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Resumo 

 

 A presente investigação visa contribuir para a compreensão mais aprofundada da 

complexidade do sistema de prestação de cuidados e subsequente ligação ao sistema de 

vinculação. Articulando a Teoria da Vinculação e a Teoria da Autodeterminação, esta 

investigação parte da avaliação das motivações parentais, enquanto componentes 

explicativas dos diferentes tipos de comportamentos de prestação de cuidados parentais 

a crianças em idade escolar. Para o efeito, através de uma amostra de 128 progenitores, 

foi adaptada a versão portuguesa da Escala de Motivação dos Pais para se Envolverem 

nos Cuidados aos Filhos (EMPECF), destinada originalmente apenas a pais (sexo 

masculino) de crianças em idade pré-escolar. Na análise fatorial da escala, em 

consonância com a versão original, emergiram quatro fatores, correspondentes aos tipos 

de motivação externa, introjetada, identificada e intrínseca. A EMPECF apresenta boas 

qualidades psicométricas, tornando adequada a sua aplicação na população portuguesa, 

em ambos os progenitores.  

 Os resultados da EMPECF representam um contributo pertinente para a 

literatura respeitante às diferenças de género na prestação de cuidados às crianças, ao 

permitir caracterizar os tipos de motivações subjacentes: predominantemente intrínsecas 

em ambos os géneros, embora se encontre uma média mais elevada das motivações 

externas no masculino e das intrínsecas no feminino. 

 A associação das motivações parentais, presumivelmente traduzidas em 

diferentes tipos de comportamentos, às representações de vinculação da criança 

implicou, com o intuito de avaliar estas últimas, a aplicação da Attachment Doll Story 

Completion Task (ASCT), numa amostra de 64 crianças, entre os 6 e os 10 anos. O 

estudo das correlações da EMPECF com a ASCT revelou que a prestação de cuidados, 

quando pautada por um sentido de imposição externa, potencia padrões de vinculação 

inseguros, particularmente o padrão evitante, ao passo que a obtenção de prazer na 

prestação de cuidados, além de promover um padrão de vinculação seguro, coíbe os 

padrões de vinculação inseguros. Estes efeitos parecem, por sua vez, ser modificados 

(moderados) pelo tempo que cada progenitor passa em contacto com a criança. 

 

 

Palavras-Chave: Vinculação, Teoria da Autodeterminação, Prestação de Cuidados, 

Escala de Avaliação das Motivações Parentais para Prestar Cuidados. 



 

Abstract 

 The current study sought to contribute to a deeper understanding of the 

complexity of the caregiving system and its relationship to the attachment system. 

Articulating Attachment Theory and Self-Determination Theory, this research started 

from an assessment of parental motivations, as components explaining the different 

kinds of parental caregiving behaviors directed to school-aged children. For this 

purpose, with the help of a sample of 128 parents, a Portuguese version of the Parental 

Motivation for Involvement in Caring for Children Scale (EMPECF), originally 

targeting only fathers of pre-school children, was adapted. From the factor analysis of 

the scale, four factors emerged, in agreement with the original version, corresponding to 

the external, introjected, identified, and intrinsic types of motivation. The EMPECF 

shows adequate psychometric qualities, making it adequate for administration in the 

Portuguese population, to parents of both genders. 

 The results of the EMPECF represent a relevant contribution to the literature on 

gender differences in child caregiving, by characterizing the underlying motivations: 

predominantly intrinsic in both genders, although a higher average for external 

motivation was found among fathers, and a higher average for intrinsic motivation 

among mothers. 

 The association of parental motivations, presumably resulting in different types 

of caregiving, to attachment representations in the children involved, for the assessment 

of the latter, the administration of the Attachment Doll Story Completion Task (ASCT), 

to a sample of 64 children between 6 and 10 years of age. The study of correlations of 

the EMPECF with the ASCT has revealed that child caregiving, when influenced by a 

sense of external imposition, potentiates patterns of insecure attachment, particularly the 

avoidant pattern, while derivation of pleasure from caregiving, in addition to promoting 

a secure attachment pattern, inhibits insecure attachment patterns. These effects seem, in 

addition, to be modified (moderated) by the amount of time each parent spends in 

contact with the child. 

 

Keywords: Attachment, Self-Determination Theory, Caregiving, Parental Motivation 

for Involvement in Caring for Children Scale. 
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Introdução 

 A Teoria da Vinculação constitui-se como um campo conceptualmente amplo, 

que contempla o papel da criança e do prestador de cuidados, privilegiadamente a mãe, 

no estabelecimento do laço de vinculação. Embora o sistema de vinculação da criança, 

destinado a assegurar a proximidade da figura de vinculação, e o sistema de prestação 

de cuidados dessa figura tenham sido preconizados como complementares, a elevada 

abrangência de cada sistema conduziu à sua disjunção empírica. Adicionalmente, 

assistiu-se ao favoritismo na edificação do corpus teórico e empírico respeitante ao 

sistema de vinculação, ainda que pontualmente se efetuassem algumas conexões com o 

sistema de prestação de cuidados. Contudo, a separação potenciada pelo balizamento 

conceptual não se estendeu ao que implicitamente foram considerados fatores comuns; 

entre eles, e de especial interesse no presente estudo, a motivação. Concretamente, 

partiu-se do pressuposto que a prestação de cuidados por parte da figura de vinculação 

sustentar-se-ia num tipo de motivação inata, idêntica à da criança para procurar 

proximidade.  

Na última década, Bell e Richard (2000) alertaram a comunidade de 

investigadores para a escassez teórico-empírica relativa ao papel da motivação nos 

comportamentos parentais de prestação de cuidados. É, portanto, partindo do interesse 

nesta temática, e das possíveis implicações no tipo de relação de vinculação 

estabelecida com a criança, que a presente investigação se enquadra.  

Além da criação de condições básicas à avaliação das motivações parentais 

inerentes à prestação de cuidados a crianças em idade escolar, alcançadas através da 

adaptação de um instrumento para o efeito, recorreu-se à aplicação de uma técnica 

semiprojetiva, avaliativa da vinculação. A conjugação dos dados extraídos destes 

instrumentos permitirá compreender o papel das motivações parentais na prestação de 

cuidados, e a consequente ligação ao padrão de vinculação da criança. 

 

No que concerne à organização dos conteúdos, o presente trabalho divide-se em 

duas partes. A parte I, dedicada ao enquadramento teórico, abarca o primeiro capítulo, 

dedicado ao enquadramento teórico, no qual se abordam os conceitos basilares 

respeitantes à Teoria da Vinculação. O segundo capítulo foca a Teoria da 

Autodeterminação. 
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A parte II - estudo empírico - subdivide-se em 4 capítulos. O terceiro capítulo 

explicita os objetivos do estudo empírico e respetiva metodologia. Já o capítulo quatro 

refere-se à apresentação dos resultados obtidos, salientando o tratamento e análise dos 

mesmos, ao passo que a sua discussão é efetuada no capítulo cinco. Por último, no 

capítulo seis procede-se à síntese das principais conclusões extraídas do presente estudo, 

enfatizando a sua aplicabilidade prática e teórica, e definindo-se ainda diretrizes para 

estudos futuros. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

 
 

Capítulo 1 - Teoria da Vinculação  

 

 1.1. A vinculação: Características gerais  

 

A universalidade de aplicação do conceito de vinculação às relações humanas 

estabelecidas precocemente, assim como a sua continuidade ao longo do 

desenvolvimento e abrangência de diversas áreas da vida do indivíduo, conferem-lhe 

um estatuto fundamental na compreensão do funcionamento humano. 

 Descontente com a preconização por parte das teorias dominantes na época - 

teoria psicanalítica e teoria da aprendizagem social - do processo de alimentação 

enquanto condição sine qua non ao estabelecimento da relação entre o bebé e a mãe, 

John Bowlby recorreu a diferentes áreas do conhecimento (Bowlby, 1958; Bretherton, 

1992; Cassidy, 1999). Alicerçando-se na psicologia do desenvolvimento, na etologia, na 

biologia evolutiva, na ciência cognitiva e na teoria de sistemas de controlo (Bretherton, 

1992; Cassidy, 1999; Pietromonaco & Barrett, 2000), Bowlby (1969/1982) edificou os 

conceitos basilares da Teoria da Vinculação.  

 A componente etológica da Teoria da Vinculação expressa-se na proposição de 

os mecanismos subjacentes ao elo entre a criança e a figura de vinculação, 

habitualmente os progenitores, resultarem da pressão evolutiva (Bowlby, 

1958/1969/1982; van IJzendoorn, Goldberg, Kroonenberg & Frenkel, 1992). Por outras 

palavras, de acordo com a teoria, a criança dispõe de um sistema de vinculação, 

promotor da proximidade relativamente à figura de vinculação principal ou outras 

figuras secundárias, complementar/recíproco ao sistema de prestação de cuidados dessa 

figura (George & Solomon, 1996), que assegura a proteção da criança. A articulação 

inter-sistemas comportamentais visaria o aumento da probabilidade de a criança, 

inexperiente e vulnerável, sobreviver (Ainsworth, 1989; Bretherton, 1990/1992). A 

vinculação estaria portanto intimamente ligada à relação de proximidade-proteção entre 

a criança e a figura de vinculação, não derivando do sistema de alimentação, como 

inicialmente concebido (Bowlby, 1958).  

No sistema comportamental de vinculação encontram-se compreendidos e 

organizados diversos comportamentos de vinculação, contemplados por Bowlby 
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(1959/1969) como tendo uma base biológica por serem característicos da espécie. 

Inicialmente o autor apontou um conjunto restrito de comportamentos, como a sucção, o 

agarrar e gatinhar, o choro, o sorriso e a vocalização; contudo, o atual reconhecimento 

do leque de possibilidades comportamentais ao nível deste sistema, assim como do facto 

de a sua escolha depender do contexto específico, colocou o foco na sua “equivalência 

funcional” no alcance do objetivo - conservar a proximidade das figuras significativas 

(Sroufe & Waters, 1977).  

Ao subsistema comportamental, enquanto conjunto organizado de possíveis 

ações, antepõe-se o subsistema sensorial (Zimmermann, 1999), responsável pela leitura 

das condições internas e externas ao organismo. As condições internas dizem respeito às 

condições da própria criança (e.g, situação de dor, fome), ao passo que as condições 

externas se subdividem nas respeitantes ao ambiente (presença de estímulos 

ameaçadores, como a presença de um estranho) e nas respeitantes à figura de 

vinculação, sobretudo em relação à sua localização e comportamento (Cassidy, 1999). 

Contrariamente à conceptualização inicial de Bowlby, de que a leitura das condições 

internas e externas por parte criança conduziria à imediata ativação (pressupõe um 

sistema on-off) do sistema comportamental de vinculação, e por conseguinte à procura 

de proximidade com a figura de vinculação, atualmente o presente sistema é concebido 

num continuum, composto por diversos graus de ativação, intimamente dependentes da 

avaliação subjetiva da situação por parte da criança, de acordo com a experiência 

passada, familiaridade com a situação, entre outros (Sroufe e Waters, 1977). Este 

sistema cumpre ainda funções de monitorização da disponibilidade física e psicológica 

da figura de vinculação (Main, Kaplan & Cassidy, 1985), podendo ser ativado na 

ausência de qualquer estímulo ameaçador.  

Embora primitivamente os comportamentos constituintes do sistema 

comportamental de vinculação se organizem de forma relativamente independente e se 

dirijam indiscriminadamente a qualquer prestador de cuidados, gradualmente o 

reportório comportamental de busca de proximidade alarga-se e organiza-se (articulação 

dos comportamentos em prol do objetivo), passando a dirigir-se a uma figura principal 

(Schaffer & Emerson, 1964 cit. por Bretherton, 1992) que interage com a criança e é 

percecionada como capaz de satisfazer as suas necessidade de proximidade e de 

proteção (Cassidy, 1999). A maior organização comportamental, aliada à evolução 

cognitiva e das aquisições motoras, traduz-se na flexibilidade e eficiência com que a 

criança aplica a diversidade de comportamentos de vinculação para atingir um mesmo 
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objetivo, de acordo com as circunstâncias. Para explicar esta competência 

evidentemente adaptativa, Bowlby (1958) aplicou a terminologia “goal corrected”. 

