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Resumo 

 

 

O presente estudo propõe-se explorar a correlação e a capacidade preditiva da 

vinculação sobre o investimento corporal, em adolescentes, no sentido de verificar em 

que medida os modelos internos dinâmicos, desenvolvidos no contexto da relação precoce 

com a figura de vinculação, afetam a qualidade do investimento corporal na adolescência.  

O corpo é descrito como centro da maior parte dos conflitos na adolescência, 

período de crise, decorrente das mudanças psíquicas e fisiológicas, no qual pulsões, 

defesas, investimentos narcísicos e objetais se defrontam. É através de uma vinculação 

precoce segura, de uma relação primária prazenteira, da qualidade do investimento 

materno e do olhar da mãe que dá significado e valoriza o corpo da criança, que esta 

aprende a investir em si.  

A amostra, recolhida em contexto escolar, envolve 144 adolescentes, de ambos os 

géneros, com idades entre os 13 e os 17 anos. Os instrumentos quantitativos utilizados 

são o Inventário sobre a Vinculação para a Infância e Adolescência (IVIA; Carvalho, 

Soares & Baptista, 2006), para caracterizar o estilo de vinculação (segura; ansiosa-

ambivalente; evitante) e o Body Investment Scale (BIS; Orbach & Mikulincer, 1998), para 

descrever o investimento corporal (sentimentos e atitudes em relação ao corpo; bem-estar 

no contato físico; cuidado corporal; proteção corporal). 

Os resultados apoiam a consistência interna dos dois instrumentos e mostram o 

contributo da vinculação para a variância do investimento corporal, encontrando-se 

correlações positivas significativas do investimento corporal com a vinculação segura e 

negativas mas nem todas significativas com a vinculação ansiosa-ambivalente e evitante. 

A vinculação segura foi a mais forte preditora do investimento corporal, parecendo 

funcionar como fator protetor contra um fraco investimento corporal. Verificam-se, 

ainda, diferenças significativas para o investimento corporal, em função do género mas 

não se verificam diferenças significativas na vinculação, em função do género, do 

agregado familiar e de situações familiares específicas. 

 

Palavras-chave: Vinculação, Investimento Corporal, Adolescência, Modelos Internos 

Dinâmicos. 
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Abstract  

 

The dissertation sought to explore the correlation and the prediction of the 

attachment on the body investment in adolescents, in order to verify the extent to which 

the working models, developed in the context of the early relationship with the attachment 

figure, affects the quality of the body investment in adolescence. 

The body is described as the center of most conflicts in adolescence, a period of 

crisis, resulting from psychological and physiological changes, where drives, defenses, 

narcissistic and objectal investments are in confront. It is through a secure early 

attachment, a pleasant primary relationship, the quality of maternal investment and the 

maternal gaze, who gives meaning and value to the child's body, that the child learns to 

invest in herself.  

The sample, collected in schools, involves 144 adolescents of both sexes, aged 

between 13 and 17 years. The quantitative instruments used are the Attatchment Inventory 

for Children and Adolescents (IVIA; Carvalho, Soares & Baptista, 2006), to characterize 

the attachment style (secure; anxious-ambivalent; avoidant) and the Body Investment 

Scale (BIS; Orbach & Mikulincer, 1998), to describe the body investment (body image 

feelings and attitudes; comfort in touch; body care; body protection). 

The results support the internal consistency of the two instruments and show the 

contribution of attachment to the variance of the body investment. The study concludes 

that the body investment have significant positive correlations with the secure attachment 

and negative but not all significant correlations with anxious-ambivalent and avoidant 

attachment. The secure attachment was the strongest predictor of body investment, 

working as a protective factor against a poor body investment. Plus, the research 

concludes that there are significant differences for body investment, according to the 

gender but that there are no significant differences for attachment, according to the 

gender, household and specific family situations. 

 

Keywords: Attachment, Body Investment, Adolescence, Working Models. 
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“É com o amor do objeto que o sujeito se constrói – aprende a 

amar-se. Sendo com o amor de si próprio que vai, por sua vez, 

amar o outro.”  

 

 

António Coimbra de Matos, in “O Desespero” 
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Introdução 

 

A presente dissertação pretende ser um contributo para a compreensão da relação entre 

a vinculação e o investimento corporal em adolescentes, inserindo-se na teoria da vinculação, 

das relações de objeto e na psicanálise. A revisão de literatura expõe os contributos relevantes 

de diversos autores, para a temática em estudo (e. g., Bowlby, Ainsworth, Freud, Birraux, 

Coimbra de Matos, Anzieu). A escassez de estudos que envolvam as duas variáveis justifica a 

escolha deste objeto de estudo. Além disso, a vinculação na adolescência é uma questão alvo 

de interesse nas últimas décadas, pela sua capacidade explicativa das trajetórias de 

desenvolvimento, assumindo um papel estruturante na formação do self (Almeida, 2007; 

Jongenelen, Carvalho, Mendes & Soares, 2007). Quanto ao investimento corporal, o corpo 

representa uma ponte de comunicação entre o Eu interno e o mundo externo, pois a pele é o 

contato direto do sujeito com o exterior, assume um papel de intermediário nas relações, é um 

meio de comunicação e transparece e traduz o grau de bem-estar do mundo interno do sujeito. 

É através de uma vinculação precoce segura, de uma relação primária prazenteira com 

a mãe, da qualidade do investimento materno, do olhar da mãe que dá significado e valoriza o 

corpo da criança, constituído enquanto objeto privilegiado, eleito, significativo e significante 

para a mãe, carregado de propriedades reais e fantasmáticas, que a criança retira os alicerces 

para construir os seus significados afetivos e investir na relação consigo própria e com os outros. 

Contudo, a chegada da adolescência representa uma fase de crise e mudanças, de transição da 

vinculação da infância para a vinculação adulta, marcada por um desinvestimento dos objetos 

primários para um investimento de novos objetos sexuais. Acrescido ao desarranjo do mundo 

interno e às intempestivas modificações corporais sentidas pelo adolescente, verifica-se, no 

jovem, uma estranheza na relação com o seu corpo, o que exige uma reformulação, de grandes 

proporções, em seu posicionamento subjetivo consigo mesmo e no mundo. O adolescente é, 

deste modo, convocado, num certo ponto de desarrumação, a ter que se reapropriar de um corpo 

transformado (Vilhena, 2006). O corpo, como imigrante em sua própria casa, encontra-se no 

centro da maior parte dos conflitos do adolescente (Garritano, 2008).  

Por conseguinte, procedeu-se à aplicação do Inventário sobre a Vinculação para a 

Infância e Adolescência (IVIA; Carvalho, Soares & Baptista, 2006) e do Body Investment Scale 

(BIS; Orbach & Mikulincer, 1998), a 144 estudantes adolescentes, de ambos os géneros, com 

idades entre os 13 e 17 anos. O IVIA pretende aceder à variável independente vinculação, à 

partir de três subescalas (seguro, ansioso-ambivalente ou evitante) e o BIS avalia a variável 
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dependente investimento corporal, à partir de quatro subescalas (sentimentos e atitudes em 

relação ao corpo, bem-estar no contato físico, cuidado corporal e proteção corporal). 

O presente estudo encontra-se organizada em duas partes. Na primeira parte, é exposto 

o enquadramento teórico sobre as temáticas em estudo, apresentando uma abordagem 

aprofundada acerca das variáveis vinculação e investimento corporal. Na segunda parte, 

encontramos a conceptualização do trabalho empírico realizado, através da apresentação dos 

objetivos e hipóteses de investigação, da metodologia, dos resultados encontrados e das 

conclusões retiradas à partir dos mesmos. 

Inserido no enquadramento teórico, o capítulo 1 começa por desbravar o território da 

vinculação, incidindo na definição do construto de acordo com os pressupostos de Bowlby, na 

definição de modelos internos dinâmicos, numa descrição dos estilos de vinculação, de acordo 

com Ainsworth e numa abordagem à vinculação na adolescência. O capítulo 2, que incide no 

investimento corporal, abordado à luz das teorias psicodinâmicas e psicanalítica, começa por 

descrever a adolescência, enquanto momento de crise, remetendo para a importância do corpo 

nesta fase e fazendo-se alusão à passagem do corpo infantil para o corpo adolescente, no qual 

se inserem os conceitos de narcisismo, fase de espelho, investimento libidinal e objetal. Por 

fim, o capítulo 3 relaciona ambos os conceitos (vinculação e investimento corporal). 

Na segunda parte da presente investigação, expõe-se o estudo empírico realizado, 

começando, no capítulo 4, pela definição dos objetivos do mesmo, pela relevância da 

investigação e pela apresentação das 6 hipóteses orientadoras do estudo. Seguidamente, no 

capítulo 5, apresenta-se a metodologia utilizada, através da descrição da amostra, dos 

instrumentos utilizados e dos procedimentos executados na aplicação dos questionários.  

O capítulo 6, o qual destina-se à apresentação dos resultados, de acordo com as hipóteses 

colocadas, bem como a apresentação da consistência interna dos instrumentos. Assim, 

realizam-se correlações entre cada subescala, realizam-se testes t de Student para verificar a 

existência de diferenças significativas entre os géneros, para a vinculação e o investimento 

corporal, bem como um teste de ANOVA para apurar a existência de diferenças significativas 

na vinculação, em função do agregado familiar e de situações familiares específicas. Com o 

intuito de averiguar mais aprofundadamente as relações entre a vinculação e o investimento 

corporal, realizaram-se regressões lineares entre as diferentes dimensões do IVIA e do BIS.  

Por fim, o capítulo 7 apresenta a discussão e conclusões do estudo, através de uma 

reflexão acerca dos resultados encontrados, atendendo aos objetivos do estudo e à confirmação 

ou refutação das hipóteses. Neste, aborda-se, igualmente, as implicações e vantagens da 

investigação, bem como limitações e recomendações, que poderão suscitar estudos futuros. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Capítulo 1 - Vinculação 

A vinculação, fenómeno básico e estruturante / organizador do desenvolvimento 

psicológico na infância e adolescência, tem uma incontornável capacidade explicativa do 

desenvolvimento do comportamento humano, assumindo um papel estruturante da formação 

do self (Almeida, 2007).  

O conceito de vinculação descreve as relações afetivas significativas que nos unem aos 

outros e, em última instância, a nós próprios. A significância de tais relações decorre da sua 

natureza primária e do seu peso efetivo na teia de relações secundárias daí emergentes. 

Nascemos suficientemente imaturos para nos vincularmos e necessitamos de uma vinculação 

segura para permitir a construção de uma estrutura egóica equilibrada, para explorar o meio e 

assumir novos papéis, compromissos e confrontos, ao longo do ciclo vital (Almeida, 2007).  

A vinculação é uma chave para a segurança psicológica, uma pré-condição para todas 

as interações humanas significativas e é crucial para a sobrevivência. A vinculação ultrapassa 

o próprio indivíduo e enraíza-se na espécie humana, de modo que qualquer ataque à sua 

viabilização põe em perigo a existência do nosso ser (Soares, 2007, 1996b). De fato, Bowlby 

(1969) reconhece, desde o início da construção da sua teoria, que a sobrevivência da nossa 

espécie só pode ser compreendida se concebermos que o bebé nasce com um sistema 

comportamental que tem por função biológica protegê-lo do perigo, antes de alcançar a 

maturidade reprodutiva.  

Bowlby (1988) considerou a vinculação segura como crucial para manter a estabilidade 

emocional, desenvolver uma autoimagem positiva, atitudes positivas nas relações com 

parceiros e para formar relações próximas maduras e mutualmente satisfatórias. Mais, como a 

vinculação segura implica que o indivíduo busque metas num ambiente seguro e que o apoio 

esteja sempre disponível, facilita compromissos relaxados e confiantes em atividades não 

vinculantes, estende as perspetivas e habilidades do sujeito e sustenta o crescimento pessoal e 

a autoatualização. Por conseguinte, a existência de perturbações no processo de vinculação, em 

função da sua natureza, gravidade e prolongamento de tempo, afetam as emoções, cognições e 

comportamentos (Almeida, 2007).  

 

1.1 Vinculação: conceitos básicos 

Compreendendo, então, a importância da vinculação no ser humano, passaremos agora 

à compreensão do conceito em si, desenvolvido, em primeira instância, por John Bowlby e, 
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mais tarde, complementado pela contribuição de Mary Ainsworth, que criou um procedimento 

laboratorial de avaliação da interação mãe-bebé, designado de “Situação Estranha”.  

Bowlby (1969) define vinculação como a primeira relação afetiva da criança, que 

ocorre, normalmente, com a mãe e serve como molde para todas as futuras relações da criança. 

A necessidade de vinculação é vista como um componente ativo primário e instintivo do 

equipamento genético, pela busca de proximidade, segurança e proteção em situações de perigo. 

A teoria postula, assim, que a criança necessita, para o seu desenvolvimento sócio-emocional, 

de uma relação com pelo menos um cuidador primário consistentemente sensível e responsivo, 

servindo de base segura e refúgio para explorar, ganhar autonomia, independência e 

autosuficiência. Consoante o tipo de respostas dos pais, desenvolvem-se padrões vinculativos 

e modelos de funcionamento interno que irão orientar os sentimentos, pensamentos e 

expectativas do indivíduo para as próximas relações (Ainsworth & Bowlby, 1991). 

A premissa básica defendida por Bowlby (1958), na primeira formulação da teoria da 

vinculação, é a de que a vinculação do bebé à mãe tem por base um equipamento 

comportamental e padrões de comportamento característicos da espécie humana, constituídos 

por “respostas instintivas”, que se organizam e orientam em relação à figura de vinculação, com 

o objetivo de ligar a criança a esta, ao longo do desenvolvimento. Assim, o bebé nasce equipado 

de cinco comportamentos de vinculação (chupar, agarrar, seguir, chorar e sorrir), os quais estão 

direcionados para a figura de vinculação. Estes comportamentos de vinculação têm como 

função a proteção de eventuais perigos, stress ou ameaça ao bem-estar da criança e como 

resultado a manutenção da proximidade de uma figura específica, mais capaz de se confrontar 

com situações de perigo (função biológica). Numa segunda fase, a criança internaliza o modelo 

relacional com a figura cuidadora, o que lhe proporciona a segurança necessária para explorar 

o meio (função psicológica). Haveria, igualmente, uma predisposição biológica, na infância, 

para recorrer à figura de vinculação para reverter as emoções negativas, de modo a conseguir a 

regulação emocional (Bowlby, 1969). Assim, esta figura, além de estar acessível fisicamente, 

também o deve estar emocionalmente, sendo responsiva. Trata-se de uma relação assimétrica e 

complementar (Soares, 2007).  

