação 
12 meses 

 
 
 

Média 

 

 

 

d.p. 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

 
 
 

Média 

 

 

 

d.p. 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

Sensibilidade 
dos pais 

Segura 
Insegura 

9,13 
7,63 

1,80 
2,24 

3.172 ..000022****  9,00 
6,70 

2,42 
1,91 

4.375 ..000000******  

Controlo dos 
pais 

Segura 
Insegura 

2,61 
4,29 

2,15 
2,86 

-
2.855 

..000066****  2,75 
4,15 

2,35 
2,82 

-
2.151 

..003355**  

Passividade dos 
pais 

Segura 
Insegura 

2,26 
2,09 

2,53 
2,27 

.314 .754 2,25 
3,18 

2,37 
2,58 

-
1.504 

.137 

Cooperação 
Infantil  

Segura 
Insegura 

9,24 

7,66 

1,95 

1,92 

3.479 ..000011****  9,21 

6,88 

2,06 

2,13 

4.521 ..000000******  

Compulsão 
Infantil  

Segura 
Insegura 

.42 

2,63 

1,43 

3,26 

-

3.796 
..000000******  ,25 

1,70 

,65 

3,20 

-

2.362 
..002211**  

Dificuldade 
Infantil  

Segura 
Insegura  

2,32 
2,46 

2,40 
2,77 

-.234 .816 2,96 
3,21 

2,24 
2,77 

-.379 .706 

Passividade 
Infantil  
 

Segura 
Insegura 

2,03 
1,43 

2,24 
1,82 

1.246 .217 1,57 
2,10 

2,15 
2,42 

-.929 .359 

***p<.001; **p<.01; *p<.05.  

 

Por seu lado, o comportamento infantil cooperativo é superior nas crianças 

classificadas como seguras em jogo livre, com as suas mães e com os seus pais. 

De modo inverso, a inibição infantil é superior nas crianças inseguras tanto com 

as mães como com os pais (ver tabela 6.9). 

Quando comparadas com as observações realizadas 6 meses antes, apenas, 

a sensibilidade materna aos 15 meses de vida continua a ser superior nas díades 
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com crianças classificadas como seguras aos 18 meses em comparação com as 

díades inseguras (ver tabela 6.10). 

 

 

Tabela 6.10 – Diferenças na qualidade do comportamento materno e do comportamento 

infantil em díades com crianças classificadas como seguras versus crianças classificadas 

como inseguras aos 18 meses 

 
                  Díades mãe-filho(a)                    Díades pai-filho(a) 

Comportamentos 
Interactivos 
observados     
aos 15 meses 

 
Vinculação 
18 meses 

 
 
 

Média 

 

 

 

d.p. 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

 
 
 

Média 

 

 

 

d.p. 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

SSeennssiibbiilliiddaaddee  

ddooss  ppaaiiss  
Segura 
Insegura 

8,88 
7,81 

2,06 
2,30 

2.092 ..004400**  8,16 
7,56 

2,10 
2,34 

1.089 .280 

Controlo dos 
pais 

Segura 
Insegura 

2,82 
3,48 

1,81 
2,29 

-
1.391 

.168 2,55 
3,41 

1,63 
2,64 

-
1.168 

.122 

Passividade dos 
pais 

Segura 
Insegura 

2,29 
2,67 

2,32 
2,56 

-.652 .517 3,29 
3,03 

2,48 
2,32 

.439 .662 

Cooperação 
Infantil  

Segura 
Insegura 

8,59 
7,96 

2,08 
2,26 

1.225 .224 8,35 
7,76 

2,04 
2,40 

1.062 .292 

Compulsão 
Infantil  

Segura 
Insegura 

,63 
1,44 

1,79 
1,97 

-
1.854 

.068 ,48 
1,32 

1,21 
2,40 

-
1.757 

.084 

Dificuldade 
Infantil  

Segura 
Insegura 

3,49 
2,78 

2,42 
2,33 

1.253 .214 3,48 
3,56 

2,52 
2,45 

-.122 .904 

Passividade 
Infantil  
 

Segura 
Insegura 

1,29 

1,81 

1,80 

2,08 

-

1.151 

.253 1,68 

1,35 

1,85 

1,59 

.759 ..450 

***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

Em suma, as crianças classificadas como seguras na SE com a mãe têm 

tendencialmente mães mais sensíveis em jogo livre (aos 12 e aos 18 meses) e o 

mesmo sucede com os pais aos 12 meses (ou seja, as crianças classificadas como 

seguras com os pais tendem a ter pais mais sensíveis em jogo livre). Aos 12 

meses comparativamente com os resultados obtidos aos 18 meses, encontraram-

se mais tipos de comportamentos interactivos (dos pais e das crianças) 

relacionados com a segurança na vinculação. Apenas, a sensibilidade dos pais 

apresenta uma relação constante com a segurança da vinculação tanto aos 12 

como aos 18 meses. 
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6.9 Relação entre os factores demográficos e vinculação 

No presente estudo, averiguamos que factores demográficos se relacionam 

com a qualidade da vinculação com os pais aos 12 meses. A incidência de 

vinculação segura nas díades pais-filho(a) é superior em crianças nascidas com 

maior peso gestacional [t(67) = 2.005; p<.05] e inferior em crianças com mais 

do que um irmão  [t(67) = -1.985; p<.05]. 

Aos 18 meses, a incidência de vinculação segura é superior nas díades 

mãe-filho(a) cujas mães têm níveis superiores de escolaridade [t(77) = 2.031; 

p<.05]. No mesmo período, a vinculação segura com os pais é superior nas 

díades em que a escolaridade materna é superior [t(64) = 3.314; p<.01] e em 

que a qualidade da saúde infantil é maior [t(64) = 2.150; p<.05]. 

 

 

6.10 Relação entre responsabilidade parental, tempo dispendido nos 

cuidados parentais e o comportamento interactivo 

No que toca à responsabilidade assumida pelos pais e pelas mães nos 

cuidados aos filhos na maioria das situações ou, esta é partilhada, ou é assumida 

em exclusividade pela mãe (ver figura 6.2).  

Aos 12 meses, as mães assumem sozinhas totalmente 42,9% das tarefas 

descriminadas na tabela 7.12, ou seja, 82 mães distribuídas por 14 tarefas, 

realizaram 493 das 1148 possíveis. Apenas, 1,4% dos pais assume totalmente 

sozinho as mesmas tarefas. A partilha total dessa responsabilidade pelos pais e 

mães assume uma fatia importante dos casos (40,9%) onde se verifica um esforço 

de cooperação mútuo. Uma grande diferença separa, ainda, as mães e os pais da 

nossa amostra: 53% das mães assumem totalmente sozinhas ou geralmente 

sozinhas (10,1%) das tarefas contra 5,8% dos pais.  

Aos 18 meses, não se verificam grandes mudanças (ver figura 6.3). A 

percentagem das mães que assumem totalmente sozinhas as tarefas de cuidar da 

criança é 41,7% e geralmente sozinha 8,8% (50,5%). Os pais que assumem 
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totalmente sozinhos as mesmas responsabilidade são 1,7% ou geralmente 

sozinhos 3,4% (5,1%). Uma grande parte das actividades continua a ser 

partilhada pelo pai e pela mãe (44,1%). 

 

 

Figura 6.2 e 6.3 – Representação da percentagem de tarefas executadas pela mãe, pelo pai 

ou por ambos nos cuidados prestados à criança aos 12 e 18 meses. 

 

 

 

As diferenças não são significativas, mesmo assim as mães continuam com uma 

percentagem mais elevada de tarefas realizadas sozinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,90%

10,10%

40,90%

4,40% 1,40%

41,70%

8,80%

44,10%

3,40% 1,70%

Sempre a mãe

Geralmente a mãe

Ambos

Geralmente o pai

Sempre o pai

12 meses 18 meses 
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Tabela 6.11 – Lista das tarefas por ordem de frequência realizadas pelos pais aos 12 e aos 

18 meses. 

 

                                      12 meses                                                      18 meses 

Sempre a 

mãe 

Ambos Sempre o pai Sempre a 

mãe 

Ambos  Sempre o pai 

Higiene (n=72) Passear 

(n=69) 

Brincar com a 

criança (n=4) 

Cuidados 

primários de 

saúde (n=71) 

Passear 

(n=71) 

Brincar com a criança 

(n=9) 

Vestuário 

(n=68) 

Escolher 

ama/creche 

(n=62) 

Deitar a criança 

(n=3) 

Escolher 

ama/creche (n-3) 

Limpeza 

(n=65) 

Escolher 

ama/creche 

(n=69) 

Comprar brinquedos 

(n=2) 

Passear (n=2) 

Deitar a criança (n=2) 

Cuidados 

primários de 

saúde (n=62) 

Levar à 

escola (n-54) 

Disciplina  

(n-54) 

Consultas 

médicas de 

rotina (n-2) 

Levar à escola 

(n-2) 

Alimentação 

(n=61) 

Levar à 

escola (n=61) 

Cuidados primários de 

saúde (n=1) 

Comprar roupa (n=1) 

Consultas médicas de 

rotina (n=1) 

Escolher ama/creche 

(n=1) 

Alimentação 

(n=57) 

Consultas 

médicas de 

rotina (n-45) 

Brincar com a 

criança (n-45) 

Comprar 

brinquedos (n-1) 

Alimentação   

(n-1) 

Passear (n-1) 

Vestuário 

(n=58) 

Disciplina 

(n=56) 

 T
ar

ef
as

 p
or

 o
rd

em
 d

e 
fr

eq
u

ên
ci

a 

Comprar roupa 

(n=55) 

Deitar a 

criança 

(n=31) 

 Comprar 

roupa (n=51) 

Consultas 

médicas de 

rotina (n=53) 

 

 

 

As tarefas assumidas por ambos variam entre si e variam no tempo (dos 12 

para os 18 meses). Com efeito, existem diferenças significativas entre a 

responsabilidade assumida pelos pais e mães - dos 12 para os 18 meses - no que 

respeita à compra de roupa [t(81) = -2.108; p<.05]; vestir a criança [t(81) = -

2.296; p<.005]; e escolha da escola [t(81) = -2.962; p<.05]. 
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 6.11 Tempo dispensado nos cuidados e comportamento interactivo em 

jogo livre 

No que respeita ao tempo dispendido pelos pais nos cuidados parentais, 

verificámos que as mães dedicam bastante mais tempo do que os pais nos 

cuidados às crianças (ver tabelas 6.12 e 6.13), tanto aos 12 como aos 18 meses. 

Aliás, verifica-se uma grande estabilidade nestes 6 meses de distância, no que 

respeita ao desempenho das tarefas por parte dos pais.  

 Dos 12 para os 18 meses, apenas se verificam diferenças significativas no 

que respeita a passear com a criança [t(82) =-2.680; p<.05] verificando-se que os 

pais aumentam mais a sua participação nesta tarefa. 
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Tabela 6.12 – Incidência do tempo dispendido pela mãe e pelo pai nos cuidados prestados 

à criança aos 12 meses 

 

 

Tempo Dispendido: 

100-75% 
mãe  

75-50% 
mãe 

  

50% mãe 

     50% pai 

      ou 100%    
partilhado 

75-50% 

pai 

100-75%  

Pai 

Higiene  75 0 7 0 0 

Cuidar quando está 
doente 

66 0 12 4 0 

Comprar roupa 65 0 14 3 0 

Vestuário 63 0 17 2 0 

Cuidados primários 
de saúde 

62 1 17 0 2 

Alimentação 59 0 20 3 0 

Levar à escola 54 0 17 11 0 

Deitar a criança 52 0 24 6 0 

Brincar com a criança 34 0 40 8 0 

Comprar brinquedos 33 1 37 11 0 

Consultas médicas de 
rotina 

33 0 48 1 0 

Disciplinar 26 0 45 11 0 

Escolher ama/creche 17 0 61 4 0 

Passear 12 0 63 7 0 

Totais 651 2 422 71 2 

Percentagem 56,7% 0,17% 36,8% 6,18% 0,17% 
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Tabela 6.13 – Incidência do tempo dispendido pela mãe e pelo pai nos cuidados prestados 

à criança aos 18 meses. 

 

 

Tempo Dispendido: 

100-75% 
mãe  

75-50% 
mãe 

  

50% mãe 

    50% pai 

    ou 100%    
partilhado 

75-50% 

pai 

100-75%  

Pai 

Cuidados primários 
de Saúde 

70 0 9 3 0 

Higiene 71 0 10 1 0 

Cuidar quando está 
doente 

67 0 11 4 0 

Comprar roupa 63 0 18 1 0 

Alimentação 61 0 20 1 0 

Vestuário 60 0 21 1 0 

Levar à escola 54 0 23 5 0 

Deitar a criança 48 0 19 15 0 

Comprar brinquedos 36 1 38 7 0 

Consultas médicas de 
rotina 

31 0 49 2 0 

Brincar com a criança 24 3 40 15 0 

Disciplina 24 2 44 12 0 

Escolher ama/creche 13 1 67 1 0 

Passear 10 0 63 9 0 

Totais 632 7 432 77 0 

Percentagem 55,0% 0,6% 37,6% 6,7% 0 

 

 

Não foram observadas relações significativas entre o jogo aos 9 meses e as 

respostas assumidas pelos pais. 