A coexistência e interdependência do sistema comportamental de vinculação e o 

sistema comportamental de prestação de cuidados envolvem a busca de equilíbrio por 

parte da criança e da figura de vinculação, para que um nível adequado de proximidade 

seja estabelecido (Cassidy, 2000). O “equilíbrio dinâmico” (Bowlby 1969/1982) entre a 

função protetora da figura de vinculação e simultaneamente a sua abertura à exploração 

do meio por parte da criança, obriga à apresentação dos conceitos de base segura ou 

refúgio seguro, enquanto aspetos fundamentais na compreensão da Teoria de 

Vinculação. De acordo com Bowlby e Ainsworth, as crianças encontram-se 

biologicamente predispostas para utilizarem a figura de vinculação como uma base 

segura para explorarem o ambiente, pressupondo-se que nesta fase existirá uma 

monitorização da relação por parte da mãe, permitindo que a criança se sinta livre para 

explorar (Main, 1973 cit. por Cassidy, 2000), ao passo que numa situação de perigo a 

figura de vinculação funcionará como um refúgio seguro para o qual a criança retorna, 

em busca de proteção e conforto (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Bowlby, 

1969; Weinfield, Sroufe, Egeland & Carlson, 2008).  

As ações específicas selecionadas e adotadas pela criança na interação com a 

figura de vinculação, tanto em situações de exploração quanto em situações de perigo, 

devem ser entendidas à luz do que Bowlby designou por “Modelos Internos 

Dinâmicos”.  

 

1.2. Modelos Internos Dinâmicos 

 

 O tópico dos modelos internos dinâmicos foi introduzido por Bowlby em 1969, 

no primeiro volume da trilogia da vinculação (Zimmermann, 1999), enquanto 

componente integral do sistema comportamental de vinculação (Main, et al., 1985). 

Revelando as raízes desenvolvimentistas e cognitivistas da teoria, o autor apontou a 

essencialidade das experiências precoces entre a criança e a figura de vinculação na 

internalização dos modelos internos dinâmicos (Crawford & Benoit, 2009). A partir da 

repetição das experiências de vinculação precoces, a criança torna-se capaz de antecipar 

a resposta da figura de vinculação aos seus sinais (Weinfield et al., 2008), o que se 

reflete nas expetativas de proteção e conforto em situações stressoras (Crawford & 

Benoit, 2009).  
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 Inicialmente, a construção dos modelos internos dinâmicos baseia-se 

exclusivamente na informação sobre a relação de vinculação (George & Solomon, 

1989). Contudo, perto do último quarto do primeiro ano de vida, aquando da aquisição 

da noção de permanência do objeto (Piaget, 1954 cit. por Bretherton, 1990), Bowlby 

pressupõe a ocorrência da tradução dos padrões transacionais interpessoais em modelos 

do self, do outro e do mundo. A edificação dos diferentes modelos a partir dos padrões 

de interação social aponta para a sua complementaridade. Em termos práticos, uma 

criança cujas necessidades de proteção são satisfeitas pela figura de vinculação, a par do 

encorajamento e respeito pela capacidade de explorar o meio, desenvolverá 

simultaneamente um modelo do self enquanto competente e amado, e um modelo do 

outro ligado à confiança e capacidade de amar. O modelo do outro reflete, assim, a 

história de respostas por parte da figura de vinculação às ações da criança, ao invés de 

uma representação objetiva da mesma (Main et al., 1985). 

 A função orientadora dos modelos internos dinâmicos, tanto do comportamento 

do próprio (como deverá agir), quanto do comportamento dos outros (antecipação de 

como poderão reagir), embora baseada nas relações precoces de vinculação, alastra-se 

ao estabelecimento de novas relações (Solomon & George, 1996; Hinnen, Sanderman & 

Sprangers, 2009). No entanto, não existe uma perpetuação dos mesmos, isto é, ainda 

que se reconheça o valor das experiências precoces, a componente dinâmica dos 

modelos enfatiza a influência das circunstâncias atuais (Thompson, 2000). De facto, 

como apontado por Bowlby (1980), trata-se de uma estrutura que, uma vez organizada, 

se torna tendencialmente estável, dada a menor acessibilidade do indivíduo aos padrões 

da interação à medida que se automatizam e a reciprocidade de expetativas, mas capaz 

de acomodar novas experiências (George e Solomon, 1989). Esta articulação entre a 

experiência precoce e as circunstâncias atuais, a par da acuidade das predições 

efetuadas, serve a efetiva adaptação do indivíduo (Zimmermann, 1999). 

 Main e colaboradores (1985) aludiram para a inevitabilidade de existirem 

mudanças concretas nas experiências de vinculação para que na infância se alterem os 

modelos dinâmicos internos da relação; ao passo que, na adolescência, a mestria do 

pensamento formal, em termos da aquisição de novas operações que possibilitam a 

reflexão acerca dos próprios pensamentos, criam a oportunidade de o indivíduo se 

percecionar no sistema relacional, analisá-lo e reformular as conclusões extraídas 

anteriormente.  
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 A unicidade da interação diádica criança-figura de vinculação pressupõe a 

construção de modelos internos dinâmicos específicos à relação, ou seja, representações 

particulares a cada caso. As diferenças inter-individuais ao nível dos modelos 

estabelecidos podem ser concretamente observáveis através do comportamento da 

criança, uma vez que se refletem na ligação entre o input (e.g. sentir-se ameaçado) e a 

regulação do comportamento, de acordo com a história de interação prévia. Contudo, a 

observação da interação entre a criança e a figura de vinculação coloca o risco de 

interpretar a reação imediata da criança ao estímulo como manifestação do modelo 

subjacente. Deste modo, e reimprimindo o exemplo apontado por Main e colaboradores 

(1985), tal como no teste piagetiano de permanência do objeto, em que se verifica a 

correlação direta entre o conhecimento do objeto e a mudança de comportamento da 

criança na sua ausência, a aquisição e forma do modelo interno dinâmico do outro/da 

relação se expressará. Precisamente com base nesta premissa, Ainsworth e 

colaboradores (1978) concretizaram empiricamente os postulados de Bowlby. 

 

 1.3. Padrões/Estilos de Vinculação 

 

 A Situação Estranha corresponde ao procedimento desenvolvido e validado por 

Ainsworth e colaboradores (1978) para avaliar a relação de vinculação entre a criança e 

a figura de vinculação, contemplando os comportamentos visíveis enquanto reflexo dos 

modelos internos dinâmicos da criança sobre essa relação (Lewis, Feiring & Rosenthal, 

2000). A designação escolhida para este procedimento laboratorial de observação 

prende-se com o grau moderado de stress da experiência, ligado aos elementos 

“estranhos” presentes, nomeadamente: um contexto desconhecido, um adulto 

desconhecido que interage com a criança, e duas breves separações da figura de 

vinculação (Weinfield et al., 2008). O aumento progressivo do stress ao ativar o sistema 

comportamental de vinculação da criança possibilita a observação e classificação das 

estratégias - padrões de vinculação - utilizadas por esta para lidar com a situação 

(Crawford & Benoit, 2009). Revela ainda a capacidade da criança equilibrar a 

necessidade de proteção por parte da figura de vinculação com a exploração de um novo 

ambiente (Weinfield et al., 2008). 

As principais diferenças inter-individuais na qualidade da relação de vinculação, 

organizadas em padrões de vinculação, emergem na resposta da criança ao momento de 

reunião (Main et al., 1985). Algumas crianças aproximavam-se rapidamente da figura 
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de vinculação, procuravam contacto e interação e mantinham-no enquanto necessário, 

retirando conforto dessa interação e regressando gradualmente para a exploração dos 

brinquedos (Ainsworth et al., 1978; Bretherton, 1990; Main et al., 1985; Weinfield et 

al., 2008); este grupo foi classificado como “seguro” na sua vinculação (correspondente 

ao grupo B na classificação de Ainsworth). Uma segunda categoria - vinculação 

insegura - foi identificada subdividindo-se nas classificações de evitante e de ansioso 

ambivalente/preocupado. As crianças designadas por evitantes (correspondente ao 

grupo A na classificação de Ainsworth) ignoravam e evitavam ativamente a figura de 

vinculação, podendo virar-se de costas, movimentar-se no sentido oposto à localização 

da figura de vinculação ou recusar-se a interagir se postas no colo; a reduzida partilha 

afetiva (e.g., sorrir ou mostrar o brinquedo) caracteriza também este grupo. Por sua vez, 

as crianças abrangidas pela classificação ansioso-ambivalente/preocupado 

(correspondente ao grupo C na classificação de Ainsworth) caracterizam-se pela procura 

de contacto com a figura de vinculação e a inquietação quando esse contacto é obtido, 

manifestando ainda zanga; estas crianças não utilizam a figura de vinculação como base 

segura na exploração do meio.   

 Cumpre, entretanto, salientar que a abrangência dos termos “seguro” e 

“inseguro” ultrapassa a simples descrição dos comportamentos manifestados pela 

criança na relação de vinculação. Na verdade, estendem-se aos modelos internos 

dinâmicos subsequentes à aparente perceção da criança acerca da disponibilidade da 

figura de vinculação para proporcionar proteção ou conforto se necessário, assim como 

à organização das respostas da criança de acordo com essas perceções (Weinfield et al., 

2008). Assim, as crianças ditas seguras desenvolvem modelos internos dinâmicos de 

uma certa disponibilidade da figura de vinculação (permite o acesso quando a criança 

procura proximidade), ao passo que as crianças designadas por inseguras constroem 

modelos de constante rejeição por parte da figura de vinculação, no caso das crianças 

evitantes, ou de imprevisibilidade na permissão do acesso a esta figura, respeitante à 

classificação ansioso-ambivalente (Main et al., 1985; Cassidy & Berlin, 1994). 

 Resultante da acumulação sistemática de evidências (acima de 200 casos de 

várias amostras), através de estudos como o conduzido por Main e Weston (1981) que 

apontavam que 12,5% das crianças não se enquadravam na classificação proposta por 

Ainsworth, sendo forçosamente classificadas como seguras, emergiu a classificação 

“desorganizado” (constituinte da vinculação insegura; Main & Solomon, 1990; van 
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IJzendoorn, Schuengel & Bakermans–Kranenburg, 1999). Em amostras ditas de alto 

risco, a presente classificação era ainda mais evidente, entendia 40 a 80% dos casos.  

Comportamentos reveladores de conflito interno, contraditórios, estereotipados 

ou desconexos, tais como “congelar” (freezing), temer a figura de vinculação, procurar 

seguir o estranho ao invés da figura de vinculação, entre outros, caracterizam as 

crianças que obtiveram a classificação de desorganizado, com base na Situação Estranha 

(Crawford & Benoit, 2009). Contrariamente aos três estilos de vinculação anteriormente 

abordados, considerados organizados por disporem de uma estratégia coerente e 

adaptativa para que as necessidades de vinculação sejam satisfeitas, o estilo de 

vinculação desorganizado é assim designado exatamente por carecer de uma estratégia 

organizada e coerente de regulação emocional (Crawford & Benoit, 2009; van 

IJzendoorn, et al., 1992; van IJzendoorn et al., 1999). O aprofundamento deste ponto é 

essencial à sua compreensão. Principiando pelo estilo evitante, sugere-se que as 

experiências de rejeição ou desprezo das emoções da criança por parte da figura de 

vinculação conduzem à resposta adaptativa de minimização da expressão das emoções 

negativas na sua presença. Por oposição, as crianças que possuem uma vinculação 

ansiosa-ambivalente lidam com a imprevisibilidade da resposta da figura de vinculação 

através da maximização da expressão das emoções negativas e a manifestação dos 

comportamentos de vinculação, visando a garantia de obtenção de atenção por parte da 

mesma. A disponibilidade e suporte demonstrados pela figura de vinculação das 

crianças ditas seguras permitem o recurso a uma estratégia aberta e flexível, de 

expressão das dimensões positivas e negativas. Deste modo, as estratégias aplicadas 

pelos estilos de vinculação organizados asseguram a máxima proximidade ao prestador 

de cuidados em momentos de angústia (Crawford & Benoit, 2009). Segundo Main e 

Hesse (1990, cit. por van IJzendoorn et al., 1999), a desorganização surge portanto 

quando perante uma situação stressora a criança necessita de suporte da figura de 

vinculação que também corresponde a uma fonte de ameaça e medo; a criança enfrenta 

impulsos contraditórios entre procurar proximidade e fugir da figura de vinculação, o 

que se traduz na desorganização da estratégia adotada.  