A sensibilidade da mãe aos sinais da criança aumentam a confiança da criança na sua 

disponibilidade e responsividade, promovendo uma vinculação segura. Isto é, promove uma 

organização interna constituída por conhecimentos e expectativas positivas relativas à 

disponibilidade e responsividade da figura de vinculação e ao self como merecedor de atenção 

e de afeto e competente para se confrontar com o mundo. O contrário leva a expectativas de 

rejeição ou de não responsividade, resultando numa vinculação insegura, fruto de experiências 

desagradáveis nos momentos em que o sistema de vinculação é ativado. Neste caso, a criança 
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receberia, constantemente, mensagens implícitas de incompreensão ou de rejeição, construindo, 

assim, um modelo interno de self como sem valor ou incompetente (Bowlby, 1973). Neste 

âmbito, a experiência de segurança e confiança na figura de vinculação está associada à 

avaliação da figura de vinculação como disponível, enquanto a ansiedade ou insegurança 

associa-se à perceção de ameaça a esta disponibilidade (Soares, 2009). 

A partir de experiências repetidas de cuidados prestados pela figura de vinculação à 

criança, esta desenvolve modelos internos dinâmicos (MID) - noção inspirada no trabalho de 

Kenneth Craik (1943) -, constituídos por conhecimentos e expectativas relativos à figura de 

vinculação e por representações sobre o self, em termos de reconhecimento do seu valor pessoal 

e da sua capacidade de afetar a figura de vinculação (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; 

Bowlby, 1969) e as outras relações. São alicerces ou representações mentais, conscientes e 

inconscientes, do mundo e de si próprio que ajudam o indivíduo a percecionar e interpretar os 

acontecimentos e a antever e arquitetar os seus próprios planos de ação. São uma espécie de 

filtros interpretativos, de grelhas de leitura na previsão de comportamentos, que influenciam os 

padrões de interação nas relações de proximidade emocional. Através dos MID, o self, as 

relações e outras experiências sociais vão sendo mentalmente construídos e experienciados. 

Perante um mundo social de incertezas e de imprevisibilidades, o sujeito desenvolve, assim, 

capacidade para se adaptar; consegue construir um sentido para a vida, que lhe permite dar 

coerência às experiências de vida passadas e presentes, projetando a sua existência no futuro. 

Em última instância, são estruturas de significados, afetivamente carregadas, que regulam o 

sistema comportamental da vinculação e tendem a resistir à mudança e a influenciar o 

comportamento na vida adulta (Bowlby, 1969, 1973; Soares 1996a e b, 2009). 

A vinculação, como fenómeno que acompanha o indivíduo ao longo de todo o seu ciclo 

de vida, influenciará, de forma significativa, as relações que o sujeito estabelecerá nas diferentes 

fases do seu desenvolvimento, de modo que a segurança nas relações estabelecidas nos 

primeiros anos de vida, com os progenitores ou seus substitutos, tenderá a manter um certo grau 

de estabilidade, repetindo-se em diferentes relacionamentos, mesmo na vida adulta. Ditaria, em 

certa medida, as relações estabelecidas na adolescência, e posteriormente (Bowlby, 2002). Esta 

estabilidade pode ser justificada pelo desenvolvimento dos MID, criados nas repetidas 

interações precoces com as figuras prestadoras de cuidados.  

 

1.2 Padrões de vinculação  

Com base no procedimento e nos resultados da “Situação Estranha”, Ainsworth, Blehar, 

Waters e Wall (1978) estudaram as diferenças individuais na organização comportamental, 
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identificando três tipos de vínculo afetivo na criança, designadamente, a vinculação segura, 

ansiosa-ambivalente e evitante, descritos consoante a acessibilidade e responsividade dos pais.  

O padrão seguro de vinculação é caracterizado por uma alternância equilibrada entre 

comportamentos de exploração e de vinculação, evidenciando-se uma procura ativa de 

proximidade e interação com a figura de vinculação. O bebé apresenta um interesse na 

exploração do meio, que diminui aquando da ausência da figura de vinculação. Quando o 

contato é estabelecido, o bebé procura mantê-lo, não exibindo resistência e evitamento ao 

contato ou à interação com essa figura. A comunicação é clara e eficaz, pois permite integrar 

afetos positivos e negativos. A mãe, por norma, reconhece e está atenta aos sinais emocionais 

e comunicações do filho e responde apropriadamente, no sentido de reduzir os sentimentos de 

insegurança e desconforto e de modular eficazmente a ativação emocional negativa da criança. 

Assim, o bebé encontra segurança, proteção e conforto com esta figura, e pode explorar o meio 

à partir da mesma (Ainsworth et al., 1978; Bretherton, 1985).  

Relativamente ao padrão de vinculação ansiosa-ambivalente, encontramos um 

predomínio do comportamento de vinculação sobre o comportamento exploratório; há uma 

excessiva ativação do sistema de vinculação. Observamos a coexistência de comportamentos 

de resistência ativa ao contato e de comportamentos de procura de contato com a figura de 

vinculação, o que dificulta e inibe a exploração do meio. São bebés tipicamente hipervigilantes 

face à acessibilidade da figura de vinculação, e mostram uma constante monitorização da sua 

localização, o que empobrece e inibe a exploração do meio. Todavia, estas crianças mostram 

ambivalência para com a mãe, procurando o contato, ao mesmo tempo que lhe resistem, 

ativamente. Estes revelam pouco evitamento, mas exibem comportamentos de irritação ou 

passividade. A comunicação é mais negativa, registando-se expressões de irritação, protestos e 

incapacidade de serem tranquilizados pela figura de vinculação. Esta intensidade emocional 

negativa dificulta o prazer na exploração do meio. Estes bebés experienciam, assim, 

inconsistência e imprevisibilidade com a figura de vinculação, quando o sistema de vinculação 

está ativado, devido à menor sensibilidade aos seus sinais emocionais e menor responsividade 

da mesma ao choro da criança (Ainsworth et al., 1978). 

O padrão inseguro evitante, segundo Ainsworth e colaboradores (1978), caracteriza-se 

pelo predomínio do comportamento exploratório sobre o comportamento de vinculação; há uma 

desativação do sistema de vinculação, por medo de rejeição. Salienta-se a falta de uma 

comunicação clara de sentimentos entre a mãe e o bebé. Evidencia-se um afastamento, 

evitamento ou uma tendência, por parte da criança, para ignorar e não protestar na ausência da 

figura de vinculação, por ter vivenciado respostas rejeitantes, pouco afetuosas e insensíveis por 
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parte da figura cuidadora, face aos comportamentos de vinculação. Assim, desencadeia, no 

bebé, sentimentos de raiva, irritação e frustração, geralmente, dirigidos para os objetos.  

 

De acordo com Sroufe, Egeland, Carlson e Collins (2005), é notória a associação da 

vinculação com o desenvolvimento da autoestima, da autoregulação emocional e com a 

emergência de um percurso de competência nas relações sociais. Bowlby (1973) já tinha 

postulado que os indivíduos com história de relações seguras constroem representações 

positivas do self e dos outros, em contraste com indivíduos com vinculação insegura e uma 

história de vida marcada por episódios adversos, que tenderão a construir o self e o mundo como 

imprevisíveis, marcados pela desconfiança, desvalorização ou ambivalência. 

Estudos longitudinais demonstraram que uma vinculação segura aumenta a 

probabilidade da criança desenvolver, durante a infância, relações de melhor qualidade com os 

pais, irmãos e pares (Thompson, 1999; Berlin & Cassidy, 1999), de desenvolver características 

pessoais positivas, como a autonomia em relação aos cuidadores, maior autoestima, 

autoconfiança (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005) e um autoconceito positivo (Cassidy, 

1988), de desenvolver melhores competências pessoais (e. g., resiliência do ego, competência 

cognitiva) e com os pares (e. g., sentimentos mais elevados de reciprocidade e de empatia) 

(Soares, 2002; Sroufe, 2005), de desenvolver mais capacidade para tolerar o stress e 

flexibilidade em gerir os seus impulsos e sentimentos, de desenvolver mais competências na 

interação com os outros, de diminuir a probabilidade de criar problemas de comportamento na 

infância (Sroufe et al., 2005), de desenvolver melhores estratégias de resolução de problemas 

(Scheuerer-Englisch, 1989) e melhores capacidades de regulação e compreensão emocional 

(Steele, H. & Steele, M., 2005; Thompson, Laible & Ontai, 2003). 

Quanto aos resultados dos estudos longitudinais realizados com crianças ansiosas-

ambivalentes, estas foram caracterizadas como pouco competentes no domínio social, apesar 

de procurarem interação com os pares, e como pouco competentes na iniciação e manutenção 

de relações, devido à sua imaturidade e fácil frustração. Face a situações de conflito social, são 

menos persistentes na tentativa de resolução de problemas e retiram-se, mais frequentemente, 

da situação. Tendem a ficar igualmente perturbadas face ao mal-estar de outras crianças, não 

apresentam estratégias adaptativas para lidar com o stress e são mais dependentes dos adultos 

(Sroufe et al., 2005). Estas crianças empregam, por norma, uma estratégia de hiperativação ou 

intensificação da expressão emocional, mantendo um estado de vigilância constante e de 

preocupação com a figura parental (Cassidy, 1994; Cassidy & Berlin, 1994).  

Por fim, as crianças evitantes evidenciaram maiores dificuldades nas relações com os 

pares, que impliquem contato físico próximo e emocional, sendo descritas como mais isoladas 
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das outras crianças e emocionalmente distantes. São menos empáticas face ao mal-estar de outra 

criança, podendo mesmo mostrar antipatia e ter comportamentos que piorem o sofrimento da 

criança (Sroufe et al., 2005) e são associadas, mais frequentemente, à agressão instrumental na 

relação com os pares (McElwain, Cox, Burchinal & Macfie, 2003). Moss, Rousseau, Parent, 

St-Laurent e Saintonge (1998) referem, ainda, que a contenção de afetos negativos e as 

expectativas de rejeição, que caracterizam as crianças inseguras evitantes, podem conduzí-las 

à passividade em situações mais conflituosas, devido à internalização de expressões afetivas 

negativas, como a raiva e a tristeza.  

De fato, a investigação (Sroufe et al., 2005) evidencia que crianças com vinculações 

seguras têm um nível de recuperação superior frente a situações de stress elevado, sendo, deste 

modo, a vinculação segura um fator protetor contra o desenvolvimento da psicopatologia. Por 

outro lado, as vinculações inseguras são fatores de risco para a psicopatologia, nomeadamente, 

ao nível de problemas de internalização, como o isolamento e inibição emocional, e de 

externalização (Carlson, 1998; Lyons-Ruth, 1996), designadamente, agressividade e 

comportamentos hostis, apresentando, ainda, um humor mais negativo e mais sintomas de 

depressão a longo prazo (Greenberg, 1999). Por fim, Main (1990) refere que as vinculações 

inseguras apresentam níveis mais elevados de processos defensivos e Weinfield, Sroufe e 

Egeland (2000) referem que a vinculação insegura surge com maior frequência em amostras de 

alto risco, associada a um tipo de funcionamento problemático, a nível da relação com os pares 

(maior registo de conflitos ou dependência, vitimização, hostilidade) e em termos de construção 

do self (maior frequência de alterações de humor, comportamentos agressivos, sintomatologia 

ansiosa e depressiva e isolamento) (Sroufe, 2005).  

 

1.3 Vinculação na adolescência 

A vinculação na infância tem impacto e repercussão nas vinculações posteriores, como 

um ciclo contínuo, que advém dos MID acerca do self e da vida social que envolve o sujeito 

(Hazan & Shaver,1987). Deste modo, a relação de vinculação continua a ser importante para a 

segurança e bem-estar posterior, embora a maneira como essa relação é mantida ou estabelecida 

sofre considerável mudança, em função das sucessivas tarefas e conquistas desenvolvimentais 

(Soares, 2007). 

A adolescência é um período pautado por uma multiplicidade de mudanças na vida do 

sujeito, representando uma fase de transição da vinculação da infância, estabelecida, 

essencialmente, nas relações progenitores-filho, para a vinculação adulta, estabelecida com as 

relações afetivas extra-familiares (Ainsworth, 1989, 1991). A adolescência marca, assim, uma 
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fase de mudanças a nível das relações de vinculação, existindo um esforço no sentido da 

independência dos cuidados parentais para, mais tarde, começar a preparar-se para ser, o 

adolescente, ele próprio, uma figura de vinculação para os seus filhos (Ward & Carlson, 1995).  

Assiste-se, na adolescência, a transformações e reestruturações da relação com as 

figuras parentais, vistas agora como mais inseguras e repressivas do que acolhedoras e 

securizantes (Allen & Land, 1999). Assim, a vinculação evolui de uma dependência das figuras 

paternais, na infância, para uma autonomia e distanciamento das mesmas, na adolescência, 

sabendo, contudo, que pode recorrer seguramente a elas, pois continuam a funcionar como 

recurso disponível, a recorrer em caso de necessidades. A autonomia é estabelecida num 

contexto de relações seguras e o sistema de vinculação representa um suporte para enfrentar 

esta tarefa. Deste modo, o adolescente depara-se com uma nova dinâmica relacional, com 

necessidades de vinculação e de exploração e autonomia, fundamentais para o seu 

desenvolvimento e para a construção da sua identidade (Soares, 2007). Neste sentido, a pressão 

da autonomia face aos pais leva ao estabelecimento de relações de vinculação com os pares 

(Steinberg, 1990), figuras com as quais denota-se uma identificação, um sentido de pertença e 

existe compreensão frente às múltiplas mudanças da adolescência (i. e., cognitivas, familiares, 

socioemocionais, de imagem corporal), que desafiam o sentido de identidade e autoestima 

(Soares, 1990). Estas novas figuras de vinculação fornecem uma figura de apoio psicológico, 

de conforto, ao mesmo tempo que se esboça e valida o sentido de identidade pessoal (Fuligni 

& Eccles, 1993; Meeus, Iedema, Maasen & Engels, 2005).  

Emerge, no adolescente, uma marcada competência para refletir abstratamente e 

reavaliar as suas relações de vinculação já existentes, em articulação com um complexo sentido 

de diferenciação self-outro e um aumento da exploração do próprio self, dos outros e do mundo. 