Como podemos observar pela tabela 6.14 (que inclui apenas os itens 

correlacionados), aos 18 meses, as relações obtidas aumentam em número não só 

para as díades mãe-filho(a) como pai-filho(a). Tendo em conta que a escala de 
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responsabilidade assume 1 ponto nos cuidados totalmente assumidos pela mãe 

sem a participação dos pais, 2 geralmente a mãe, 3 partilha de responsabilidades, 

4 geralmente o pai e 5 sempre o pai, quando obtemos uma correlação positiva 

entre o comportamento paterno e a responsabilidade assumida, significa que 

quanto maior é a responsabilidade assumida numa determinada tarefa maior é a 

incidência desse comportamento interactivo. No intuito de manter a mesma 

orientação na leitura da tabela invertemos a pontuação da escala para as análises 

maternas e, assim, também quanto maior é a responsabilidade assumida pelas 

mães num determinado domínio maior é a incidência do comportamento 

interactivo em estudo. Por exemplo, quando a sensibilidade materna se 

correlaciona positivamente com a actividade de brincar com a criança – deve ser 

lido: as pontuações mais altas de sensibilidade materna associaram-se 

positivamente mostrando a tendência para as mães assumirem esta tarefa. O 

mesmo se passaria se a correlação fosse entre a sensibilidade paterna e a 

actividade de brincar. 

Dado que a esmagadora maioria do tempo são as mães a desempenhar os 

cuidados, é difícil conhecer o impacto das diferenças da dedicação de pais e mães 

na vinculação e na sensibilidade dos pais e das mães. Com efeito, nalgumas 

categorias a representação parental não é suficiente para aferir com acuidade o 

impacto da participação dos pais.  

 Não obstante, os nossos resultados indicam que aos 9 meses, o 

comportamento materno (mas não o comportamento paterno) relacionou-se com 

a responsabilidade nalgumas actividades aos 12 meses. As mães que assumem 

maior responsabilidade nas actividades de jogo (Rho de Pearson =.266; p<.05) 

e nos cuidados de saúde básicos (Rho de Pearson = .211; p<.05) tendem a obter 

pontuações mais elevadas na escala de sensibilidade materna. 
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Tabela 6.14 - Correlação (Rho de Pearson) entre a responsabilidade assumida pelos pais 

aos 18 meses e os comportamentos interactivos em jogo livre aos 15 meses 

 

Responsabilidade em 

 

 

15 meses 

 

Levar ao 

médico 

 

Brincar 

 

Passear 

 

Disciplina 

 

Cuidar 

quando está 

doente 

 

Deitar a 

criança 

Sensibilidade 

Materna 

.031 .281* -.075 .113 .213 .203 

Controlo 

Materno 

.041 -.013 -.288** .063 -.002 -.066 

Passividade 

Materna 

-.053 -.249* .018 .140 -.192 .033 

Cooperação 

com a mãe 

-.009 .304** -.092 .115 .183 -.283* 

Inibição com 

a mãe 

.226* -.104 .150 -.309* -.250* .285** 

Passividade 

com a mãe 

.027 -.262* -.085 .213 -.079 .102 

Sensibilidade 

Paterna 

-.145 .056 .141 .117 .278* -.160 

Controlo 

Paterno 

.210 -.136 .103 -.002 -.109 .226* 

Passividade 

Paterna 

-.066 .077 -.220* -.094 -.144 .067 

Cooperação 

com o pai 

-.141 .030 .082 .064 .219* -.220* 

***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

 

 

 

 

 



136 

6.12 Tempo dispendido nos cuidados aos filhos e comportamento 

interactivos em jogo livre 

O tempo dispendido pelos pais em algumas tarefas correlacionou-se com o 

comportamento materno, paterno e infantil aos 12 e aos 18 meses (ver tabelas 

6.15 e 6.16). 

De facto, as crianças que aos 9 meses são mais cooperativas em jogo livre, 

têm mães que tendencialmente, aos 12 meses, passam mais tempo a brincar e a 

passear com elas. Por outro lado, as mães que passam menos tempo a brincar 

com os filhos(as) têm de lidar com comportamentos mais difíceis por parte das 

crianças. 

Nas díades pai-filho(a) verifica-se que os filhos mais cooperativos, aos 9 

meses, são aqueles cujos os pais aos 12 meses despendem de mais tempo a 

passear ou cuidar deles quando estão doentes. Por outro lado, os pais mais 

sensiveis despendem tempo a brincar e são mais preocupados com a saúde do(a) 

filho(a) (e.g., levando-o(a) ao médico) (ver tabela 6.15). 
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Tabela 6.15 - Correlação (Rho de Pearson) entre o tempo dispendido pelos pais nos 

cuidados aos 12 meses e os comportamentos interactivos em jogo livre aos 9 meses. 

 

Tempo dispendido 

 

9 meses 

Levar ao médico Vestuário Brincar Passear Cuidar quando 
está doente 

Sensibilidade 
materna 

-.048 .105 .016 .251* -.059 

Cooperação 
com a mãe 

-.046 .102 .225* .250* -.144 

Comportamento  

difícil com a 
mãe 

.129 .134 -.232* .036 .156 

Sensibilidade 
paterna 

.257* .009 .043 .256* .209 

Controlo 
paterno 

.231* .265* .061 .096 .003 

Passividade 
paterna 

-.203 -.257* -.109 .136 .183 

Cooperação 
com o pai 

.011 .006 .071 .234* .251* 

***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

 

 

Na interacção mãe-filho, as crianças que aos 15 meses têm mães mais sensíveis 

e que se mostram mais cooperativas no jogo livre, têm mães que, aos 18 meses, 

passam mais tempo a brincar, a passear, a deitar os(as) filhos(as) e a tomar 

decisões relativas ao futuro dos mesmos. 

Nas díades mãe-filho, o tempo despendido a vestir o(a) filho(a) 

correlacionou-se positivamente com a inibição infantil e o tempo despendido 

pela mãe na disciplina também se correlacionou positivamente com a dificuldade 

infantil e negativamente com a passividade infantil. Isto é, as crianças mais 

difíceis têm mães que despendem mais tempo a discipliná-las e que brincam 

pouco com elas (ver tabela 6.16). 
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Tabela 6.16 - Correlação (Rho de Pearson) entre o tempo dispendido pelos pais nos 

cuidados aos 18 meses e os comportamentos interactivos em jogo livre aos 15 meses 

 

Tempo dispendido a 

 

15 meses 

Vestir Brincar Passear Disciplina Deitar a criança Escolher ama 

Sensibilidade 
materna 

.183 .210 .235* .097 .255* .249* 

Cooperação 
com a mãe 

.123 .261* .264* .086 .277* .272* 

Inibição com a 
mãe 

-.251* -.072 .109 -.024 -.209 -.272* 

Difícil com a 
mãe 

.163 .029 .004 .242* -.018 .066 

Passividade 
com a mãe 

.101 .187 -.197 -.235* -.084 .123 

Cooperação 
com o pai 

.103 .069 .047 .025 .154 .252* 

Passividade 
com o pai 

 -.222* -.093 -.189 .069 .006 .069 

***p<.001; **p<.01; *p<.05. 

 

 

6.13 Relação entre a responsabilidade parental, o tempo dispendido nos 

cuidados parentais e a qualidade da vinculação 

Foram obtidas relações significativas entre as variáveis vinculação e a 

responsabilidade parental aos 18 meses. Os pais das crianças classificadas como 

C tendem a delegar nas mães as tarefas de: escolher roupa (Kruskal-Wallis= 

6.653; p<. 05) e brincar com a criança (Kruskal-Wallis= 7.706; p<. 05).  

Resultados análogos foram obtidos para a variável “tempo gasto”. Igualmente, 

aos 18 meses, os pais das crianças inseguras delegaram nas mães a escolha da 

roupa (Kruskal-Wallis= 6.393; p<. 05) e o jogo com a criança (Kruskal-Wallis= 

5.698; p<. 05). Nas díades mãe-filho(a) verifica-se que as crianças classificadas 

como seguras (em comparação com as crianças classificadas como inseguras na 

SE com a mãe) têm mães que assumem a tarefa de brincar com elas (U de Mann 
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Whitney = 400; p<. 05) e a de deitar a criança (U de Mann Whitney = 426; p<. 

05). 

 

Apenas, a passividade paterna se correlacionou negativamente com o 

tempo total dedicado pelos pais aos cuidados infantis (Rho de Pearson =-.263; 

p<.05). Fará sentido que os pais que passam menos tempo a cuidar ou a divertir-

se com a criança sejam menos interactivos. 

Com efeito, nos restantes casos foram obtidas relações significativas entre 

os valores totais do tempo dispendido ou da responsabilidade assumida nos 

cuidados parentais com o comportamento dos pais e das crianças em jogo ou 

com a qualidade da vinculação. Por outras palavras, não é a quantidade de 

tempo mas o uso dado ao tempo dispendido que parece afectar a relação entre 

pais e filhos.  

 



140 

Capítulo VII - Discussão dos Resultados 

 

No presente estudo procuramos, numa amostra nacional (recolhida na Ilha 

Terceira), averiguar as diferenças na interacção e na vinculação mãe-filho(a) 

versus pai-filho(a). Subsequentemente, quisemos compreender até que ponto o 

tempo dispendido e o tipo de actividades desempenhadas pelas mães e pelos pais 

nas rotinas e nos cuidados diários afectam essas relações.  

A literatura indica que, em média, a sensibilidade materna é superior à 

paterna (Volling, McElwain, Notaro & Herrera, 2002). Adicionalmente, a 

vinculação segura tende a ser superior em díades mãe-filho comparativamente a 

díades pai-filho(a) (Schoppe-Sullivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale & 

Frosch, 2006; Belsky et al., 1984; Volling et al., 2002; Braungart-Rieker et al., 

2001). Procurámos saber se estes resultados se devem à variável “género dos 

pais” ou “tempo e actividades desenvolvidas pelos pais com a criança”. Para o 

efeito, observámos um grupo de bebés de termo sem sinais evidentes de risco, em 

quatro momentos distintos: aos 9 meses (em jogo livre), aos 12 meses (na Situação 

Estranha), aos 15 meses (em jogo livre) e aos 18 meses (novamente na Situação 

Estranha). 

 

I. Interacção mãe-filho(a) versus pai filho(a) em jogo livre aos 9 e aos 15 

meses.  

1. Aos 9 e aos 15 meses, observamos as diades mãe e pai filho(a) 

separadamente em situação de jogo livre e aplicamos a escala de CARE-Index 

(Crittenden, 2003) para analisar os resultados. Os dados indicam que as medidas 

de Sensibilidade materna e de Cooperação infantil mantêm uma forte correlação. 

Tal, leva-nos a questionar, se haverá maior sensibilidade por parte das mães 

comparativamente aos pais ou será que a escala de sensibilidade materna não 

capta a verdadeira natureza do comportamento paterno? A sensibilidade deverá 
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ser vista de que ângulo: o efeito na criança ou a expressão comportamental dos 

pais? 

A Sensibilidade Materna tem sido considerada como um factor preditor da 

segurança da vinculação (Ainsworth, 1967) e como uma forte influência do 

desenvolvimento psicomotor, emocional e social da criança (Meins et al., 2001; 

Drake et al., 2007; Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein, 

2000; Feng, Shaw, Skuban & Lane, 2007; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera & 

Lamb, 2004; Tamis-LeMonda, Bornstein, Kahana-Kalman, Baumwell & 

Cyphers, 1998; Leerkes, Blankson, & O’Brien, 2009; Lugo-Gil & Tamis-

LeMonda, 2008; Maccoby, 1992; Rodriguez et al., 2009; Smith, Landry, & 

Swank, 2006; Tamis-LeMonda, Bornstein, & Baumwell, 2001; Bakermans-

Kranenburg, van Ijzendoorn, & Juffer, 2003; Bornstein & Tamis-LeMonda, 

1989; Londerville & Main, 1981; Ainsworth, Blehar, waters, & Wall, 1978; 

Sroufe, 1983; Hirsch-Pasek, & Burchinal, 2006; Landry, Smith, Swank, Assel, & 

Vellet, 2001).  

