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Resumo 

 

Vários estudos têm até ao momento tentado compreender a associação entre a 

orientação de vinculação e o Conflito Trabalho-Família (CTF), no entanto, poucos são os 

que utilizam o casal como unidade de análise. Alguns estudos diádicos mostram que existe 

uma associação entre a vinculação e as Estratégias de Resolução de Conflitos (ERC) mas 

nenhum relaciona as ERC com o CTF. O presente estudo tem como objetivo contribuir para 

o desenvolvimento do estudo das implicações da vinculação na compreensão do CTF de uma 

perspetiva inexistente até ao momento. Pretende-se verificar se as Estratégias de Resolução 

de Conflitos (ERC) têm um papel mediador na relação entre a orientação da vinculação 

romântica do adulto e o conflito trabalho-família e família-trabalho, recorrendo a uma 

perspetiva diádica. A amostra foi constituída por 130 casais de duplo emprego, 260 

participantes, residentes no Porto. Para analisar os resultados utilizaram-se procedimentos 

estatísticos APIMeM. As mediações encontradas demonstram que o evitamento da mulher 

tem um efeito no seu CTF e no do companheiro através das perceções de retirada que cada 

um tem do outro. Os efeitos de ator encontrados suportam a literatura existente, 

nomeadamente entre a vinculação e as ERC e entre a vinculação e o CTF. Foram encontrados 

resultados menos esperados nas associações entre as ERC e o CTF e alguns efeitos de 

parceiro. Os resultados são discutidos à luz de uma abordagem diádica da vinculação 

romântica do adulto e das implicações desta no trabalho e na família. 

 

Palavras-chave: vinculação, resolução de conflitos, conflito trabalho-família e família-

trabalho, estudo diádico 
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Abstract 

 

Several studies have tried to understand the association between the attachment 

orientation and the Work-Family Conflict (WFC), but few used the couple has the analysis 

unit. Some investigations demonstrate the link between the adult attachment and the Conflict 

Resolution Strategies (CRS), but none the connection between the CRS and the WFC. We 

aim to improve the understanding of the attachment implications in the WFC from an 

inexistent perspective until now. It is intended to check whether the Conflict Resolution Strategies 

(CRS) mediate the relationship between the adult romantic attachment orientation and the work-

family and family-work conflict, using a dyadic approach. The sample consisted of 130 dual-earner 

couples, 260 participants, residing in Porto. To analyze the results we used APIMeM statistical 

procedures. Mediations found show that women's avoidance has an effect on their WFC and their 

partner as well, through the perceptions of withdrawal that each has of the other. The actor effects 

found support existing literature, particularly between attachment and the CRS and between 

attachment and the WFC. We found unexpected results associating the CRS and the WFC, and some 

partner effects. The results will be discussed in the light of a dyadic approach of adult attachment 

and its implications in the work and the family. 

 

Key-words: attachment, conflict resolution, work-family and family-work conflict, dyadic 

study 
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Introdução 

 

Conciliação Trabalho-Família e Família-Trabalho 

O desenvolvimento da sociedade contemporânea tem trazido inúmeros desafios para 

as famílias dos dias de hoje, incluindo na vida dos casais de duplo emprego. As demandas 

de um mercado de trabalho competitivo que procura atingir níveis de excelência exigem que 

os trabalhadores se dediquem mais horas ao seu emprego, colocando-os sob stress para 

atingir objetivos propostos. A necessidade de continuar a receber remuneração para sustentar 

a família faz com que muitos indivíduos se submetam a horários rígidos e sobrecarregados 

e aceitem a pressão laboral.  

A maioria da literatura sobre a relação entre o trabalho e a família tem-se focado na 

dificuldade de conciliação de papéis (Matias, Andrade, Fontaine, Alves & Martinez, 2008), 

nomeadamente enfatizando o conflito, o stress e os défices no bem-estar (Greenhaus & 

Powell, 2006; Matias, Andrade & Fontaine, 2011). De acordo com Greenhaus e Beutell 

(1985), uma vez que os indivíduos possuem uma quantidade limitada de recursos 

psicológicos e fisiológicos, nem sempre é fácil fazer face às diferentes demandas das 

múltiplas tarefas exigidas, podendo surgir o conflito entre papéis. Isto é, o CTF é aquele que 

acontece quando as pressões associadas aos papéis do trabalho e da família se fazem sentir 

incompatíveis, fazendo com que a participação num desses papéis torne difícil a participação 

plena no outro. 

Estes autores propuseram um modelo segundo o qual os principais motivos do 

conflito nos sentidos trabalho-família e família-trabalho são o tempo (e.g., período 

despendido em determinadas atividades relativas a um dos papéis em detrimento de outras 

no papel oposto), a tensão que o desempenho de um papel tem no desempenho do outro 

(e.g., ansiedade, depressão, fadiga) e os padrões de comportamento que determinado papel 

implica e são, simultaneamente, incompatíveis com as expectativas comportamentais do 

outro papel. Estas três grandes fontes de CTF podem fazer-se sentir igualmente de modo 

bidirecional, ou seja, assim como no trabalho existem incompatibilidades que influenciam a 

família, também nesta existem constrangimentos que condicionam o desempenho laboral 

(Greenhaus & Beutell, 1985). O conflito no trabalho faz-se sentir devido a experiências 

negativas relacionadas com o contexto laboral mas também relacionadas com o contexto 

familiar (Byron, 2005; Griggs, Casper & Eby, 2013; Matias et al., 2011). No estudo conduzido 

por Matias e colaboradores (2011) em Portugal com casais de duplo emprego, foram 

avaliados vários antecedentes do CTF. Os resultados mostraram que o número de horas 
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despendidas no exercício da atividade laboral e o stress profissional são bons preditores de 

conflito na família; que o stress familiar e a divisão das obrigações em casa (nomeadamente 

as tarefas de cuidado dos filhos) são bons preditores de conflito no trabalho. Para além disto, 

são observadas diferenças de género e verifica-se a necessidade de investigar as implicações 

do CTF numa base diádica. Deste modo seria possível perceber como o CTF afeta não só o 

próprio indivíduo, mas também o relacionamento conjugal (e a família como um todo), bem 

como de que forma o conflito familiar é vivido a dois e interfere na performance de cada um 

dos elementos do casal no seu contexto de trabalho.  