As novas competências cognitivas vão-lhe permitir refletir sobre a natureza do Eu e obter uma 

visão de si mais consistente (Jongenelen et al., 2007), internamente organizada e independente 

das relações de vinculação primárias, o que torna o jovem menos centrado e dependente de uma 

relação particular. Além disso, vai-lhe facultar um conhecimento mais integrado e sofisticado 

das suas experiências relacionais, permitindo-lhe comparar as relações com diferentes figuras 

de vinculação e com figuras hipotéticas (Allen & Land, 1999). 

A maturação física e psicológica e a moratória psicossocial exige ao adolescente que 

explore e experimente papéis sociais e tome decisões, que envolvem perdas e ganhos afetivos, 

familiares, escolares, profissionais, que conduzem ao sentido de unidade e continuidade na vida 

do sujeito. O processo reflexivo de exploração da identidade, construção de projetos, 

exploração de alternativas e aspirações de individualidade encontra-se intimamente associado 
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à necessidade do adolescente em estabelecer e manter relações de proximidade (Bosma & 

Gerslma, 2003; Guidano, 1987; Harter, 1990). 

Os jovens com vinculação segura apresentam relações de melhor qualidade com os 

pares, apresentam uma maior autoestima, bem-estar emocional, menores níveis de depressão e 

de ansiedade social, ao contrário do verificado em jovens com vinculações inseguras (Batgos 

& Leadbeater, 1994). Carvalho (2007) demonstra que a maior parte dos pré-adolescentes com 

perturbações clínicas têm um padrão de vinculação inseguro, enquanto aqueles sem 

perturbações clínicas apresentam um padrão, maioritariamente, seguro. 

 

Capítulo 2 - Investimento corporal 

Tendo em conta o que já foi relatado no capítulo anterior e focalizando a análise apenas 

para a adolescência, será abordada, no presente capítulo, a vivência psicológica e a relação 

corporal do jovem púbere, abalada pelas mudanças da puberdade e trazendo um repertório de 

aprendizagens e de bases anteriores, sustentadas pelas figuras primárias de vinculação.  

O investimento é definido por Laplanche e Pontalis (1971) como um conceito 

económico, de modo que uma determinada energia psíquica estaria ligada a uma dada 

representação ou a um grupo de representações, uma parte do corpo ou um objeto. O sujeito 

teria, à sua disposição, uma determinada quantidade de energia que distribuiria, variavelmente, 

na sua relação com os objetos e consigo próprio. É como se uma balança energética se 

estabelecesse entre os diferentes investimentos dos objetos exteriores ou fantasmáticos, do 

próprio corpo e do Eu. Esta definição pode auxiliar na compreensão do investimento corporal, 

isto é, da energia que o jovem dirige ao seu corpo. 

 

2.1 Compreensão psicodinâmica das mudanças na adolescência 

A adolescência não é apenas um momento no caminho da evolução da criança, não 

constitui unicamente uma transição entre a infância e a idade adulta. É um momento de 

importante crise, que confronta o sujeito ao risco de se perder por ter tanto o que mudar, de 

perder o fio de continuidade de si mesmo. A adolescência é, então, a expressão de um lugar de 

violenta conflitualização, onde pulsões e defesas, investimentos narcísicos e objetais, se 

defrontam (Cardoso & Marty, 2009). Esta fase implica, para o sujeito que a atravessa, uma 

reformulação, de grandes proporções, em seu posicionamento subjetivo. O corpo é submetido 

a intempestivas modificações e às intempéries do mundo, denotando-se, assim, uma inquietante 

estranheza na relação com o mesmo. O adolescente é, deste modo, convocado, num certo ponto 
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de desarrumação, a ter que se reapropriar de um corpo transformado (Vilhena, 2006), que 

precisa de voltar a ser mentalizado (Gabrielli & Nanni, 2004). 

Verificamos uma desarmonia e desorganização profunda do mundo externo do 

adolescente, em razão dos rearranjos necessários do seu mundo interno. A mudança é visível, 

é a rutura da linearidade do desenvolvimento físico, da mutação social; da dependência familiar 

à autonomia. Trata-se da evolução de representações pré-sexuais a sexuais, da integração da 

complementaridade dos sexos. Estas mudanças ameaçam a permanência do sentimento de 

identidade construído na primeira infância. Além disso, associado às mudanças fisiológicas da 

puberdade vem a descoberta pulsional que o empurra para novos objetos, novos interesses 

sexuais, intelectuais e sociais, de modo que, o adolescente, em fase de transições e sem 

referências estáveis, tem de criar novas referências. A economia libidinal do jovem está 

completamente perturbada e este deve concentrar-se em novos investimentos. Os pais da 

primeira infância não são mais os objetos de desejo, e portanto, o objeto de satisfação da pulsão 

só pode ser um objeto incestuoso (Birraux, 1994). 

De acordo com as conceptualizações de Blos (1979), podemos entender o 

desenvolvimento intrapsíquico do adolescente enquanto um segundo processo de separação-

individuação, por referência a um primeiro processo de separação (conceptualizado por Mahler) 

que ocorre na infância, passando de uma fase de relação simbiótica com a mãe a uma fase de 

independência em relação à presença física da mesma, estando já internalizada. No caso do 

adolescente, a separação corresponderia a uma desidealização da imagem infantil dos pais, a 

uma maior independência e diferenciação de si em relação aos pais reais e a um abandono das 

fantasias e expectativas infantis sobre si próprio. A individualização prenderia-se com a 

afirmação da individualidade do sujeito, o que se consubstancia na consolidação da autoestima, 

da identidade sexual, na formação do ideal de ego e na formação do caráter. 

Assim, o adolescente tem de fazer o luto das imagos parentais, assistindo-se ao 

desinvestimento dos pais enquanto figuras protetoras e limitantes e à desidealização dos 

mesmos, passando a investir num objeto sexual. Deste modo, o jovem passa da situação de 

heteronomia, regido por leis ditadas do exterior, dos pais, para um processo de autonomização 

individual e para a conquista de uma suficiente confiança em si próprio, necessária para um 

investimento prazeroso de um objeto sexual (Coimbra de Matos, 1986). Assim, verificam-se 

grandes metamorfoses na identidade e nas relações de objeto do adolescente, pelas profundas 

transformações ao nível dos investimentos e da autoimagem, em face de mudanças corporais e 

hormonais e das modificações nas atitudes dos objetos (Coimbra de Matos, 2002b). 

De acordo com Birraux (1994), o processo da puberdade obriga o adolescente a uma 

tripla transformação / reestruturação, essencialmente psíquica, pois diz respeito ao mundo 
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interno do adolescente. Esta reestruturação é induzida pelo corpo; organiza-se à partir dele e da 

representação do mesmo. Primeiro, verificamos a reestruturação da relação com o corpo, 

através de um trabalho de reconstrução da representação do mesmo, devido às mudanças 

somáticas impostas por um corpo estranho. Segundo, identificamos uma reorganização da 

relação com a sexualidade, pois o acesso à genitalidade exige um distanciamento, afastamento 

e desinvestimento dos objetos edipianos e das imagos infantis interiorizadas. O objeto de 

incesto nunca foi tão ameaçador, já que o incesto é então possível e, portanto, a partir daí, ele 

não pode ser desinvestido sem colocar em perigo a coerência do Eu. Por fim, encontramos uma 

transformação da relação com o entorno do adolescente, pois os modelos familiares são 

insuficientes para nutrir a edificação do seu ideal do Eu, iniciada na infância. Assim, o 

distanciamento dos objetos parentais induz a um novo tipo de comércio com o mundo. A 

imagem que o jovem tem de si mesmo já não pode ser somente devolvida pelo olhar materno, 

de modo que a conclusão dos processos identificatórios não pode ser feita sem confrontação 

aos objetos não edipianos. 

Deste modo, o trabalho da adolescência concebe-se como a reaproximação de uma 

história infantil, num objeto, a partir daí, sexuado; é uma nova aliança, instável, acompanhada 

de lutos e renúncias. Assim, o acesso ao Eu é uma construção à partir da pluralidade constitutiva 

do ego infantil e do corpo sexualmente maduro (Birraux, 1994). 

 

 

2.2 A adolescência e a importância do corpo 

Lacan (citado por Garritano, 2008) refere-se ao corpo como um lugar onde o 

inconsciente pode ser resgatado, um inconsciente estruturado como linguagem, que povoa o 

corpo de significantes. Nós constituímos e somos constituídos pelo nosso corpo e com o nosso 

corpo (Stam, 1998). O corpo, para a psicanálise, constrói-se no interjogo da subjetividade, pelo 

nó do simbólico, imaginário e real (Garritano, 2008). É no corpo que se encontram os afetos, 

vulnerabilidades, experiências, potencialidades e limitações (Campana & Tavares, 2009). O 

corpo traduz o que o indivíduo vive, sente, pensa e quer, é o porta-voz das relações, é um 

instrumento de comunicação em que a linguagem revela detalhes sobre os relacionamentos com 

os outros (Birraux, 1994). 

A puberdade inicia um encontro com o corpo sexuado e a adolescência consiste em 

integrar, na atividade psíquica, a representação deste novo objeto que é o novo corpo (Laufer, 

1978), submetido a mudanças psíquicas e morfofisiológicas. As transformações confrontam o 

adolescente com uma reorganização de si mesmo, em termos de identidade corporal, 

psicológica e sexual. A mudança organiza-se, essencialmente, à volta do corpo púbere e da 
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relação que o sujeito pode criar com ele (Birraux, 1994). O corpo, como imigrante em sua 

própria casa, encontra-se no centro da maior parte dos conflitos do adolescente (Garritano, 

2008), é o núcleo/seio da adolescência: um corpo em transformações, em identificação, em 

sexualização. Não há adolescente sem corpo; só há adolescência porque a mudança pubertária 

trabalha o corpo da criança, perturba os seus repertórios espaciais e a linearidade do seu 

desenvolvimento físico, de modo que a própria noção de adolescente contém a noção de 

mudança corporal (Birraux, 1994). Interessa-nos, neste sentido, analisar a vivência psíquica da 

puberdade na sua gestão da relação com o corpo. 

O corpo é o relógio que desperta o crescimento e as mudanças, sentidas como novas 

vivências internas do corpo, da sexualidade e do afeto. Surgem novas sensações, dúvidas em 

relação à sua imagem e angústias de ser ou não ser suficientemente bom (Sampaio, 1993). 

Verifica-se uma forte preocupação com a autoimagem corporal, um aspeto importante na 

autoestima do adolescente (Gouveia, V., Santos, C., Gouveia, R., Santos, W., & Pronk, 2008). 

O adolescente experiencia uma constante necessidade de reajustamento, sendo que a aparência 

física ganha muito significado. A autoimagem altera-se face às transformações físicas, podendo 

denotar-se dificuldades no ajustamento do jovem à sua aparência física em mudanças. O 

adolescente adquire a capacidade de refletir sobre a forma como é visto pelos outros (Smith, 

Cowie & Blades, 1998) o que pode provocar ansiedade e insegurança (Maldonado, 2006). A 

forma como vive o seu corpo e o valor sexual que lhe outorga dependem essencialmente da 

forma como este imagina que o outro sexo o aprecia e deseja (Coimbra de Matos, 2002a). Neste 

sentido, o adolescente torna-se altamente sensível aos sinais de aceitação e rejeição (Elkind, 

1978), logo, muito vulnerável ao impacto das avaliações sociais sobre a sua aparência. Este, 

por vezes, acredita que, para ser aceite pelos outros, o seu corpo tem de estar em concordância 

com os padrões e ideias de beleza elegidos pela sociedade, o que pode provocar insatisfação 

corporal e alterações na perceção do corpo (Conti, Frutuoso & Gambardella, 2005).  

Por vezes, o adolescente usa o corpo como forma de expressar as suas dificuldades e 

como meio de manter relações, através da diferenciação ou tentativa de ser semelhante à 

maioria e adequar-se à moda. Contudo, alguns adolescentes investem excessivamente no corpo, 

passando horas em frente ao espelho e estando muito preocupados com o mesmo ou 

desinvestem-no (e. g., falta de asseio), por vezes porque abandonam o corpo tal como eles se 

sentiram abandonados e desinvestidos na infância (Braconnier & Marcelli, 1989, 2000). 

O corpo, vivido de forma ambivalente, pois é algumas vezes amado, outras odiado, é 

crucial para a construção da identidade do adolescente (Sampaio, 1993). É um elemento 

identitário, que comporta representações inconscientes; é um meio de representação do Eu, 

podendo-se observar uma adequação, ou não, do Eu ao corpo. O jovem vive sensações de 
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estranheza com o corpo que ele identificará, aos poucos, numa articulação das perceções e 

sensações, com a sua história anterior e das aprendizagens que ele adquiriu. Assim, é certo que 

o corpo já está presente antes da puberdade. Contudo, é a mudança pubertária que vai participar 

na construção do sujeito, afetar grandemente as identificações e identidade do mesmo, bem 

como modificar, irreversivelmente, o seu funcionamento psíquico.  

O período da puberdade é um tempo de desarmonia, imposta pelo interior, seguida de 

incertezas, inquietudes, angústias e sentimentos de despersonalização, que só serão 

solucionadas com a unidade reencontrada, do corpo e do sentimento de identidade. Trata-se de 

negociar um novo impulso do id e de integrar as modificações da puberdade (Birraux, 1994). 

 

 

2.3 Do corpo infantil ao corpo adolescente 

De acordo com Coimbra de Matos (2002b), na relação mãe-filho, o prazer recíproco que 

dessa intimidade ambos retiram, a comunicação profunda que se estabelece e o conhecimento 

mútuo que tal experiência propícia cimentam as bases da relação primária, de capital 

significância para o desenvolvimento harmónico do recém-nascido. Todo o contato físico e 

emocional que se estabelece entre mãe e filho (e. g., contato pele a pele, olhar, calor do corpo 

materno, impressões cinestésicas, vocalizações melódicas) marca, indelevelmente, a 

organização da relação primária, fornecendo os fundamentos da experiência boa, fácil e 

possível ou, nas suas falhas ou carências, do relacionamento difícil e conflitual. Os primeiros 

contatos mãe-bebé veiculam o alimento emocional e o estímulo social, bem como o 

envolvimento emocional. O reflexo de sução e a satisfação oral através da mamada vai 

estabelecer o primeiro laço forte da união simbiótica da relação primária, que marcará o 

posterior relacionamento humano, e, por acréscimo, o relacionamento com o próprio corpo. À 

partir daí vão se firmando e elaborando todas as experiências de gratificação e frustração e 

organizando-se as relações com o mundo dos objetos privilegiados. 