 Ressalva-se que a nomenclatura utilizada relativamente aos estilos de vinculação 

pressupõe menor linearidade na leitura do que aqui aplicada. A possibilidade de 

existirem modelos internos dinâmicos distintos para as diferentes figuras de vinculação 

(Bretherton, 1990; Fonseca, Nazaré & Canavarro, 2013; Hazen, McFarland, Jacobvitz, 

& Boyd-Soisson, 2010), potencialmente modificáveis ao longo do tempo, traduzidos na 
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diferença estatística entre as classificações obtidas pela criança na Situação Estranha 

com cada progenitor, aponta a essencialidade de se designar a vinculação como “segura 

com a mãe” ou “ambivalente com o pai”, num determinado período de tempo (Main & 

Weston, 1981). 

 Embora a Situação Estranha corresponda ao primeiro estudo empírico focado no 

constructo de vinculação, o elevado interesse criado em seu redor conduziu à validação 

de um leque de instrumentos focados nesta temática. 

 

 

 1.4. Avaliação da Vinculação 

 

Inicialmente, as medidas concebidas para avaliar a vinculação centraram-se na 

infância e na idade adulta, com recurso à observação ou à linguagem e representações, 

respetivamente. Deste modo, a idade escolar corresponde à faixa etária menos estudada 

e, por conseguinte, que mais carece de instrumentos de medida (Target, Fonagy & 

Shmueli-Goetz, 2003), o que em parte se explica pela reduzida robustez das medidas 

desenvolvidas (Kerns, Schlegelmilch, Morgan & Abraham, 2005). Embora nas últimas 

décadas se tenha verificado um aumento substancial do leque de metodologias 

disponíveis, o estudo da vinculação na idade escolar permanece catalogado como “um 

grande desafio” (Shmueli- Goetz, Target, Fonagy & Datta, 2008, p. 940). 

Por se tratar de uma faixa etária em que se verifica a evolução cognitiva da 

criança, como por exemplo ao nível da linguagem, as metodologias desenvolvidas 

abarcam as técnicas de observação de episódios de separação e reencontro (foco nos 

padrões de vinculação), mas transpõem-nas através da suposição de que as 

representação mentais inferidas refletem a organização da vinculação (Shmueli- Goetz 

et al., 2008). Começando pelas técnicas de observação, à semelhança da 

supramencionada Situação Estranha, Main e Cassidy (1988) desenvolveram, para 

crianças em idade escolar, um procedimento de observação de episódios de 3 a 5 

minutos, seguidos de uma hora de separação e nova reunião. 

Visando a avaliação das representações mentais da vinculação, fundamentadas 

na pressuposição de que o conjunto de expetativas da criança relativamente à figura de 

vinculação é capturado na resposta projetiva a um desenho ou história ligados à 

temática, diversos investigadores desenvolveram medidas semi-projetivas concretizadas 

no formato de desenhos, fotos de família (Main et al., 1985), e tarefas de 
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completamento de histórias (Bretherton, Ridgeway & Cassidy, 1990; Granot & 

Mayseless, 2001). Focando a tarefa de completamento de histórias por se encontrar 

adaptada para a população portuguesa, o instrumento original, desenvolvido por 

Bretherton e colaboradores (1990), destinava-se a crianças com idades compreendidas 

entre 3 e 6 anos, sendo que Granot e Mayseless (2001) alargaram a faixa etária - até aos 

12 anos - abrangida pela tarefa.   

Recentemente, a reunião de estudos que apontam a capacidade das crianças em 

idade escolar responderem diretamente a questões acerca das experiências de vinculação 

(Target et al., 2003), assim como a aparente ligação entre essas respostas e os modelos 

internos dinâmicos, conduziu ao desenvolvimento de múltiplos questionários (e.g., 

Security Scale: Kerns, Aspelmeier, Gentzler & Grabill, 2001) que abordam diretamente 

as expetativas, afetos e comportamentos em relação à figura de vinculação. Foram ainda 

construídas algumas entrevistas, assentes na premissa de que o entrevistador, enquanto 

estranho, funcionaria como ativador do sistema de vinculação; destacam-se a 

Attachment Interview for Childhood and Adolescence, de Ammaniti e colaboradores 

(2000), e a Child Attachment Interview, adaptada da Adult Attachment Interview, por 

Shmueli- Goetz e colaboradores (2008). 

 

Até ao presente capítulo abordaram-se as questões da vinculação focadas na 

perspetiva da criança e no sistema comportamental de vinculação. Contudo, o sistema 

comportamental de prestação de cuidados, enquanto evolutivamente complementar e 

recíproco ao primeiro, exige ser aprofundado. 

 

1.5. O papel do prestador de cuidados 

 

 Ainda que Bowlby (1982) e Ainsworth (1989) tenham alertado para pertinência 

de conceptualizar a prestação de cuidados como um sistema comportamental por direito, 

enfatizando que a vinculação é apenas metade do laço que une criança e figura de 

vinculação, a ênfase teórica e empírica foi colocada na criança (Bell & Richard, 2000; 

Cassidy, 2000; George & Solomon, 1996; Reis, 2000). A reduzida investigação em 

torno da prestação de cuidados acentua-se ainda se se focarem os estudos que englobam 

ambas as figuras de vinculação (pai e mãe). Geary (2000) justifica o primeiro facto com 

a fraca transversalidade da prestação de cuidados às diversas espécies, expressa numa 

história evolutiva mais curta. 
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Recordando o previamente referido, a função biológica do sistema 

comportamental de prestação de cuidados traduz-se, num primeiro momento, na 

proteção da criança em condições de ameaça/perigo (Solomon & George, 1996). À 

semelhança do sistema comportamental de vinculação, a variação do grau de ativação 

do presente sistema resulta da leitura realizada pela figura de vinculação relativamente 

às pistas internas ou externas sinalizadoras de que a criança se encontra em perigo ou 

precisa de ajuda, e não da sua necessidade efetiva (Fonseca et al., 2013). A codificação 

e integração, em representações mentais, das experiências prévias de receção e 

prestação de cuidados, subjazem à seleção da resposta comportamental por parte do 

prestador de cuidados (Cassidy, 2000; Shamir-Essakow, Ungerer, Rapee & Safier, 

2004). Segundo George e Solomon (1996), inerentes às representações mentais de 

prestação de cuidados encontram-se: a) avaliações do self enquanto prestador de 

cuidados (e.g., capacidade de entender os sinais do outros, disponibilidade para 

responder, entre outros), baseadas nos modelos internos dinâmicos do self como tendo 

(ou não) capacidade e valor; b) avaliações da criança enquanto recetora de cuidados, 

apoiadas nos modelos internos dinâmicos dos outros, que se expressam na capacidade 

de a criança sinalizar as suas necessidades e merecer/ querer ser cuidada; c) avaliação da 

própria relação com a criança (Mikulincer & Shaver, 2007). 

A singularidade e conjunção das representações mentais de cada prestador de 

cuidados correspondem a um dos principais fatores explicativos das diferenças inter-

individuais ao nível da prestação de cuidados, influenciando a qualidade da relação de 

vinculação estabelecida com a criança.  

Representações mentais do self prestador de cuidados enquanto capaz de prestar 

atenção aos sinais da criança, interpretá-los adequadamente e responder prontamente - 

conceito de sensibilidade (Ainsworth et al., 1978) - a par da representação da criança 

como merecedora de cuidados e de uma conceptualização positiva da relação, 

encontram-se fortemente associadas a um estilo de vinculação seguro (Biringen, 

Matheny, Bretherton, Renouf & Sherman, 2000; Bretherton, 1992; DeWolff & van 

IJzendoorn, 1997; Feeney & Thrush, 2010; George & Solomon, 1996; Mikulincer & 

Shaver, 2007; Shamir-Essakow et al., 2004; Weinfield et. al, 2008). Por oposição, as 

mães de crianças inseguras percecionam-se como menos competentes na prestação de 

cuidados e apresentam uma perceção distorcida da criança e da relação de vinculação. A 

exclusão seletiva de informação relacionada com a vinculação, por parte do prestador de 
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cuidados, visa a preservação de determinada organização da informação respeitante à 

vinculação ou de um estado da mente (George & Solomon, 1989; Main et al., 1985).  

Em termos concretos, o primeiro tipo de representações mentais acima referidas 

traduzem-se na disponibilidade da figura de vinculação, que revela a capacidade de 

conciliar de forma flexível as suas necessidades com as necessidades da criança, através 

de estratégias eficazes e encorajadoras (George & Solomon, 1989). As representações 

mentais menos positivas tanto do self como da criança e da relação, refletem-se em 

comportamentos como ignorar ou rejeitar as necessidades da criança (estilo evitante), na 

interpretação desadequada e por conseguinte em respostas ineficazes (estilo 

preocupado), ou mesmo em comportamentos ameaçadores e abusivos (estilo 

desorganizado).  

 Atualmente, reconhece-se a interferência de algumas experiências precoces 

específicas na construção de modelos internos dinâmicos disruptivos, responsáveis pela 

fraca qualidade dos cuidados prestados. Mais precisamente, eventos traumáticos na 

infância ou a perda não resolvida de uma figura de vinculação aumentam 

significativamente o risco de os comportamentos de prestação de cuidados serem 

pautados por hostilidade e, consequentemente, estabelecerem relações desorganizadas 

com a criança (Lyons-Ruth & Block, 1996; van IJzendoorn et al., 1999). Num estudo 

conduzido por van IJzendoorn e colaboradores (1992), em 80% dos casos a vinculação 

mãe-criança poderia ser predita com base no modelo interno dinâmico de vinculação da 

mãe. 

 A par da contribuição das experiências passadas e presentes da figura de 

vinculação para o sistema de prestação de cuidados, os teóricos contemplaram os 

inúmeros fatores contextuais que interferem na qualidade do ambiente de prestação de 

cuidados (Fraley, Roisman, Booth-Laforce, Owen & Holland, 2013). As características 

particulares dos prestadores de cuidados operam num contexto amplo, que inclui as 

características da criança, o tamanho da família e a sua estrutura, as características dos 

irmãos, o sistema familiar alargado e o ambiente, incluindo a segurança da zona de 

residência, os recursos existentes e as redes sociais (Cassidy, 2000). Trata-se de um 

contexto suscetível de mudanças, algumas delas comprometedoras da qualidade da 

prestação de cuidados. Particularmente, processos familiares, como o divórcio ou o 

desemprego, encontram-se associados ao aumento do stress parental e, por conseguinte, 

à interferência nos cuidados prestados à criança; ainda, a própria qualidade da relação 

dos pais, assume um papel importante (Matos & Costa, 1996). Existem ainda as 
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mudanças normativas da estrutura familiar, como o nascimento de outro filho (Hinnen 

et al., 2009; Fraley et al., 2013; Thompson, 2000).  

Em termos gerais, tendo em conta que, independentemente da qualidade, a 

globalidade das figuras de vinculação assume a função de prestação de cuidados, a 

disponibilidade genuína com que o fazem, traduzida em aspetos motivacionais, aparenta 

ser um fator explicativo das diferenças inter-individuais a este nível.  

A Teoria da Vinculação apresenta poucas dificuldades em explicar a motivação 

subjacente aos comportamentos de vinculação da criança. O facto de esta desejar 

proximidade e proteção por parte da figura de vinculação, corresponde a uma motivação 

focada nos interesses do self. Contudo, esta parcimónia não se estende à explicação da 

motivação inerente à prestação de cuidados. Apesar de alguns autores (Cassidy, 2000; 

Geary, 2000; Solomon & George, 1996; Simpson and Rholes, 2010; Shaver and Fraley, 

2000) conceptualizarem o sistema de prestação de cuidados como um sistema instintivo, 

suportado por uma motivação inerente, Bell e Richard (2000) abriram o debate sobre a 

inexistência de uma explicação plausível para esta premissa, sobretudo em termos 

empíricos. Nesta sequência, alguns estudos recorreram à Teoria da Autodeterminação 

(Deci & Ryan, 1985) em busca de esclarecimento. 
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Capítulo 2 - Teoria da Autodeterminação 

2.1. O continuum motivacional 

 A Teoria da Autodeterminação corresponde a uma macro-teoria da motivação 

humana, emoção e personalidade, desenvolvida ao longo dos últimos 40 anos, por 

Edward Deci e Richard Ryan (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). A teoria 

postula diferenças inter-individuais não só no nível de motivação, mas também, e 

sobretudo, nas diferentes forças que mobilizam a ação do indivíduo, isto é, nos tipos de 

motivação (Decy & Ryan, 1985, 1987, 2008; Ryan & Deci, 2000, 2000b).  