Mais recentemente, Peeters, ten Brummelhuis e van Steenbergen (2013) procuraram 

desafiar a visão tradicional de que o conflito e o enriquecimento trabalho-família apenas tem 

consequências na família e que o conflito e o enriquecimento família-trabalho apenas 

influenciam o trabalho. Baseados na Teoria da Troca Social (Cropanzano & Mitchell, 2005), 

cuja principal hipótese é a de que o indivíduo recebe de volta os benefícios que transmite 

aos outros, estes autores explicam que um recurso providenciado pelo “domínio de partida” 

aumenta não só os resultados do “domínio de chegada” como também do próprio “domínio 

de partida”. Por exemplo, se um trabalhador se sente satisfeito e bem tratado pela empresa 

onde trabalha porque esta se mostra interessada no bem-estar familiar dos seus funcionários, 

é possível que este trabalhador se torne ainda mais satisfeito e tenha um maior nível de 

compromisso para com a sua empresa e coloque esforços extraordinários nas tarefas que tem 

de desempenhar no trabalho (Ryan & Kossek, 2008). Peeters e colaboradores (2013) 

assumem que também é possível utilizar um argumento similar no que diz respeito ao sentido 

bidirecional do CTF. Ou seja, se as solicitações de um domínio impedem a performance no 

outro domínio, é provável que o indivíduo desenvolva uma atitude mais negativa para com 

o domínio causador de conflito. Assim, estes autores propuseram um modelo que promove 

uma visão do CTF não só bidirecional como recíproca, permitindo adotar uma perspetiva 

deste tipo de conflito de forma integrada. De acordo com esta perspetiva, neste estudo, o 

conflito, independentemente da sua direção, irá ser encarado como um constructo único, 

ainda que bi-dimensional. 

 

Vinculação nas Relações Românticas 

 Tal como a vinculação na infância, a vinculação durante a idade adulta é a base da 

compreensão e expectativas das pessoas sobre as relações, orientando-as para determinadas 

interações sociais (Fraley & Shaver, 2000). Caracterizando o amor e a qualidade dos laços 

existentes entre crianças e os seus cuidadores, foi Bowlby (1979) que primeiramente 
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procurou explicar a influência das relações de proximidade desde a infância até ao fim da 

vida. De acordo com o autor (1969), é através destas relações privilegiadas que os indivíduos 

constroem modelos internos dinâmicos, isto é representações, crenças e expectativas sobre 

o self e os outros que influenciam a forma como as pessoas se sentem, comportam e se 

relacionam consigo, com os outros e com o mundo. Até à idade adulta, estes e outros 

modelos vão sendo construídos e serão a base de orientação das interações e experiências 

que o sujeito vai tendo nos vários papéis que desempenha, como o de parceiro romântico, o 

de pai ou o de trabalhador.  

 No final dos anos 80, Hazan e Shaver (1987) contribuíram para a compreensão do 

amor romântico através da criação de uma moldura tri-categorial para o estudo das relações 

diádicas dos casais adultos, com base nos estudos de vinculação na infância (Ainsworth, 

Blehar, Waters & Wall, 1987). Os autores propuseram que, nas relações adultas, a principal 

figura de vinculação deixa de ser um dos pais para passar a ser um par ou um parceiro 

romântico. Mais acrescentaram que o tipo de cuidados prestados na infância (mais 

consistentes e sensíveis ou mais negligentes e rejeitantes) promovem diferentes tipos de 

orientações de vinculação na idade adulta. Pouco depois, Bartholomew (1990) alarga a teoria 

com base num modelo bi-dimensional da vinculação no adulto, que organiza a perceção de 

si e dos outros que varia entre um polo positivo e um negativo. Assim, quatro protótipos de 

vinculação podem ser explicados à luz da natureza dos modelos do self e dos outros: seguro 

(self positivo e outros positivos), evitante (self positivo e outros negativo), preocupado (self 

negativo e outros positivo) e amedrontado (self negativo e outros positivo).  

 Apesar de várias medidas da vinculação do adulto terem sido desenvolvidas 

seguindo ambas as perspetivas teóricas (e.g., Bartholomew & Horowitz, 1991; Hazan & 

Shaver, 1987), Brennan, Clark e Shaver (1998) procuraram integrar as diferentes perspetivas 

ao conduzir uma análise fatorial exploratória com todas as medidas existentes (323 itens). 

Os resultados suportam uma visão bi-dimensional da vinculação do adulto em que a 

ansiedade e o evitamento são os dois fatores comuns subjacentes a todos os itens de 

vinculação. Os autores também analisaram as teorias anteriores sobre a vinculação e 

concluíram que a ansiedade e o evitamento eram duas dimensões fundamentais subjacentes 

à maioria das perspetivas sobre o assunto. A vinculação ansiosa é definida como envolvendo 

um medo de rejeição interpessoal ou abandono, uma necessidade excessiva para a aprovação 

dos outros e angústia quando um parceiro não está disponível ou não é responsivo. A 

vinculação evitante é definida como envolvendo medo de dependência e intimidade 

interpessoal, uma necessidade excessiva de autossuficiência, e dificuldade de 
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autorrevelação. Pessoas que obtêm uma pontuação elevada numa ou ambas as dimensões 

são designadas como tendo uma orientação de vinculação insegura. Por outro lado, as 

pessoas com baixos níveis de ansiedade e evitamento podem ser vistas como adultos seguros 

(Mallinckrodt, 2000). 

 Mikulincer e Shaver (2005) procuraram explicar as experiências vividas dentro dos 

contextos relacionais e argumentam que as emoções experienciadas por uma pessoa podem 

afetar não só a sua própria tendência de ação, mas também as respostas do parceiro e, 

portanto, a qualidade resultante da interação diádica. Deste modo, comportamentos positivos 

geram emoções positivas que ajudam a sustentar um ciclo interpessoal diádico positivo de 

reciprocidade. Assim, reforçam o vínculo relacional e contribuem para uma compreensão da 

vinculação como um poderoso recurso para o indivíduo e também para o seu companheiro. 

Schore (2003) acrescenta que as relações de proximidade tanto podem ser extremamente 

apoiantes e promotoras de suporte, como disruptivas do afeto emocional. Assim, pelo 

contrário, indivíduos evitantes poderão reagir com menos alegria, amor e gratidão aos 

comportamentos amáveis do parceiro, já que a expressão de afeto poderá ser interpretada 

como sinal de proximidade, que é incongruente com a preferência de distanciamento 

emocional dos adultos evitantes (Mikulincer & Shaver, 2005). Mais ainda, segundo os 

mesmos autores, pessoas com uma vinculação ansiosa poderão ter reações ambivalentes aos 

comportamentos do parceiro, que resultam da hiperativação de estratégias que sustentam o 

desejo de suporte e amor, intensificando a avaliação das ameaças potenciais, e aumentando 

as dúvidas sobre a autoestima e autoeficácia.  