Deste modo, as representações do corpo erógeno e libidinal constroem-se através das 

experiências de satisfação ou insatisfação do desejo e organizam-se essencialmente à volta das 

marcas precoces de prazer e desprazer. É, então, uma representação inicialmente autoerótica, 

já que o bebé não se percebe, inicialmente, como diferente da mãe, que satisfaz as suas 

necessidades. É o período de sedução primária do bebé, quando a mãe o reconhece como um 

ser de desejo, um ser sexuado (Birraux, 1994).  

Até ao desenvolvimento pubertário, a criança, omnipotente, crê que o seu corpo se 

tornará grande e sexuado, bonito e atraente. Na adolescência, terá de o ser, sem que o 

sofrimento, o complexo de inferioridade, seja violento, tenaz e difícil de ultrapassar (Coimbra 
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de Matos, 2002b). O corpo torna-se desconhecido e fonte de angústia, na medida em que é 

remetido à sexualidade e à história libidinal e edípica da primeira infância. O adolescente 

certamente caminha, com tropeços, tentando manter-se num espaço entre dois mundos, um 

mundo que conhece e não quer mais, e um mundo que quer, mas não conhece (Garritano, 2008). 

A história infantil é, assim, orquestra da criação do corpo adolescente, pois o 

adolescente é confrontado com o corpo duplo: o corpo da pequena infância conhecido, 

angelical, familiar, omnipotente, fantasmado, sedimentado pelos acidentes da história e pelas 

experiências sucessivas de prazer e desprazer, confrontado ainda com a situação edipiana e as 

suas vicissitudes; e o corpo púbere desconhecido, novo, misterioso, sexuado, não familiar, não 

representável, pois dá lugar a sensações desconhecidas, cada dia diferentes, a que nenhuma 

palavra pode pôr sentido. São, deste modo, os efeitos de uma dialética entre o corpo infantil e 

o corpo púbere que se impõe nas transformações da puberdade, que o adolescente vive, como 

construção do sujeito. Neste âmbito, tornar-se num corpo adulto é um esforço; abdicar para isto 

do corpo de criança também não é tarefa fácil. Este corpo garantia a segurança adquirida ao 

longo dos anos, nas relações de dependência às imagos familiares. Era o símbolo de uma 

identidade primária construída entre o pai e a mãe, no tempo da omnipotência, da sua majestade 

o bebé, não destituído ainda pelos desafios da realidade (Birraux, 1994).  

Uma saída favorável da adolescência dependeria, assim, da possibilidade de não romper 

o trama da história, aceitar o novo corpo e a lógica de prazer da qual é portador, renunciar às 

satisfações infantis, aos privilégios associados ao corpo da infância, de modo a manter a coesão 

da identidade. A adolescência é, por isso, continuidade e separação (Birraux, 1994). 

 

O corpo constitui um lugar de onde se originam as sensações externas e internas. O 

contato pele a pele é fundamental para o sentimento de continuidade de si, tem como 

consequência a constituição do Eu-pele, que responde à necessidade de um envelope narcísico 

e assegura ao aparelho psíquico a certeza e a constância do sentimento de existir. O Eu-pele é 

a condição necessária para o desenvolvimento da noção de um corpo unificado e fornece ao 

aparelho psíquico as representações construtivas do Eu. A pele é o envoltório relacional do ser 

humano e é através dela que se expressam afetos, sentimentos, sensações físicas e conflitos, 

sendo uma via de comunicação de emoções. A pele marca o limite entre o Eu e o não-Eu 

(Anzieu, 1995), representa a fronteira entre o mundo interno e externo e permite uma interação 

entre estes dois mundos. Na pele inscrevem-se as experiências de ser tocado, protegido, ouvido 

e alimentado e os sentimentos de segurança, estabilidade e proteção (Manca, 2011). Mas para 

além da importância da pele e do toque, é, em grande medida, o olhar, que torna possível 

conhecer o outro e conhecer-se a si próprio, criar a imagem de si (imagem especular), definir o 
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contorno das várias partes do corpo (Campos, 2007) e diferenciar o seu corpo do corpo da mãe 

(Manca, 2011). O corpo é trazido ao mundo pelo olhar da mãe e o desejo da mãe pelo seu bebé 

torna-o reconhecido na sua singularidade (Campana & Tavares, 2009). Assim, da unidade-dual 

mãe-filho, em que o rosto da mãe é o primeiro rosto a ser conhecido e reconhecido, a criança 

começa a descobrir-se como unidade-separada, de início ainda não diferenciada do outro 

(Campos, 2007). Neste âmbito, Lacan (citado por Garritano, 2008) formula a teoria do estádio 

do espelho, estádio que vai designar o momento no qual a criança, por volta de doze meses, 

apreende uma representação de si, como unidade corporal através da imagem do Outro – 

constituição da imagem do próprio. É a experiência de apreensão da própria imagem fornecida 

pelo exterior, do reflexo de sua própria imagem no espelho, da integração dos estímulos internos 

e externos, experiência fundadora dos rudimentos do Eu, a partir da qual o corpo passa de sua 

fragmentação inicial a uma unificação, uma imagem unificada. Deste modo, é através do olhar 

que o bebé começa a perceber, registrar e organizar o Eu. Na adolescência, como réplica do 

estádio do espelho, o sujeito vai se reapropriar da imagem corporal sob o olhar do Outro 

(Garritano, 2008). Neste sentido, Coimbra de Matos (2003) sublinha que o adolescente vai 

precisar de alguém que confirme a beleza desse seu mesmo corpo. 

O corpo, que ao mesmo tempo se torna desejante e desejado, sujeito e objeto, reafirma 

seu estatuto de valor simbólico. Navegando entre o semelhante e o diferente, o familiar e o 

estranho, o adolescente busca ancoragem na figura ideal do Outro, figura que não mais o 

sustenta. É sob este olhar que seu próprio olhar não mais se reconhece. O corpo adolescente se 

engaja no olhar do outro e tudo no âmbito do olhar e de ser olhado é de crucial importância 

(Garritano, 2008), necessitanto de um olhar que o valorize e reconheça, como na infância. 

A criança necessita de amor, consideração e apreço por parte dos objetos primários, 

possibilitando um desenvolvimento afetivo normal, sem o qual provocaria uma insuficiência 

narcísica (Coimbra de Matos, 2002b). O processo de narcisação da imagem sexuada pelo olhar 

do outro induz a primeira imagem sexuada do bebé e o seu valor. Este é investido e reconhecido 

pelo seu rosto único, especial e o mais belo para os seus pais, diferenciando-o dos outros e 

colocando-o assim no altar da admiração e do amor. É um rosto que, apreciado, define e 

distingue, valoriza e promove, dá unidade e coesão, equilíbrio e força à mente e ao corpo – um 

rosto que ostenta e contém (Coimbra de Matos, 2003). 

Mas tanto o bebé, como a criança, o adolescente e mesmo o adulto necessitam, para 

criar, manter e regular a autoestima, do olhar do Outro, que confirme e ateste o seu valor e 

competências, a sua capacidade para ser amado e desejado (Coimbra de Matos, 2003). Todavia, 

frente às transformações decorrentes da fase pubertária, a imagem ideal, até então sustentada 

pelos pais da infância, torna-se altamente ameaçada frente ao olhar do Outro. O distanciamento 
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do universo infantil requer a elaboração de um luto, para que um novo estatuto corporal seja 

construído. A retração da libido narcisista torna-se então necessária, para que o adolescente não 

naufrague (Garritano, 2008). Neste contexto, é fundamental explicar que o conceito de 

narcisismo, de acordo com a perspetiva pulsional de Freud (1914) em “Sobre o Narcisismo: 

uma Introdução”, descreve uma condição psíquica, necessária e estruturante, caracterizada pelo 

investimento exagerado na própria imagem do corpo, isto é o processo pelo qual o sujeito 

assume a imagem de seu corpo como sua e se identifica com ela. O narcisismo resultará da 

libidinização do Eu, sendo que o Eu passa a ocupar um lugar privilegiado em relação à libido, 

que ora flui para os objetos e ora retorna ao Eu. Com o narcisismo, tudo estará no campo da 

significação do olhar, daquele que pode outorgar reconhecimento com sua admiração.  

Coimbra de Matos (1984, 2002b) descreve o narcisismo primário, do período fusional, 

antes da separação sujeito-objeto, como elemento fundamental para a constituição do amor-

próprio, fundador da consistência e coesão da compleição narcísica. Este é dependente do 

investimento que a mãe faz do filho e do investimento narcísico do corpo (autoerótica), pela 

alucinação da satisfação e interiorização do bom objeto (identificação primária). Esta 

unificação do autoerotismo no investimento da imagem do próprio leva à constituição do ideal 

do Eu primitivo. Porém, na adolescência, verifica-se a perda da imagem corporal infantil e da 

criança ideal de outrora, e este necessita de readquirir o júbilo que lhe permita uma nova 

unidade. Intensificam-se as questões em relação ao corpo, pelas metamorfoses que a 

adolescência experimenta. Assim, ao perder o valor da imagem corporal no narcisismo dos pais 

e ao percepcionar as mudanças corporais, o adolescente passa a investir em seu narcisismo, 

tomando seu próprio corpo como principal objeto de amor - no desinvestimento dos objetos 

edipianos, a libido retorna ao eu. Nesta economia, necessária ao desligamento, passa a opor-se 

radicalmente à imagem referenciada na infância. A estabilidade, até então conferida pelos pais, 

da infância, é rompida, ficando as demandas adolescentes incondicionalmente referidas às 

questões da imagem corporal (Garritano, 2008). 

Por outras palavras, havendo, na adolescência, a demanda primordial de uma nova 

unificação, em função da imagem corporal que se modifica, torna-se imprescindível que a libido 

retorne ao eu, o que faz de seu corpo um lugar narcísico ideal para efetuar novas 

experimentações. O corpo passa a ocupar um lugar de investimento, tornando-se a adolescência 

um momento de retomada do narcisismo e do estádio do espelho, em função do abalo sofrido 

pela perda da imagem corporal infantil (Garritano, 2008).  
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Capítulo 3 - Relação entre investimento corporal e vinculação 

Após apresentar as duas variáveis em estudo na seguinte investigação – vinculação e 

investimento corporal -, o presente capítulo pretende apresentar uma visão conjunta e reflexão 

acerca das relações existentes entre ambas, no sujeito adolescente.  

Na vinculação precoce, Bowlby (1953, 1969, 1973), como anteriormente apresentado, 

conjugou as formulações da psicanálise, etologia e psicologia do desenvolvimento para 

argumentar que um relacionamento afetivo e contínuo com um prestador de cuidados promove 

a saúde mental e o bem-estar ao longo da vida. Assim, essencial para a saúde mental é a 

experiência de calor, intimidade e de uma relação contínua com a mãe, ou substituta, na qual 

ambos encontram satisfação e prazer. Além disso, é através e no corpo que o afeto é 

inicialmente vivido. A necessidade de continuidade da presença e cuidado materno é 

imprescindível para criar um sentido de segurança e promove o desenvolvimento da 

personalidade da criança. O corpo molda-se a esta continuidade, ajudando a salvaguardar o 

posterior sentimento de continuidade do corpo púbere, em crescimento e mudanças, que retira 

as suas referências e significados da infância.  

A vinculação e relações de objeto precoces são fulcrais no desenvolvimento da relação 

do sujeito com o seu corpo. A existência de boas relações precoces, de uma vinculação segura, 

de uma imagem interna de relação tranquilizadora e pacificadora, desenvolve no adolescente 

uma capacidade de rêverie, de sonho, de diálogos internos, uma certa tolerância ao sofrimento 

e à conflitualidade, bem como uma satisfação e bem-estar na relação com o corpo e com o 

outro. De acordo com Krueger (2002), a interação sensoriomotora do cuidador com o corpo da 

criança fornece uma calma física e psicológica e um holding seguro, necessários para um 

desenvolvimento harmonioso. Por um outro lado, os fracassos, as inconsistências, relações 

demasiado simbióticas, vinculações inseguras, assim como carências graves nas relações 

primárias representam, por outro lado, possíveis ameaças, que afetarão o investimento corporal 

posterior. De acordo com Reyes de Campos (2005), a ausência de amparo e compreensão 

emocional por parte da mãe prejudicam a delimitação dos limites do mundo psíquico e do corpo 

da criança e, segundo Tavares e Catusso (2007), uma relação mãe-bebé pobre em empatia, sem 

contacto e sem aceitação do corpo pode conduzir a uma imagem corporal pouco delimitada, 

pouco elaborada e com sensação de não pertença.  

A criança aprende a dar amor a si e ao outro, recebendo, através de uma relação primária 

prazenteira com o corpo da mãe, da qualidade do investimento materno, do olhar da mãe que 

dá significado e valoriza o corpo da criança, construído enquanto objeto privilegiado, eleito, 

significativo e significante para a mãe, carregado de propriedades reais e fantasmáticas. É a 
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base para a construção, na criança, da sua relação com ela própria e os outros, e a base para a 

construção de significados afetivos. Esta primeira aprendizagem se refletirá, assim, enquanto 

modelo para as aquisições relacionais, para o investimento da criança em si e nas restantes 

relações de objeto, para a constituição do sujeito e do seu objeto.  

Coimbra de Matos (2002b) refere que o bebé vai, a princípio, adquirir uma forma 

particular de vivenciar o seu próprio sentir anímico e sensações corporais, à partir do que os 

estímulos internos e externos lhe provocam. A criança, quando suficiente e harmonicamente 

investida pela mãe, perceberá o seu corpo e a sua vida anímica envoltos num sentimento de 

plenitude e bem-estar, que são os preliminares da reserva de líbido narcísica ou amor-próprio. 

Esta fonte de energia erótica irá, gradualmente, ser utilizada no investimento ou amor do outro 

e, quando necessário, no reinvestimento de si próprio. Estes investimentos crescem e moldam-

se na relação com o objeto. 

O desenvolvimento do adolescente depende do seu contexto familiar, sendo 

determinantes as experiências relacionais precoces, a qualidade das interações pais-filho e os 

cuidados básicos recebidos (Coutinho, 2004). O processo da adolescência não pode ser bem-

sucedido se as bases narcísicas não tiverem sido construídas nas relações objetais primárias 

(Marty et al., 2002, citado por Savietto & Cardoso, 2006). O reaparecimento dessas falhas 

narcísicas pode desencadear patologias no adolescente (Richard, 2002). 