 De acordo com as razões e objetivos subjacentes à ação, a teoria distingue 

diferentes tipos de motivação, que se distribuem num continuum de formas 

autodeterminadas (motivação intrínseca) a formas controladas de regulação 

comportamental externa (motivação extrínseca). Quando intrinsecamente motivado, o 

indivíduo explora e aprende, exercita as suas capacidades, procura novidades, ou seja, 

age pelo prazer, diversão ou desafio inerentes à tarefa (Decy & Ryan, 1987).  

 No que concerne à motivação extrínseca, encontram-se entendidos os 

comportamentos externamente regulados, introjetados, identificados e integrados. Os 

comportamentos motivados extrinsecamente visam o alcance de objetivos distintos da 

atividade propriamente dita, ligados à satisfação de exigências externas ou à 

contingência de reforço (Deci & Ryan, 1985). A perceção do comportamento como 

controlado traduz-se num locus de controlo externo (Ryan & Deci, 2000).  

 Num nível de maior regulação interna, embora ainda relativamente controlada, 

destaca-se a regulação introjetada. Os comportamentos são desempenhados não por 

serem reconhecidos pelo indivíduo como fazendo parte si, mas antes devido à pressão 

social para se conformar a determinada regra/valor, evitar sentimentos de culpa e/ou 

ansiedade, ou ainda para obter fortalecimento do ego (e.g., sentir-se orgulhoso; Ryan & 

Deci, 2000). Concebe-se, portanto, que embora exista uma condução comportamental 

interna, o locus de controlo é predominantemente externo.  

 A regulação através da identificação corresponde a um terceiro tipo de 

motivação extrínseca, contudo mais autodeterminada. A valorização do objetivo 

comportamental expressa-se na aceitação da ação e na sua importância a nível pessoal 

(Moreira, Maia, Costa, González, & Santos, 2010).  
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A regulação integrada é a forma mais autodeterminada de motivação extrínseca. 

A designação atribuída poderá ser compreendida à luz do processo de integração das 

regulações identificadas no self, através de um processo de avaliação e procura de 

congruência com as necessidades e valores do indivíduo (Deci & Ryan, 1987). Embora 

aparentemente semelhante à motivação intrínseca, a motivação integrada distingue-se 

desta pela inexistência de prazer na realização da ação.  

 

2.2. Nutrientes psicológicos subjacentes às motivações 

 

 O grau de internalização dos valores e, por conseguinte, a regulação 

comportamental encontram-se intimamente ligados a três necessidades básicas 

universais - autonomia, competência e relacionamento - identificadas empiricamente 

(Vansteenkiste et al., 2010). A autonomia consiste na autorregulação comportamental, o 

que significa que o indivíduo é responsável por iniciar e dirigir a ação. A perceção de 

competência na realização da tarefa, habitualmente alimentada pelo contexto social 

(e.g., comunicação, recompensas), acompanhada pela sensação de autonomia (locus de 

controlo interno), contribui para a internalização da motivação inerente à ação (Ryan & 

Deci, 2000b). Nesta sequência, a necessidade de se relacionar, isto é, que as relações 

interpessoais sejam pautadas pela autenticidade e preocupação mútua, promove a 

internalização das regras/normas ao serem introduzidas por agentes com quem o 

indivíduo sente proximidade (Ryan & Deci, 2002).  

 Alguns estudos (Bouchard, Lee, Asgary & Pelletier, 2007; Bouchard & Lee, 

2000; Feeney & Collins, 2003; Fonseca et al., 2013) aplicaram os conceitos supra 

apresentados à temática da prestação de cuidados. Concluiu-se que a disponibilidade 

genuína da figura de vinculação para prestar cuidados e a eficácia dos mesmos resultam 

de motivações mais internalizadas. Contrariamente, o desempenho de comportamentos 

de prestação de cuidados para evitar consequências negativas ou conseguir 

recompensas, baseando-se em motivações menos internalizadas, tem efeitos menos 

desejáveis.  

 O papel preponderante das necessidades básicas na internalização das 

motivações estende-se à prestação de cuidados. Simões e colaboradores (2010), 

revelaram que a qualidade da relação marital, componente da necessidade de 

relacionamento, é um forte determinante do envolvimento paterno na prestação de 

cuidados à criança. Concordantemente, Bouchard et al. (2007), também exclusivamente 



 Motivações parentais e vinculação   17 

 

focados no envolvimento paterno, apuraram que a perceção de competência na 

prestação de cuidados, suportada pela perceção da parceira, e a conceção deste papel 

enquanto escolha pessoal (necessidade de autonomia), influenciam a motivação do pai 

para prestar cuidados.  

 Embora as investigações supramencionadas iluminem alguns pontos explicativos 

relativamente ao sistema de prestação de cuidados, sobretudo ao nível das motivações 

inerentes, apresentam algumas restrições, nomeadamente: a) abordam a prestação de 

cuidados do ponto de vista das relações amorosas em idade adulta; b) baseiam-se em 

amostras compostas apenas por pais (sexo masculino); c) referem-se a pais de crianças 

em idade pré-escolar (faixa etária mais estudada); d) não abordam o impacto dos 

diferentes tipos de motivação para prestar cuidados no padrão de vinculação pais-filhos. 

É, portanto, na superação das limitações apresentadas e averiguação de alguns pontos de 

especial interesse, que o presente trabalho se centra.  
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Parte II- Estudo Empírico 

 

Capítulo 3 - Metodologia 

 

3.1. Apresentação dos Objetivos e Hipóteses de Estudo 

 

 A Teoria da Autodeterminação pode assumir um contributo importante, mas não 

decisivo, dada a abrangência do constructo de vinculação, na compreensão do papel das 

motivações, e internalização das mesmas, subjacentes à prestação de cuidados aos 

filhos. Além disso, importa igualmente averiguar o impacto dos diferentes tipos de 

motivações parentais nas representações da criança relativamente à relação de 

vinculação com o progenitor (padrões de vinculação). Para o efeito, é necessário 

recorrer a dois tipos de instrumentos de medida, um focado nas motivações parentais, e 

o outro nas representações das crianças acerca da figura de vinculação. 

O presente estudo visa a adaptação do questionário Échelle de Motivation des 

Pères Envers leur Participation aux Soins Des Enfants (ÉMPE), de Bouchard e 

colaboradores (2007), para a população portuguesa, que permitirá avaliar os tipos de 

motivações parentais para a prestação de cuidados. Simultaneamente, uma vez que a 

versão original se destina exclusivamente a progenitores do sexo masculino e a crianças 

em idade pré-escolar, avaliar-se-á também a validade psicométrica em relação a mães e 

a pais de crianças em idade escolar. 

Com base neste instrumento, e recorrendo à versão adaptada da Attachment Doll 

Story Completion Task (ASCT), correspondente a uma tarefa de completamento de 

histórias para avaliar os padrões de vinculação, hipotetiza-se que a motivação intrínseca, 

por implicar uma disponibilidade genuína para prestar cuidados, se refletirá nas 

representações internas da relação de vinculação progenitor, e que, por conseguinte, 

estará associada ao estilo de vinculação seguro. Pelo contrário, os estilos de vinculação 

inseguros (evitante, preocupado e desorganizado), ao resultarem da fraca internalização 

do comportamento de prestação de cuidados, por parte do progenitor, traduzir-se-ão na 

representação do progenitor como pouco disponível e estarão mais relacionados com 

motivações extrínsecas, particularmente a motivação externamente regulada.  
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No que concerne às motivações intermédias (introjetada e identificada) a 

previsibilidade das correlações torna-se mais limitada. Não obstante, espera-se que a 

motivação introjectada, devido ao menor grau de internalização, se encontre 

tendencialmente associada aos estilos de vinculação inseguros, ao passo que a 

motivação identificada, pelo motivo oposto, tendencialmente se associe ao estilo seguro. 

A independência dos sistemas de vinculação da criança em relação à mãe e ao 

pai (e.g., Main & Weston, 1981; Zimmermann, 1999) conduz à hipótese de as 

motivações subjacentes à prestação de cuidados também serem distintas em cada 

progenitor. Nesta sequência, e de acordo com a literatura (Fonseca et al., 2013; 

Monteiro, Veríssimo, Santos & Vaughn, 2008; Simões et al., 2010) espera-se que as 

mães, devido à imagem cultural da mulher como a primeira prestadora de cuidados, 

disponham de motivações mais intrínsecas para prestar cuidados à criança, ao passo que 

os pais, ao assumirem um papel de suporte/companheiro de brincadeira, possuirão 

níveis mais elevados nas motivações menos intrínsecas, nomeadamente na regulação 

externa. 

Tendo em conta que a tarefa de completamento de histórias irá abranger apenas 

um dos progenitores, prevê-se que a maior ativação da representação da vinculação com 

esse progenitor em específico resulte numa correlação mais elevada com as respostas do 

mesmo ao questionário. Correlações menos elevadas serão obtidas relativamente às 

respostas do outro prestador de cuidados ao questionário, uma vez que ao não ser 

contemplado na ASCT, as representações da criança relativamente ao mesmo não foram 

ativadas no mesmo grau, isto é, o estilo de vinculação indicado não expressa senão em 

menor grau as motivações desse progenitor. 

A aplicação da versão adaptada da ASCT permitirá também a recolha de dados 

de validade da mesma, contribuindo para a sua robustez empírica na população 

portuguesa.  

Parece evidente que o grau de influência das variáveis motivacionais no estilo de 

vinculação com a criança oscilará de acordo com o nível de envolvimento parental, 

sobretudo em termos do tempo de convívio. Deste modo, espera-se que as motivações 

dos pais que despendem mais tempo com os filhos possuam maior impacto no estilo de 

vinculação, o que se traduzirá em correlações mais elevadas comparativamente aos pais 

que despendem menos tempo com os filhos.  

Em suma, o enquadramento do presente estudo visa, por um lado, preencher a 

lacuna empírica na identificação das motivações parentais inerentes à prestação de 
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cuidados a crianças em idade escolar e compreender o seu papel no padrão de 

vinculação estabelecido, e por outro lado, abranger simultaneamente pais e mães, 

contrariando a perspetiva unisexual frequente neste campo de investigação.   

 

3.2. Amostra 

  

3.2.1 Seleção da Amostra 

 

 A amostra do presente estudo foi constituída por pais e crianças do 1º Ciclo (do 

1º ao 4º ano de escolaridade) de diversas escolas situadas nos concelhos de Lisboa, 

Loures e Almada.  

 Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: a) crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos (ensino primário); b) pais que coabitassem; c) 

pais que vivessem com a criança. Os critérios respeitantes aos pais visaram a prevenção 

da interferência de variáveis parasitas, relacionadas com a ativação das representações 

da relação com os companheiros atuais dos progenitores, caso esta situação se 

verificasse. Além disso, permitiu contornar desde logo obstáculos metodológicos, como 

a recolha e análise equiparada das respostas dos progenitores biológicos e dos possíveis 

companheiros, a obtenção de apenas uma resposta ao questionário no caso de famílias 

monoparentais, ou ainda respostas de pais que, por exemplo devido à residência noutro 

país, não se encontram efetivamente envolvidos nos cuidados ao filho. 

 

3.2.2. Dimensão e características demográficas 

  

 A dimensão da amostra final foi de 64 crianças (das 70 iniciais 6 foram 

excluídas devido a problemas técnicos que impediam a análise fidedigna do vídeo da 

ASCT), e 128 pais. Do total de 64 crianças, 32 (50%) eram do sexo masculino e as 

restantes 32 (50%) do sexo feminino. Os sujeitos apresentavam idades compreendidas 

entre os 6 e os 10 anos (M = 7.80; DP = 0.75), e a maioria encontrava-se no 2º ano de 

escolaridade. 

 Relativamente aos pais, naturalmente 64 (50%) eram do sexo masculino e os 

restantes 64 (50%) do sexo feminino. A média de idades foi de 40.41 anos no caso das 

mães e 42.14 anos para os pais, com todas elas compreendidas entre os 28 e os 62 anos. 
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A maioria tanto dos pais como das mães possuía formação académica, encontrava-se a 

trabalhar a tempo integral e era casado.  