Alguns estudos relacionam o conceito da Sensibilidade Materna à 

adequação da resposta do adulto (Karl 1995, De Wolf & van Ijzendoorn 1997, 

Lecuyer-Maus 2000, Drake et al. 2007), ao número e natureza das respostas 

positivas (e.g., Volling, McElwain, Notaro & Herrera, 2002), à disponibilidade 

física e emocional (e.g., Sroufe, 1996; Biringen & Robinson, 1991; Field, 1994; 

Biringen et al., 2000; Chaudhuri, Easterbrooks, & Davis, 2009), à capacidade de 

interpretar os sinais da criança (Pianta et al. 1989, Zahr & Cole 1991), ao afecto 

positivo (Biringen & Robinson, 1991), à atenção dada aos sinais emitidos pela 

criança (De Wolff & van IJzendoorn, 1997), acessíbilidade e disponibilidade 

(Ainsworth et al., 1978; De Wolff & van IJzendoorn, 1997), à não intrusividade 

(Biringen & Robinson, 1991; Davis, Harris, & Burns, 2009; Egeland, Pianta, & 

O’Brien, 1993), à promoção do desenvolvimento (Nicholls & Kirkland, 1996; 

Ainsworth et al., 1978) e consistência nas suas atitudes e decisões (Pederson et 

al., 1990; Isabella, 1993; Ainsworth et al., 1978).  
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Com efeito, esta diversidade de conceitos deve-se à diversidade de 

perspectivas teóricas que alimentaram medidas distantes (Lundy 2003, Meins et 

al. 2001). Já no que se refere à Sensibilidade paterna, a informação e os estudos 

escasseiam. No entanto, verifica-se que os pais mais interessados e participativos 

na vida familiar, são tão capazes como as mães de prestar cuidados aos(às) 

filhos(as) (e.g., Belsky, Gistrap & Rovine, 1984; Lamb, 1981; Parke & Tinsley, 

1981) e tão sensíveis como as mães (Tamis-LeMonda et al., 2004), embora, a 

generalidade dos estudos encontre persistentes e evidentes diferenças entre mães 

e pais (Lamb, Frodi, Frodi & Hwang, 1982; Lamb, Frodi, Hwang, Frodi & 

Steinberg, 1982). Será que os critérios de sensibilidade operados para a mãe 

deveriam ser diferentes para o pai? Por outras palavras, será que a expressão 

de sensibilidade dos pais é diferente da mãe?  

A meta-análise de van Ijzendoorn & de Wolf (1997) revela que a 

sensibilidade paterna tem menor impacto na qualidade da segurança infantil 

quando comparada com a sensibilidade materna. Para Belsky e colaboradores 

(1984) as características individuais da interacção paterna permanecem estáveis 

ao longo do tempo mas a sensibilidade paterna é influenciada por outras 

variáveis, como por exemplo a qualidade da relação marital (Belsky et al., 1985), 

o apoio da parceira ou esposa (Diekie & Matheson, 1984) e a influência da 

satisfação marital nos pais com filhos doentes dependentes de medicação (Darke 

& Goldberg 1994). 

No extenso contexto da literatura sobre a sensibilidade, verificamos que 

poucos estudos têm comparado a sensibilidade materna e sensibilidade paterna 

(Braungart-Rieker, Garwood, Powers & Wang, 2001) e poucos avaliam os 

contributos de ambos na vinculação. Na verdade, a maioria avalia a sensibilidade 

dos pais e das mães, mas, apenas, estuda o seu impacto na vinculação mãe-

filho(a). Contudo, não necessariamente, a criança estabelece o mesmo tipo de 

relação de vinculação com a mãe e com o pai. Na presente investigação, não 

enveredámos pelo caminho da definição de sensibilidade mas sim pela 

compreensão da sua função e da sua influência na interacção mãe-filho(a) e pai-

filho(a). A primeira questão que colocamos é da fidelidade das próprias escalas: 
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construídas com base na observação dos comportamentos maternos e aferidas 

em amostras maternas – nalguns casos com posteriores adaptações e validações 

em díades pai-filho (Braungart-Rieker, Garwood, Powers & Wang, 2001). As 

escalas existentes foram feitas para medir a sensibilidade materna, mas, algumas 

têm sido também aplicadas aos pais. Estarão estas escalas suficientemente 

adaptadas ao comportamento paterno?  

Uma das escalas usadas neste estudo (Care-Index) foi desenvolvida e 

validada com mães. No entanto, em 1984, a autora da escala – Crittenden – 

decidiu aplicar a mesma escala também aos pais com o objectivo de aferir a sua 

praticabilidade neste grupo e observar até que ponto o comportamento do pai 

coincidia, ou não, com o comportamento da mãe. Concluiu, num único estudo, 

que não havia diferenças significativas e que a escala se podia utilizar em díades 

pai-filho(a). Contudo, também nesta escala não existem descritores adaptados aos 

pais e percebe na sua aplicação que escapa à análise de particularidades da 

interação pai-filho(a). 

 

2. Concomitantemente com os resultados dos pais, as crianças do nosso 

estudo são mais cooperativas em jogo com as mães do que em jogo com os pais.  

A criança dá um contributo decisivo na interacção com o adulto através da 

sua capacidade de auto-regulação (particularmente em condições de stress), por 

ser a chave na reparação da relação após períodos de destabilização, pelo nível de 

atenção que oferece e de curiosidade natural (Beegly, Fuertes, Liu, & Delonis, 

2010).   

A presente investigação não avaliou o temperamento infantil com uma 

escala específica, no entanto, aos 9 meses de vida da criança, as mães foram 

questionadas sobre o temperamento dos seus filhos verificando se já tinham uma 

opinião formada de como eram os seus bebés (e.g., fáceis ou difíceis) e qual a 

estratégia que usavam para acalmar a reactividade dos mesmos. Não foram 

encontradas associações significativas entre os comentários das mães e as 

classificações da SE. Também noutros estudos não foram encontradas 
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associações significantes entre a avaliação das emoções negativas (completadas 

aos 4, 8 e 12 meses) e as classificações da SE (Pauli-Pott, Haverkock, Pott & 

Beckmann, 2007). Kochanska, Aksan, & Carlson (2005) usaram várias medidas 

para avaliar a reactividade negativa aos 7 meses como predictor da vinculação 

avaliada aos 15 meses com a mãe e com o pai na SE e verificaram que o 

temperamento mais reactivo não era um predictor significativo do 

comportamento de vinculação tanto à mãe como ao pai. A associação entre o 

temperamento e a sensibilidade ou a vinculação é relativamente escassa na 

literatura (Sroufe, 1985, p. 12). Deste modo futuros estudos longitudinais 

poderão incluir escalas para avaliar o temperamento infantil como interpretação 

da mãe e do pai, e verificar se influenciam ou não a responsividade e a 

vinculação mãe-filho(a) e pai-filho(a), se há variações ao longo do tempo e se o 

temperamento tem alguma relação com as experiências interactivas entre pais e 

crianças. 

Existem, de facto, características biológicas ou factores ligados à criança 

que contribuem para o aumento ou não da sensibilidade parental e da cooperação 

infantil, nomeadamente, o género da criança (e.g., Feldman, 2003; Hittelman & 

Dickes, 1979; Osofsky & O’Connell, 1977; Feldman, Brody & Miller, 1980; 

Korner, 1969; Phillips, King & DuBois, 1978; Brazelton, Koslowski & Main, 

1974), o estado de saúde da criança, o estatuto de prematuridade (e.g., Fuertes 

et al., 2009), factores psicofisiológicos e capacidade de auto-regulação do seu 

comportamento (e.g., Braungart & Stiffer, 1991; Mangelsdorf, Shapiro & 

Marzolf, 1995), reactividade (e.g., Grolnick et al., 1996; Emde, 1981; Bridges et 

al., 1997) e o seu interesse pelo meio ambiente (e.g., Sroufe, 1996). 

A investigação prévia indica que este é um processo diádico de mútua 

influência. De facto, o modo como cada criança interage e o tempo que passa 

com os pais influência e é, simultaneamente, influênciada pela sensibilidade dos 

pais. Ao longo do tempo, e num processo intrisencado, estabelece-se a qualidade 

da interação diádica. Nesse sentido, será que existem associações específicas de 

comportamento pais-filho(a)? 
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3. Estudos prévios têm discutido a hipótese da formação de padrões de 

comportamento diádico, ou seja, julga-se que existe alguma tendência para o 

comportamento materno e comportamento infantil estabilizarem em estilos de 

associação previsíveis. Por outras palavras, embora se observe alguma 

variabilidade na expressão dos comportamentos das mães e das crianças (e neste 

estudo também dos pais) tornando praticamente cada díade como única, a função 

inerente a esses comportamentos tende a ser razoavelmente comum. No nosso 

estudo observou-se as mesmas associações de comportamentos nas díades mãe-

filho(a) e pai-filho(a) tanto aos 9 como aos 15 meses: 

- Sensibilidade materna associa-se à cooperação infantil 

- Controlo materno associa-se à inibição infantil 

- Passividade materna associa-se à passividade infantil. 

Outros estudos apresentaram resultados idênticos (Crittenden 1981, 1992; 

Dilala e Crittenden 1990; Fuertes et al., 2009). 

Numa amostra nacional, Fuertes et al. (2009) verificou, igualmente, a 

associação entre a sensibilidade materna e a cooperação infantil, e controlo 

materno e inibição infantil. No entanto, o estudo anterior indicou que a 

passividade materna, em níveis moderados, aumenta a dificuldade infantil, 

enquanto altos níveis de passividade materna promovem a passividade infantil. 

Os autores especulam que os níveis de passividade materna podem afectar a 

resposta infantil, i.e., se o envolvimento do adulto for esporádico ou inconsistente 

para a criança, esta pode tentar chamar a atenção para retomar esse 

envolvimento, uma vez que já o experimentou. Caso contrário, se o adulto nunca 

se envolve com a criança, ela desiste de tentar chamar a atenção ou não conhece 

esse envolvimento, nem sabe como funciona. Alguns autores (Crittenden, 1999; 

Kozlowska & Hanney, 2002) postulam que, quando a passividade (ou não 

responsividade) do adulto é menor, a criança vai tentar chamar a sua atenção 

através da demonstração de emoções exageradas (e.g., chorar; gritar, pontapear) 

revelando comportamentos consentâneos com o padrão C.  
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No nosso estudo, as médias de passividade são elevadas (aliás superiores), 

quando comparadas, por exemplo, com o estudo de Fuertes et al., (2009). 

Verificamos que a passividade materna está associada à passividade infantil 

corroborando parcialmente os dados de Fuertes et al. (op. cit). Eventualmente, 

em grupos com menores índices de passividade materna, os resultados pudessem 

ser outros. 

 

4. O estudo da associação entre o comportamento materno aos 9 e aos 

15 meses comparado com o mesmo estudo em díades pai-filho(a), revelam-nos 

que o comportamento materno é mais estável entre estes dois períodos do que o 

comportamento paterno. Com efeito, nenhuma das dimensões do comportamento 

paterno observado aos 9 meses esteve correlacionada com a mesma dimensão aos 

15 meses. No entanto, a sensibilidade materna e passividade aos 9 e aos 15 meses 

correlacionaram.  Questionamos porque será que a tendência comportamental 

materna é estabelecida mais cedo? Será que as mães são mais estáveis do que os 

pais na forma de interagirem com os filhos?  

Esta questão porventura prende-se com a própria importância dada à 

gravidez, em todas as culturas, ainda muitas vezes concebida como um processo 

materno. A mãe é quem transporta o bebé durante todo o período gestacional, 

temporalmente bem definido, é quem passa pelas transformações hormonais, 

psicológicas e físicas. É a primeira a sentir os movimentos do bebé e a 

experimentar um turbilhão de sensações desconhecidas, que poderão levá-la a 

começar a sentir uma forte ligação com o bebé ou por outro lado a negar esses 

sentimentos como algo de bom, uma vez que a mãe deixa de ter controlo sobre o 

seu corpo (Tobin, 1999). Convém referir que o comportamento materno não está 

nos genes…mas na capacidade de reprodução (Tobin, 1999, p. 67). Segundo 

Canavarro (2001) a gravidez é um processo que permite a preparação para ser 

mãe – ensaiar cognitivamente papéis e tarefas maternas, ligar-se afectivamente 

à criança, iniciar o processo de reestruturação de relações para incluir o novo 

elemento, incorporar a existência do filho na sua identidade e, simultaneamente, 
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aprender a aceitá-lo como pessoa única, com vida própria (p. 19). Na cultura 

portuguesa, aos 4 meses de idade, as experiências da criança com o pai são mais 

limitadas no tempo do que aquelas com a mãe (Bailey, 1994) uma vez que, 

normalmente, a mãe, inicia a licença de maternidade e fica em casa com o bebé. 

Além disso, várias reacções das mães no período pós-parto (e.g., dar de mamar, 

acalmar o bebé junto ao peito em sintonia com o ritmo cardíaco, dar colo mais 

vezes enquanto durar o leite materno) parecem operar em sintonia com as 

reacções do recém-nascido, facilitando a formação precoce dos laços entre mãe-

filho(a) (Simpson & Belsky, 2008; Eibl-Eibesfeldt, 1989). Todo este processo, 

acompanhado dos modelos familiares e de representações artísticas do papel 

materno ao longo dos tempos (Barbaut, 1990), invoca a necessidade da mãe se 

adaptar mais cedo ao papel parental e, ao mesmo tempo, conseguir antecipar as 

tarefas maternas permitindo que o projecto de maternidade se continue a 

construir e consolidar de forma progressiva (Canavarro, 2001, p. 20). 

Especulamos que este tempo extra de ligação ao novo ser poderá, de certo modo, 

contribuir para que a mãe tenha, à partida, uma pré disposição para dedicar mais 

tempo a brincar com os filhos e a desempenhar as tarefas de prestação de 

cuidados aos mesmos, como aferido nos resultados desta investigação. 