Segundo vários autores, a orientação de vinculação individual influencia, portanto, a 

interação do casal e respetiva capacidade de dar resposta aos afetos do parceiro (Li & Chan, 

2012; Mikulincer e Shaver 2005; Paley, Cox, Burchinal & Payne, 1999), a qualidade do 

mesmo e respetivas expectativas (Hazan & Shaver, 1987; Li & Chan, 2012). Ou seja, com 

diferentes orientações de vinculação vêm diferentes crenças acerca do curso do amor 

romântico, da disponibilidade do companheiro, se esse amor vale a pena, se é verdadeiro e 

se eles próprios merecem ser amados (Hazan & Shaver, 1987). 

 

Vinculação e Conflito Trabalho-Família 

Hazan e Shaver (1990) sugeriram que “a tendência dos adultos para procurar e manter 

proximidade com uma figura de vinculação e para se afastar dessa figura de modo a interagir 

e dominar o ambiente é expressa, entre outras maneiras, nas relações românticas e no 

trabalho produtivo" (p. 271). Vários são os autores (Hazan & Shaver, 1990; Matias, Vieira 
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& Matos, in press; Sumer & Knight, 2001; Vieira, Ávila & Matos, 2012) que sugerem que 

a vinculação do adulto prediz ou condiciona a forma como os indivíduos percecionam a 

família e o trabalho. Segundo Matias e colaboradores (2008), quando uma relação amorosa 

do casal é caracterizada pela perceção de suporte do parceiro, os indivíduos experienciam 

transferências mais positivas da família para o trabalho. Holahan e Gilbert (1979) concluíram 

de igual modo que cônjuges apoiantes podem proteger-se uns aos outros de experimentar 

altos níveis de CTF. Na investigação levada a cabo por Hazan e Shaver (1990), os indivíduos 

seguros indicavam mais satisfação profissional, mais atitudes positivas e maior sucesso no 

trabalho, bem como menos preocupações associadas a este. Por isso, mais facilmente 

impediam a interferência do trabalho na família e nas relações (nomeadamente na relação 

diádica do casal), já que estas duas dimensões eram mais valorizadas do que o trabalho. Já 

os adultos ansiosos possuíam fronteiras mais permeáveis nas várias dimensões, pois 

chegavam a piorar o seu desempenho laboral devido à preocupação com questões familiares 

e relacionais, permitindo que problemas do foro amoroso interferissem na sua performance. 

Para os adultos evitantes, o trabalho era visto como um escape dos problemas ligados às 

relações, permitindo, no entanto, que este interferisse nelas. Estes resultados parecem, 

portanto, confirmar a existência de uma relação entre a orientação de vinculação (e 

respetivos modelos internos dinâmicos no contexto familiar, mais especificamente no seio 

das relações amorosas) e o desempenho e experiência da dimensão laboral. 

 

Estratégias de Resolução de Conflitos 

A orientação de vinculação influencia, não só a forma como os indivíduos se veem a 

si e ao outro, como também a maneira como essas relações de grande proximidade - e 

constrangimentos inerentes - são vividas e percecionadas. Straus (1979) explicou que os 

conflitos vividos pelas famílias podem ser os mesmos, apesar de poderem ser resolvidos de 

forma diferente. De acordo com Sierau e Herzberg (2012), a maneira como os casais se 

envolvem e tentam resolver os conflitos é um dos principais indicadores de funcionamento 

do relacionamento. Gottman e Krokoff (1989) observaram as interações de 25 casais e 

concluíram que existem diferentes tipos de envolvimento e compromisso no que toca à 

resolução de conflitos dos casais: a Resolução Positiva dos Problemas (RPP) (que envolve 

compromisso e negociação), o Envolvimento no Conflito (EC) (que envolve ataques pessoas 

e perda de controlo), a Retirada (recusa em discutir mais o assunto e desligar-se do 

companheiro) e a Submissão (desistência da resolução e defesa da sua perspetiva). 
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Outros estudos mostraram que, quando a discussão de problemas do casal está 

associado à própria relação, é ativada uma extensa rede de pensamentos (os previamente 

mencionados modelos internos dinâmicos construídos no seio das relações proximais) sobre 

conflitos, crenças, expectativas e emoções que levam ao questionamento da vontade e 

capacidade do parceiro para dar resposta a estas preocupações adequadamente (Simpson et 

al., 1996). Isso parece sugerir que as representações mentais do self e dos outros determinam 

como os indivíduos se regulam e expressam emocionalmente, nomeadamente em momentos 

de conflito. 

 

Estratégias de Resolução de Conflitos e Vinculação 

 A teoria da vinculação e a sua aplicação nos relacionamentos da vida adulta tem 

sido também utilizada para compreender as diferenças individuais nas respostas ao conflito 

(Sierau & Herzberg, 2012). Vários estudos mostram que uma orientação de vinculação 

segura está associada a ERC mais construtivas (Senchak & Leonard, 1992): utilizam 

estratégias de comunicação mais positivas (Salvatore, Kuo, Steele, Simpson, & Collins, 

2011), percebem os comportamentos dos cônjuges de forma mais otimista (Hazan & Shaver, 

1987), e utilizam menos estratégias de rejeição (Kobak & Hazan, 1991), tentando chegar a 

um consenso em que são integradas as opiniões dos dois indivíduos (Creasey & Ladd, 2005). 

Além disso, indivíduos seguros reagem ao comportamento negativo do parceiro de forma 

controlada, o que tem efeitos benéficos sobre o processo de resolução de conflitos 

(Mikulincer, Gillath, & Shaver, 2002). Já os indivíduos mais ansiosos reportam bastante 

mais dificuldades no que toca à resolução de conflitos conjugais. Estes tendem a usar 

estratégias menos adaptativas (Scheeren, Vieira, Goulart & Wagner, 2014) e de 

hiperativação destinadas a minimizar a distância dos parceiros e promover o envolvimento, 

apoio e cuidados do parceiro. Essas estratégias incluem a dependência excessiva dos 

companheiros amorosos e controlo do seu comportamento, o que pode favorecer a escalada 

do conflito (Sierau & Herzberg, 2012). Assim, a vinculação ansiosa está associada a uma 

vontade de se envolver e dominar os processos de resolução de conflitos (Corcoran & 

Mallinckrodt, 2000). Já os indivíduos mais evitantes acreditam que, durante conflitos graves, 

o companheiro não estará disponível para si, pelo que esforços para tal resolução do conflito 

serão inúteis. Por isto, retiram a sua atenção do conflito (Simpson, Rholes & Phillips, 1996), 

utilizando estratégias de retirada (Scheeren et al., 2014) destinadas a inibir a busca de apoio, 

tentando lidar com o sofrimento sozinhos e evitando envolverem-se com o companheiro 