 

3.3. Instrumentos 

 
 

3.3.1. Versão adaptada da Attachment Doll Story Completion Task para a idade 

escolar 

 

 A Attachment Doll Story Completion Task corresponde a um procedimento 

semi-estruturado, criado por Bretherton e colaboradores (1990), para avaliar a qualidade 

e segurança das representações internas da relação com a mãe, em crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Recorrendo a um conjunto de bonecos 

representativos da família, a criança realiza inicialmente uma história introdutória sobre 

uma festa de aniversário, com o intuito de se familiarizar com a metodologia. 

Posteriormente, apresentam-se cinco princípios de histórias, e incentiva-se a criança a 

encenar a sua continuação dizendo: “Mostra-me o que acontece a seguir”. As histórias 

são apresentadas pela seguinte ordem: (1) Sumo entornado, (2) Joelho magoado, (3) 

Monstro no quarto, (4) História da partida, (5) História do regresso (o reencontro). A 

primeira história, em que a criança entorna acidentalmente sumo enquanto a família está 

sentada à mesa, permite avaliar a relação de autoridade da figura de vinculação com a 

criança. Na história do joelho magoado, a criança cai de uma pedra alta e magoa o 

joelho, o que possibilita a análise dos comportamentos protectores e de prestação de 

cuidados por parte da figura de vinculação, perante a dor e o choro da criança magoada. 

A história do Monstro no Quarto, na qual a criança grita que se encontra um monstro no 

seu quarto, apoia-se no medo enquanto elemento ativador dos comportamentos de 

proteção do prestador de cuidados. A história da Partida, em que a figura de vinculação 

durante um dia se ausenta para efetuar uma viagem e a criança fica com a avó, avalia a 

capacidade da criança lidar com a ansiedade de separação. Finalmente, o 

comportamento da criança no reencontro com a figura de vinculação é avaliado a partir 

da história do Regresso. 

 Granot e Mayseless (2009) adaptaram o instrumento para crianças em idade 

escolar. Tal implicou algumas alterações, tanto no procedimento, visando assegurar a 

ativação das representações de vinculação em crianças em idade escolar, como nos 

critérios de codificação. Principiando pelas alterações no procedimento, no caso da 
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história do Monstro no Quarto, a referência ao “monstro” foi alterada para “figura 

assustadora”. Na história do joelho magoado, a criança, além de afirmar que se magoou 

no joelho, refere que “Está a deitar sangue”. Na história da Partida, ampliou-se o 

período se separação para três dias e os irmãos mais velhos foram excluídos com o 

intuito de impedir que funcionassem como figuras de vinculação alternativas. Ainda, na 

última história (Regresso) a avó foi substituída por uma ama.  

 No que respeita aos critérios de codificação, em cada história a representação da 

relação de vinculação com o prestador de cuidados é classificada como segura ou 

insegura. Existem ainda três escalas (duas na história da partida e uma na história do 

reencontro) do tipo Likert, com uma amplitude de 1 a 5, especificamente sobre: 1) o 

modo como a criança lida com a ausência da mãe na história da partida, 2) a relação 

estabelecida com a figura alternativa durante a ausência da mãe e 3) o comportamento 

da criança durante o reencontro. 

 A classificação da criança nas histórias é obtida através de dois métodos. Com 

base no primeiro método, obtém-se uma avaliação para cada um dos quatro protótipos 

de vinculação (análogos aos quatro padrões de vinculação identificados na Situação 

Estranha), através de uma escala de Likert de 1 (sem qualquer semelhança com o 

protótipo) a 5 (semelhança muito elevada com o protótipo), em termos do grau em que 

as características das histórias da criança se assemelham a cada protótipo. No segundo 

método, enquadra-se a criança no protótipo que apresenta o grau de semelhança mais 

elevado. 

 

3.3.2. Escala de Motivação dos Pais para se Envolverem nos Cuidados aos 

Filhos 

 

 A Escala de Motivação dos Pais para se Envolverem nos Cuidados aos Filhos - 

EMPECF (Échelle de Motivation des Pères Envers leur Participation aux Soins Des 

Enfants) foi desenvolvida por Bouchard (2000), para colmatar a lacuna existente na 

avaliação da motivação do envolvimento paterno. 

 O presente instrumento é composto por 28 itens que abarcam diversas áreas de 

envolvimento com a criança, nomeadamente: atividades que promovem a aprendizagem 

(cenário 1); atividades que promovem o desporto e a cultura (cenário 2); atividades 

sociais em família (cenário 3); atividades de lazer em família (cenário 4); prestação de 

cuidados físicos (cenário 5); prestação de cuidados emocionais (cenário 6). O último 
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cenário – 7 – sumaria os restantes, abarcando as diversas atividades familiares. Para 

cada item, o sujeito indica o grau de acordo com as afirmações respeitantes a cada um 

dos quatros tipos de motivações (regulação externa: “porque me obrigam a fazê-la”; 

introjetada: “porque sinto que tenho de fazer essa atividade”; identificada: “porque 

escolho fazê-la, para meu bem e da minha família”; intrínseca: “porque tenho prazer 

em fazer esta atividade”), numa escala de 7 pontos (1= nada de acordo a 7= muito 

fortemente de acordo). 

 Relativamente à estrutura subjacente, a escala é composta por quatro subescalas 

que representam os tipos de motivação intrínseca, identificada, introjetada e externa, 

como proposto pela Teoria da Autodeterminação. Bouchard e Lee (2000) realizaram um 

estudo piloto com uma amostra composta exclusivamente por pais (sexo masculino), 

tendo verificado uma distribuição normal nas quatro escalas. 

 Em consonância com a Teoria da Autodeterminação, na versão original as 

correlações entre as subescalas apresentam um padrão simplex de elevada correlação 

entre tipos de motivações adjacentes e correlações mais reduzidas ou negativas com 

tipos de motivações mais distantes no continuum da autodeterminação. Por exemplo, a 

motivação por regulação externa encontrava-se positivamente correlacionada com a 

motivação por regulação introjetada, não se associava à motivação identificada, e 

correlacionava-se negativamente com a motivação intrínseca.  

 Ainda no que respeita à versão original, o alfa de Cronbach indicou uma boa 

consistência interna nas quatro subescalas (regulação externa: .81; introjetada: .89; 

identificada: .89; e intrínseca: .90). Num segundo estudo conduzido por Bouchard e 

colaboradores (2007) a robustez interna da escala foi novamente comprovada (regulação 

externa: .85; introjetada: .92; identificada: .86; e intrínseca: .82).  

 De acordo com o anteriormente explanado, para efeitos do presente estudo 

procedeu-se a adaptação da escala para a população portuguesa. Primeiramente, 

efetuou-se o processo de tradução da mesma de Francês para Português. Seguiu-se a 

retroversão, por uma pessoa de língua materna francesa, fluente em ambas as línguas. 

As duas versões em Francês (a original e a que foi traduzida a partir da versão 

portuguesa) foram comparadas. Dada a inexistência de diferenças relevantes entre as 

duas versões ao nível do significado dos itens, deu-se por estabelecida a versão 

portuguesa da escala.  

 Importa salientar que, além da tradução da escala, foram contemplados aspetos 

pragmáticos, ligados à adequação das tarefas descritas nos itens às mães (população não 
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abrangida pelo instrumento), assim como à extensão dessas atividades a crianças em 

idade escolar. Nesta sequência, verificou-se a transversalidade das atividades 

consideradas. 

 Dadas as dificuldades na recolha da amostra, tornou-se inviável a realização de 

um primeiro estudo visando a garantia da qualidade psicométrica da EMPECF aquando 

aplicada à população portuguesa. Essa qualidade foi, portanto, avaliada no estudo 

principal. 

 Em virtude de a tradução e adaptação da escala constituir uma importante parte 

do presente trabalho, a análise estatística da EMPECF será apresentada no capítulo 

“Resultados”. 

 

3.4. Procedimento 

 

 Inicialmente foram recolhidas as autorizações inerentes à execução do estudo, 

concedidas pela direção de cada escola e pela Comissão de Deontologia da FPUL. Após 

este passo, eram identificadas, com a colaboração da escola, as crianças que se 

enquadravam na faixa etária pretendida e cujos pais mantinham uma relação conjugal e 

viviam com a criança. 

 Funcionando como intermediário, os professores forneciam às crianças dois 

envelopes (um para cada progenitor) em que constavam o consentimento informado, e 

inerente assentimento da criança, e o link de acesso ao site em que se encontrava alojada 

a escala, na plataforma Qualtrics. No caso de os pais preferirem a versão do 

questionário em papel, deveriam indicá-lo num espaço concebido para o efeito, na 

última folha do consentimento informado. Posteriormente, remetiam novamente o 

envelope, e respetivo conteúdo, para os professores; procedia-se ao envio da versão em 

papel do questionário para os pais que o requeriam. Nesta sequência, importa referir que 

58 pais (45,31%) utilizaram a versão em papel da escala, ao passo que os restantes 70 

(54,69%) responderam através do site. 

 No consentimento informado, tal como na folha de rosto do questionário, era 

assegurada a confidencialidade dos dados recolhidos, tanto nos questionários quanto na 

tarefa de completamento de histórias realizada com a criança. Evidentemente, o 

anonimato não podia ser garantido, pois seria necessário associar a criança às figuras de 

vinculação. A solução identificada para contornar este obstáculo foi a conceção de um 

campo inicial identificativo da criança e dos pais com base no nome da escola, ano e 
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turma da última, sendo a posteriori atribuído um código à criança e aos pais; tal 

significa que não foram recolhidos os nomes dos participantes. Ainda, era apontada a 

necessidade de gravar em vídeo a aplicação da ASCT, referindo o compromisso de 

comunicar diretamente com os pais caso se detetasse no comportamento da criança 

algum sinal preocupante e facultado o endereço eletrónico dos investigadores. 

 Paralelamente iniciou-se a aplicação da versão adaptada da ASCT, com as 

crianças cujos pais consentiram na sua participação e haviam respondido aos 

questionários. Numa sala disponibilizada pelas escolas para o efeito, era conduzida e 

gravada a aplicação da tarefa de completamento de histórias com a criança. A escolha 

do progenitor contemplado na história foi aleatória. Esta fase decorreu durante os meses 

de Maio e Junho de 2013.  

 Por fim, após a codificação das provas, os dados foram introduzidos numa base 

de dados do IBM SPSS Statistics (versão 21.0 para o Windows). 
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Capítulo 4 - Resultados 

 

4.1. Dados obtidos através da Attachment Doll Story Completion Task (ASCT) 

  

 No que respeita à figura de vinculação contemplada na tarefa de completamento 

de histórias (Attachment Doll Story Completion Task – ASCT), do total de crianças da 

amostra, 46,9% (N = 30) realizaram a tarefa relativamente ao pai, e 53,1% (N  = 34) 

relativamente à mãe.  

  A análise dos resultados obtidos revela que, em termos globais, 47 crianças 

(73%) obtiveram a classificação de vinculação segura, 2 crianças (3,1%) foram 

classificadas como evitantes, 7 crianças (10,9%) enquadraram-se no estilo preocupado, 

e as restantes 8 (12,5%) foram consideradas desorganizadas. 

 

4.2. Dados obtidos através da Escala de Motivação dos Pais para se 

Envolverem nos Cuidados aos Filhos - EMPECF 

 

 O primeiro objetivo apresentado no presente estudo prendia-se com a adaptação 

da escala mencionada para a população portuguesa. Deste modo, torna-se pertinente 

principiar pela análise das qualidades psicométricas do instrumento. 

 

4.2.1. Análise Psicométrica 

 

 Efetuou-se uma análise fatorial exploratória com objetivos confirmatórios, uma 

vez que se poderiam prever, atendendo ao estudo de Bouchard e Lee (2000), os fatores 

que provavelmente emergiriam.  