Outros estudos sugerem que, para além da sensibilidade (um constructo de 

inspiração materna), outros factores poderão ser importantes na relação de 

vinculação pai-filho(a) (Volling & Belsky, 1992) nomeadamente, a idade 

paterna, o género da criança, o grau de envolvimento com o filho, a qualidade 

da relação marital, o nível de stress e o apoio sentido em casa e no trabalho 

(NICHD Early Child Care Research Network, 2000; ver também Horn, 2000 

para revisão). Com efeito, a literatura indica que nas diades pai-filho(a) a 

permibilidade a factores externos é maior. Embora, igualmente, afectada por 

estes factores a relação mãe-filho(a) tende a resistir mais à pressão dos factores 

de risco. Nesse sentido, mais adiante, aferimos o impacto dos factores 

demográficos na estabilidade dos comportamentos parentais. 
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5. Os resultados sugerem que o comportamento infantil é 

relativamente estável entre os 9 e os 15 meses. Porquê? Será que a necessidade 

da criança se adaptar aos seus cuidadores evitando abusos ou negligência 

permite relativamente estabelecer “cedo” uma estratégia de interacção 

possivelmente associada à sua estratégia de vinculação?  

As crianças que tendencialmente se mantêm perto dos seus pais e quando 

os próprios pais encorajam essa aproximação, têm maior probabilidade de 

sobreviver e deixar descendência (Simpson & Belsky, 2008). Não é pois de 

admirar que desde o nascimento a criança prefira a figura que lhe presta mais 

cuidados, figura essa que funcionará como porto seguro quando a criança se 

sentir assustada mantendo a proximidade, recorrendo a essa figura como base 

segura (Bowlby, 1969/1982). Segundo Belsky & Cassidy (1994) as crianças 

mais novas, como as do nosso estudo, optam por estabelecer ou manter a 

proximidade com o prestador de cuidados sorrindo, vocalizando, chorando ou 

gritando e, quanto já se conseguem deslocar sozinhas, aproximando-se e 

seguindo. Tais comportamentos servem a mesma função biológica: manter as 

crianças indefesas e vulneráveis em segurança, através da proximidade física 

com o prestador de cuidados, aumentando as suas hipóteses de sobrevivência.  

Não obstante as crianças estarem biologicamente predispostas a 

estabelecer laços de vinculação com os seus prestadores de cuidados, o modo 

como esses laços são estabelecidos irá depender do funcionamento da família 

(Bowlby, 1969/1982; Ainsworth, 1979), da percepção materna sobre a 

reactividade infantil (Fuertes, Lopes-dos-Santos, Beeghly & Tronick, 2006), da 

cultura (Power, 2000; Rogoff, 1990; van Ijzendoorn e Sagi, 1999; Sagi et al., 

1985; Takahashi, 1986; Ainsworth, 1967; van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988; 

van Ijzendoorn et al., 1992) e da qualidade do tempo (Braungart-Rieker, 

Garwood, Powers & Wang, 2001). As crianças do nosso estudo ainda não têm 

recursos cognitivos para avaliar a segurança, os recursos e a qualidade do seu 

contexto ecológico. No entanto, já têm percepção e capacidade de prever  a 

sensibilidade e disponibilidade dos seus prestadores de cuidados (Simpson & 
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Belsky, 2008). Esta expectativa guia-as numa eficaz construção de uma 

estratégia adaptativa de funcionamento com o adulto. 

No Modelo de Maturação Dinâmica concebido por Crittenden (1995), a 

autora atende a explicações evolutivas e biológicas da organização dos 

comportamentos, considerando a adopção ancestral de estratégias de defesa 

eficazes por parte da espécie humana como determinante à nossa sobrevivência, 

reprodução e descendência. Ao fazermos a avaliação da nossa amostra dum 

modo longitudinal verificamos que à medida que a criança vai crescendo, vai-se 

tornando mais hábil e vai adoptando novas estratégias para lidar com os 

comportamentos parentais, e iniciando uma negociação que irá ser mais intensa e 

complexa, ao longo das várias etapas da sua vida (Crittenden, 1995), por 

exemplo, algumas das crianças do nosso estudo, aos 15 meses, já escolhiam o 

brinquedo que queriam brincar, e quando os pais escolhiam outro, elas sorriam e 

comunicavam com os pais para conseguirem manter a sua escolha. Para esta 

autora o comportamento resulta da capacidade de adaptação (capacidade da 

criança adaptar-se aos cuidados maternos), flexibilidade (definição de diferentes 

estratégias que serão usadas consoante as situações vivenciadas) e continuidade 

(percurso de vida desde o nascimento até à idade adulta com as respectivas 

mutações) que permitirá a auto preservação, salientando que a vinculação é 

diádica porque é uma adaptação mútua. 

 

6. Quando se estuda a continuidade, dos 9 para os 15 meses, dos padrões 

de comportamento diádico verificamos que as associações entre sensibilidade e 

cooperação são mais robustas do que as associações entre controlo e inibição e, 

passividade e passividade infantil. Contudo, importa sublinhar que estas 

associações são sempre estáveis nos 2 períodos de tempo (9 e 15 meses). 

Especulamos, que tal se deve ao facto do instrumento Care-Index ser composto 

por escalas dependentes no sistema de pontuação (com 14 pontos distribuídos por 

3 escalas no caso do adulto e 4 no caso da criança), e também porque o sistema 
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de pontuação gera alguma concentração de pontos na sensibilidade. Tal, poderá 

tornar mais difícil a obtenção da significância nas restantes escalas. 

Não obstante, é sabido que as relações positivas são mais estáveis 

(Tronick, Riks & Cohn, 1982; Carter, Mayes & Pajer, 1990; Cohn, Campbell & 

Ross, 1992). A estabilidade é um factor importante para que a criança se organize 

internamente e consiga antecipar determinados comportamentos por parte dos 

pais. Com efeito, nas observações feitas por Tronick & Weinberg (1978) 

verificou-se que, quando a mãe experimenta o Still-Face a criança reage, 

considerando que aquele comportamento não é o esperado (McCall & Kagan, 

1967), uma vez que está habituada a ter a atenção da mãe enquanto o processo 

interactivo se mantém. Quando este processo é interrompido, quando os 

obstáculos surgem, a criança fica angustiada e stressada e a reactividade surge 

com mais frequência (Trevarthen, 1977) principalmente nos episódios de reunião 

após a mãe ter feito cara séria durante 2 a 3 minutos (Toda & Fogel, 1993). 

Em suma, os dados do nosso estudo suportam a hipótese da formação de 

padrões diádicos. Embora se trate de um estudo correlacional, o facto destes 

resultados se associarem a vários trabalhos anteriores, permitem esperar que o 

comportamento materno e infantil não é aleatório ou indiferente. Mãe e filho 

parecem tender para formas de organização e adaptação comportamental mútuas. 

 

7. Quando estudamos o impacto dos factores demográficos, na qualidade dos 

comportamentos interactivos verificamos que este impacto é maior aos 15 meses. 

Neste período, a sensibilidade materna é superior em mães com mais anos de 

escolaridade, quando o apgar do bebé é superior e em crianças com menos 

problemas de saúde. Será que estes factores afectam as representações das mães 

sobre o seu bebé ou será que estamos perante um conjunto de factores de risco 

com impacto transaccional na interacção diádica? 

Os pais são muitas vezes confrontados com dilemas aquando do 

nascimento dos seus filhos sempre que nasçam prematuros ou quando surgem 

problemas de saúde (Mann, 1992). De facto, o desempenho dos pais poderá 
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depender de vários factores infantis, familiares, sociais, e culturais. Por exemplo, 

a saúde do bebé parece ter uma influencia crucial na relação. Mann (1992) ao 

estudar os casos de famílias com gémeos concluiu que uma percentagem 

significativa de mães dedicava mais atenção e investia mais no gémeo mais 

saudável, independentemente de ser o mais bonito, o mais engraçado, o que 

nasceu primeiro, o que chora menos ou que vai mais cedo para casa. 

Por conseguinte, o desenvolvimento da criança depende do uso que ela faz 

da caixa de ferramentas (Bruner e Haste, 1990) facilitada pelo mundo através 

dos sistemas de macro, mini e microregulação (Sameroff & Fiese, 1990) que 

operam na preparação de ambientes estimulantes e em interacções ricas e 

diversificadas. Sameroff e Chandler (1975) realçam o facto de que a criança e os 

diferentes prestadores de cuidados se influenciam mutuamente ao longo do 

tempo. Posteriormente Sameroff e Fiese (2000) referem que o desenvolvimento 

da criança é visto como o produto das interacções contínuas e dinâmicas da 

criança e da experiência providenciada pela sua família e contexto social (p. 

142). Os nossos estudos indicam que o ciclo pais e bebé podem influenciar e ser 

influenciados mutuamente revelando, por um lado, que os factores do ambiente 

podem modificar falhas biologicamente determinadas e, por outro lado, que há 

vulnerabilidades desenvolvimentais que têm uma etiologia ambiental (Meisels & 

Shonkoff, 2000). Neste âmbito, Sameroff e Fiese (1990, 2000) realçam a 

importância dos processos de regulação entre a criança, a família e os sistemas 

culturais, que devem ser estudados na sua dimensão temporal, objectivos, níveis 

de representação e contribuições específicas da criança. Através destes códigos 

estabelece-se uma relação cognitiva e sócio-emocional que vai actuar e 

influenciar o desenvolvimento e comportamento da criança. Assim, poderá 

referir-se que num dado momento “o comportamento da criança, o fenótipo, é o 

produto de transacções entre o mesotipo, isto é, a fonte de experiência externa, e 

o genótipo, isto é, a fonte de organização biológica” (Sameroff e Fiese, 2000, p. 

143). 
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8. Aos 9 meses, apenas, a idade dos pais esteve correlacionada com a 

inibição infantil. Este aspecto parece ser verdadeiramente ligado ao género dos 

pais.  

A experiência diz-nos que a idade é companheira de viagem da 

experiência. De facto, não é por acaso, que os pais com mais idade e mais 

experiência de vida conseguem ter uma visão mais clara do que desejam para o 

futuro dos seus filhos. A atitude dos pais no que concerne à parentalidade, o seu 

papel na família, a sua sensibilidade durante as interacções e cuidados prestados 

à criança durante o primeiro ano de vida (Grossmann, Grossmann, Kindler & 

Zimmermann, 2008) e as próprias experiências dos pais vivenciadas enquanto 

crianças (K. Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik, Kindler, Scheuerer-

Englisch & Zimmermann, 2002) poderão ditar as relações futuras entre pais e 

filhos(as). 

Em suma, as diferenças na sensibilidade e na interacção em jogo livre 

entre mãe-filho(a) e pai-filho(a) também podem influenciar a prestação infantil. 

Alguns investigadores descrevem (Power, 1985; Power & Parke, 1983) os pais 

como intrusivos, interferindo mais no jogo e menos responsivos aos interesses 

dos filhos quando comparados com as mães. Outros não conseguiram encontrar 

diferenças na sensibilidade parental (Goosens & van Ijzendoorn, 1990). Outro 

factor importante prende-se com a directividade (Power, McGrath, Hughes & 

Manire, 1994), isto é, os pais são mais directos nos seus pedidos de obediência 

aos filhos (e.g., dá-me a bola) enquanto as mães usam outras estratégias menos 

directas para obter o mesmo resultado podendo usar a negociação (e.g., se me 

deres a bola eu deixo-te brincar com o carro), o afecto (e.g., querido, dás a bola à 

mamã?) e a justificação (e.g., dá a bola à mãe para podermos ir embora mais 

depressa). O nosso estudo corrobora a existência de diferenças mas também 

questiona a origem e avaliação dessas diferenças. Certo, parece ser que há muito 

a aprender no que respeita à prestação paterna nas diferentes fases do 

desenvolvimento infantil. 
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II. Vinculação mãe-filho(a) versus pai-filho(a) 

1. Neste estudo a vinculação segura é significativamente superior nas 

díades mãe-filho(a) comparativamente às díades pai-filho(a) tanto aos 12 como 

aos 18 meses. Este resultado foi, igualmente, observado nos seguintes estudos 

(Cox, Owen, Henderson, & Margand, 1992; Steele, Steele, & Fonagy, 1996; Fox 

et al., 1991a; Fox et al., 1991b; van Ijzendoorn & Wolf, 1997; Schoppe-Sillivan, 

Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale & Frosch, 2006). 

A qualidade da vinculação mãe-filho(a) e pai-filho(a) foi observada 

através do procedimento da Situação Estranha (SE) (Ainsworth, Blehar, Waters, 

& Wall, 1978) aos 12 meses e aos 18 meses de vida da criança. Na esteira dos 

trabalhos de Spelke, Zelazo, Kagan e Kotelchuck (1973), estas observações 

foram realizadas no mesmo dia com a mãe e com o pai, sendo a mãe a primeira 

na ordem de entrada. Como tal podemos questionar até que ponto os resultados 

da qualidade dos padrões não terão sido influenciados pela ordem de entrada dos 

pais e pelo já cansaço da criança? Assim, e para excluir a hipótese da mãe ser 

beneficiada na cotação pela ordem dada, repetiu-se (com ¼ da amostra desta 

investigação) a SE aos 19 meses de vida da criança, mudando a ordem, sendo o 

pai o primeiro a entrar. Não encontramos diferenças significativas nos resultados 

do nosso estudo quando era a mãe a entrar primeiro ou o pai a entrar primeiro.  