(Sierau & Herzberg, 2012). 
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Mas o que acontece na relação a dois quando avaliamos casais e não apenas 

indivíduos? Que espécie de consequências de reciprocidade podem ser esperadas das reações 

de um indivíduo na relação a dois tendo em conta a orientação da sua vinculação? A maioria 

dos estudos realizados até hoje que contemplam estes constructos são baseados em dados 

individuais em que homens e mulheres são avaliados separadamente, o que faz com que não 

haja uma avaliação da interdependência dos parceiros nem da influência da orientação de 

vinculação na relação a dois (Sierau & Herzberg, 2012). Por estes motivos, Sierau e 

Herzberg (2012) sugerem que examinar as associações entre os estilos de resolução de 

conflitos dos parceiros e as consequências dos relacionamentos através de uma perspetiva 

diádica pode oferecer uma visão mais clara do funcionamento dos casais. No seu estudo, 

encontraram surpreendentes associações positivas entre a vinculação insegura, a utilização 

de estratégias positivas de resolução de conflitos por parte do companheiro e a satisfação 

conjugal. Como possível explicação apontam que, como os indivíduos com valores mais 

altos de vinculação ansiosa mostram uma resolução de conflitos menos funcional, estes 

comportamentos podem incentivar o parceiro a procurar uma RPP, que então aumenta a 

satisfação do relacionamento de ambos os indivíduos. Os resultados demonstram uma 

espécie de mecanismo de compensação diádico em que RPP frequentes de um dos parceiros 

pode melhorar a satisfação do relacionamento, mesmo quando o outro parceiro mostra 

valores mais altos de vinculação ansiosa. 

 

Estratégias de Resolução de Conflitos e Conciliação Trabalho-Família 

O CTF caracteriza-se pelo facto de estar diretamente ligado à forma como o casal 

experiencia a relação (Judge, Ilies & Scott, 2006). Deste modo, os desentendimentos e 

conflitos vividos no seio da relação são também motivo de interferências no equilíbrio 

trabalho-família. No estudo de Byron (2005), os resultados revelaram que o conflito familiar 

tem fortes associações com o conflito nos sentidos trabalho-família e família-trabalho. 

Apesar disto, não existe até hoje nenhum estudo que tenha tido como foco de investigação a 

relação entre as várias ERC e a conciliação trabalho-família. No entanto, considerando os 

estudos referidos até então, faz sentido colocar algumas hipóteses tendo em conta estas duas 

variáveis. Se pensarmos num casal cujas tentativas de resolução dos conflitos relacionais 

sejam pautadas por um envolvimento positivo e construtivo para encontrar soluções e 

consensos, facilmente imaginamos o mesmo casal a ultrapassar sem dificuldades o CTF. No 

entanto, ao imaginar um casal em que se vive o conflito de forma mais negativa, através de 

ataques pessoais, perdas de controlo ou evitando as discórdias, facilmente imaginamos um 
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casal que constantemente procura envolver-se em conflito e discute sobre problemas que 

surgem no contexto familiar (influenciando o trabalho, e vice-versa) ou que acabam por se 

refugiar no silêncio que não resolve. 

Tendo como principais focos as orientações de vinculação do adulto e o CTF, com o 

presente estudo procuramos investigar até que ponto as ERC existentes no seio da relação 

conjugal estão, ou não envolvidas nesta dinâmica. Esta investigação pretende contribuir para 

uma mais completa compreensão e abordagem, através de um modelo diádico, da 

complexidade da ligação entre os papéis que o indivíduo desempenha no seio da relação 

conjugal como membro do casal e de uma família, e também enquanto trabalhador, mediada 

pelas várias ERC. 

 

Método 

Objetivos e Hipóteses 

 O presente estudo tem como objetivo verificar se as ERC têm papel mediador na 

relação entre a organização de vinculação romântica do adulto e o CTF, recorrendo ao casal 

como unidade de análise. De acordo com as evidências empíricas anteriormente explanadas, 

foram elaboradas algumas hipóteses relativamente aos efeitos de ator esperados. 

 

H1. Espera-se encontrar um efeito de ator da Vinculação no Conflito Trabalho-Família. 

H1a. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Ansiosa no CTF. 

H1b. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Evitante no CFT. 

 

H2. Espera-se encontrar um efeito de ator da Vinculação nas Estratégias de Resolução de 

Conflitos. 

H2a. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Ansiosa na perceção de 

Retirada que tem do companheiro.  

H2b. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Evitante na perceção de 

EC que tem do companheiro. 

H2c. Espera-se encontrar um efeito negativo da Vinculação Ansiosa na perceção de 

RPP que tem do companheiro. 

H2d. Espera-se encontrar um efeito negativo da Vinculação Evitante na perceção de 

RPP que tem do companheiro. 
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H3. Espera-se encontrar um efeito de ator das Estratégias de Resolução de Conflito no 

Conflito Trabalho-Família  

H3a. Espera-se encontrar um efeito positivo da perceção de EC que tem do 

companheiro no CTF. 

H3b. Espera-se encontrar um efeito positivo da perceção de Retirada que tem do 

companheiro no CTF 

H3c. Espera-se encontrar em efeito negativo da perceção de RPP que tem do 

companheiro no CTF. 

 

A investigação empírica existente conduzida através de uma metodologia diádica que 

relaciona as variáveis em questão é reduzida ou inexistente, pelo que as hipóteses levantadas 

acerca dos efeitos do parceiro assentam num caráter essencialmente exploratório.  

 

H4. Espera-se encontrar um efeito de parceiro da Vinculação no Conflito Trabalho-Família  

H4a. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Ansiosa no CTF. 

H4b. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Evitante no CTF. 

 

H5. Espera-se encontrar um efeito de parceiro da Vinculação nas Estratégias de Resolução 

de Conflitos   

H5a. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Ansiosa na perceção de 

EC que o sujeito tem do companheiro. 

H5b. Espera-se encontrar um efeito positivo da Vinculação Evitante na perceção de 

Retirada que o sujeito tem do companheiro. 

H5c. Espera-se encontrar um efeito negativo da Vinculação na perceção de RPP que 

o sujeito tem do companheiro. 

 

H6. Espera-se encontrar um efeito de parceiro das Estratégias de Resolução de Conflito no 

Conflito Trabalho-Família. 

H6a. Espera-se encontrar um efeito positivo na perceção de EC que o sujeito tem do 

companheiro no CTF. 

H6b. Espera-se encontrar um efeito positivo na perceção de Retirada que sujeito tem 

do companheiro no CTF. 

H6c. Espera-se encontrar um efeito negativo na perceção de RPP que o sujeito tem 

do companheiro no CTF. 