A puberdade acentua problemas e vulnerabilidades já existentes, mas não está associada 

à insatisfação corporal (Levine & Smolak, 2002). Contudo, havendo agitações emocionais 

durante o desenvolvimento, os estados emocionais tornam-se espelho um do outro (Krueger, 

2002), de modo que práticas de ataque ao próprio corpo podem representar uma expressão da 

independência afetiva dos pais, um desafio às regras impostas pelos adultos e / ou uma luta 

contra a angústia de reconhecer as fragilidades e necessidades (Manca, 2011). 

 

As representações psicológicas do self provêm de uma complementaridade de aspetos 

afetivos e cognitivos, cuja origem se reporta à infância, nas primeiras experiências corporais da 

criança (i. e, sensações visuais, auditivas e cinestésicas; contato físico; reações parentais ao 

corpo da criança; comportamento de vinculação; experiências psicofisiológicas internas; 

satisfação de necessidades).  

As relações entre o self corporal e o self mental sofrem influências mútuas e oscilam ao 

longo da vida, num contínuo entre a normalidade e a patologia. Barbosa e Costa (2001/2002) 

argumentam que o self corporal é construído nas relações que temos com a família e outros 

significativos. Este pode ser visto como um self em contexto, pois é organizado em função do 

entorno relacional e dos fatores pessoais, resultantes de uma história relacional específica. 
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Traduz a segurança do indivíduo no mundo, pois é o principal veículo de interação nas relações 

que estabelecemos com os outros, e é sustentado pela segurança prévia da vinculação precoce. 

Neste sentido, é preciso ter em conta que os sentimentos, atitudes, cuidado e proteção 

do self corporal não são mecanismos biológicos automáticos mas sim aprendidos por meio da 

identificação com o cuidado parental, com a vinculação estabelecida e com a respetiva 

introjeção do mesmo, e o bem-estar no contato físico foi proporcionado pelo bem-estar que os 

cuidadores proporcionaram quando cuidaram, com amor, do corpo do bebé. Neste âmbito, é de 

referir que vários estudos de observação (e. g., Frankl, 1963; Green, 1978; Briere, 1989) 

revelaram a existência de uma forte ligação entre comportamentos de cuidado parental e 

comportamentos de proteção e de cuidado que a criança manifesta com o seu corpo. A 

satisfação com o cuidado parental é internalizada na primeira infância, proporcionando um 

aumento da autoestima e um fomento de atitudes de preservação da vida. 

Bowlby (1973) e Bretherton (1987) sugerem, neste sentido, que as crianças que formam 

vinculações seguras com a figura de vinculação consideram-na sensível, empática, responsiva 

e acessível, bem como fornecedora suporte emocional; a criança sente-se digna do seu amor, 

compreendida, amada e competente, formando modelos internos positivos do self, das figuras 

de vinculação e do próprio mundo. Por outro lado, as crianças com figuras de vinculação 

inconsistentes ou não responsivas, poderão desenvolver modelos internos, nos quais se 

consideram como não merecedoras do seu afeto, o que afetará a sua perceção de si, dos outros, 

e o investimento de ambos. Assim, uma base segura parental contribui para os comportamentos 

exploratórios da criança quer no meio ambiente, quer no seu mundo psicológico (Bretherton & 

Munholland, 1999) e, por conseguinte, no seu self corporal.  
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

Capítulo 4 – Objetivos e questões de investigação 

Tendo em conta o quadro conceptual exposto acima, a presente investigação pretende 

estudar a influência da vinculação - das dinâmicas relacionais precoces - sobre o investimento 

corporal, em adolescentes, analisando, de modo transversal, a correlação entre estas duas 

variáveis, no sentido de verificar em que medida os modelos internos dinâmicos, desenvolvidos 

no contexto da relação com a figura de vinculação, podem prever a qualidade do investimento 

corporal, na adolescência.  

Assim, perspetiva-se compreender em que medida as relações afetivas precoces com o 

cuidador e o investimento precoce do cuidador ao bebé, sentido no corpo, lembrado a nível 

sensorial, traduzido aqui na segurança da vinculação, irá proporcionar segurança ao sujeito para 

que, na adolescência, continue a investir, de modo saudável, no seu próprio corpo, submetido 

às mudanças da puberdade.  

A população alvo envolve cerca de 150 adolescentes, de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos, sem perturbações psicopatológicas. A amostra é 

recolhida na cidade de Lisboa, em escolas públicas. Os instrumentos quantitativos utilizados 

para a recolha e análise de dados são o Inventário sobre a Vinculação na Infância e Adolescência 

(IVIA; Carvalho, Soares & Baptista, 2006), para avaliar o tipo de vinculação segura ou insegura 

(evitante ou ansiosa-ambivalente) e o Body Investment Scale (BIS; Orbach & Mikulincer, 

1998), para avaliar o investimento corporal. 

A investigação tem por base a teoria da vinculação de John Bowlby (1953; 1969; 1973; 

2002), bem como a psicanálise e teoria das relações de objeto, com referência às formulações, 

nomeadamente, de Annie Birraux (1994), na temática do investimento corporal.  

Constituindo dois grandes campos teóricos e científicos da compreensão do ser humano, 

a teoria da vinculação e a psicanálise têm vindo a desenvolver-se de forma autónoma, embora 

mantendo alguns pontos de contato. Muito embora a teoria da vinculação tenha fortes raízes 

psicanalíticas na escola inglesa de relações de objeto (Ainsworth, 1969), as origens 

psicanalíticas desta teoria têm sido negligenciadas pela literatura, sendo maioritariamente 

enfatizadas as influências etológicas, cognitivistas e cibernéticas que estiveram na base da sua 

formulação inicial (Steele, H. & Steele, M., 1998). Por outro lado, até aos anos 90, a teoria da 

vinculação foi considerada uma espécie de tabu na psicanálise, com algumas das ideias 

inovadoras de Bowlby a serem sistematicamente atacadas e repudiadas por círculos 

psicanalíticos oficiais (Ainsworth, 1969).  
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Todavia, e no sentido de apontar para as similitudes entre as duas tradições teóricas, é 

de referir que ambas colocam o seu enfoque nos fatores interpessoais e na qualidade dos 

cuidados prestados à criança em fases precoces do desenvolvimento, existindo uma 

sobreposição entre a psicanálise em geral (incluindo a teoria das relações de objeto) e a teoria 

de Bowlby, em várias assunções teóricas e epistemológicas (Steele, H. & Steele, M., 1998; 

Fonagy, 2001), o que legitima que a presente investigação se baseie nos dois campos teóricos.  

 

4.1 Relevância do estudo 

A relevância do estudo da temática do investimento corporal, relacionado com a 

vinculação, na adolescência, justifica-se pela escassez de investigações encontradas nesta área. 

As investigações anteriores prenderam-se tendencialmente mais na imagem corporal e na 

satisfação com a mesma, escasseando os aspetos relativos ao investimento corporal, além de 

que a vinculação na adolescência foi bastante explorada relativamente à sua continuidade 

temporal e às relações com os pais, pares e relações amorosas, deixando uma lacuna a nível da 

exploração dos efeitos da vinculação no investimento corporal. Pretende-se dar, assim, um 

contributo para uma compreensão mais alargada destas dimensões na adolescência, isto é, da 

importância da vinculação para a vivência e investimento no corpo adolescente. 

Segundo Birraux (1994), o corpo é local, representante e testemunha do conflito interno, 

na adolescência. O objetivável e visível das mudanças corporais é sustentado por 

transformações internas psíquicas notáveis, o que incrementa a importância de maior 

investigação acerca do adolescente em relação ao seu corpo. Além disso, uma vez que é na 

relação precoce com os cuidadores que se vivenciam as primeiras experiências sensoriais e 

corporais, e que se vai construindo uma determinada experiência corporal (Barbosa & Costa, 

2001/2002), objeto de vivências e subjetividade, a teoria da vinculação, que procura 

compreender a formação e o desenvolvimento da personalidade no contexto das relações 

afetivas significativas, parece ser pertinente para explicar a possível influência que esta história 

das experiências relacionais precoces terá na forma como o jovem investe e se relaciona com o 

seu corpo. Mais, atendendo à Jongenelen, Carvalho, Mendes e Soares (2007), a vinculação na 

adolescência é um tema alvo de interesse nas últimas décadas, pela possibilidade de verificar 

as trajetórias desenvolvimentais da infância e adolescência, nos domínios do self e das relações 

interpessoais.  

De acordo com Barbosa e Costa (2001/2002), o corpo adolescente é um corpo 

experienciado e, como referem Braunstein e Pépin (1999), não se revela apenas enquanto 

componente de elementos orgânicos, mas também enquanto vetor social, psicológico e cultural, 
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de modo que abrange e influencia diferentes níveis da vida do sujeito, o que alarga a área de 

impacto do estudo. Foi, igualmente, confirmado, que a imagem corporal e os sentimentos para 

com o corpo, repercutem-se de modo importante no ajustamento psicossocial, na vida adulta 

(Harris, 1995), reforçando a importância do estudo destes fatores a fim de fomentar um maior 

cuidado e prevenção nestas áreas cruciais. 

Finalmente, até ao presente, são reduzidas as investigações que têm associado a teoria 

da vinculação e as teorias das relações de objeto (Steele, H. & Steele, M., 1998), o que enriquece 

ainda a seguinte investigação, a nível teórico.  

 

4.2 Hipóteses de investigação  

Colocaram-se 6 hipóteses que guiaram o presente estudo, alicerçadas nos objetivos de 

investigação e na revisão de literatura e conceitos anteriormente apresentados: 

H1) Existem correlações positivas significativas entre o estilo de vinculação segura e o 

investimento corporal, na escala total e nas suas subescalas. 

H2) Existem correlações negativas entre os estilos de vinculação insegura, isto é, o estilo 

de vinculação evitante e ansiosa-ambivalente, e o investimento corporal, na escala total e nas 

suas subescalas, sendo a correlação mais negativa para a vinculação ansiosa-ambivalente. 

H3) Existem diferenças significativas, em função do sexo, no investimento corporal, 

avaliado nas suas subescalas. 

H4) Existem diferenças significativas nos estilos de vinculação, em função do sexo. 

H5) Existem diferenças significativas nos estilos de vinculação, em função do agregado 

familiar e de situações familiares específicas.  

H6) A vinculação é preditora do investimento corporal, avaliado enquanto escala total 

e nas suas subescalas. 

 

Capítulo 5 – Metodologia 

O seguinte estudo recorreu a uma metodologia de caráter quantitativo, correlacional e 

transversal. A avaliação e recolha de dados constituiu na administração de um conjunto de 

questionários que permitiram a análise das duas variáveis em estudo: vinculação, variável 

independente e investimento corporal, variável dependente. 

Nesta secção, irão ser descritos a amostra, os instrumentos e procedimentos utilizados. 
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5.1 Instrumentos utilizados 

Relativamente aos instrumentos de avaliação utilizados na presente investigação, além 

do inicial questionário sociodemográfico, que apresenta questões fechadas (e. g., sexo, idade, 

escolaridade, agregado familiar, escolaridade e profissão dos pais), utilizou-se o Inventário 

sobre a Vinculação na Infância e Adolescência (IVIA), medida de avaliação da vinculação, em 

versão de auto e hetero-avaliação, desenvolvida por Carvalho, Soares e Baptista (2006), com 

base nos modelos teóricos de Bowlby (1969; 1973), de Ainsworth e colaboradores (1978) e nas 

medidas de autorelato da vinculação na infância (e. g., Solomon & George, 1999), adolescência 

(e. g., Armsden & Greenberg, 1987) e idade adulta (e. g., Bartholomew & Horowitz, 1991; 

Hazan & Shaver, 1987). Este inventário avalia os comportamentos de vinculação na infância e 

adolescência, com base nos relatos dos jovens e dos pais. No presente estudo, a vinculação é 

avaliada através da versão de autoavaliação, uma medida composta por 24 itens, com um 

formato de resposta numa escala de tipo Likert de 5 pontos (1. Nunca; 5. Sempre). As 

afirmações contidas no inventário avaliam com que frequência o adolescente experiencia cada 

pensamento, comportamento ou representação da vinculação descrito. Para a vinculação segura, 

os itens medem características relacionadas com a confiança, procura de ajuda, autorevelação 

e procura de proximidade, enquanto a dimensão insegura mede características como o medo de 

abandono e rejeição, evitação, expectativas negativas e dependência ou independência. 

Os estudos psicométricos realizados por Carvalho (2007), através de uma análise 

fatorial com rotação varimax, evidenciaram três dimensões explicativas de 36% da variância: 

vinculação segura, ansiosa-ambivalente e evitante. O IVIA permite obter um resultado para 

cada uma destas dimensões (subescalas), que varia entre 8 e 40 e é dado pelo somatório das 

respostas dos participantes aos itens relevantes para cada dimensão. Uma nota mais elevada em 

cada uma corresponde a uma maior frequência dos comportamentos e representações da 

vinculação em questão. O IVIA mostrou ter qualidades psicométricas adequadas, com valores 

de consistência interna (Alpha de Cronbach), superiores a .70 em cada dimensão.  

 

Quanto ao Body Investment Scale (BIS; Orbach & Mikulincer, 1998), este é um 

instrumento de autoavaliação breve do investimento emocional ao corpo, desenvolvido, em 

primeira instância, para avaliar comportamentos associados ao suicídio e a tendências 

autodestrutivas. Composto por 24 itens, o questionário é respondido numa escala de Likert de 

5 pontos (1. Se discordas plenamente; 5. Se concordas plenamente). Os autores identificaram, 

através de uma análise fatorial com rotação varimax, quatro fatores específicos (subescalas) do 

construto de experiência corporal, explicativos de 55% da variância: sentimentos e atitudes em 
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relação ao corpo (explica 26% da variância), que representa a expressão e amor percebido pelo 

corpo; bem-estar no contato físico (explica 12% da variância), que representa a satisfação 

percebida com o contato físico materno; cuidado corporal (explica 10% da variância) e proteção 

corporal (explica 7% da variância), que representam a perceção de comportamento de cuidado 

parental positivo, durante a infância. Orbach e Mikulincer (1998) identificaram valores fortes 

de consistência interna (Alpha de Cronbach entre .75 e .92). Em Portugal, o instrumento foi 

traduzido por Gonçalves (2009), que o aplicou a uma amostra de adultos, mas torna-se 

necessária a validação do instrumento para a população de adolescente portuguesa e o estudo 

psicométrico do mesmo.  