  A partir da análise fatorial identificaram-se claramente quatro fatores, 

responsáveis pela explicação de 77,5% da variância dos resultados. A saturação dos 

itens, para ambos os pais, apresentada no Quadro 1, revela a sua organização dentro de 

cada fator, sendo evidente a correspondência a cada tipo de motivação.  
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Quadro 1 – Estrutura Fatorial da EMPCF, para ambos os progenitores 

 

Itens Fatores Mãe  Fatores Pai 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Cen. 1 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.77     .86    

Cen. 2 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.86     .90    

Cen. 3 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.85     .78    

Cen. 4 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.90     .87    

Cen. 5 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.87     .75    

Cen. 6 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.83     .83    

Cen. 7 – Porque escolho fazê-la, para 

meu bem e da minha família 

.90     .90    

Cen. 1 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 

 .72     
.93 

  

Cen. 2 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 
 .85     .93   

Cen. 3 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 
 .87     .85   

Cen. 4 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 
 .89     .88   

Cen. 5 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 
 .89     .66   

Cen. 6 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 

 .89     
.78 

  

Cen. 7 – Porque sinto que tenho que 

fazer essa atividade 

 .89     
.89 

  

 (Quadro continua) 
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Quadro 1 (continuação) 

 

Itens Fatores Mãe  Fatores Pai 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Cen. 1 – Porque me obrigam a fazê-la 
  .79     .79  

Cen. 2 – Porque me obrigam a fazê-la   .87     .91  

Cen. 3 – Porque me obrigam a fazê-la   .74     .89  

Cen. 4 – Porque me obrigam a fazê-la   .90     .90  

Cen. 5 – Porque me obrigam a fazê-la   .84     .72  

Cen. 6 – Porque me obrigam a fazê-la   .93     .73  

Cen. 7 – Porque me obrigam a fazê-la   .91     .91  

Cen. 1 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .39     .82 

Cen. 2 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .64     .79 

Cen. 3 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .70     .79 

Cen. 4 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .78     .87 

Cen. 5 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .67     .73 

Cen. 6 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .56     .78 

Cen. 7 – Porque tenho prazer em fazer 

esta atividade 
   .81     .87 
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O primeiro fator, explicativo de 31,29% da variância dos resultados, abarca 

todos os itens da última razão apontada (“porque escolho fazê-la, para meu bem e da 

minha família”), correspondente à motivação identificada, para cada uma das tarefas de 

prestação de cuidados apresentadas. Identicamente, o segundo fator, responsável por 

23,13% da variância, expressa a motivação introjetada, englobando todos os itens 

correspondentes à terceira razão (“porque sinto que tenho que fazer essa atividade”). A 

motivação externa reflete-se no terceiro fator, capaz de explicar 12,63% da variância, 

incluindo os diversos itens subjacentes à execução das tarefas por obrigação (“porque 

me obrigam a fazê-la”). Por último, surge a motivação intrínseca, responsável por 

10,45% da variância, que abrange a primeira razão (“porque tenho prazer em fazer esta 

atividade”) associada à realização das tarefas por parte dos prestadores de cuidados.  

 A consistência interna dos resultados de cada escala foi verificada com recurso 

ao coeficiente de alfa de Cronbach, como explicitado no Quadro 2. 

 

 

 Quadro 2 – Análise da consistência interna dos quatro fatores da EMPECF, para 

cada progenitor 

 

 A escala apresenta, portanto, elevados indicadores de consistência interna para 

ambos os progenitores. Todos os itens revelaram correlações significativas com o valor 

total, isto é, superiores a .30 (Field, 2009), à exceção do primeiro item da escala, 

respeitante à motivação intrínseca materna para participar em atividades ligadas à 

aprendizagem da criança. A eliminação deste item aumentaria para .81 a consistência 

interna da subescala motivação intrínseca, das progenitoras. Em termos explicativos, 

possivelmente por se tratar do primeiro item da escala, refletiu o efeito de ajustamento à 

tarefa, o que condicionou os resultados obtidos. Noutros casos, particularmente em três, 

detetaram-se, igualmente, itens cuja eliminação aumentaria a consistência interna da 

escala. Contudo, dado que esse aumento não seria superior a .01 e a estrutura da escala 

não permite a exclusão de itens, foi tomada a decisão de os manter. Não obstante, em 

estudos futuros a reformulação dos mesmos será pertinente. 

 Mãe  Pai 

 Externa Introjet. Identif. Intríns.  Externa Introjet. Identif. Intríns. 

Alfa .94 .96 .96 .77  .94 .95 .96 .92 
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4.2.2. Comparação das motivações parentais 
 

 No sentido de averiguar a hipótese colocada, de existirem motivações parentais 

distintas, de acordo com o género do progenitor, efectuou-se o teste paramétrico t de 

Student com amostras emparelhadas, como explicitado no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Níveis de motivação para prestar cuidados, mediante o progenitor 

 

 Mãe  Pai  

 Média Desvio-padrão 
 

Média  Desvio-padrão F Sig. 

Externa 9.46 5.57  11.73 8.00 6.71 .012 

Introjetada 26.62 14.29  28.85 13.25 0.88 .352 

Identificada 39.89 9.88  38.73 10.07 0.72 .400 

Intrínseca 43.82 4.66  41.76 6.99 5.24 .025 

 

  

 Analisando globalmente os dados, e embora tratando-se de itens distintos, o que 

dificulta a interpretação das comparações, destaca-se a superioridade das motivações 

intrínsecas na prestação de cuidados à criança, por ambos os progenitores. A tendência 

decrescente é análoga ao continuum da autodeterminação, seguindo-se a motivação 

identificada, introjetada, e por último, a externa. 

 Comparando pais e mães, constata-se que, numa Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA) para o conjunto das quatro escalas, as diferenças são 

significativas, F(4, 59) = 3,08, p = .023. Para cada escala individualmente, verifica-se 

que os pais demonstram um nível significativamente mais elevado de motivação 

externa,  e um nível significativamente mais baixo de motivação intrínseca. 

 Apesar de os resultados apresentados apontarem a discrepância das motivações 

parentais, importa salientar que, como tipicamente acontece nas variáveis de entre um 

casal, estas correlacionam-se. Assim, as motivações intrínsecas dos dois progenitores 

associam-se positivamente e a um nível significativo (.26), assim como as motivações 
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externas (.52). O mesmo padrão aplica-se às motivações intermédias, revelando 

correlações interparentais de .22 para a motivação introjetada e de .49 para a motivação 

identificada.  

 Em suma, constata-se a existência de níveis moderados de correlação 

motivacional intra-casal, embora, tal como hipotetizado, exista uma larga margem de 

variância correspondente às características motivacionais específicas do próprio.  

 

4.3. Relação entre os resultados da ASCT e da EMPECF 

 

4.3.1. Correlações entre as motivações parentais e a semelhança com os 

protótipos da vinculação  

 

 Assegurada a qualidade psicométrica da EMPECF, procedeu-se à exploração da 

hipótese de investigação respeitante à associação entre os estilos de vinculação criança- 

progenitores e os tipos de motivações inerentes aos cuidados prestados pelos últimos. 

Para o efeito, utilizou-se o teste de correlação paramétrico r de Pearson. 

 

Do Quadro 4, referente às crianças que realizaram a ASCT sobre a mãe, 

percebe-se, e principiando pelo lado esquerdo, por se tratar das crianças que realizaram 

a ASCT sobre a mãe, a correlação positiva e a um nível significativo entre a motivação 

externa e o estilo de vinculação evitante. Salienta-se ainda a positividade, ainda que sem 

significância estatística, das correlações da motivação externa com os restantes estilos 

inseguros (preocupado e desorganizado). Contrariamente, o estilo de vinculação seguro 

correlaciona-se negativamente com este tipo de motivação. Estes dados vão no sentido 

da hipótese colocada. 

Ainda no que respeita às mães, a contemplação do outro extremo motivacional, 

especificamente a motivação intrínseca, revela o antagonismo do padrão de correlações 

comparativamente ao observado para a motivação externa. Mais concretamente, e como 

hipotetizado, a motivação intrínseca apresenta uma correlação positiva, embora não 

significativa, com o estilo de vinculação seguro. Constam-se, ainda, correlações 

negativas, igualmente sem significância estatística, entre este tipo de motivação e os 

estilos de vinculação evitante, preocupado e, sobretudo, desorganizado. A ausência de 

significância nas correlações apontadas poderá ser explicada pelo reduzido tamanho da 
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amostra, sendo este efeito mais evidente dada a subdivisão da amostra de acordo com o 

progenitor envolvido na história. 

 

Quadro 4 – Correlações entre os tipos de motivação parentais e o estilo de 

vinculação, referentes às crianças que realizaram a ASCT sobre a mãe (N = 34) 

 

 Mãe  Pai 

 Externa Introj. Identif. Intríns.  Externa Introj. Identif. Intríns. 

Seguro -.26 .12 .04 .12  -.16 .00 .08 -.09 

Evitante .38
*
 .34

*
 .00 -.04  .52** .24 -.11 -.40 

Preocupado .22 -.20 .16 -.11  .29 .07 .08 -.07 

Desorganizado .12 -.06 -.04 -.18  -.00 -.14 -.02 .09 

   Nota. * - p < .05, ** - p < .01 

 

 

 No que concerne às motivações intermédias, verifica-se a correlação positiva e 

significativa entre a motivação introjetada e o padrão de vinculação evitante, 

confirmando a tendência prevista. A motivação identificada revela uma correlação 

positiva, não significativa, especialmente elevada com o estilo de vinculação 

preocupado, e correlaciona-se negativamente, a um nível igualmente não significativo, 

com o estilo desorganizado. 

Embora as crianças incluídas no Quadro 4 não tenham focado os pais na tarefa 

de completamento de histórias, verifica-se, em concordância com os resultados obtidos 

relativamente às mães, a maior interdependência entre a motivação externa e o estilo 

evitante. A motivação intrínseca, apesar de não se associar ao estilo seguro, 

correlaciona-se negativamente, apesar de não atingir o nível de significância estatística, 

com o estilo evitante.  

Relativamente aos pais contemplados na ASCT, seguindo um processo de 

interpretação análogo, constata-se, através do Quadro 5, que as correlações são em geral 

mais baixas do que para as mães, e não apresentam um padrão coerente. Por exemplo, a 

correlação mais elevada para a motivação externa é com o estilo preocupado, sendo 
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coerente com a hipótese colocada. Porém, contrariamente ao verificado com as mães, 

existe uma correlação negativa entre a motivação externa e o estilo evitante. Todas estas 

conclusões, no entanto, são desvalorizadas pelo facto de as correlações não serem 

significativas. 

 

Quadro 5 – Correlações entre os tipos de motivação parentais e o estilo de 

vinculação, referentes às crianças que realizaram a ASCT sobre o pai (N = 30) 

 Pai  Mãe 

 Externa Introj. Identif. Intríns.  Externa Introj. Identif. Intríns. 

Seguro .02 -.16 .03 .03  -.24 .16 .38
*
 .12 

Evitante -.12 -.07 -.02 .06  .12 .02 -.09 -.20 

Preocupado .14 .24 .09 -.02  .13 -.00 -.37
*
 -.05 

Desorganizado -.08 .14 -.10 .11  -.16 -.17 -.22 .11 

  

Alterando o foco de observação para a motivação intrínseca dos pais, percebe-se 

que a correlação mais elevada, contrariamente ao hipotetizado, diz respeito ao estilo 

desorganizado. Contudo, trata-se de correlações bastante reduzidas, impossibilitando a 

extração de conclusões devidamente suportadas. 

As motivações introjetada e identificada não se correlacionam a um nível 

significativo com nenhum dos estilos, sendo a única correlação de valor moderado 

encontrada entre a motivação introjetada e o estilo preocupado. Conjugando este dado 

com a correlação positiva entre a motivação introjetada e o estilo desorganizado, a par 

da correlação negativa com o estilo seguro, sobressai a maior associação desta 

motivação aos estilos de vinculação inseguros, contrariamente à motivação identificada 

que, à exceção do estilo preocupado, apresenta correlações negativas com os estilos 

inseguros e associa-se positivamente ao estilo seguro. Estes resultados seguem a 

tendência prevista, pelo que permitem sustentar a esperança de resultados mais claros 

em amostras de maior dimensão.  

 Por fim, na análise das correlações das mães que apenas responderam ao 

questionário, destaca-se a correlação positivamente significativa entre a motivação 

identificada e o estilo seguro, assim como a correlação negativamente significativa entre 
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este tipo de motivação e o estilo preocupado. As restantes correlações apresentam, 

novamente, padrões imprevisíveis e pouco claros. 

 

 Com o intuito de averiguar a hipótese de superioridade das correlações entre as 

representações de vinculação da criança com o progenitor contemplado na ASCT e as 

respostas do mesmo ao questionário, efetuou-se, com base nos Quadros 4 e 5, o Teste 

de Diferenças de Correlações Correlacionadas, destinado à comparação dos dois tipos 

de correlações (com os questionários da mãe e do pai) referentes à mesma criança 

(Meng, Rosenthal & Rubin, 1992).  