A maior parte da investigação feita sobre vinculação debruçou-se, apenas, 

na díade mãe-filho(a) (e.g., Mills-Koonce et al., 2007; Raikes & Thompson, 

2005; Tarabulsy et al., 2005; Huth-Bocks et al., 2004; Pederson & Moran, 1996; 

Pederson et al., 1998; Poehlmann & Fiese, 2001; Frodi & Thompson, 1985; 

Slade, 1987). Com efeito, apesar de já ter sido referida a importância da 

vinculação pai-filho(a) no desenvolvimento da criança (e.g., Easterbrooks & 

Godlberg, 1984; Lamb et al., 1982b) existe uma lacuna na falta de atenção dada 

ao papel do pai (Cowan, 1997). Bowlby (1969) referiu que os pais poderiam ser 

considerados como principais figuras de vinculação e que a criança não forma só 

laços de vinculação com a mãe mas também com o pai (Lamb, 1997).  
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Os resultados obtidos na SE são muitas vezes independentes, ou seja, uma 

criança pode ser segura com a mãe e insegura com o pai (van IJzendoorn & 

DeWolf, 1997; Fox, Kimmerly, & Schafer, 1991). Alguns estudos mostram que o 

comportamento de vinculação da criança varia entre cuidadores (Belsky & 

Rovine, 1987; Grossmann, Grossmann, Huber, & Wartner, 1981; Main & 

Weston, 1981, in Cassidy, 1999, p. 15), outros trabalhos mostram semelhanças 

na vinculação da criança entre cuidadores (Goossens & van Ijzendoorn, 1990; 

Steele, Steele, & Fonagy, 1996, op.cit.), e uma meta-análise realizada a 11 

estudos revelou uma fraca concordância entre a vinculação com a mãe e a 

vinculação com o pai (Fox, Kimmerly, & Schafer, 1991, op.cit.). De facto, 

segundo Bowlby (1969/1982, 1973) as experiências são as representações das 

expectativas (Internal Working Models) que a criança vai construindo enquanto 

interage com os seus cuidadores. A criança ao ter representado uma expectativa 

influenciada pelo comportamento dos pais (e.g., responsivos, disponíveis e 

atentos às necessidades da criança) desenvolverá estratégias seguras procurando 

o pai ou a mãe quando se sentir assustada, ansiosa ou quando necessitar de ajuda 

e conforto (Dozier, Stovall-McClough, & Albus, 2008, p. 718). Pelo contrário, 

quando as crianças experienciam cuidados negligentes e rejeitantes, criam 

expectativas de que o seu cuidador não vai estar disponível quando for preciso, 

levando ao desenvolvimento de estratégias inseguras (op. cit.).  

Os resultados que indicam a possibilidade de uma criança com um ano de 

vida desenvolver estratégias afectivas diferentes consoante o prestador de 

cuidados indicam dois aspectos fundamentais: a labilidade da organização do 

desenvolvimento socioemocional (em oposição à rigidez ou à cristalização em 

estratégias especificas) e o indeterminismo dos factores biológicos. 

 

2. A sensibilidade das mães e dos pais das crianças classificadas como 

seguras aos 12 meses é significativamente superior à sensibilidade dos pais das 

crianças classificadas como inseguras. Aos 18 meses, apenas, a sensibilidade das 

mães (e não dos pais) das crianças classificadas seguras foi superior à 
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sensibilidade das mães das crianças inseguras. Repete-se neste estudo a relação 

verificada noutros trabalhos entre sensibilidade e segurança na vinculação, 

particularmente nas díades mãe-filho, ou seja, as crianças mais seguras tinham 

mães mais sensíveis (Ainsworth et al., 1978; Belsky, Rovine & Taylor, 1984; 

Cronkenberg, 1981; Maslin & Bates, 1983; Miyake, Chen & Campos, 1985; 

Braungart-Rieker, Garwood & Notaro, 1998; Meins et al., 2001; Drake et al., 

2007).  

Muitos estudos constatam que as mães que eram sensíveis durante o 

primeiro ano de vida dos seus bebés, tinham crianças seguras quando eram 

observadas mais tarde na SE (Ainsworth et al., 1978; Belsky, Rovine, & Taylor, 

1984; Miyake, Chen & Campos, 1985; Maslin & Bates, 1983; Crokenberg, 

1981). Tal como a nossa investigação, outros estudos baseados em observações 

têm sido considerados como métodos eficazes para abordar e estudar a 

sensibilidade dos pais com crianças durante a primeira infância e na fase 

posterior, através de filmagens com pais em situação de jogo livre com as suas 

crianças no contexto natural da família (Shannon, Tamis-LeMonda, London, & 

Cabrera, 2002), ou em contextos laboratoriais com actividades mais elaboradas 

(e.g., Situação Estranha) (Braungart-Rieker, Garwood, Powers, & Wang, 2001; 

Higley & Dozier, 2009). 

Num estudo longitudinal levado a cabo por Fuertes et al., (2009), numa 

amostra nacional, constatou-se que a sensibilidade materna foi preditora da 

qualidade da vinculação. Braungart-Rieker et al. (1998) constataram, também, 

que a sensibilidade materna foi preditiva do afecto infantil com a mãe, mas o 

mesmo não foi verificado nas interacções pai-filho(a). Este resultado sugeriu que 

talvez os padrões do comportamento que são considerados sensíveis para as mães 

podem não o ser para os pais (op.cit.). É pois de supor que a mãe poderá ter uma 

influência mais eficaz na regulação emocional da criança do que o pai.  

Alguns autores optaram por avaliar se a qualidade das interacções pais-

filhos(as) pode ser preditora da vinculação segura. Não obstante vários estudos 

terem focado a sua atenção na sensibilidade parental, observada na Situação 
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Estranha em díades pai-filho(a) como preditor duma vinculação segura, uma 

grande percentagem (mais de 80%) de díades pai-filho(a) estudadas, falharam em 

confirmar os resultados já obtidos nas díades mãe-filho(a) (van Ijzendoorn & 

DeWolf, 1997; Braungart-Rieker, Garwood, Powers, & Wang, 2001). Neste 

sentido, Grossmann et al., (2008) em evidência expressa nos dados das 

investigações, referem que a qualidade da vinculação pai-filho(a) está associada 

mais proximamente às atitudes do pai na paternidade e no contexto familiar, do 

que à sua sensibilidade observável durante os cuidados e interacções no primeiro 

ano de vida (p. 860). Do mesmo modo, num estudo longitudinal com 47 famílias 

do Norte da Alemanha respeitante à eficácia paterna em acalmar os bebés e à 

qualidade da interacção (observada em 3 momentos distintos durante o primeiro 

ano de vida da criança, os resultados foram analogos (Grossmann & Grossmann, 

1991). Noutro estudo, Goossens & van Ijzendoorn (1990) ao observarem 75 

díades pai-filho alemãs, em interacção livre, numa situação de jogo, logo após a 

realização da Situação Estranha, verificaram que a sensibilidade paterna 

correlacionou-se de modo significativo com a vinculação segura, enquanto que a 

sensibilidade materna não mostrou essa significância. De igual modo, Cox et al., 

(1992) depois de avaliarem a interacção positiva (e.g., sensibilidade, calor, nível 

de actividade e estimulação) verificaram que, para ambos mães e pais, este 

conjunto de variáveis observadas aos 3 meses de vida da criança, previram a 

vinculação segura avaliada a um ano de idade da mesma. Contrariamente, outros 

estudos ao avaliarem a interacção entre pais e filhos(as) não encontraram 

resultados significativos associados à vinculação (Grossmann & Grossmann, 

1992; Schneider Rosen & Rothbaum, 1993). O mesmo aconteceu com a 

observação da sensibilidade paterna, num estudo com 90 pais e crianças 

avaliadas aos 6 meses em laboratório, realizado por Caldera et al., (1995), onde 

verificaram que a sensibilidade não foi preditiva da vinculação segura avaliada 

na Situação Estranha um ano mais tarde. Deste modo não é fácil avaliar a 

estabilidade da qualidade da vinculação apenas em dois momentos. Seriam 

necessários mais momentos de observação para que se pudesse analisar melhor 
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essa estabilidade, a sua relação com a sensibilidade materna e paterna e a 

natureza das suas flutuações ao longo do tempo. 

Tendo em conta o que foi referido e, sabendo que o modo como se avalia 

a sensibilidade materna deve ser diferente do modo como se avalia a 

sensibilidade paterna, serão necessários mais estudos que investiguem mais 

exaustivamente o papel do pai, a natureza da sensibilidade paterna, o que é que 

faz os pais serem sensíveis e como é que os mesmos demonstram essa 

sensibilidade nos primeiros anos de vida da criança e nos anos subsequentes. 

 

3. A estabilidade da qualidade da vinculação dos 12 para os 18 meses é 

relativamente baixa. Na relação mãe-filho(a) 56,8% das crianças manteve a 

mesma estratégia de vinculação e na relação pai-filho(a) 51,7%. Sendo 

significativamente diferente dos 12 para os 18 meses no caso das díades pai-

filho(a). A mudança mais frequente sucede da insegurança para a segurança. Será 

que a sensibilidade mantida ao longo do tempo pode prever que as crianças se 

mantenham seguras? De facto o nosso estudo confirma isso, que a sensibilidade 

das mães, ainda verificada aos 18 meses, continuava a ser superior e mais 

evidente nas crianças classificadas como seguras. Contudo, tal não foi verificado 

para díades pai-filho(a). Será que tal revela que os pais do nosso estudo têm 

maior dificuldade em manter uma relação sensivel? 

Alguns estudos ao avaliarem a qualidade da vinculação à mãe verificaram 

uma forte estabilidade durante o segundo ano de vida da criança (entre 73% e 

96%) (e.g., Main & Weston, 1981; Waters, 1978), enquanto outros estudos 

reportaram, apenas, uma estabilidade moderada nas classificações de vinculação 

mãe-filho(a) dos 12 aos 18 meses (entre 43% e 56%) (Vondra, Shaw, 

Swearingen, Cohen, & Owens, 2001; Belsky, Campbell, Cohn, & Moore, 1996). 

A instabilidade é significativamente mais robusta e frequente em estudos com 

amostras de alto risco social (Vaught, Egeland, Sroufe, & Waters, 1979). 

Sabendo que a segurança da vinculação pode ser influenciada pelo contexto 

(Campos et al., 1989; Field, 1994; Fogel et al., 1992; Sroufe, 1996), se houver 
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mudanças nesse ambiente que se reflictam em flutuações negativas nas condições 

de vida (e.g., desemprego, doença grave) a estabilidade também pode mudar 

(Easterbrooks, 1989, p. 828), passando de uma vinculação segura para uma 

vinculação insegura. Pode-se supor que se as condições de vida melhorarem ou 

se houver mudanças pessoais positivas (e.g., diminuição do stress) é possível 

transitar de uma vinculação insegura para uma vinculação segura, como foi 

verificado nesta investigação.  

Embora o intervalo das nossas observações seja relativamente baixo (6 

meses) a mudança ronda os 30 a 40 % das crianças. Lamb et al. (1987) deu a 

noção de que a perseverança dos padrões de vinculação ao longo do tempo, se 

deve à segurança sentida no contexto ambiental. Assim, podemos afirmar que 

para que haja estabilidade da vinculação pais-filhos(as) ao longo do tempo é 

necessário que as condições familiares, contextuais e a sensibilidade se 

mantenham equilibradas e em harmonia (Thompson & Lamb, 1983; Thompson, 

Lamb, & Estes, 1982), sem grandes mudanças negativas (Belsky, 1996). Em 

suma, só num contexto estável é que a sensibilidade pode permanecer estável ao 

longo do tempo e ser considerada um factor importante na segurança da 

vinculação (Lamb et al., 1985; Sroufe, 1988). 

 

4. A qualidade da vinculação tal como a sensibilidade, é afectada por factores 

demográficos. Nas díades pai-filho(a), o peso gestacional (uma variável ligada à 

qualidade do estatuto de saúde no nascimento) e a primogenia (o primeiro filho 

tem maior probabilidade de desenvolver relações seguras) parecem ser factores 

importantes para a segurança na vinculação. Nas díades mãe-filho(a), a saúde das 

crianças (e.g., estatuto de prematuridade, ter bom peso e apgar ao nascimento, 

não ter nenhum quadro clínico crónico nem anomalia física ou psíquica) definida 

aos 9 meses de idade, e a escolaridade materna afectam a qualidade da relação de 

vinculação. Na verdade, estes factores também afectaram a sensibilidade materna 

avaliada aos 15 meses. 
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Primogenia O nosso estudo abrangeu não só famílias com um filho, como 

incluiu famílias com mais do que um filho. Foi interessante verificar que no 

nosso trabalho, tal como em anteriores (Volling et al., 2002) os pais, mas não as 

mães, tendem a estabelecer com maior frequencia relações seguras com o 

primogénito. A primogenia, ao longo dos séculos, garantia a sucessão e 

assegurava a herança. Não obstante, ter havido uma grande evolução, os pais 

continuam a revelar um maior entusiasmo no nascimento do primeiro. Neste 

sentido uma abordagem evolutiva pode ajudar a explicar o investimento no 

primeiro filho (Mann, 1992; Cosmides & Tooby, 2003). Fará sentido proteger e 

investir porque não é certo que haja um segundo e muito menos um terceiro. 