Cada subescala do BIS contém 6 itens, sendo que resultados mais altos no questionário 

vinculam-se a sentimentos mais positivos em relação ao corpo. As notas totais para cada 

dimensão são calculadas através do somatório das respostas aos itens relevantes para cada 

dimensão e variam entre 6 e 30. A resposta a estes domínios representa o grau de investimento 

emocional do adolescente no seu corpo (Orbach & Mikulincer, 1998).  

 

5.2 Procedimentos 

Para a seguinte investigação foram administrados, em duas escolas públicas de Lisboa, 

um questionário sócio-demográfico e os dois questionários (IVIA e BIS) acima descritos, que 

avaliam ambas as variáveis em estudo – investimento corporal e vinculação. A amostra foi 

selecionada segundo um formato de conveniência, através dos contatos estabelecidos com 

várias escolas e atendendo àquelas que mostraram interesse em colaborar na investigação. 

Assim, as amostras foram recolhidas na Escola Básica 2, 3 D José, localizada no Alto do Lumiar 

e a Escola Secundária Quinta do Marquês, situada em Oeiras. 

Após obtenção das necessárias autorizações (dos órgãos diretivos e pedagógicos dos 

estabelecimentos de ensino envolvidos, visíveis no Anexo A e dos encarregados de educação 

dos alunos, através de consentimentos informados, encontrados no Anexo B), foi marcado um 

dia conveniente para o professor (após entrega da carta explicativa para o professor – Anexo 

C), para a administração dos protocolos de investigação, numa aula de 45 minutos. Assim, após 

a necessária autorização por parte dos pais e dos adolescentes, os alunos em questão foram 

avaliados em contexto de sala de aula, através de um protocolo de investigação composto por 

uma secção de dados demográficos e pelas medidas de avaliação descritas acima (IVIA e BIS, 

no Anexo D), além do BSI (Inventário de Sintomas Psicopatológicos) e do EMBU-A (A 

Parental Rearing Style Questionnaire for use with Adolescents), necessários para uma tese de 

doutoramento em processo. O primeiro contato estabelecido com os alunos participantes teve 
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como objetivo uma breve apresentação do projeto de investigação e o pedido de colaboração, 

de forma informada e voluntária, garantindo a confidencialidade e o anonimato. Durante a 

aplicação, foram esclarecidas as dúvidas dos participantes.  

A administração dos questionários decorreu entre os meses de Março e Abril 2013, em 

Março, em três turmas da Escola Básica 2, 3 D José, no Alto do Lumiar e em Abril, em 3 turmas 

da Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras. Os participantes responderam aos 

instrumentos individualmente, em ambiente coletivo de sala de aula.  

Após a recolha de toda a amostra, procedeu-se à criação da base de dados, utilizando o 

IBM SPSS Statistics 20, que serviu também para a posterior análise e tratamento dos dados. 

Primeiramente, procedeu-se à análise descritiva da amostra em estudo e, posteriormente, foram 

realizados os procedimentos estatísticos para procurar responder às hipóteses colocadas no 

estudo e para estudar as propriedades metrológicas dos instrumentos (consistência interna). 

 

5.3 Amostra: escolas e participantes 

Como observável no Anexo E, participaram, no presente estudo, um total de 144 sujeitos 

(N=144), 69 do género masculino (47,9%) e 73 do género feminino (50,7%), com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos (M=14.42; DP=1.28). O ano de escolaridade varia entre 

o 8º e o 11º ano, sendo que, derivado às condicionantes de disponibilidade encontrada por parte 

dos professores, 54,2% dos alunos encontravam-se no 8º ano de escolaridade. A amostra foi 

recolhida em duas escolas de ensino público: Escola Básica 2, 3 D. José, situada no Alto do 

Lumiar (N=78) e Escola Secundária Quinta do Marquês, situada no Concelho de Oeiras (N=66). 

 

Capítulo 6 – Apresentação dos resultados 

Tendo por base os dados recolhidos, procedeu-se ao tratamento estatístico. Os resultados 

são apresentados faseadamente, começando pela apresentação dos resultados obtidos nas 

diferentes dimensões dos dois instrumentos (IVIA e BIS), relativamente às médias e desvios 

padrões de cada subescala. Em segundo lugar, analisou-se a consistência interna de cada 

instrumento, através do Alpha de Cronbach, no sentido de confirmar a adequação dos 

instrumentos de medida utilizados e a consistência das escalas, para a presente amostra. 

Posteriormente, analisaram-se as correlações obtidas entre as subescalas de cada instrumento, 

individualmente, e, de seguida, entre as subescalas dos dois instrumentos, em conjunto. Para 

tal, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, que mede a intensidade e a direção da 

associação de tipo linear entre duas variáveis contínuas, com distribuição normal bivariada. 
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Seguidamente, procedeu-se à análise das diferenças de médias entre géneros, para as subescalas 

do investimento corporal e para os estilos de vinculação, recorrendo-se ao teste t de Student. 

Este teste avalia a significância estatística de diferenças entre duas médias amostrais, para uma 

variável dependente. Posteriormente, recorreu-se à análise de variância (one-way ANOVA) 

para avaliar as diferenças de médias entre as variáveis agregado familiar e situações familiares 

específicas, relativamente aos estilos de vinculação. Este teste permite analisar as diferenças 

entre vários grupos, através da comparação das variâncias, dentro de cada grupo, com a variável 

inter-grupos. Finalmente, procedeu-se ao uso das regressões lineares múltiplas para 

compreender em que medida a vinculação prediria o investimento corporal, enquanto variável 

total e nas suas quatro subescalas. Este procedimento estatístico permite analisar a relação entre 

uma variável dependente e as variáveis independentes, preditoras.  

Foram empregues testes paramétricos na análise dos resultados, tendo em conta que 

Maroco (2007) indica que os métodos paramétricos são robustos à violação do pressuposto da 

normalidade, desde que as distribuições não sejam extremamente enviesadas ou achatadas e 

que as dimensões das amostras não sejam extremamente pequenas, consequência do teorema 

do limite central. Este teorema assume que, em amostras grandes, isto é, de dimensão superior 

a 30, a distribuição da média amostral é satisfatoriamente aproximada à normal, permitindo a 

utilização dos métodos paramétricos. Deste modo, pressupõe-se que, na seguinte investigação, 

estamos perante uma amostra normal pois esta é suficientemente grande (N=144), justificando-

se, assim, o uso dos testes paramétricos para analisar os resultados. 

 

  

6.1 Análise descritiva das subescalas dos dois instrumentos (IVIA e BIS) 

Na seguinte secção, analisam-se as médias e desvios-padrão relativos às subescalas de 

ambos os instrumentos. A média varia de 1 a 5, o que reflete a escala de Likert de 1 a 5, usada 

no processo de resposta. Começando pelas dimensões obtidas através do IVIA, observamos, 

através da Tabela 1, que a média dos resultados é claramente superior para a vinculação segura 

(M=3.92), o que indica que é a dimensão predominante na amostra em estudo. A subescala 

vinculação evitante possui a segunda média mais alta (M=2.70), sendo que a vinculação 

ansiosa-ambivalente parece ter a mais fraca prevalência na população em estudo (M=2.03).  
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Tabela 1 

Médias e desvios-padrão das três subescalas do IVIA 

 Vinculação Segura 
Vinculação Ansiosa-

Ambivalente 
Vinculação Evitante 

N 142 134 135 

Mínimo 2 1 1 

Máximo 5 4.88 4.75 

M 3.92 2.03 2.70 

DP .73 .80 .70 

 

Relativamente ao BIS (Tabela 2), as médias para cada subescala são muito semelhantes 

e relativamente altas. A média mais alta verifica-se na subescala sentimentos e atitudes em 

relação ao corpo (M=3.98), seguida de proteção corporal (M=3.75), cuidado corporal (M=3.73) 

e bem-estar no contato físico (M=3.72).  

 

Tabela 2 

Médias e desvios-padrão das quatro subescalas do BIS 

 
Sentimentos e atitudes em relação 

ao corpo 

Bem-estar no contato 

físico 

Cuidado 

corporal 

Proteção 

corporal 

N 139 143 140 144 

Mínimo 1.50 2.17 1.83 1.50 

Máximo 5 5 4.83 3.75 

M 3.98 3.72 3.73 3.75 

DP .84 .58 .61 .67 

 

 

6.2 Análise da consistência interna do IVIA e do BIS 

A consistência interna dos instrumentos, para as subescalas e escala total do BIS e do 

IVIA foi avaliada através do Coeficiente Alpha de Cronbach, uma prova de homogeneidade 

que permite verificar a precisão da escala, isto é, se os vários itens medem um construto comum. 

Os valores de Alpha são analisados de acordo com o pressuposto de Pallant (2005), que 

considera que a consistência é forte quando o Alpha é superior a .7. 

Reportando-nos ao IVIA, no estudo de Carvalho (2007), para a versão de autoavaliação, 

a consistência interna das subescalas (Tabela 3) é forte, o que também se verifica no estudo de 

Duarte (2010), relativamente à escala total. Na presente investigação, encontramos os seguintes 

valores: .86 para a  vinculação segura, .83 para a vinculação ansiosa/ambivalente e .69 para a 
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vinculação evitante (Tabela 3). Assim, comprova-se a presença de uma boa consistência 

interna, sendo forte para a vinculação segura e ansiosa-ambivalente. Quanto à escala total, 

(α=.56), confirma-se que os itens remetem todos para o mesmo construto – vinculação-, e que 

a escala tem uma forte consistência interna e uma boa homogeneidade inter-itens.  

 

Tabela 3 

Consistência Interna (Alpha de Cronbach) da escala total e das subescalas do IVIA 

Escala e subescalas 
α  

Carvalho (2007) 

α 

Duarte 

(2010) 

α  

Presente Estudo 

Vinculação Segura .83  .86 

Vinculação Ansiosa-Ambivalente .85  .83 

Vinculação Evitante .71  .69 

IVIA – Escala Total  0.89 .75 

 

 

Quanto ao BIS, calculamos a consistência interna igualmente para cada uma das 

subescalas e para a escala total (Tabela 4). No estudo original, Orbach e Mikulincer (1998) 

verificaram uma forte consistência interna em todas as subescalas. No presente estudo, 

constatamos que a subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo apresenta uma forte 

consistência interna (α=.87) enquanto a subescala bem-estar no contato físico (α=.56), cuidado 

corporal (α=.58) e proteção corporal (α=.67) não apresentam uma forte consistência interna, o 

que pode ser explicado pelo reduzido número de itens (6 para cada subescala). Relativamente 

à escala total, verificamos uma forte consistência interna para a presente amostra (α=.74), o que 

indica que há uma boa homogeneidade inter-itens e que os itens estão de fato a representar e a 

avaliar o mesmo construto, isto é, o investimento corporal.  
 

 

Tabela 4 

Consistência Interna (Alpha de Cronbach) da escala total e das subescalas do BIS 

Escala e subescalas 
α 

Orbach e Mikulincer (1998) 

α 

Presente Estudo 

Sentimentos e atitudes em relação ao corpo .75 .87 

Bem-estar no contato físico .85 .56 

Cuidado corporal .86 .58 

Proteção Corporal .92 .67 

BIS – Escala Total  .74 
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6.3 Análise das correlações entre as subescalas 

Na presente secção serão analisadas as correlações das subescalas dos dois instrumentos 

(BIS e IVIA) e as correlações entre as duas variáveis em estudo, de acordo com o coeficiente 

de correlação de Pearson. A interpretação dos resultados tem por base os pressupostos de 

Cohen (1988) e de Martins (2011), no que concerne o grau de significância de cada correlação.  

Observando o Anexo F, relativo às correlações entre as subescalas do IVIA, deparamo-

nos com uma correlação negativa leve entre a vinculação segura e a ansiosa-ambivalente (r=-

.17, p=.05), significativa para p<.05, e uma correlação negativa, marginalmente significativa 

(r=-.16; p=.07) relativamente à vinculação evitante, comprovando-se a grande diferença entre 

a vinculação segura e os dois estilos de vinculação insegura. A correlação entre a vinculação 

evitante e ansiosa-ambivalente é positiva e moderadamente significativa para p<.001 (r=.45; 

p=.00), o que era expectável, visto serem dois estilos de vinculação insegura, de modo que as 

duas variáveis variam tendencialmente no mesmo sentido. 

Quanto ao BIS, analisando o Anexo G, verificamos, em geral, fracas correlações, 

embora todas positivas, entre as várias dimensões de investimento corporal, sendo que a 

subescala bem-estar no contato físico e cuidado corporal apresentam uma correlação 

moderadamente significativa (r=.35; p=.00) e a subescala sentimentos e atitudes em relação ao 

corpo e bem-estar no contato físico (r=.26; p=.002) e cuidado corporal e proteção corporal 

(r=.19; p=.025) apresentam leves correlações entre elas. As outras subescalas apresentam, entre 

si, correlações não significativas.  

 

De seguida, procedeu-se à análise, através do coeficiente de correlação de Pearson, da 

relação entre os estilos de vinculação e o investimento corporal (Tabela 5).  

 

Tabela 5 

Correlações entre vinculação e investimento corporal (escala total e subescalas) 

 
Vinculação 

segura 

Vinculação ansiosa-

ambivalente 

Vinculação 

evitante 

Investimento corporal - escala total .53** -.21* -.09 

Sentimentos e atitudes em relação ao 

corpo 
.40** -.45** -.21* 

Bem-estar no contato físico .38** -.10 -.13 

Cuidado corporal .27** .12 .24** 

Proteção corporal .26** -.008 -.14 

Nota: *p=<.05; **p=<.01 
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Analisando as correlações relativas à vinculação segura (Tabela 5), observam-se 

correlações positivas significativas entre a vinculação segura e as quatro subescalas e escala 

total de investimento corporal: correlação positiva significativa forte com a escala total 

investimento corporal (r=.53; p=.00), correlação positiva moderada com a subescala 

sentimentos e atitudes em relação ao corpo (r=.40; p=.00), correlação positiva moderada com 

a subescala bem-estar no contato físico (r=.38; p=.00), correlação positiva fraca com a 

subescala cuidado corporal (r=.27; p=.001) e correlação positiva fraca com a subescala proteção 

corporal (r=.26; p=.001), todas significativas para p<.001. Deste modo, verifica-se que níveis 

mais elevados de vinculação segura estão associados a níveis mais elevados de investimento 

corporal, o que corrobora a primeira hipótese colocada no estudo. 