Dada a inexistência de diferenças significativas nestes testes, calculou-se a 

média do valor absoluto das correlações para cada progenitor, de acordo com a 

concordância ou não entre a figura referida na ASCT e a que respondeu aos 

questionários (Quadros 4 e 5). Nas histórias em que a figura de vinculação envolvida 

foram as mães, comparando com os pais que apenas responderam à EMPECF, a 

diferença obtida foi nula, uma vez que a média de correlações foi de .14 para ambos os 

progenitores. Os resultados encontrados nas histórias em que se incluíram os pais, 

apresentaram uma média mais elevada de correlações para as mães (.16) relativamente 

aos pais (.09), porém sem que a diferença atingisse um nível significativo.  

Finalmente, para assegurar a devida exploração da hipótese, realizou-se ainda o 

Teste dos Sinais (Field, 2009), isto é, atribuíram-se sinais de +/- mediante o sentido da 

diferença observada entre as correlações. No que respeita ao primeiro tipo de 

correlações, as mães sobrepuseram-se aos pais somente com a diferença de um sinal 

positivo (9-8), enquanto no segundo tipo de correlações igualaram-se os sinais (8-8). 

Estas diferenças não são, obviamente, significativas. 

Em suma, constata-se a inexistência da diferença de correlações inicialmente 

esperada, o que em termos informativos é igualmente rico, pelo que será posteriormente 

dissecado no capítulo Discussão.  

 

4.3.2. Tempo de convívio com os pais 

 

 A última hipótese levantada pelo presente estudo prendia-se com a variação do 

grau de interferência das motivações parentais no estilo de vinculação da criança, 

mediante o nível de envolvimento parental, traduzido no tempo de convívio entre 

ambos. Admitindo que tal sucedesse, esperar-se-ia uma interdependência superior entre 
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as variáveis “tempo de envolvimento parental” e “padrão de vinculação” nos pais que 

passam mais tempo com os filhos, comparativamente aos que despendem menos tempo.  

 Para o efeito, com base na soma das horas de convívio com a criança durante a 

semana e ao fim-de-semana, apontadas pelos pais, dividiram-se as díades em dois 

grupos, a partir de um ponto de corte (mediana) que assegurasse, quanto possível, a 

distribuição equilibrada pelos grupos. Deste modo, relativamente à mãe o ponto de corte 

foi de 57 horas/semana, ao passo para os pais o ponto de corte definido correspondeu a 

52 horas/semana. 

Posteriormente, este critério foi cruzado com o referente à figura de vinculação 

na ASCT, dando origem a 4 grupos distintos. Os dados resultantes são apresentados nos 

Quadros 6 e 7.  

 

Quadro 6 – Correlação entre os tipos de motivação maternais e os estilos de 

vinculação da criança com a mãe, de acordo com o tempo de convívio  

  

 Tempo de convívio com a mãe 

 ≤ 57 horas (N = 15) 

 Tempo de convívio com a mãe  

> 57 horas (N = 19) 

 Externa Introj. Identif. Intríns.  Externa Introj. Identif. Intríns. 

Seguro -.41 .37 .34 .10  -.19 -.12 -.12 .36 

Evitante .64** .15 -.34 -.20  .27 .54** .16 .00 

Preocupado .34 -.52* -.38 -.26  .20 -.03 .42* .16 

Desorganizado -.14 -.30 -.17 -.33  .12 .08 .04 -.43* 

 

O Teste de Correlações não-Correlacionadas revelou que as diferenças entre as 

correlações não são significativas em nenhum dos casos, o que foi agravado pela 

sucessiva subdivisão da amostra. No entanto, alguns resultados surgem-nos como 

sugestivos. Por exemplo, e principiando pelas mães, o efeito negativo que a motivação 

externa assume nos estilos de vinculação seguro, evitante e preocupado, é maior quando 

o tempo de convívio com a mãe é menor (Quadro 6). Pelo contrário, o efeito da 

motivação intrínseca sobre o estilo seguro é maior quando a mãe despende mais tempo 

com a criança. 
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No que concerne aos pais, novamente as correlações são notoriamente mais 

reduzidas e incoerentes, o que condiciona a interpretação. 

 

Quadro 7 – Correlação entre os tipos de motivação paternais e os estilos de 

vinculação da criança com o pai, de acordo com o tempo de convívio  

 

 Tempo de convívio com o pai  

≤ 52 horas (N = 17) 

 Tempo de convívio com o pai  

> 52 horas (N = 13) 

 Externa Introj. Identif. Intríns.  Externa Introj. Identif. Intríns. 

Seguro .11 -.10 -.00 .12  -.33 -.16 .10 .04 

Evitante -.29 -.14 -.02 .00  .42 -.08 -.02 .05 

Preocupado .20 .18 .14 -.17  -.06 .32 .00 .08 

Desorganizado -.14 .00 -.20 .19  .04 .32 .01 .06 

 

 

4.3.3. Resultados usando a classificação do protótipo mais elevado 

  

Até este ponto a análise realizada alicerçou-se na ligação entre os tipos de 

motivações parentais e a semelhança da criança com cada um dos protótipos da 

vinculação. No entanto, uma vez que os autores recomendam igualmente a classificação 

da criança de acordo com a pontuação prototípica mais elevada, e por se tratar de uma 

abordagem usual no contexto clínico, efetuou-se a Análise de Variância a um fator 

(ANOVA) com o intuito de averiguar se desta forma emergiriam resultados 

significativos. Evidentemente, contemplou-se a forte probabilidade de a comparação de 

grupos, ao reduzir o volume de informação processada, condicionar a significância.  

 Os resultados extraídos da ANOVA revelaram, como esperado, a inexistência de 

diferenças significativas (Quadro 8), sendo que o valor mais próximo (.084) 

correspondia à motivação intrínseca dos pais. Embora a análise da significância global 

apontasse para a ausência de efeitos significativos, procedeu-se à análise de 

comparações múltiplas post-hoc, através do método de Tukey HSD. Como expectável, 

nenhum dos resultados atingiu o nível de significância. Não se considera, portanto, 

como relevante a apresentação das respetivas estatísticas descritivas. 
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 Quadro 8 – Resultados das análises de variância comparando as motivações 

parentais nos quatro protótipos de vinculação das crianças 

 

 Mãe  Pai 

 F Sig. 
 

F  Sig. 

Externa 2.10 .110  1.96 .129 

Introjetada 2.00 .124  0.41 .746 

Identificada 1.10 .356  0.12 .948 

Intrínseca 1.96 .130  2.32 .084 
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Capítulo 5 - Discussão 

 

Com base nos resultados descritos no capítulo anterior, proceder-se-á à sua 

discussão, visando salientar os mais relevantes, de acordo com os objetivos propostos 

pelo presente estudo. 

Primeiramente, e seguindo uma estrutura idêntica à apresentada nos resultados, 

focar-nos-emos nos dados extraídos da ASCT, seguindo-se a abordagem de um dos 

principais propósitos desta investigação – a adaptação da EMPECF para a população 

portuguesa – e, por último, dissecar-se-á a ligação entre os constructos vinculação e 

motivação, no âmbito da prestação de cuidados. 

 

5.1. Dados da ASCT 

 

 Na amostra de crianças que compôs este estudo, constatou-se a predominância 

do estilo de vinculação seguro, tal como em estudos anteriores (e.g, Sá, 2010). No 

entanto, a percentagem obtida foi mais elevada, sendo que a explicação poderá residir 

no facto de a maioria das crianças frequentar o ensino privado, ou seja, pertencer a um 

nível económico médio-alto ou mesmo alto.  

 Curiosamente, o estilo de vinculação desorganizado apresenta-se, embora com 

uma diferença deveras significativa, como o segundo mais elevado, o que parece 

significar que as crianças da amostra, ao não desenvolverem uma estratégia organizada 

segura, tendencialmente criam estratégias desorganizadas para lidarem com os eventos 

promotores de stress. 

 

5.2. Dados da EMPECF  

 

 A análise da estrutura da EMPECF, recorrendo a uma estratégia exploratória 

com objetivos confirmatórios, revelou a correspondência da estrutura fatorial entre a 

versão adaptada para a população portuguesa e a versão original. Ou seja, emergiram 

claramente, tendo em conta a distribuição dos itens em cada fator, a motivação 

intrínseca, identificada, introjetada e externa.  

 A par da capacidade de identificar as motivações parentais, a EMPECF revelou-

se eficaz na sua medição, atingindo, no caso dos pais, valores de consistência interna 
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deveras elevados e significativamente superiores (em média de .10) aos verificados na 

versão original.  

A EMPECF revelou-se igualmente adequada na avaliação das motivações 

maternas para a prestação de cuidados, sobrepondo-se aos valores obtidos 

exclusivamente por pais na versão original, à exceção da subescala respeitante à 

motivação intrínseca. Este fenómeno poderá ser explicado pelo facto de se tratar do 

primeiro item da escala, pelo que o valor obtido poderá traduzir o efeito de adaptação à 

tarefa por parte das mães. Embora a eliminação deste item conduzisse à aproximação, 

entre as versões, dos valores respetivos à subescala motivação intrínseca, restrições 

estruturais, ligadas à equidade do número de itens em cada cenário, apelam à 

reformulação deste item em estudos futuros, assim como de outros três, menos 

obstaculizantes, previamente apontados.  

Concluiu-se, portanto, que a versão adaptada da EMPECF apresenta adequadas 

qualidades psicométricas, que tornam apropriada a sua utilização na população 

portuguesa para avaliar os tipos de motivações parentais, incluindo-se as motivações 

maternas, não contempladas na versão original. Constatou-se, ainda, como ponto de 

inovação relativamente à versão original, exclusivamente focada em crianças em idade 

pré-escolar, a adequação desta escala a pais de crianças em idade escolar. 

Em consonância com a literatura (Fonseca et al., 2013; Monteiro et al., 2008; 

Simões et al., 2010) que aponta, sobretudo na sociedade Ocidental, a permanência de 

diferenças de género no tipo de atividades parentais em que cada progenitor se envolve, 

sendo a mãe a principal responsável pela prestação de cuidados práticos, ao passo que o 

pai adota predominantemente um papel de suporte/companheiro de brincadeira, 

verificaram-se discrepâncias nas motivações parentais, que poderão assumir um papel 

explicativo a este nível. Deste modo, as mães apresentam, comparativamente aos pais, 

um nível superior de motivações intrínsecas quando prestam cuidados aos filhos. Esta 

discrepância aparentemente reflete o maior número de oportunidades que se apresentam 

à progenitora de internalizar as tarefas, devido à imagem cultural como primeira 

prestadora de cuidados. Além disso, a prática regular dos cuidados potencia o 

aperfeiçoamento dos mesmos, o que se expressa na sua eficácia e, por conseguinte, 

contribui para o desenvolvimento da auto-perceção de competência, vital na 

internalização das motivações. 

O papel do “novo” pai, recentemente documentado na literatura, expressa-se, em 

termos da análise global, na maior elevação da motivação intrínseca relativamente às 
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restantes motivações paternais. Contudo, em comparação com mãe, a prestação de 

cuidados à criança por parte do pai permanece pautada pela maior satisfação de 

exigências externas (motivação externa). 

Ainda que tendencialmente as motivações num mesmo casal sejam homogéneas, 

constatou-se que cada progenitor possui uma larga margem (no mínimo 50%) de 

motivações específicas ao próprio.  

Posto isto, a componente motivacional, baseada na Teoria da Autodeterminação, 

parece assumir uma posição importante na estruturação e manifestação do sistema 

comportamental de prestação de cuidados, de acordo com o género.  

 

5.3. Relação entre os dados da ASCT e os dados da EMPECF 

 

5.3.1. Correlações entre as motivações parentais e a semelhança com os 

protótipos da vinculação 

  

 Com base na análise da relação entre os tipos de motivação e os estilos de 

vinculação das crianças, compreende-se que, em termos gerais, as crianças cujos 

progenitores prestam cuidados devido à pressão externa nesse sentido (motivação 

externa), possuem padrões de vinculação predominantemente inseguros, com especial 

destaque do estilo evitante. Além disso, este tipo de motivação dificulta o 

estabelecimento de um estilo de vinculação seguro. Deste modo, poder-se-á afirmar que 

a fraca motivação parental para a prestação de cuidados funciona como fator de risco ao 

desenvolvimento/manutenção de estilos de vinculação inseguros.  