Nas díades pai-filho(a) o peso gestacional, também, foi um factor 

significativo na vinculação segura. De facto, como vimos anteriormente na 

análise dos dados da sensibilidade dos pais, a saúde da criança pode influenciar 

o comportamento parental (Fuertes, Faria, Soares & Crittenden, 2009). Estes 

autores, num estudo com amostras de risco e uma amostra normal, apresentam 

resultados que sugerem que o factor saúde tem mais impacto do que a 

prematuridade na sensibilidade materna. Nesta lógica, o factor prematuridade 

não é muito significativo per si. Uma criança pode nascer prematura sem grandes 

complicações clínicas, ou pode nascer de termo mas com graves limitações ou 

problemas de saúde. Nesta última situação os pais sentem-se limitados, inseguros 

e com uma grande preocupação acrescida sobre o futuro dos(as) filhos(as), que 

os leva a descurar um pouco o jogo interactivo e relacional, em detrimento da 

prestação de cuidados e de atenção redobrada nos problemas de saúde. É pois de 

prever que quando uma criança nasça com bom peso o pai sinta menos 

preocupação e consiga dedicar-se mais à criança acabando por estabelecer uma 

vinculação segura com ela. Especulamos que o factor saúde não preocupe os pais 

apenas na primeira infância, mas sim ao longo de todo o desenvolvimento numa 

perspectiva life Span (i.e., ao longo da vida). Uma tarefa para futuras 

investigações será a de aferir, com maior especificidade, o impacto que o 

sentimento de preocupação dos pais relativamente ao estatuto de saúde possa ter 

na qualidade da vinculação pais-filhos(as). 
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Na esteira da literatura anterior, a prevalência de crianças seguras, no 

nosso estudo, também é superior no grupo de mães com escolaridade mais 

elevada (e.g., Fuertes et. al., 2009; Pederson et al., 1998). Tais dados sugerem 

que as mães com escolaridade mais elevada e as que se dedicam mais a cuidar e a 

brincar como os(as) filhos(as) são, também, mais sensíveis, mais atentas ao bem-

estar e aos sinais emitidos pelos(as) filhos(as). Silva et al., (2002) revelou que as 

mães que possuem níveis baixos de escolaridade controlam mais os movimentos 

dos seus(uas) filhos(as), enquanto as mães com níveis elevados de escolaridade 

mostram uma resposta mais eficaz às solicitações dos(as) filhos(as). 

Especulamos que a baixa escolaridade dos pais do nosso estudo comparada com 

a escolaridade mais elevada das mães poderá, de algum modo, ter influenciado 

estes resultados. Qual será o impacto que a elevada escolaridade, ligada a uma 

carreira profissional mais exigente e stressante poderá ter na qualidade das díades 

mãe-filho(a) e pai-filho(a)? Estas questões pedem estudos longitudinais que 

observem e avaliem estes factores à luz da teoria da vinculação e da qualidade 

das interacções pais-filhos(as) e que confirmem a consistência das mesmas. 

Indirectamente, o nível de escolaridade dos pais da nossa amostra poderá 

estar relacionado com o nível socioeconómico (tais indicadores não foram muito 

precisos no nosso estudo). Tanto a educação como o nível socioeconómico dos 

pais são marcadores altamente associados a factores externos e interpessoais que 

poderão explicar, de algum modo, a dificuldade que muitas mães têm em adoptar 

um estilo responsivo quanto estão a interagir com os(as) seus(uas) filhos(as). O 

nível socioeconómico das famílias do nosso estudo é médio e médio-baixo. 

Segundo Fuertes et al., (2009) o baixo estatuto económico das famílias é outro 

factor que afecta directamente o comportamento dos pais e filhos(as) de forma 

negativa, sendo que, do ponto de vista evolutivo, poderá afectar o futuro sucesso 

social infantil, pondo em causa a capacidade reprodutiva parental e infantil.  

Outro factor a considerar prende-se com o emprego dos pais. De facto, na 

nossa amostra, existe uma percentagem elevada de mães desempregadas 

(37,34%) contribuindo para o aumento de tempo dedicado aos cuidados e à 

interacção livre com os(as) flhos(as). A situação de desemprego não é verificada 



161 

no grupo de pais do género masculino. Será que o facto dos pais do nosso estudo 

todos terem emprego e as muitas mães estarem desempregadas, poderá ter 

alguma influência no modo como interagem e na quantidade de tempo que 

despendem a brincar com as suas crianças?  

 

 

III. Impacto da atribuição de tarefas e tempo gasto pelos pais nos cuidados à 

criança na vinculação e qualidade da interacção. 

Na esteira da literatura anterior, o presente estudo encontra diferenças 

entre as díades mãe-filho(a) e pai-filho(a) tanto no que respeita à sensibilidade 

como à segurança na vinculação. Poderão essas diferenças dever-se a aspectos 

epigenéticos (género dos pais) ou será o tempo e as actividades realizadas nos 

cuidados à criança que vão criando afinidade e intimidade entre ela e os seus 

cuidadores? 

 

1. Como esperado, atendendo ao típico desempenho de papéis familiares na 

realidade nacional, as mães da nossa amostra devotam mais tempo (dedicam 

100% a 75% do tempo 651 tarefas em 1148 versus 2 desempenhadas pelos pais) 

e asseguram mais tarefas do que os pais na prestação de cuidados à criança 

(percentagem das tarefas asseguradas pelas mães sozinhas ou geralmente 

sozinhas igual a 53% versus percentagem das tarefas asseguradas pelos pais 

sozinhos ou geralmente sozinhos igual a 5,8% das tarefas). 

Os dados do nosso estudo, replicam resultados de outras culturas 

ocidentais em que os pais passam menos tempo com os filhos quando 

comparados com as mães (Cooksey & Fondell, 1996; Yeung et al., 2001). 

Braungart-Rieker et al., (1998, 2001) referiram a importância de aferir se a 

quantidade de tempo passada com a criança afectava a qualidade de interacção 

pais-filhos(as), especulando que o tempo pai-filho(a) podia moderar a qualidade 

da sensibilidade. 
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Contudo, no nosso trabalho, o tempo total e número de actividades 

atribuídas a cada pai não tiveram um efeito representativo nem na vinculação 

nem no grosso dos comportamentos interactivos. Apenas, a passividade paterna 

esteve correlacionada negativamente com o tempo dedicado nos cuidados ao 

filho(a). Ora, este resultado retira força ao argumento que o tempo e as 

actividades, ou seja, o desempenho dos pais nos cuidados são determinantes na 

relação. Pelo contrário, reforça a hipótese epigenética (o género e os interesses 

evolutivos a ele associados parecem desempenhar um papel relevante como 

causa última deste processo de intricado de influências). 

Bowlby (1969) concebeu a teoria da vinculação tendo por base a 

inspiração evolucionista de Darwin (de quem foi biógrafo) e os trabalhos 

etológicos por aquela altura publicados. A vertente biológica desta perspectiva, 

esmoreceu, com a descoberta dos padrões de vinculação que redirigiu a teoria da 

vinculação para o campo da Psicologia do Desenvolvimento. Nas décadas 

seguintes, uma larga parte do trabalho de investigação centrou-se nos 

antecedentes da vinculação (causas) e no seu impacto dos estilos de vinculação 

(consequências). Nas palavras de Matt Ridley, a investigação centrou-se no 

como?. Esta foi uma investigação necessária e frutuosa que nos permitiu 

perceber o impacto dos comportamentos infantis, maternos e dos contextos de 

vida da criança no seu desenvolvimento sócio-emocional. Por exemplo, a 

sensibilidade materna está fortemente associada à vinculação segura. Mas 

porquê? Porque é que existem mães sensíveis e menos sensíveis? Alguns autores 

como Crittenden (2008) propõem que um adulto ao criar uma criança está a criar 

um futuro prestador de cuidados. Nesse sentido, o adulto avalia (do ponto 

biológico e não consciente) as condições do meio e orienta a criança para um 

determinado quadro relacional futuro. Com efeito, segundo a proposta de Belsky 

(1999) a qualidade da vinculação na infância afecta a estratégia reprodutiva na 

adolescência e vida adulta. 

Se assim é, deveremos perguntar-nos porque é que a evolução prepara 

melhor a mãe do que o pai, dotando-a de várias formas (com um artesanal 

endócrino e com respostas involuntárias) expressas no seu comportamento (e.g., 
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maior capacidade de negociação e flexibilidade), para o estabelecimento de 

relações seguras? Sabemos que as mães estão sempre seguras da sua maternidade 

enquanto os pais (excepto se realizarem testes de DNA, descoberta recente e 

portanto não sendo uma condição natural de evolução) não podem ter a mesma 

segurança. O impacto dos factores epigenéticos no desenvolvimento geral têm 

gerado, recentemente, bastante interesse entre os investigadores particularmente 

após a descoberta do “genomic imprinting” mas ainda é um campo aberto e 

pouco seguro (Haig & Westoby, 1989). Ou seja, os evolucionistas descrevem 

uma feroz competência genética que funciona a todos os níveis, entre os 

interesses reprodutivos paternos e maternos. Pode parecer estranho mas o nível 

de nutrientes que através da placenta chegam ao bebé resulta de uma 

“competição” entre os interesses reprodutivos dos pais e das mães. As mães não 

desejam esgotar todos os seus recursos num único filho (protegendo a eventual 

futura progenai) e por isso dispõem de um mecanismo interno para não fornecer 

ao embrião todos os nutrientes que precisam mas não mais do que o necessário à 

sobrevivência! O bebé, por herança paterna, dispõe de um mecanismo que lhe 

permite recolher o máximo de nutrientes possiveis. Desta “guerra” de sexos 

silenciosa resulta, na maioria dos casos, o peso óptimo - sem pôr em causa a 

saúde do bebé ou da mãe no nascimento. Quando algum dos mecanismos não 

cumpre a sua missão, o bebé pode nascer com atraso de crescimento intra-uterino 

ou, em oposição, com excesso de peso e até diabetes. Assim, o estudo da 

vinculação, hoje, recorre ao modelo bioecológico e mútliplas abordagens 

(epigenética, neurociências,  sociologia da infância, etc.) percebendo que as 

relações explicam-se através de modelos multicausasis e matemáticamente não 

lineares (incluindo causas próximas e causas últimas). 

 

2. O nosso estudo apresenta um resultado inovador quando verificamos que 

não é a quantidade de tempo, mas o uso que se dá ao tempo dispendido que 

parece afectar a relação entre pais e filhos. Este resultado traz algo de novo, 

muito positivo, uma vez que, muitas vezes, os pais se sentem culpados por não 

terem tempo para estarem com os(as) filhos(s). Um estudo do Instituto Nacional 
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de Estatística verificou que os pais Portugueses dedicam em média menos de 15 

minutos por dia para jogar, ler ou ouvir os seus filhos(as), valores muito abaixo 

dos observados nos restantes países do espaço Europeu (In Sarmento, 2009).  

O nosso estudo deverá fazer repensar algumas políticas para a família e 

mesmo a parceria escola-família. A creche pode e deve ser um espaço de 

acolhimento e de respostas às necessidades de tempo e de lazer das famílias (por 

exemplo, no dia dos namorados algumas creches ficam com as crianças durante a 

noite). A creche pode também ser um espaço de divulgação (em formato 

apropriado) e de discussão destes dados empíricos. 

 

3. Ora, sendo o uso do tempo o factor mais critico do nosso estudo quer na 

vinculação quer na sensibilidade dos pais, será útil que os pais saibam e tenham 

percepção de como podem aproveitar o pouco tempo de que dispõem. A 

literatura indica que tradicionalmente os pais se dedicam a actividades de jogo 

com os filhos, enquanto as mães se dedicam às actividades de cuidados básicos 

(Bretherton, 1985; Lamb, 1981, 1996; Yogman, 1982; Belsky, 1979). Ora, 

curiosamente, o nosso estudo indica que as mães mais sensíveis são aquelas que 

brincam e levam os filhos a passear enquanto os pais mais sensíveis são aqueles 

que se dedicam às actividades relacionadas com os cuidados básicos (e.g., 

vestuário, cuidar quando está doente, levar às consultas de rotinas, etc.). Parece 

que desempenhar papéis menos tradicionais é um elemento importante, será que 

é um sintoma de empenhamento e comprometimento na relação com a criança? 