Quanto à vinculação ansiosa-ambivalente, observamos (Tabela 5), como esperado na 

hipótese 2, uma correlação negativa significativa, embora fraca, com a escala total investimento 

corporal (r=-.21; p=.019), significativa para p<.05. Relativamente às subescalas avaliadas pelo 

BIS, a variável sentimentos e atitudes em relação ao corpo foi a única a apresentar uma 

correlação negativa significativa moderada com a vinculação ansiosa-ambivalente (r=-.45; 

p=.00). As outras subescalas apresentaram correlações não significativas com a vinculação 

ansiosa-ambivalente: bem-estar no contato físico (r=-.10; p=.241); cuidado corporal (r=.12; 

p=.171) e proteção corporal (r=-.008; p=.927), não sendo possível demonstrar associação com 

estas variáveis. Contudo, face às duas correlações significativas encontradas, validamos a 

existência de uma correlação negativa entre o estilo de vinculação ansiosa-ambivalente e o 

investimento corporal, como postulado na hipótese 2. 

Atendendo à vinculação evitante (Tabela 5), identificamos uma correlação negativa mas 

não significativa com a escala total investimento corporal (r=-.09; p=.315), de modo que não 

se verifica uma relação entre ambas as variáveis, são as duas independentes. No que respeita as 

subescalas do investimento corporal, verificamos uma correlação negativa significativa fraca 

entre a subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo e a vinculação evitante (r=.-21; 

p=.017), uma correlação negativa não significativa com o bem-estar no contato físico (r=-.13; 

p=.131) e uma correlação negativa significativa fraca com a proteção corporal (r=-.14; p=.096). 

Curiosamente, verificamos uma correlação positiva significativa fraca com o cuidado corporal 

(r=.24; p=.005). Por conseguinte, corroboramos igualmente a hipótese 2 no que concerne a 

vinculação evitante, pois verificamos, como esperado, correlações maioritariamente negativas 

com a escala total investimento corporal e as suas subescalas. Contudo, a vinculação evitante 

foi aquela que apresentou correlações mais fracas com o investimento corporal. 

Deste modo, comprovamos, através da corroboração da hipótese 1 e 2, a existência de 

uma relação entre o estilo de vinculação e o investimento corporal. Evidencia-se, igualmente, 

como previa a hipótese 2, uma correlação mais negativa significativa em relação à vinculação 
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ansiosa-ambivalente (r=-.20; p=.019) e o investimento corporal do que no que concerne a 

vinculação evitante e o investimento corporal (r=-.09; p=.315), comprovando, mais uma vez, a 

validade da hipótese apresentada. 

Em última análise, verificamos que, de modo geral, a subescala sentimentos e atitudes 

em relação ao corpo foi aquela que apresentou correlações mais fortes e significativas com os 

estilos de vinculação. 

 

 

6.4 Análise de diferenças para a vinculação e investimento corporal, em função do género  

Seguidamente, procedeu-se à análise das diferenças de médias entre géneros, para o 

investimento corporal e para a vinculação, recorrendo-se ao teste t de Student para amostras 

independentes, de acordo com as instruções e pressupostos apresentados por Pallant (2007) e 

de acordo com as guidelines de Cohen (1988) para a análise dos resultados da magnitude do 

efeito. 

Começou-se por analisar se haviam diferenças estatisticamente significativas entre 

géneros, primeiramente, para a subescalas do investimento corporal (Tabela 6), o que se reporta 

à hipótese 3. Assim sendo, no que concerne a subescala sentimentos e atitudes em relação ao 

corpo, encontramos diferenças significativas, sendo que o género masculino (M=4.22, SD=.61) 

pontuou mais alto do que o género feminino (M=3.73, SD=.96; t=-3.56, p=.00). A magnitude 

de diferenças (η2=.10) indicou um efeito moderado, já que 10% desta subescala foi explicada 

pelo género. Quanto à subescala bem-estar no contato físico, não foram encontradas diferenças 

significativas entre o género masculino (M=3.93, SD=.59) e feminino (M=3.71, SD=.56; t=-.11, 

p=.91), confirmado por uma magnitude de diferenças nula (η2=.00). A subescala cuidado 

corporal apresentou diferenças significativas para o género, sendo a média mais baixa para o 

género masculino (M=3.61, SD=.58) do que para o feminino (M=3.83, SD=.61; t=2.20, p=.03). 

Contudo, a magnitude de diferenças (η2=.03) indicou um efeito fraco, sendo que somente 3.4% 

da variância da subescala foi explicada pelo género. Por fim, a subescala proteção corporal 

apresentou diferenças significativas entre o género masculino (M=3.58, SD=.69) e feminino 

(M=3.90, SD=.63; t=2.88, p=.01), tendo o género feminino evidenciado uma média mais alta. 

A magnitude de diferenças (η2=.06) indicou um efeito fraco, pois o género somente explicou 

5.6% da variância da subescala. 

Deste modo, corrobora-se parcialmente à hipótese 3, pois verificaram-se diferenças 

significativas em função do sexo, em todas as subescalas, menos na subescala bem-estar no 

contato físico. 
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Tabela 6 

Diferenças entre géneros, ao nível do investimento corporal nas suas subescalas  

 Masculino Feminino 
T gl p η2 

 M DP M DP 

Sentimentos e atitudes em relação ao corpo 4.22 
.61 3.73 .96 -3.56 (135) .00 .10 

Bem-estar no contato físico 3.73 
.59 3.71 .56 -.11 (139) .91 .00 

Cuidado corporal 3.61 
.58 3.83 .61 2.20 (136) .03 .03 

Proteção corporal 3.58 
.69 3.90 .63 2.88 (140) .01 .06 

Nota: η2 = Magnitude do efeito. 

 

 

O t de Student para amostras independentes foi igualmente empregue para analisar se 

existiam diferenças estatisticamente significativas entre géneros, para as dimensões da 

vinculação (Tabela 7), o que remete para a hipótese 4.  

 

 

Tabela 7 

Diferenças entre géneros, ao nível do estilo de vinculação 

 Masculino Feminino 
t gl p η2 

 M DP M DP 

Vinculação Segura 3.89 
.71 3.96 .75 .56 (138) .58 .00 

Vinculação Ansiosa-Ambivalente 1.94 
.70 2.13 .90 1.37 (130) .17 .01 

Vinculação Evitante 2.67 
.71 2.74 .69 .56 (131) .58 .00 

Nota: η2 = Magnitude do efeito. 

 

 

Contudo, de acordo com o Tabela 7, não se encontraram diferenças significativas entre 

géneros, para nenhum dos padrões de vinculação, e a magnitude de diferença mostrou ser 

igualmente bastante reduzida para cada um. Relativamente à vinculação segura, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os resultados para o género masculino (M=3.89, 

SD=.71) e feminino (M=3.96, SD=.75; t=-.56, p=.58), com uma magnitude de diferenças nula 

(η2=.00). A vinculação ansiosa-ambivalente também não apresentou diferenças significativas 

entre os resultados para o género masculino (M=1.94, SD=.70) e feminino (M=2.13, SD=.90; 

t=1.37, p=.17) e a magnitude de diferenças revelou, igualmente, ser fraca (η2=.01). Por fim, a 

vinculação evitante não apresentou diferenças significativas entre os resultados para o género 

masculino (M=2.67, SD=.71) e feminino (M=2.74, SD=.69; t=.56, p=.58), sendo a magnitude 

de diferenças nula (η2=.00). 
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Deste modo, refuta-se a hipótese 4, concluindo-se que não existem diferenças 

significativas nos padrões de vinculação, em função do sexo. 

 

 

6.5 Análise de diferenças para a vinculação e investimento corporal, em função do 

agregado familiar e de situações familiares específicas  

Realizou-se uma análise de variância (ANOVA) para analisar se diferentes agregados 

familiares (vive com ambos os pais; vive só com a mãe; vive só com o pai; outras situações não 

especificadas) e diferentes situações familiares específicas (não; pais divorciados; mãe/pai 

falecido; vive com outros familiares) se repercutiam em diferenças significativas no estilo de 

vinculação (hipótese 5). 

Relativamente ao agregado familiar (Tabela 8), não se encontraram diferenças 

significativas no estilo de vinculação, em função do tipo de agregado familiar, sendo os 

resultados encontrados os seguintes: vinculação segura [F(3,138)=.47, p=.71]; vinculação 

ansiosa-ambivalente [F(3,130)=.72, p=.54]; vinculação evitante [F(3,131)=.46, p=.71]. As 

diferenças entre a média de cada grupo também foi pequena e insignificante.  

 

Tabela 8 

Análise de Variância (ANOVA) entre agregados familiares e estilos de vinculação 

 Agregado familiar    

 

1 

Média 

(DP) 

2 

Média 

(DP) 

3 

Média 

(DP) 

4 

Média 

(DP) 

 F gl p 

Vinculação Segura 
3.90  

(.77) 

3.87 

(.71) 

4.10 

(.58) 

4.10  

(.68) 
 .47 

(3, 

138) 
.71 

Vinculação Ansiosa-

Ambivalente 

1.94  

(.73) 

2.15 

(.85) 

2.03 

(.61) 

2.17 

(1.16) 
 .72 

(4, 

130) 
.54 

Vinculação Evitante 
2.65  

(.67) 

2.74 

(.69) 

2.68 

(.30) 

2.88 

(1.03) 
 .46 

(4, 

131) 
.71 

Nota: 1 = Vive com ambos os pais; 2 = Vive só com a mãe; 3 = Vive só com o pai; 4 = Outras situações não especificadas. 

 

 

Quanto à situações familiares específicas, como é possível verificar pela leitura do 

Tabela 9, também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

quatro grupos, relativamente à vinculação segura [F(3,136)=.88, p=.45], à vinculação ansiosa-

ambivalente [F(3,128)=.94, p=.42] e à vinculação evitante [F(3,129)=1.48, p=.22]. As 

diferenças entre a média de cada grupo também foi pequena e pouco significativa. 
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Tabela 9 

Análise de Variância (ANOVA) entre situações familiares específicas e estilos de vinculação 

  Situações familiares específicas 

 

1  

Média 

(DP) 

2 

Média 

(DP) 

3 

Média 

(DP) 

4 

Média 

(DP) 

F gl p 

Vinculação Segura 
3.87 

(.76) 

3.97 

(.73) 

4.20 

(.23) 

4.34 

(.62) 
.88 

(3, 

136) 
.45 

Vinculação Ansiosa-

Ambivalente 

1.96 

(.75) 

2.22 

(.89) 

1.90 

(.32) 

2.17 

(1.80) 
.94 

(3, 

128) 
.42 

Vinculação Evitante 
2.60 

(.66) 

2.86 

(.65) 

2.97 

(.46) 

2.85 

(1.45) 
1.48 

(3, 

129) 
.22 

Nota: 1 = Não; 2 = Pais divorciados; 3 = Mãe/Pai falecido; 4 = Vive com outros familiares. 

 

 

Deste modo, refuta-se a hipótese 5, pois não se verificaram diferenças significativas 

para o tipo de agregado familiar e situações familiares específicas, em função do estilo de 

vinculação. Estas variáveis mostraram ser independentes do tipo de vinculação.  

 

6.6. Análise da capacidade preditiva da vinculação sobre o investimento corporal 

Com o intuito de avaliar a capacidade preditiva do estilo de vinculação sobre o 

investimento corporal (hipótese 6), foi utilizada a regressão linear múltipla. O estudo da 

regressão permite obter uma análise mais pormenorizada do grau de contribuição ou poder 

preditivo da variável independente sobre a dependente. A análise da regressão e apresentação 

dos respetivos resultados foi delineada pelos princípios apresentados em Pallant (2007), sendo 

que, segundo o mesmo autor, considera-se razoável recorrer à regressão linear múltipla, pois o 

tamanho da amostra (N=144) é suficiente para poder generalizar a outras amostras. 

Analisando a Tabela 10, verificamos que os padrões de vinculação, explicam 30% da 

variância da escala total investimento corporal (R2=.30), valor considerável. Contudo, existem 

outras variáveis preditoras do investimento corporal, não estudadas na presente investigação.  

Atendendo ao valor de β, verificamos que a vinculação segura (β=.52; p=.000) é a 

variável independente com maior contribuição única significativa para explicar a variável 

dependente. Assim, ter uma vinculação segura parece ser um fator preditor de um forte 

investimento corporal. Observando o valor da correlação semi-parcial da subescala vinculação 

segura (2s=.51), ao colocar o valor ao quadrado, de acordo com Pallant (2007), obtemos o 

total de variância para R2, unicamente explicado por esta variável. Assim, a vinculação segura 
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explicaria uma variância de 26 % da variável investimento corporal. Quanto à vinculação 

ansiosa-ambivalente (β=-.14; p=.10) e evitante (β=.06; p=.52), estas não apresentaram uma 

contribuição única significativa. 

 

Tabela 10 

Sumário da análise de regressão linear múltipla dos estilos de vinculação para a escala total 

investimento corporal 

 B SE B Β 2s  

Vinculação Segura .86 .13 .52*** .51 

Vinculação Ansiosa-ambivalente -.22 .13 -.14 -.13 

Vinculação Evitante .10 .15 .06 .05 

R2
  .30   

F (3,122)  17.64***   

Nota: B = coeficiente de regressão não estandardizado; β = coeficiente de regressão estandardizado; 2s = correlação semi-

parcial ao quadrado. 

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

 
 

De seguida, analisando os resultados da regressão linear para a subescala sentimentos e 

atitudes em relação ao corpo (Tabela 11), verificou-se que 31% da variabilidade total da 

subescala é explicada pela vinculação. Embora seja uma percentagem considerável, considera-

se que outras variáveis não estudadas na presente investigação serão as principais responsáveis 

pelos sentimentos e atitudes em relação ao corpo.  

A vinculação ansiosa-ambivalente (β=-.40; p=.00) é a variável independente com maior 

contribuição significativa única para explicar a variável dependente, seguida da vinculação 

segura (β=.33; p=.00). A subescala vinculação evitante (β=.02; p=.79), por seu lado, não 

apresentou uma contribuição única significativa. 

 
 

Tabela 11 

Sumário da análise de regressão linear múltipla dos estilos de vinculação para a subescala 

sentimentos e atitudes em relação ao corpo 

 B SE B β 2s 

Vinculação Segura .29 .07 .33*** .33 

Vinculação Ansiosa-ambivalente -.32 .07 -.40*** -.36 

Vinculação Evitante .02 .08 .02 .02 

R2  .30   

F  18.16***   

Nota: B = coeficiente de regressão não estandardizado; β = coeficiente de regressão estandardizado; 2s = correlação semi-

parcial ao quadrado. 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001.  
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De acordo com a Tabela 12, que apresenta os resultados da regressão linear múltipla 

para a subescala bem-estar no contato físico, conclui-se que 15% da variabilidade total da 

subescala é explicada pela vinculação. Depreende-se, assim, que outras variáveis não estudadas 

no presente estudo serão as principais preditoras do bem-estar no contato físico.  