12 
 

 

H7. Espera-se encontrar um efeito de mediação das Estratégias de Resolução de Conflitos 

na associação entre Vinculação e Conflito Trabalho-Família. Os efeitos de mediação 

específicos previstos seguem de perto as hipóteses anteriormente descritas. 

 

 

Participantes e Procedimentos 

 Os presentes dados foram recolhidos no âmbito do Projeto (RE)CONCILIAR: Impacto 

de Conciliação Trabalho-Família na Parentalidade e no Desenvolvimento das Crianças, 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/MHC-CED/5218/2012), 

que procura compreender o impacto das dinâmicas de trabalho e família na parentalidade e 

no desenvolvimento das crianças. O projeto teve a aprovação da Comissão de Ética da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

 Esta é uma amostra de conveniência composta por 130 casais portugueses heterossexuais 

de duplo-emprego, cuja família agrega, pelo menos, um filho em idade pré-escolar. Os 

indivíduos foram recrutados através do jardim infantil de pelo menos um dos filhos, no 

distrito do Porto. Depois de solicitar a obtenção de autorização das instituições, os objetivos 

gerais do estudo foram explicados aos participantes, enfatizando a natureza voluntária de 

participação no estudo e garantindo a confidencialidade e anonimato das respostas. Aqueles 

que aceitaram participar, preencheram uma declaração de consentimento informado. Foi 

pedido às educadoras das instituições que entregassem os protocolos de cada casal em 

conjuntos de dois envelopes abertos: um para o homem e outro para a mulher (previamente 

identificados). Os protocolos foram levados pelos casais, instruídos a responder 

separadamente, e deveriam ser entregues no envelope de origem devidamente selado. Como 

compensação pela participação no projeto, cada casal recebeu um vale de 30€ para gastar 

em compras num hipermercado.  

A maioria dos casais está casada (83,8%) ou vive em união de facto (16,2%), e as 

suas idades variam entre os 23 e os 51 anos (M = 36,19; DP = 4,38), sendo que 80,7% tem 

idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 4,3% 

completou o 6º ano da escola básica, 18,3% possui o 9º ano, 28,8% o 12º ano e 48,7% 

concluiu o ensino superior. Relativamente ao número de filhos, 52,3% dos casais tem um 

filho, sendo que os restantes têm 2 ou 3 (44,5% e 3,1%, respetivamente). Quanto às questões 

laborais, o número de horas de trabalho semanais varia entre 8 e 75 (M = 40,63; DP = 9,47), 
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visto que 93,1% dos participantes trabalha a tempo inteiro e 6,9% a tempo parcial; 84% são 

trabalhadores dependentes e 16% independentes; 66,1% tem horários fixos e 33,9% horários 

rotativos. 

  

Medidas 

Questionário sociodemográfico. Foi utilizado um breve questionário demográfico para 

recolha de dados sociodemográficos dos indivíduos (por exemplo, idade, sexo, habilitações 

académicas, ocupação atual), bem como outras informações relevantes para a investigação 

em questão (como o número de horas de trabalho semanal, tipo de horário de trabalho, se é 

parcial ou a tempo inteiro).  

Conflito Trabalho-Família (CTF). Foi utilizada a versão breve (Mathews, Kath & Barnes-

Farrell, 2010) da Work-Family Conflict Scale (Carlson, Kacmar & Williams, 2000; 

adaptação portuguesa de Vieira, Lopez & Matos, 2013). Dos seis itens, três avaliam as 

dimensões de conflito na direção do trabalho para a família no que respeita ao tempo, tensão 

e padrões de comportamento (e.g., “Quando chego a casa do trabalho estou frequentemente 

demasiado exausta para participar em atividades/responsabilidades familiares.”). Os outros 

três itens avaliam as mesmas dimensões, desta vez na direção da família para o trabalho (e.g., 

“Tenho de faltar a atividades de trabalho devido ao tempo que tenho de dedicar a 

responsabilidades familiares”). Na presente amostra, o índice de consistência interna 

avaliado pelo alfa de Cronbach contemplando ambas as direções, é de 0,682. 

Vinculação. Foi utilizado o Experiences in Close Relationship – Relationship Structures 

Questionnaire (Fraley, Heffernan, Vicary, & Brumbaugh, 2011; adaptação portuguesa de 

Moreira, Martins, Gouveia & Canavarro, 2015). Este questionário integra duas subescalas: 

a Ansiedade avalia o medo de rejeição interpessoal ou abandono em três itens (e.g., “Tenho 

medo que o meu companheiro possa deixar-me.”) e o Evitamento avalia o medo de 

dependência e intimidade interpessoal em seis itens (e.g., “Não me sinto confortável para 

desabafar/abrir-me com o meu companheiro.”). Os alfas destas dimensões são de 0,846 e 

0,733, respetivamente. 

Estratégias de Resolução de Conflitos (ERC). Foram utilizadas três subescalas do Conflict 

Resolution Styles Inventory (CRSI Partner; Kurdek, 1994; adaptação para português de 

FamWork Research Consortium, 2005). Neste inventário os resultados obtidos representam 

a forma como o indivíduo perceciona o tipo de comportamento do companheiro aquando a 

necessidade de resolver um conflito. As três subescalas avaliam três tipos de ERC: a RPP, 

que avalia o compromisso e negociação em quatro itens (e.g., “Esforça-se por conversar 
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calmamente sobre o assunto.”), sendo que foram utilizados apenas três, uma vez que o índice 

de consistência interna da subescala (α = 0,614) aumentava consideravelmente com a 

ausência de um dos itens (α = 0,803); o EC, que avalia os ataques pessoais e perda de 

controlo em quatro itens (e.g., “Descontrola-se e diz coisas de que mais tarde se arrepende.”), 

na qual o alfa de Cronbach é que 0,762; e a Retirada que avalia a desistência da resolução e 

defesa da sua perspetiva em quatro itens (e.g., “Fica calado.”), na qual o alfa de Cronbach 

corresponde a 0,707.  

 

Procedimentos de Análise  

Numa primeira fase, tendo-se confirmado a aleatoriedade dos dados omissos (p > .05) 

a partir do teste de Little (Little, 1988),  prosseguiu-se para a imputação dos valores através 

do procedimento estatístico Expectation Maximization. 