Nas últimas décadas vários estudos debruçaram-se sobre as diferenças 

entre pais e mães no que respeita ao tipo de prestação de cuidados praticado por 

ambos. De facto, o comportamento dos pais difere do comportamento das mães 

no que toca ao estilo relacional com os(as) filhos(as): os pais interagem em jogos 

mais físicos nas díades pai-filho do que nas díades pai-filha (Jacklin, DiPietro, & 

Maccoby, 1984; MacDonald & Park, 1986) e as mães interagem com jogos mais 

simbólicos (Langlois & Downs, 1980) especialmente com as filhas (Tamis-

LeMonda & Bornstein, 1991). As mães cuidam e confortam e os pais brincam de 
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forma mais activa e intensa (Lamb, 1997; Parke & Buriel, 1998). Tal como 

demonstrado no nosso estudo, as mães são mais sensiveis do que os pais (Glrick, 

Pianta & Marvin, 2002; Volling, MacElwain, Notaro & Herrera, 2002; Power & 

Parke, 1983), são mais disponíveis e prestam mais cuidados (Roopnarine et al., 

2005) e passam mais tempo com os filhos do que os pais (Parke & Burriel, 

2006). Outras investigações demonstraram que as mães vocalizam mais do que 

os pais (Clarke-Stewart, 1978) e são mais rápidas a demonstrar afecto positivo 

(Stoneman & Brody, 1981). 

O nosso trabalho trás uma novidade importante para o campo da 

intervenção e da informação aos pais: “as mães mais dedicadas ao jogo e a levar 

a criança a passear (menos centradas nas tarefas de cuidados básicos e das 

rotinas) estabelecem relações mais sensíveis, seguras, recíprocas e equilibradas”. 

Quem são estas mães que usam o tempo livre para se divertirem? Será causa ou 

consequência? 

Na segurança na vinculação, verificamos que as mães das crianças seguras 

são aquelas que assumem as tarefas de brincar com o(a) filho(a) e de o(a) deitar. 

Em contrapartida, os pais que delegam nas mães a actividade de jogo têm maior 

probabilidade de estabelecerem uma relação insegura-resistente com os filhos. O 

papel das tarefas atribuídas e tempo gasto têm uma influência mais subtil nos 

resultados comparada com o impacto na sensibilidade dos pais. Contudo, os 

resultados sugerem a importância do jogo/brincadeira como um elemento chave 

da relação. Brincar não é somente uma actividade lúdica ou promotora do 

desenvolvimento, é também uma actividade afectiva, social e relacional. 

Quando nos referimos à interacção, referimo-nos quase inevitavelmente ao 

jogo, à brincadeira entre pais e filhos, ao comprometimento entre ambas as partes 

do sucesso da qualidade dessa relação. Para que esse jogo de reciprocidade 

mútua tenha sucesso é necessário que os pais saibam ver os sinais da criança, 

saibam estabelecer os limites entre o agradável e o intrusivo, entre a 

responsividade e não ser responsivo. Que os pais saibam construir, manter e 

organizar estados de afecto positivo no contexto interactivo (Fogel, 1993) e que 
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em conjunto consigam regular esse estado de excitação (Cohn & Tronick, 1988; 

Feldman & Greenbaum, 1997; Lester, Hoffman & Brazelton, 1985). Assim, o 

nosso estudo aponta que importa dar às mães o tempo necessário para a diversão, 

jogo, brincadeira, e para descontrair com a criança. Cuidar, limpar, tratar, planear 

rotinas, etc...é, apenas, uma fração...um lado da maternidade. 

Por outro lado, os pais que dedicam mais tempo a cuidar da criança (e.g., 

vestir a criança, dar-lhe banho, cuidar e levar ao médico quando ficam doentes) 

estabelecem com ela uma relação mais sensível. Será que desse modo deixam as 

mães mais livres para com o tempo aprender a conhecer, a prever e vincular à 

criança? Será que o tempo das rotinas também é tempo de afectos e 

estabelecimento de confiança?  

Futuras pesquisas podem ajudar-nos a compreender se estes pais que 

desempenham “Papeis não Tradicionais” porque estão muito envolvidos com a 

criança ou, porque tiveram de desempenhar outros papéis para encontrar outras 

melhores formas de equilíbrio relacional? 

No entanto, podemos estar a olhar para a díade quando devíamos olhar 

para a família (numa perspectiva sistémica). Com efeito, será que as mães com 

mais tempo para brincarem e se divertirem com os filhos têm mais estruturas de 

apoio para o desempenho das rotinas? Será que são aquelas mães cujos maridos 

prestam mais cuidados à criança? Infelizmente, a nossa amostra não permite 

encontrar estas respostas que importam às familias verem respondidas. 

Consideramos que o nosso estudo levanta novas questões para a 

compreensão das interacções dos processos relacionais entre pais e filhos. Para 

além da relevância social para as famílias destas linhas de investigação, julgamos 

que futuros estudos com novas abordagens bioecológicas e ecossistémicas podem 

trazer contributos importantes para a discussão da organização dos processos de 

vinculação. 
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A nossa investigação teve necessariamente vária limitações, como o limite 

de idade das crianças até aos 18 meses. Seria interessante voltar a observar e 

comparar os resultados quando as crianças tivessem entre os 36 e os 48 meses. 

Por outro lado, gostaríamos de conhecer as representações maternas da 

vinculação Adult Attachment Interview e saber até que ponto moderam os 

comportamentos dos pais (por exemplo, poderiam ter ajudado a compreender 

alguns comportamentos parentais como a elevada passividade de alguns pais). 

Mais importante, consideramos que estudos desta natureza com outros grupos e 

noutras amostragens culturais podem contribuir para deslindar a natureza das 

relações de vinculação, tendo o pai ou a mãe como figura de vinculação. 
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Conclusões 
 

 

Começámos este trabalho com algumas questões: Será que os pais e as 

mães interagem com os filhos de modo distinto? Como se distinguem: no tipo de 

jogo, directividade, qualidade afectiva, etc.? Será que a qualidade da vinculação 

é afectada pelo género dos pais? Será que os pais da nossa amostra assumem 

papéis tradicionais (descritos na literatura): a mãe como cuidadora e o pai 

como parceiro de jogo? Como será que o tempo passado (quantidade) a cuidar 

da criança e o tipo de cuidados prestados durante esse período influenciam a 

vinculação e a qualidade da interacção? 

Estes problemas têm origem em duas perspectivas conceptuais distintas.  

1. A primeira é uma óptica evidentemente prática dirigida para a 

compreensão do impacto que a quantidade e a qualidade do tempo devotado 

pelos pais nos cuidados quotidianos aos filhos têm na relação pais-filhos(as). 

Neste estudo procurámos averiguar em que medida é que o género dos pais 

afectava os papéis por eles desempenhados. Por outras palavras, quisemos saber 

como se organizavam pais e mães para responder às necessidades da criança 

(distribuição de tempo e tarefas desempenhadas pelo pai e pela mãe). Os nossos 

resultados não surpreendem quando verificamos que as mães do nosso estudo 

desempenham a grande maioria das tarefas: sozinha ou em conjunto com o pai. 

No entanto, este trabalho indica-nos que o tempo em quantidade não surge como 

um factor critico para a qualidade da relação ou da interacção pais-filhos(as). 

Recentemente, estudos demográficos publicados pelo Instituto Nacional de 

Estatística revelam que as crianças até aos 3 anos recebem em média 10 ou 

menos minutos diários de atenção dirigida sem implicações de cuidados (e.g., um 

passeio no parque, leitura de uma história, etc.) (Sarmento, 2008, CNE, 2011). 

Chegarão estes 5 a 10 minutos por dia? O que fazer nesse tempo? As razões 

sociais que contribuem para a diminuição do tempo da família têm sido 

amplamente debatidas nacionalmente e relacionam-se com o afastamento da 
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família alargada, o enfraquecimento das redes sociais informais como a 

vizinhança, o facto de Portugal ser um dos países europeus com maior 

representação feminina no mercado de trabalho, etc. (CNE, 2011). 

Paralelamente, o estudo das rotinas diárias no seio da família indicam que a 

mesma actividade pode ser recriada de muitas formas e com funções diferentes 

(e.g., a muda da fralda pode ser associada a um momento de jogo) (Almeida, 

Carvalho, Ferreira, Grande, Lopes, Pinto, Portugal, Santos, & Serrano, 2011).  

 

Neste quadro, os nossos dados aduzem novos e curiosos elementos para a 

compreensão das relações entre pais e filhos. As mães mais dedicadas a brincar e 

a passear com os filhos (em oposição às mães menos dedicadas a estas tarefas) 

tendiam a estabelecer uma vinculação segura e uma interacção positiva com as 

crianças. No grupo dos pais, aqueles que obtinham bons resultados na qualidade 

da interacção e maior probabilidade de formarem uma vinculação segura eram 

tendencialmente aqueles que passavam mais tempo a prestar cuidados básicos 

aos filhos. Esta pesquisa não permite, ainda, compreender a causa deste 

fenómeno. Que tipo de organização familiar poderá estar na origem destes 

resultados? Quem são as mães que jogam, passeiam e brincam mais? Serão 

aquelas que têm mais tempo? Algumas mães estavam desempregadas, contudo, 

não encontramos associações entre o Emprego vs. Desemprego das mães e os 

resultados obtidos. Mais uma vez, parece não ser meramente uma questão de ter 

tempo mas do que fazer com esse tempo. Por outro lado, quem são os pais do 

género masculino que dedicam mais cuidados com os filhos? Será uma questão 

cultural aquela que move pais e mães a desempenharem determinados papéis 

(papel do homem como “cabeça” de casal), ou serão aspectos práticos (turnos 

profissionais mais longos atribuídos aos homens) ou serão politicas e 

expectativas profissionais diferentes para homens e mulheres (empregadores 

menos despertos para as questões da família). Ou haverá factores pessoais que 

contribuem para diferentes níveis de implicação dos pais? No fim, importará 

saber que papéis gostariam os pais e as mães de desempenhar? Futuros estudos 
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poderão analisar as questões da organização familiar e da sua implicação no 

desenvolvimento sócio-emocional infantil.  

Entretanto, estes resultados suscitam novas pistas para a prática. Do ponto 

de vista das políticas para as famílias sublinhamos a necessidade de valorizar as 

questões da vinculação e do papel familiar enquanto promotoras do 

desenvolvimento e bem estar da criança como sublinha o relatório Doing Better 

for Children da OCDE (OCDE, 2009) ou as orientações do CNE para a educação 

dos 0 aos 3 anos (CNE, 2011). Num processo recíproco escola e família podem 

aliar esforços na educação da criança. Por exemplo, reservar espaço para os pais 

na escola com o intuito de promover o debate de questões pedagógicas, 

desenvolvimentais e relacionais. Tempo e espaços para os pais partilharem 

experiências, para fruírem com as crianças, para conhecerem outros pais e para 

pertencerem ao espaço escola. Certamente, a qualidade dos contextos casa e 

escola beneficiarão de tal proximidade. Necessariamente, a articulação com os 

serviços de saúde e social poderá potenciar os benefícios destas iniciativas. 

Alguns centros de saúde associados ao plano nacional de leitura fazem a 

pedagogia do livro e da leitura. Nestas consultas de rotina, são discutidas com os 

pais as vantagens da leitura e da exploração do livro para o desenvolvimento e 

para a relação pais-filho(a).  

Não obstante o interesse destes dados, estes resultados requerem 

corroboração noutras amostras com outras realidades culturais e sociais. 

 

2. Numa perspectiva científica, os nossos resultados sugerem-nos questões 

no seio da teoria da vinculação. Em boa parte, os nossos resultados são 

corroborados pela investigação anterior (Volling, McElwain, Notaro, & Herrera, 

2002; Schoppe-Sullivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale, & Frosch, 2006; 

Belsky et al., 1984; Braungart-Rieker et al., 2001; Bakermans-Kranenburg et al., 

2003; DeWolf & van Ijzendoorn, 1997; van Ijzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 

1995). A qualidade da interacção é significativamente superior nas díades mãe-

filho(a) do que nas díades pai-filho(a). Adicionalmente, a vinculação segura é 
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mais provável nas díades mãe-filho(a) do que nas díades pai-filho(a). As mães 

são mais sensíveis e passam mais tempo com os filhos. Não obstante, importa 

ressalvar que este estudo difere em procedimento do habitual, na medida em que 

a Situação Estranha foi alterada (tendo 3 separações - 2 vividas com a mãe e uma 

com o pai). Por outras palavras, ao protocolo de Ainsworth acrescentou-se mais 

uma separação e uma reunião com o pai.  

Para testar o impacto destas alterações na avaliação na qualidade da 

vinculação, invertemos o protocolo num quarto das crianças (seleccionadas 

aleatóriamente). Com efeito, comparamos as SE com a mãe (onde incluimos os 

dois novos episódios) e quatro semanas depois invertemos a SE aplicando-a com 

o pai e acrescentando mais dois episódios (uma separação e uma reunião) com a 

mãe. Este trabalho não adiantou diferenças significativas na classificação da 

vinculação sugerindo que a terceira separação permitia aferir (ainda que 

grosseiramente) o padrão de vinculação com o pai. O recurso do protocolo 

clássico da SE com a mãe e, posteriormente, com o pai espaçados apenas de 

alguns dias ou poucas semanas (como consta na generalidade da literatura) 

também não está isento de criticas. Na verdade, existe uma razoavel 

probabilidade da criança se recordar do espaço e das condições da SE 

recentemente vividas. Aliás, esta é a convição de Ainsworth e colegas (1978) 

após alguns ensaios. Não havendo solução ideal, estamos conscientes que a 

violação de protocolo apresentada no nosso estudo carece de um continuo 

trabalho de validação. Actualmente, estamos a aplicar a SE em duas amostras 

independentes constituidas por diades mãe-filho(a) (amostra 1) e por diades pai-

filho(a) (amostra 2) seguindo o protocolo apresentado nesta pesquisa (com 3 

separações e 3 reuniões) aos 12 e 18 meses que compararemos com os resultados 

do presente estudo. Recorrendo, obviamente, a investigadores e cotadores 

independentes deste estudo e cegos relativamente às hipóteses do mesmo. 