 No que respeita ao extremo oposto do continuum motivacional, mais 

concretamente à motivação intrínseca, constata-se, sobretudo no caso das mães, que a 

prestação de cuidados aos filhos com obtenção de prazer dessa função/tarefa potencia 

uma vinculação segura com a criança, prevenindo simultaneamente a formação dos 

estilos inseguros. Embora nos pais não se verifique propriamente a potenciação do estilo 

seguro, observa-se, de forma igualmente lógica, o impedimento do desenvolvimento do 

estilo evitante. 

 Tal como hipotetizado, as motivações intermédias (introjetada e identificada) 

apresentam associações menos evidentes com os estilos de vinculação, contudo 

igualmente intuitivas, havendo tendencialmente a maior interdependência da motivação 

identificada, por se aproximar mais da motivação intrínseca, ao estilo seguro, 



 Motivações parentais e vinculação   41 

 

contrariamente à motivação introjetada, na qual, por partilhar mais semelhança com a 

motivação externa, se observa a tendência para se associar aos estilos de vinculação 

inseguros.  

Entende-se, assim, que, além da perspetiva cognitivista, fundamentadora da 

pertinência das representações da vinculação ao nível do sistema de prestação de 

cuidados, as motivações parentais, apontadas por alguns autores (Bell & Richard, 2000) 

como o principal aspeto descurado pela Teoria da Vinculação, assumem um papel 

importante no grau de disponibilidade dos progenitores, em parte condicionado pelo 

prazer que extraem (ou não) da realização de tarefas respeitantes ao bem-estar da 

criança, o que consequentemente se reflete e é refletido pela relação de vinculação com 

a criança. Estes dados assumem especial relevância dada a lacuna empírica a este nível. 

A faixa etária da criança, permissora de maior leitura das intenções dos outros, 

poderá também contribuir para a maior compreensão do grau de disponibilidade e 

prazer com que o progenitor realiza a tarefa, e resultar na integração dessa informação, 

respeitante às motivações parentais, na representação da relação com as figuras de 

vinculação.  

A aliança empírica entre a Teoria da Autodeterminação e a Teoria da 

Vinculação, ao nível do sistema de prestação de cuidados parentais, aponta para a 

pertinência de o aspeto motivacional ser contemplado, a par das representações, na 

análise dos comportamentos parentais. Além disso, a Teoria da Autodeterminação, ao 

identificar as componentes potenciadoras do maior nível de internalização motivacional, 

torna as motivações subjacentes à prestação de cuidados passiveis de mudança, o que, 

de acordo com o verificado no presente estudo, provavelmente condicionaria o padrão 

de vinculação da criança. 

 

 A inexistência, contrariamente ao hipotetizado, da superioridade preditiva entre 

os estilos de vinculação da criança e as motivações para prestar cuidados do progenitor 

abordado na ASCT, comparativamente ao progenitor não contemplado, revela-se 

deveras pertinente na compreensão da organização do sistema de vinculação das 

crianças em idade escolar. Uma vez que no presente estudo, contrariamente ao que 

acontece com os bebés, o foco da relação de vinculação não assenta nas interações 

sensório-motoras, mais imediatas, estando sim ao nível das representações resultantes 

das experiências de vinculação com cada progenitor, é plausível que exista uma 

tendência para a criança construir modelos internos dinâmicos mais coerentes, o que se 



 Motivações parentais e vinculação   42 

 

expressa na maior integração e, por conseguinte, menor diferenciação dos mesmos nos 

resultados da ASCT.  

Coloca-se ainda a possibilidade de a criança, ao completar a história, se abstrair 

da figura de vinculação concretamente envolvida e manifestar comportamentos 

parentais respeitantes às representações da relação com outra figura, ou quiçá de ambos, 

o que contribuiria igualmente para a menor diferenciação. Não existem dados empíricos 

sobre esta temática, uma vez que a ASCT, inclusive na versão original, foca 

exclusivamente um dos progenitores - a mãe - impedindo que se efetuem comparações a 

posteriori sobre as correlações com cada progenitor. 

 Como apontado por Weinfield e colaboradores (2008), o reduzido tamanho da 

amostra condiciona igualmente a oportunidade de se encontrarem diferenças 

significativas inter-grupos. Além disso, explica algumas flutuações difíceis de 

interpretar nos resultados.  

  

5.3.2.Tempo de convívio com os pais  

 

 Embora inicialmente o presente estudo visasse apenas compreender se o 

envolvimento parental, traduzido para efeitos do estudo em horas de convívio com a 

criança, assumiria maior impacto no estilo de vinculação da criança com o progenitor, 

identificaram-se alguns padrões correlativos interessantes, que exigem especial 

destaque. 

 A análise da forte associação entre a motivação externa e o estilo de vinculação 

evitante, no caso das mães que despendem menos tempo com os filhos, sugere que, se a 

criança passa menos tempo com a progenitora e se nesse período se apercebe que a 

realização das tarefas expressivas da prestação de cuidados é pautada por um sentido de 

obrigação, ao invés de escolha pessoal, existe uma amplificação do efeito desse padrão 

de interação, nomeadamente no desenvolvimento de um estilo de vinculação evitante. 

Este aspeto torna-se ainda mais inteligível se se considerarem as representações 

relativas aos prestadores de cuidados, características da criança enquadrada neste padrão 

de vinculação, ou seja, se os comportamentos de evitação da criança podem ser 

entendidos à luz da fraca disponibilidade da figura de vinculação, faz sentido que a 

maior ausência desta figura exacerbe essa representação de indisponibilidade. 

Provavelmente, o menor tempo de convívio com a criança é exatamente reflexo dessa 

fraca motivação maternal. 



 Motivações parentais e vinculação   43 

 

Contrariamente, a maior convivência entre as progenitoras menos motivadas 

para prestarem cuidados e a criança, assume uma função protetora da intensificação dos 

padrões relacionais de evitação. Constatou-se, ainda, que o contacto mais frequente 

entre as mães que realizam com prazer as tarefas de prestação de cuidados e a criança, 

assume uma função simultaneamente potenciadora do padrão de vinculação seguro e 

protetora do estilo desorganizado.  

Relativamente aos pais, as reduzidas correlações obtidas condicionam a 

interpretação fundamentada dos dados. Não obstante, verifica-se uma tendência 

associativa completamente antagónica ao verificado nas mães, porém analogamente 

concebível. Concretamente, a menor convivência com os progenitores cuja prestação de 

cuidados é notoriamente regulada pelo exterior parece assumir uma função protetora da 

fomentação do estilo de vinculação evitante da criança, ao passo que a maior 

convivência o potencia. Posto isto, torna-se aparentemente benéfico para as crianças 

cujos pais apresentam tipos de motivações menos internalizadas despenderem menor 

tempo em conjunto.   

Uma possível explicação para os padrões das correlações identificados para cada 

progenitor, de acordo com o tempo despendido com a criança, seria a presença da mãe 

ser menos dispensável, provavelmente devido ao tipo de cuidados prestados, pelo que o 

menor convívio se revela mais prejudicial para a criança, independentemente do estilo 

de vinculação. Contudo, sublinha-se a necessidade de em estudos futuros recolher-se 

uma amostra de maior dimensão, para que as presentes interpretações possam ser 

devidamente fundamentadas.  

As motivações intermédias, em ambos os subgrupos de progenitores, 

apresentaram correlações mais intrincadas, como inicialmente previsto. Tal poderá ser 

compreendido à luz da própria Teoria da Autodeterminação que apresenta uma 

caracterização mais indefinida destes tipos de motivação mais centrais, 

comparativamente às motivações constituintes dos pontos extremos. Ainda que se 

conceba a motivação identificada como mais autodeterminada, verificam-se imprecisões 

no enquadramento da mesma em termos do grau de proximidade relativamente às 

motivações vizinhas; o mesmo se aplica à motivação introjetada. Deste modo, a teoria 

não permite sustentar hipóteses explicativas relativamente aos padrões correlativos das 

motivações mencionadas.  

Ainda no que concerne às motivações intermédias, as flutuações dos resultados 

parecem ser mais evidentes nas correlações que lhes são respeitantes, sendo que o 
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tamanho da amostra, especialmente reduzida pela criação de subgrupos diminutos, 

poderá condicionar a leitura destas motivações. 

Retornando à hipótese inicial, anteriormente explanada, as diferenças entre as 

correlações dos subgrupos de progenitores, por não atingirem um nível significativo, 

não permitiam confirmar o maior impacto das motivações parentais no padrão de 

vinculação com a criança mediante o tempo de convívio. Contudo, o presente estudo 

sugere a pertinência de se testar este efeito, a partir de uma amostra mais numerosa.  

A análise aprofundada das correlações em cada grupo de progenitores evidencia 

nos pais, comparativamente às mães, valores notavelmente mais reduzidos e, 

subsequentemente, isentos de qualquer significância estatística. Atendendo à tenuidade 

das correlações paternais, coloca-se legitimamente a questão de a Teoria da Vinculação, 

ao privilegiar a interação entre a mãe e a criança, não contemplar de igual modo as 

dimensões constituintes da vinculação com o pai (Grossman, Grossman, Fremmer-

Bombik, Kindler, Scheuerer-Englisch & Zimmermann, 2002). Possivelmente, as 

técnicas de avaliação da vinculação, por se alicerçarem nos princípios desta teoria, 

encontram-se enviesadas, o que se traduz na maior eficácia a refletir a vinculação da 

mãe com a criança, pelo tipo de cuidados (predominantemente práticos) contemplados. 

Deste modo, a menor afinação dos diversos instrumentos, inclusive da ASCT, para as 

tarefas protagonizadas pelos pais, poderá explicar as correlações mais fracas neste 

grupo.  
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Capítulo 6 - Conclusão 

 

 A presente investigação revela dados importantes no preenchimento da escassez 

empírica ao nível dos fatores subjacentes aos comportamentos de prestação de cuidados, 

em pais de crianças em idade escolar. Particularmente, a dimensão motivacional assume 

um papel importante, a par da dimensão representacional, na disponibilidade parental 

para prestar cuidados à criança. Adicionalmente, os diferentes tipos de motivação, ao 

condicionarem os comportamentos dos progenitores e, por conseguinte, as 

representações de vinculação da criança, refletem-se em diferentes tipos de padrões de 

vinculação. Mais especificamente, a obtenção de prazer, por parte dos pais, na 

realização de tarefas relacionadas com o bem-estar da criança potenciam um estilo de 

vinculação seguro, ao passo que o cumprimento destas mesmas tarefas atendendo a 

coações externas promove estilos de vinculação inseguros. 

 A versão portuguesa da EMPECF, destinada a avaliar esta dimensão 

motivacional nos progenitores, apresenta boas características psicométricas, tornando 

adequada a sua aplicação na população portuguesa para avaliar os tipos de motivações 

parentais, e subentenda-se a inclusão das motivações maternas, inerentes à prestação de 

cuidados às crianças em idade escolar. Não obstante, em estudos futuros será importante 

contemplar a reformulação do primeiro item da escala. 

A distinção motivacional de acordo com o género do progenitor, identificada a 

partir da EMPECF, representa um contributo pertinente para a literatura respeitante às 

diferenças de género na prestação de cuidados às crianças, ao permitir caracterizar os 

tipos de motivações subjacentes: predominantemente intrínsecas em ambos os géneros, 

embora se encontre uma média mais elevada das motivações externas no masculino e 

das intrínsecas no feminino.  

A presente investigação serve ainda para salientar a indispensabilidade de ajustar 

as técnicas de avaliação da vinculação, predominantemente focadas nas dimensões 

maternas (Grossman et al., 2002), ao tipo de cuidados genericamente prestados pelos 

pais. Assentando nesta premissa, a afinação dos instrumentos traduzir-se-á na avaliação 

equitativa deste constructo entre os progenitores. 

Em suma, a avaliação das dimensões motivacionais, nos progenitores, a par das 

dimensões representacionais, na criança, através da aliança empírica entre a Teoria da 

Vinculação e a Teoria da Autodeterminação, revelam-se fulcrais na compreensão da 

ligação entre o sistema de vinculação e o sistema de prestação de cuidados. Nesta 
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sequência, destacam-se no presente estudo diversos efeitos cuja expressão plena foi 

condicionada pelo tamanho da amostra, exigindo ser aprofundados em estudos futuros. 
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