Para testar o papel mediador das ERC, usou-se uma extensão do modelo de análise de 

efeitos de ator e parceiro, o Actor–Partner Interdependence Mediation Model (APIMeM) 

para díades distintas (Kenny, Kashy & Cook, 2006). O APIMeM (Lederman, Macho & 

Kenny, 2011) permite avaliar a mediação em dados diádicos através da estimação simultânea 

de efeitos de ator e de parceiro. O modelo APIMeM do presente estudo consiste em 12 

variáveis (seis por elemento da díade) e pretende testar o papel mediador das estratégias de 

resolução de conflito – RPP, EC, e retirada – (três variáveis mediadoras) em ambos os 

membros do casal na associação entre a orientação de vinculação – ansiosa ou evitante – 

(duas variáveis independentes) e o CTF (uma variável dependente). O modelo proposto foi 

testado usando o Método da Máxima Verosimilhança no AMOS 21 (Arbuckle, 2006).  

Uma vez que o número de díades é limitado e no sentido de não comprometer o poder 

estatístico das análises, foram testados três modelos independentes (um para cada mediador). 

Para se avaliar o ajustamento de cada modelo, e conforme recomendado por Schweizer 

(2010), o ratio entre 2/gl, o comparative fit index (CFI) e o root mean square error of 

approximation (RMSEA) foram usados. O bom ajustamento de um modelo verifica-se 

quando o rácio 2/gl é menor que 2 e aceitável quando o rácio 2/gl é menor que 3; valores 

de CFI entre .90 e .95 significam ajustamento aceitável e entre .95 e 1.00 significam um bom 

ajustamento; valores RMSEA inferiores a .08 indicam um ajustamento de modelo aceitável 

e abaixo de .05 indicam um bom ajustamento (Schweizer, 2010).  
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Um modelo saturado, isto é estimando todas as relações entre variáveis independentes, 

mediadoras e dependentes foi ajustado aos dados. Contudo, uma vez que este modelo não 

permite o cálculo de indicadores de ajustamento, foi retirada uma correlação entre erros não 

significativa para ser possível estimar um ajustamento do modelo. A análise do papel 

mediador das ERC foi efetuada através do procedimento de bootstraping (MacKinnon, 

Lockwood, & Williams, 2002). A amostra foi repetida 2000 vezes (com reposição) e foram 

calculados os intervalos de confiança. Um dado efeito indireto é significativo se o valor de 

zero não estiver contido no intervalo de confiança. 

 

Resultados 

A Tabela 1 permite observar as médias, desvios padrão e correlações de Pearson para 

todas as variáveis tanto para homens como para mulheres. Verificou-se que existem 

correlações significativas de ator entre o CTF (do homem e da mulher) e todas as outras 

variáveis em análise, bem como correlações positivas significativas de parceiro entre o CTF 

do homem e a perceção de retirada que elas têm deles, e o CTF da mulher e a perceção de 

retirada que eles têm delas. A vinculação ansiosa do homem apresenta correlações de ator 

significativas com todas as ERC, sendo que a única com que se correlaciona negativamente 

é a perceção de RPP. A vinculação ansiosa da mulher correlaciona-se significativa e 

negativamente com a perceção que ela tem dele na RPP e positivamente com a retirada. Por 

outro lado, a vinculação evitante do homem correlaciona-se significativa e negativamente 

com a perceção que ele tem dela na RPP e positivamente na retirada. Relativamente à 

vinculação evitante da mulher, encontraram-se correlações de ator com todas as ERC 

(negativamente com a RPP e positivamente com o EC e a retirada), e uma correlação de 

parceiro com a perceção de ele tem dela como retirando-se do conflito. 

Tabela 1 aqui 

Relativamente às análises APIMeM, tendo em conta o procedimento descrito em 

cima, descrevem-se de seguida os resultados para cada um dos modelos.  

O modelo relativo ao efeito mediador da variável RPP (ver Figura 1) ajusta-se 

adequadamente aos dados (2
(1) = .22; p = .632; 2/df = .299; CFI = 1.00; RMSEA = .000). 

Encontraram-se os seguintes efeitos significativos (ver Tabela 2): a ansiedade e o evitamento 

do homem associam-se negativamente à forma como ele perceciona a companheira como 

resolvendo positivamente os problemas; a ansiedade da mulher associa-se negativamente à 

forma como ela perceciona o companheiro como resolvendo positivamente os problemas. A 
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forma como o homem perceciona a companheira como resolvendo positivamente os 

problemas associa-se negativamente ao seu CTF. O evitamento do homem associa-se 

positivamente ao seu CTF e o mesmo acontece no caso da mulher. Testando os efeitos 

indiretos, verificou-se que a RPP não atua como mediadora em nenhuma associação, ainda 

que a associação entre o evitamento da mulher e o seu CTF por via do homem e da mulher 

seja marginalmente significativa (B = .071; SE = .046; 95% CI = -.003 a .187; p = .056). 

Figura 1 aqui 

Tabela 2 aqui 

O modelo do efeito mediador da variável EC (ver Figura 2) ajusta-se adequadamente 

aos dados (2
(1) = 1.56; p = .210; 2/df = 1.569; CFI = .994; RMSEA = .066). Encontraram-

se os seguintes efeitos significativos (ver Tabela 3): a ansiedade do homem associa-se 

positivamente à forma como perceciona a companheira como envolvida no conflito; a forma 

como a mulher perceciona o companheiro como envolvido no conflito associa-se 

positivamente ao seu CTF; o evitamento do homem associa-se positivamente ao CTF dele; 

e o evitamento da mulher associa-se positivamente ao CTF dela. Testando os efeitos 

indiretos, verificou-se que o EC  não atua como mediador em nenhuma associação, ainda 

que a associação entre a ansiedade do homem e o seu CTF por via do EC do homem e da 

mulher seja marginalmente significativa. (B = .038; SE = .027; 95% CI =.000 a .111; p = 

.051) 

Figura 2 aqui 

Tabela 3 aqui 

O terceiro modelo, relativo ao efeito mediador da variável Retirada (ver Figura 3) 

também se ajusta de forma adequada aos dados (2
(1) = .40; p = .525; 2/df = .405; CFI = 

1.00; RMSEA = .000). Encontraram-se os seguintes efeitos significativos (ver Tabela 4): a 

ansiedade e o evitamento da mulher associam-se positivamente à perceção do companheiro 

como se retirando do conflito; a forma como a mulher perceciona o companheiro como se 

retirando do conflito associa-se positivamente ao CTF dele; a forma como o homem 

perceciona a parceira como se retirando do conflito associa-se positivamente ao CTF dela; 

o evitamento do homem associa-se positivamente ao CTF dele e o evitamento da mulher 

associa-se positivamente ao CTF dela; o evitamento do homem está também associado ao 

CTF dela. Testando os efeitos indiretos, verificou-se que a retirada atua como mediadora na 
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associação entre o evitamento da mulher e o CTF do homem por via da perceção de retirada 

que ele tem dela e que ela tem dele (B = .077; SE = .041; 95% CI = .014 a .182; p = .011), e 

como mediadora na associação entre o evitamento da mulher e o seu CTF por via da perceção 

de retirada que ele tem dela e ela dele (B = .064; SE = .037; 95% CI = .007 a .152; p = .028). 