Em primeiro lugar estes resultados indicam, uma vez mais, que a criança 

pode ter uma estratégia segura com um pai e outra insegura com outro pai. Logo, 

tal como proposto por abordagens recentes (Cichetti, 1993; Crittenden, 1995; 

Belsky & Rovine, 1987, etc...), a qualidade da vinculação não é algo da criança 
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(rígida ou fixa) mas é antes o tipo de relação que se estabelece num determinado 

momento com uma figura de vinculação (diádica). Sabendo que a qualidade da 

vinculação afecta significativamente o desenvolvimento sócio-emocional da 

criança, a literatura actual ainda não esclarece a relevância de múltiplas formas 

de vinculação. Ou seja, será desejável que a criança conheça apenas a vinculação 

segura ou será que diferentes tipos de relacionamento contribuem para a sua 

plasticidade relacional tornando-a mais capaz de lidar com diferentes situações 

futuras?  

Ter uma base segura é um factor crítico para um equilíbrio emocional, 

alguém identificado pela criança como figura de auxílio e protecção. Deste 

modo, a criança permite-se explorar com curiosidade e sem medo o ambiente que 

a rodeia e, ganhar confiança no relacionamento com os outros. Elementos, estes, 

essenciais à promoção da sua autonomia e conhecimento do mundo. Mas será 

necessário ter várias bases seguras? Uma relação segura será a base necessária 

para a resiliência? No nosso trabalho quase um terço das crianças com 

relacionamentos seguros estabelecia uma relação segura com um dos pais. 

Faltava averiguar outras figuras de vinculação para além dos pais. De facto, é 

indubitável a capacidade que a criança tem em adaptar-se aos diferentes estilos 

parentais, em ser flexível adoptando determinadas estratégias perante 

determinadas situações e, em ser persistente continuando este percurso de 

negociação ao longo da vida. Tal deverá ser um modo de auto preservação. 

Este é um aspecto crítico para compreender a natureza da vinculação no seu 

âmbito filogenético. Terá a selecção natural preparado o homem para a 

plasticidade nas relações (ou seja, aprender diferentes estratégias é mais útil para 

assegurar a sobrevivência e para o aumento da progenia) ou a diversidade decorre 

da dificuldade de gerar relações seguras (pois elas são “custosas” em tempo e 

dedicação)? 

O segundo ponto é a discussão do género da vinculação. Os trabalhos de 

Dawkins, Hamilton, Trivers (Dawkins, 2007; Hamilton, 1964, 1967; Trivers, 

1972, 1974) entre outros colocaram em causa a ideia de selecção de grupo. Com 
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efeito, são raras as vezes que o grupo (do ponto da vista da biologia) funciona 

em prol de um objectivo comum contrapondo-se ao interesse individual. A 

selecção natural gera organismos com múltiplos níveis de complexidade. Nesses 

níveis de complexidade, decorre a competição, desde as células até às interacções 

com os outros. O cancro é resultado de uma competição entre células em que, 

apenas, uma célula mutante procura “enganar” o processo regular de renovação 

celular multiplicando-se em grande número e expandindo-se pelo organismo. As 

próprias mitocondrias deverão ter evoluido de micro organismos ancestrais tendo 

conseguido “parasitar” as células, e contrariamente ao exemplo anterior, com 

benefícios para os seres vivos. A competição é de tal forma um mecanismo 

necessário, que os genes de mães e filhos ou pais e mães competem pelo 

interesse de representação nas gerações subsequentes. A quantidade de nutrientes 

que no útero chegam ao feto é resultado de uma “feroz” competição entre os 

interesses reprodutivos do pai e da mãe. Obviamente, a espécie é um ser 

biológico mas também psicológico, social e cultural, e estas explicações isoladas 

distorcem a compreensão humana. Não propomos a compreensão das relações 

com dados puramente filogenéticos cujo o teste é obviamente complexo, se é que 

possível. Não obstante, a teoria da vinculação tem uma base evolutiva, na qual 

fará sentido explorar estes mecanismos como fonte de motivação para acção 

moldados por múltiplos sistemas de influência como propõem as perspectivas 

bio-ecológicas do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner & Morris, 1998; 

Samerof & Fiese, 1990, 2000). 

Com efeito, a qualidade da vinculação, neste trabalho, parece ser afectada 

pelo género dos pais associada a outros factores como o estatuto de saúde da 

criança, a primogenia e a escolaridade materna. Por outras palavras, modelos 

simplistas apenas suportados numa única dimensão (biológica, psicológica, 

sociológica, ou antropológica) do desenvolvimento não encontram corroboração 

nos resultados. Esta investigação tem o mérito de reunir 82 famílias num único 

estudo, contudo, a baixa representação de pais (do género masculino) dedicados 

aos cuidados da criança dificultou o uso de modelos estatísticos de malha fina, 

como regressões hierárquicas multinominais. Não obstante, o trabalho destaca 
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alguns factores que podem ser ponderados em futuros estudos como variáveis 

independentes e que nos permitam melhor compreender o papel materno e 

paterno no desenvolvimento sócio-emocional. 
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FOLHA DE REGISTO DE DADOS DEMOGRÁFICOS 
 
 

Nome: _________________________________ Sexo: _____ Código: ___________ 

Idade Cronológica: ___/___/___ Idade real: ______ meses e ____ dias 

Tempo de gestação: __________________ Apgar 1’ _____ 5’ _____ 

Peso ao nascer: ________ Comprimento: _________  P.C.: ________ 

Tipo de parto: ________________ A gravidez foi vigiada? ___________  

Complicações na gravidez: ______________________________________________________ 

Desde que nasceu o bebé já teve alguma complicação? Se sim, qual? 

____________________________________________________________________________ 

Com quem o bebé passa mais tempo? ______________________________________ 

Frequenta a creche? _________ Tem ama? ___________ 

Filiação: ________________________________________________________ 

     ________________________________________________________ 

Nº de irmãos filhos da mãe:______ Idades:________________Doenças:________________ 

Nº de irmãos filhos do pai:______ Idades:_________________Doenças:________________ 

Idade da mãe: ____ Profissão:________________________Estado Civil: ______________ 
Habilitações: _______________________ 

Idade do pai: ____ Profissão: _______________________ Estado Civil: ______________ 
Habilitações: ________________________ 

Residência:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Contacto telefónico: _______________________________________________ 

Obs. 

 

 

 

 

 

 

Data da recolha de dados: ___/___/___ 

Anabela Faria 
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Entrevista Materna 

Data: ___/___/___ Código do bebé: _______ 
 

Gravidez 

1. Recorda-se do momento em que soube de estava grávida? Como é que se 

sentiu?  

 

2. Qual foi a reacção do seu parceiro/marido? E da sua família?  

 

3. Foi gravidez desejada? E planeada? 

 

4. Sentiu-se apoiada ao longo da gravidez? 

 

5. Como foi o acompanhamento médico ao longo da gravidez? 

 

6. Sentiu-se bem durante a gravidez? Quais foram os principais receios que 

sentiu neste período? 

 

Os primeiros nove meses 
 

7. Como foi cuidar do seu filho ao longo destes nove meses (alimentar, limpar e 

dar mimos)? Teve dificuldade a primeira vez que se separou do seu bebé? 

 

8. Quais são as principais dificuldades que tem tido? 

 

9. Como descreve o temperamento dele? Como faz para acalmá-lo 

quando ele chora muito? 

 

10. Quais são as principais gracinhas que ele faz? Como reagem os pais 

nessa altura? 

 

Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, Anabela Faria. 
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Escala de Responsabilidade Parental  
 

(Adaptado de McBride & Mills, 1993, por Lima, J. A., 2001) 

 

A lista a seguir apresentada refere-se a actividades que muitos pais fazem com os seus 

filhos. Gostaria que indicassem quem é o responsável por cada uma dessas actividades. Aqui, 

responsabilidade significa quem se recorda, planeia e organiza as actividades, independentemente 

de quem as realiza. É possível ser responsável por uma actividade sem a realizar. Assinale a sua 

resposta, com um círculo à volta do número que considere mais apropriado, numa escala de 1 a 5.  

Os pais devem responder ao questionário em conjunto certificando-se que estão de acordo 

antes de responderem. Não existem respostas certas nem erradas. Os dados obtidos são 

confidenciais. 

 

Actividades: A mãe é sempre     

a responsável 

A mãe é geralmente 

a responsável 

Ambos os pais    

são responsáveis 

O pai é geralmente 

o responsável 

O pai é sempre      

o responsável 

 

1. Levar a criança aos cuidados de saúde 

primários (Centro de Saúde). Ex.: 

vacinação, etc. 

1 2 3 4 5 

2. Comprar roupa para a criança.  1 2 3 4 5 

3. Comprar brinquedos para a criança. 1 2 3 4 5 

4. Orientar a rotina matinal. Ex.: vestir, 

pequeno almoço, etc. 

1 2 3 4 5 

5. Limpar o quarto da criança. 1 2 3 4 5 

6. Decidir levar a criança ao pediatra ou 

médico de família quando ela está doente. 

1 2 3 4 5 

7. Escolher as roupas para a criança vestir. 1 2 3 4 5 

8. Estar com a criança na hora de deitar. 

Ex.: ler uma história. 

1 2 3 4 5 
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Actividades: 
A mãe é sempre     

a responsável 

A mãe é geralmente 

a responsável 

Ambos os pais    

são responsáveis 

O pai é geralmente 

o responsável 

O pai é sempre      

o responsável 

 

9. Levar a criança a passear. Ex.: ao 

Jardim, ao parque, de carro, etc. 1 2 3 4 5 

10. Decidir quem deve cuidar da criança 

na ausência dos pais. Ex.: avós, ama, etc. 1 2 3 4 5 

11. Decidir e pôr em prática estratégias de 

disciplina Ex.: castigar, recompensar, 

zangar, etc. 

1 2 3 4 5 

12. Ficar em casa ou encontrar outras 

alternativas, quando a criança está doente. 

Ex.: familiares, ama, vizinha, etc. 

1 2 3 4 5 

13. Decidir a hora de dormir e deitar a 

criança. 1 2 3 4 5 

14. Escolher formas de prestação de 

cuidados à criança. Ex.: Creche, ama, 

familiares, etc. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 

Agora, gostaria que indicassem a percentagem de tempo que dispendem individualmente 

na realização das actividades anteriormente mencionadas e a percentagem de tempo que dispendem 

em conjunto na realização dessas tarefas.  

Como anteriormente, os pais devem responder ao questionário em conjunto certificando-se 

que estão de acordo antes de responderem. Os dados obtidos são confidenciais. 

As percentagens devem atingir os 100 em cada uma das actividades. 

 

Actividades: 
Percentagem de tempo 

dispendido pela mãe 

Percentagem de tempo 

dispendido pelo pai 

Percentagem de tempo 

dispendido pelos pais 

 

1. Levar a criança aos cuidados de saúde 

primários (Centro de Saúde). Ex.: vacinação, etc. _______________ _______________ _______________ 

2. Comprar roupa para a criança.  _______________ _______________ _______________ 

3. Comprar brinquedos para a criança. _______________ _______________ _______________ 

4. Orientar a rotina matinal. Ex.: vestir, pequeno 

almoço, etc. _______________ _______________ _______________ 

5. Limpar o quarto da criança. _______________ _______________ _______________ 

6. Levar a criança ao pediatra ou médico de 

família quando ela está doente. _______________ _______________ _______________ 

7. Vestir a criança. _______________ _______________ _______________ 

8. Estar com a criança na hora de deitar. Ex.: ler 

uma história. _______________ _______________ _______________ 
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Actividades: 
Percentagem de tempo 

dispendido pela mãe 

Percentagem de tempo 

dispendido pelo pai 

Percentagem de tempo 

dispendido pelos pais 

 

9. Levar a criança a passear. Ex.: ao Jardim, ao 

parque, de carro, etc. _______________ _______________ _______________ 

10. Contactar com quem cuida da criança na 

ausência dos pais. Ex.: avós, ama, etc..  _______________ _______________ _______________ 

11. Pôr em prática estratégias de disciplina. Ex.: 

castigar, recompensar, zangar, etc.  _______________ _______________ _______________ 

12. Ficar em casa ou contactar com quem cuide da 

criança quando ela está doente. Ex.: familiares, 

ama, vizinha, etc.  

_______________ _______________ _______________ 

13. Deitar a criança (à noite). _______________ _______________ _______________ 

14. Escolher formas de prestação de cuidados à 

criança. Ex.: Creche, ama, familiares, etc. _______________ _______________ _______________ 
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