Foram encontrados efeitos de mediação marginalmente significativos entre o evitamento do 

homem e o CTF da mulher por via da perceção de retirada que ele tem dela e ela dele (B = 

.045; SE = .031; 95% CI = .000 a .129; p = .053), e entre a ansiedade da mulher e o CTF do 

homem por via da perceção de retirada que ele tem dela e ela dele (B = .052; SE = .034; 95% 

CI = -.001 a .136; p = .055). 

Figura 3 aqui 

Tabela 4 aqui 

 

Discussão 

 De acordo com os objetivos traçados, os resultados encontrados suportam algumas 

hipóteses levantadas e sugerem evidências alternativas das inicialmente pensadas. De facto, 

verifica-se parcialmente a existência de uma ligação entre a vinculação e o CTF (H1): apenas 

quando ele ou ela são evitantes é que as dificuldades na gestão dos múltiplos papéis surgem 

(H1b). Ao contrário do esperado, a relação entre a vinculação ansiosa experienciada por 

ambos os membros do casal e as dificuldades acima referidas (H1a) não foi observada na 

presente amostra. Se, por um lado, valores de ansiedade altos são sinónimo de mais conflito 

e mais utilização de respostas destrutivas (Scheeren et al., 2014), por outro, os indivíduos 

ansiosos tendem a usar estratégias de hiperativação destinadas a promover o apoio e 

cuidados do parceiro (Sierau & Herzberg, 2012). Assim poderá fazer sentido pensar que esta 

procura de proximidade, por muito pouco eficaz que seja, se adequa e dá resposta às 

exigências na gestão do conflito das múltiplas tarefas. No que diz respeito à associação da 

vinculação do companheiro no CTF (efeitos de parceiro), um efeito particularmente 

interessante foi encontrado e que refuta parcialmente a H4b, quando a existência do efeito 

entre estas duas variáveis no sentido homem-mulher é negativa. Por outras palavras, quanto 

mais o homem evita a proximidade da relação, menos conflito a mulher experiencia. 

Provavelmente, quanto mais o homem procura o distanciamento da relação amorosa, menos 

experiencia CTF (independentemente do sentido deste) pois evita e não permite que os 

problemas que se fazem sentir numa das dimensões interfira na outra (Hazan & Shaver, 

1990). Por este motivo, a mulher acabará por não percecionar esta questão na vida do 
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companheiro, pelo que ela poderá não sentir tanto conflito (neste caso, família-trabalho). Por 

outro lado, quanto mais evitante o indivíduo for, menos solicitações do ponto de vista 

emocional colocará à relação conjugal, permitindo assim um maior investimento laboral da 

mulher, que poderá ver o conflito trabalho-família diminuído. 

 Quanto ao efeito da vinculação nas várias ERC, confirmou-se que a ansiedade das 

mulheres faz com que elas percecionem mais o companheiro como se retirando do conflito 

(H2a), uma vez que os indivíduos ansiosos têm tendência a considerar que o companheiro 

não está disponível e é irresponsivo (Mallinckrodt, 2000). No entanto, também se verificou 

que a ansiedade dos homens tem um efeito na perceção que eles têm da companheira como 

envolvida no conflito. Uma questão que consideramos importante referir é que o EC está 

associado a uma ERC considerada negativa. Ainda assim, esta estratégia poderá ser 

sinónimo de resolução do conflito, mesmo que não da forma mais adequada e construtiva. 

Assim sendo, podemos levantar a hipótese de que a ansiedade e respetiva procura de 

proximidade e estratégias para promover o envolvimento, apoio e cuidados do parceiro 

resultam e que o companheiro poderá dar resposta conforme solicitado, envolvendo-se na 

resolução dos problemas. Outro resultado não esperado mas que é corroborado com a teoria 

é o efeito entre a vinculação evitante da mulher e a sua perceção de retirada do companheiro. 

Ora, uma vez que os indivíduos evitantes possuem um modelo negativo dos outros, 

facilmente poderemos explicar o facto de este que estes resultados demonstram que as 

mulheres evitantes confirmam as suas expectativas em relação ao comportamento do 

companheiro, avaliando-o como utilizador de estratégias de fuga ao conflito conjugal. 

Relativamente à RPP, confirmou-se que, quanto mais ansiosos ou evitantes eles são, menos 

percecionam as companheiras como utilizadoras de estratégias construtivas e, quanto mais 

ansiosas ou evitantes elas são, menos percecionam os companheiros como utilizadores 

dessas mesmas estratégias (H2c; H2d).  

 No que respeita aos efeitos entre as ERC e o CTF, verificou-se que a perceção que 

os homens têm de que as companheiras se envolvem no conflito influência a capacidade de 

eles darem resposta à gestão dos múltiplos papéis (H3). Ora, se o EC se caracteriza pelo 

ataque, pela acusação, pela hostilidade (Judge et al., 2006), mais discussões no sistema 

conjugal se podem esperar, pelo que o conflito (família-trabalho, neste caso) poderá fazer-

se sentir. A perceção de retirada ocupa um papel de destaque, visto que foram encontrados 

efeitos de parceiro no CTF, tanto para eles como para elas (H6b). Estes resultados poderão 

demonstrar que quanto mais o indivíduo percebe o companheiro/a como retirando-se do 

conflito, mais dificuldade sente em dar resposta às tarefas domésticas, em cuidar dos filhos 
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e por isso mais dificuldade terá em gerir os vários papéis associados à vida familiar. Por 

outro lado, a perceção de falta de disponibilidade do outro poderá estar associada a uma 

lacuna na comunicação do casal, pelo que o companheiro/a romântico não é encarado como 

fonte de suporte para ultrapassar os possíveis conflitos vivenciados no local de trabalho. 

Podemos ainda concluir que a RPP do casal é uma condição para a diminuição do CTF, uma 

vez que os homens que percecionam as companheiras como resolvendo positivamente os 

problemas não experienciam conflito na gestão dos papéis a desempenhar. 

 Finalmente, as mediações encontradas demonstram que o evitamento da mulher tem 

um efeito no seu CTF e no do companheiro através das perceções de retirada que cada um 

tem do outro. Ou seja, quanto mais evitante ela é, mais perceciona o companheiro como 

retirando-se do conflito e mais ele a perceciona a ela como retirando-se do conflito, e assim, 

mais CTF ela experiencia e também mais CTF ele experiencia. Em termos práticos, no dia-

a-dia, o evitamento da mulher e, por consequência o seu distanciamento, poderão fazer com 

que ele a ache indisponível para resolver os conflitos e, por isso, ambos irão sentir mais CTF 

devido aos desentendimentos não resolvidos. Por outro lado, o evitamento da mulher, e por 

consequência o modelo negativo que tem do companheiro, poderão fazer com que ela o ache 

indisponível para resolver os conflitos e, por isso, ambos sentirão mais CTF. 

 Apesar dos resultados encontrados contribuírem para um avanço na compreensão 

conceptual e empírica do tema em investigação, algumas limitações devem ser tidas em 

conta. Antes de mais, as características da amostra limitam a generalização dos resultados a 

outros grupos, nomeadamente casais homossexuais, casais sem filhos ou casais com crianças 

mais velhas. O tamanho da amostra também não permitiu a testagem das hipóteses e a 

construção de um só modelo de análise que contemplasse simultaneamente as três variáveis 

mediadoras. Das medidas utilizados, apenas recorremos a instrumentos de autorrelato, o que 

pode condicionar as respostas devido à desejabilidade social.  

 Ainda assim, consideramos que esta investigação é uma mais-valia para a 

compreensão do tema, uma vez que alarga literatura conhecida pré-existente e acrescenta 

conhecimento. Esta investigação pôde ainda atender às nuances existentes no casal uma vez 

que a unidade de análise foi o sistema conjugal – a díade – o que poderá ser encarado como 

um fator preponderante para o melhor entendimento das implicações que a vinculação no 

casal e noutras dimensões da vida, como o trabalho. Sugere-se que, para investigações 

futuras sejam avaliadas as estratégias de resolução dos conflitos na primeira pessoa, de modo 

a que seja encontrada uma perspetiva mais realista da influência destas estratégias. Mais 
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ainda se sugere que seja inserida a perspetiva do enriquecimento trabalho-família de modo 

a compreender o papel positivo que estas dimensões terão uma na outra. 
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Tabela 1. Correlações de Pearson entre vinculação, conflito e estratégias de resolução de conflitos, diferenças de Teste-T e tamanhos de efeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: H = homens; M = mulheres. Correlações diádicas aparecem entre parêntesis e a negrito as correlações significativas em variáveis similares. Em itálico aparecem as que 

representam as duas condições anteriores. 

* p < .05. ** p < .01. 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Conflito (H) 1            

2. Conflito (M) (,138) 1           

3. Vinculação Ansiosa (H) ,277** ,088 1          

4. Vinculação Ansiosa (M) ,119 ,176* (,329**) 1         

5. Vinculação Evitante (H) ,276** -,009 ,232** ,263** 1        

6. Vinculação Evitante (M) ,160 ,260** ,192* ,278** (,396**) 1       

7. Resolução Positiva dos Problemas (H) -,270** -,116 -,227** -,072 -,254** -,126 1      

8. Resolução Positiva dos Problemas (M) -,129 -,271** -,059 -,253** -,100 -,422** (,063) 1     

9. Envolvimento no Conflito (H) ,228** ,136 ,257** ,082 ,150 ,071 -,529** -,074 1    

10. Envolvimento no Conflito (M) ,054 ,282** ,039 ,136 ,006 ,174* -,166 -,288** (,211*) 1   

11. Retirada. (H) ,236** ,252** ,218* ,101 ,261** ,237** -,544** -,033 ,416** ,245** 1  

12. Retirada. (M) ,268** ,196* ,055 ,272** ,148 ,268** -,088 -,537** ,283** ,280** (,014) 1 

Média 2,42 2,29 3,03 2,45 1,84 1,71 3,43 3,48 2,24 2,04 2,17 2,29 

DP 0,608 0,683 1,781 1,591 0,770 0,839 0,648 0,727 ,76 ,692 ,683 ,788 

t 1,679 3,343** 1,574 -,513 2,524** -1,229 

d ,147 ,293 ,137 -,044 ,221 -,108 
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Tabela 2. Coeficientes significativos para o modelo com Resolução Positiva dos Problemas 

como mediador 

Efeito B SE  p 

Vinculação Ansiosa (H)  Resolução Positiva dos Problemas (H) -.084 .040 -.190 .034 

Vinculação Ansiosa (M)  Resolução Positiva dos Problemas (M) -.221 .095 -.217 .020 

Vinculação Evitante (H)  Resolução Positiva dos Problemas (H) -.097 .046 -.181 .035 

Vinculação Evitante (M)  Resolução Positiva dos Problemas (M) -.430 .089 -.423 <.001 

Resolução Positiva dos Problemas (H)  Conflito (H) -.143 .066 -.185 .031 

Vinculação Evitante (H)  Conflito (H) .151 .074 .191 .040 

Vinculação Evitante (M)  Conflito (M) .172 .081 .212 .033 

 

 

 

Tabela 3. Coeficientes significativos para o modelo com Envolvimento no Conflito como 

mediador 

Efeito B SE  p 

Vinculação Ansiosa (H)  Envolvimento no Conflito (H) .103 .039 .242 .008 

Envolvimento no Conflito (M)  Conflito (M) .204 .084 .207 .015 

Vinculação Evitante (H)  Conflito (H) .163 .073 .206 .026 

Vinculação Evitante (M)  Conflito (M) .200 .074 .246 .007 
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Tabela 4. Coeficientes significativos para o modelo com Retirada como mediador 

Efeito B SE  p 

Vinculação Ansiosa (M)  Retirada (M) .114 .045 
.162 

.011 

Vinculação Evitamento (M)  Retirada (M) .196 .086 
.208 

.024 

Retirada (H)  Conflito (M) .241 .085 
.241 

.005 

Retirada (M)  Conflito (H) .196 .065 
.254 

.003 

Vinculação Evitante (H)  Conflito (H) .148 .071 
.188 

.037 

Vinculação Evitante (M)  Conflito (M) .178 .075 
.219 

.018 

Vinculação Evitante (H)  Conflito (M) -.183 .081 
-.206 

.023 
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Figura 1. APIMeM das relações entre Vinculação Ansiosa, Resolução Positiva dos Problemas e Conflito  
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Figura 2. APIMeM das relações entre Vinculação Ansiosa, Envolvimento no Conflito e Conflito 
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Figura 3. APIMeM das relações entre Vinculação Ansiosa, Retirada e Conflito 
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Nota Figuras 1, 2 e 3: H = homem; M = mulher. Efeitos significativos aparecem a preto, efeitos não significativos aparecem a cinzento e 

mediações aparecem a negrito. 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05 

 