A vinculação segura (β=.37; p=.00) é a variável independente com maior contribuição 

significativa única para explicar o bem-estar no contato físico, enquanto a vinculação ansiosa-

ambivalente (β=-.01; p=.94) e a vinculação evitante (β=-.07; p=.45) não apresentam uma 

contribuição única significativa. 

 

 

Tabela 12  

Sumário da análise de regressão linear múltipla dos estilos de vinculação para a subescala 

bem-estar no contato físico 

 B SE B β 2s 

Vinculação Segura .22 .05 .37*** .36 

Vinculação Ansiosa-ambivalente -.00 .05 -.01 -.01 

Vinculação Evitante -.04 .06 -.07 -.06 

R2  .15   

F  7.21***   

Nota: B = coeficiente de regressão não estandardizado; β = coeficiente de regressão estandardizado; 2s = correlação semi-

parcial ao quadrado. 

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

 

 

Relativamente à subescala cuidado corporal (Tabela 13), verifica-se que a vinculação 

prediz 16 % da sua variância, pelo que outras variáveis não estudadas no presente estudo serão 

as principais responsáveis pelo cuidado corporal, em detrimento da vinculação. 

A vinculação segura (β=.33; p=.00) é a variável independente com maior contribuição 

significativa única para explicar a subescala, seguida da vinculação evitante (β=.27; p=.01). A 

vinculação ansiosa-ambivalente (β=.06; p=.53) não revelou uma contribuição única 

significativa. 
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Tabela 13  

Sumário da análise de regressão linear múltipla dos estilos de vinculação para a subescala 

cuidado corporal 

 B SE B β 2s 

Vinculação Segura .20 .05 .33*** .32 

Vinculação Ansiosa-ambivalente .03 .05 .06 .05 

Vinculação Evitante .17 .06 .27** .24 

R2  .16   

F  7.72***   

Nota: B = coeficiente de regressão não estandardizado; β = coeficiente de regressão estandardizado; 2s = correlação semi-

parcial ao quadrado. 

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

 

 

Por fim, observando a subescala proteção corporal (Tabela 14), verificamos que a 

vinculação prediz 9% da variância da proteção corporal, na seguinte amostra, o que é o valor 

mais baixo encontrado entre as subescalas analisadas. Assim sendo, consideramos que outras 

variáveis não estudadas no presente estudo serão as principais preditoras pela proteção corporal. 

No que respeita a cada padrão de vinculação, identificamos, novamente, uma maior 

contribuição significativa única da variável vinculação segura (β=.26; p=.00), para explicar a 

proteção corporal, enquanto a vinculação ansiosa-ambivalente (β=.10; p=.29) e a evitante (β=-

.15; p=.13) não apresentaram uma contribuição única significativa.  

 
 

Tabela 14 

Sumário da análise de regressão linear múltipla dos estilos de vinculação para a subescala 

proteção corporal 

 B SE B β 2s 

Vinculação Segura .18 .06 .26** .26 

Vinculação Ansiosa-ambivalente .07 .06 .10 .09 

Vinculação Evitante -.11 .07 -.15 -.13 

R2  .09   

F  3.99**   

Nota: B = coeficiente de regressão não estandardizado; β = coeficiente de regressão estandardizado; 2s = correlação semi-

parcial ao quadrado. 

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

 

 

Em suma, apesar dos resultados não serem fortes, a significância dos mesmos permite 

corroborar a hipótese 6, sendo que a vinculação seria um fator preditor do investimento 
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corporal. Constatou-se, ainda, que a vinculação segura é, quase em todas as regressões, a 

subescala com maior capacidade preditiva e apresenta sempre um valor significativo, enquanto 

as vinculações inseguras têm um fraco poder preditivo face ao investimento corporal. 

 

 

Capítulo 7 – Discussão global dos resultados e conclusões gerais 

Através da presente investigação, pretendeu-se estudar a relação entre a vinculação 

(IVIA) e o investimento corporal (BIS), em adolescentes. Assim, procurou-se comprovar a 

consistência interna dos instrumentos para a presente amostra, investigar as correlações entre 

as subescalas de cada inventário, bem como determinar se havia diferenças significativas em 

função do género, em ambas as variáveis e explorar igualmente a existência de diferenças 

significativas nos estilos de vinculação, em função da constituição do agregado familiar e de 

situações familiares específica. Por fim, procurou-se avaliar a capacidade preditiva da 

vinculação sobre o investimento corporal.  

Tendo em conta estes objetivos, no seguinte capítulo, será exposta uma análise e 

comentário geral dos resultados e suas implicações, explicitando a confirmação, ou não, das 

hipóteses e fazendo por vezes alusão a outros estudos e teorias, de modo a confirmar, ou não, a 

plausibilidade de alguns resultados. Serão, igualmente, abordadas as limitações e vantagens do 

presente estudo, tecendo sugestões e considerações para possíveis investigações futuras.   

 

Relativamente à consistência interna dos instrumentos utilizados, esta foi realizada a 

fim de confirmar se, na presente amostra, o instrumento mantinha níveis de consistência interna 

similares aos dos estudos anteriores, de validação. Assim, o IVIA apresentou uma forte 

consistência interna, com valores de Alpha acima de .7, o que significa que a escala é consistente 

e avalia os construtos que se propõe avaliar, apresentando-se como uma medida fiável do 

conceito de vinculação e das suas três dimensões. Estes resultados indicam, ainda, que o IVIA 

é um instrumento válido para avaliar a vinculação na adolescência. Quanto aos resultados do 

BIS para a presente amostra, permitem reunir evidências de alguma consistência interna, 

revelando ser um inventário fidedigno e válido para estudar o investimento corporal, em jovens 

adolescentes, embora apenas a escala total investimento corporal e a subescala de sentimentos 

e atitudes em relação ao corpo tenham apresentado uma forte consistência interna. É de salientar 

que as correlações encontradas foram muito mais fracas, comparativamente com o verificado 

no estudo inicial de Orbach e Mikulincer (1998). Assim, reconhece-se a necessidade de novos 

estudos, que considerem amostras maiores e diversificadas de participantes que possam ser 

representativas da população, acrescido ao fato de o instrumento ainda necessitar de ser 
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validado para a população adolescente portuguesa e de ser estudado a nível psicométrico, em 

Portugal. Seria, ainda, recomendável repensar na pertinência de algumas subescalas ou redefinir 

alguns itens que a representam. 

Passando para a análise das correlações entre as subescalas de cada instrumento, 

atendendo ao IVIA, verificou-se que os estilos de vinculação insegura (ansiosa-ambivalente e 

evitante) apresentaram uma correlação positiva significativa moderada entre si, indicando 

estarem a medir de fato um mesmo construto, isto é, a vinculação insegura. Tal comprova, 

ainda, a existência de duas dimensões que, apesar de possuírem características em comum, 

apresentam, simultaneamente, especificidades e, em consequência, estão relacionadas com 

diferentes aspetos da vinculação insegura. Mais, verificou-se uma correlação significativa 

negativa leve entre a vinculação segura e a ansiosa-ambivalente e uma correlação negativa, 

marginalmente significativa, entre a vinculação segura e a evitante. Comprova-se, assim, que 

os dois estilos de vinculação insegura possuem características muito diferenciadas da 

vinculação segura, evidenciando comportamentos relacionais distintos e talvez mesmo opostos, 

em certas situações. Relativamente ao BIS, encontramos correlações positivas entre todas as 

subescalas, embora nem todas foram significativas.  

Relativamente à primeira hipótese do estudo, pretendia-se verificar que um estilo de 

vinculação segura estaria correlacionado positivamente com o investimento corporal. Esta 

hipótese foi formulada tendo em conta a associação da vinculação segura com mais saúde 

mental e um desenvolvimento mais saudável. Segundo Bowlby (1973), a saúde mental encontra 

os seus alicerces na qualidade dos cuidados parentais recebidos nos primeiros anos de vida. 

Assim e derivado à maior proximidade e segurança na relação com as figuras cuidadoras, 

sentidas como protetoras e disponíveis, nos sujeitos com vinculação segura, seria esperado que 

estes tivessem a segurança necessária para relacionarem-se com o seu corpo de forma mais 

próxima e segura. Estes mesmos sujeitos têm, provavelmente, figuras de apoio que os sustentam 

e suportam frente às dificuldades sentidas na adolescência e, sentindo-se mais confortáveis com 

a proximidade aos pais, sentem-se igualmente mais confortáveis para investir e relacionar-se 

de forma saudável com o seu próprio corpo. Estes construíram um modelo mais positivo de si 

e evidenciam maior confiança em si e no seu corpo, pois, de acordo com Cassidy (1988), 

desenvolvem um autoconceito mais positivo e, segundo Sroufe e colaboradores (2005), 

desenvolvem uma maior autoestima e autoconfiança. Orbach e Mikulincer (1998) 

demonstraram também que os cuidados maternos se correlacionam positiva e 

significativamente com o investimento corporal. Por conseguinte e tendo em conta estas 

considerações, de fato, no presente estudo, corrobora-se a primeira hipótese pois verificou-se 
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uma correlação positiva significativa entre a vinculação segura e o investimento corporal, o que 

significa que, quanto maior a segurança da vinculação, maior é o investimento corporal. 

Por outro lado, quanto aos estilos de vinculação insegura, a hipótese 2 teceu 

considerações contrárias, de modo que se hipotetizou que a vinculação ansiosa-ambivalente e 

a vinculação evitante estariam negativamente correlacionadas com o investimento corporal. 

Neste sentido, Soares (2007) assinala que os sujeitos inseguros são aqueles que aumentam a 

predisposição para sintomatologia psicopatológica e maior desequilíbrio posterior, verificando-

se uma relação entre a insegurança e a desorganização da vinculação, em diversos indicadores 

de psicopatologia. Mais, de acordo com Barbosa e Costa (2001/2002), os indivíduos inseguros 

não possuem uma base segura a partir da qual podem explorar diferentes formas de construírem 

a sua identidade, de se valorizarem, porque também não se sentem valorizados. Ademais, os 

bebés que, na “Situação Estranha”, choram mais e protestam mais com a separação e 

apresentam mais irritação e dificuldades no contato corporal (Ainsworth et al., 1978; Blehar, 

Lieberman & Ainsworth, 1977). No mesmo prisma, segundo Orbach e Mikulincer (1998), a 

negligência física materna pode ter um efeito nocivo nas crianças e, de acordo com Putnam e 

Stein (1985, citados por Orbach & Mikulincer, 1998), o comportamento de automutilação em 

crianças pequenas está relacionado com a negligência física materna, o que justifica a 

associação estipulada entre as vinculações inseguras e um fraco investimento corporal. Tal foi 

confirmado no presente estudo, verificando-se uma correlação negativa significativa, embora 

fraca, entre o investimento corporal escala total e a vinculação ansiosa-ambivalente e uma 

correlação negativa, embora não significativa, entre a vinculação evitante e o investimento 

corporal escala total, o que contrasta com os resultados encontrados para a vinculação segura. 

Estes resultados sugerem que a vinculação insegura está associada a um menor investimento 

corporal, bem como que aspetos negativos da relação com o corpo, medidos pelo BIS, são 

indicativos de um estilo de vinculação inseguro.  

Brown e Wright (2003) estudaram a relação entre os padrões de vinculação na 

adolescência, a psicopatologia e dificuldades interpessoais, verificando que os jovens com um 

padrão de vinculação ansiosa-ambivalente relatam mais dificuldades interpessoais e sintomas 

psicopatológicos. Deste modo, verificou-se, tal como postulado na hipótese 2, que os sujeitos 

com vinculação ansiosa-ambivalente apresentariam correlações mais negativas com o 

investimento corporal, comparativamente com os sujeitos com vinculação evitante. 

De seguida, iremos atender às subescalas do BIS, a fim de analisar a significância dos 

resultados das mesmas, na correlação com os padrões de vinculação. A subescala sentimentos 

e atitudes em relação ao corpo foi a única a apresentar correlações significativas com os três 

estilos de vinculação, comparativamente com as outras subescalas e a escala total. Assim, 
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destacou-se uma correlação positiva média com a vinculação segura, uma correlação negativa 

significativa moderada com a vinculação ansiosa-ambivalente e uma correlação negativa 

significativa fraca com a vinculação evitante.  

No que remete para a subescala bem-estar no contato físico, de acordo com Orbach e 

Mikulincer (1998), esta representa a satisfação percebida com o contato físico materno, sendo 

que os mesmos autores consideram que o toque dos cuidadores no corpo do bebé é um dos 

comportamentos que reforçam a força vital da criança, sendo que as crianças sujeitas a maior 

contato físico precoce com o cuidador evidenciam, mais tarde, comportamentos mais seguros. 

Deste modo, depreendemos que uma vinculação segura, na qual os cuidadores forneceram mais 

conforto no toque e mais proximidade corporal à criança, levariam a um bem-estar no contato 

físico, apreendido precocemente, na relação com os pais. Corroborando estes dados, verificou-

se uma correlação positiva significativa média com a vinculação segura, embora as duas 

vinculações inseguras não tenham apresentado resultados significativos face a esta subescala. 

Por fim, considerando as duas subescalas cuidado corporal e proteção corporal, Freud 

(1949, citado por Orbach & Mikulincer, 1998) afirmou que estas não fazem parte dos 

mecanismos biológicos automáticos, mas são apreendidas através da identificação e da 

introjeção das aprendizagens e cuidados parentais (Van der Velde, 1985). Neste sentido, 

estudos de observação (e. g., Briere, 1989; Green, 1978) demonstraram a presença de uma forte 

associação entre os comportamentos de cuidado parental e os comportamentos de cuidado e 

proteção corporal na criança. Cuidados parentais satisfatórios seriam internalizados pela 

criança, proporcionando um aumento da autoestima e uma atitude de preservação da vida. 

Assim, sendo o estilo de vinculação fortemente influenciado pelo cuidado parental precoce, 

seria de esperar uma forte associação entre a vinculação e as subescalas de cuidado corporal e 

proteção corporal. Neste sentido, verificou-se uma associação positiva significativa destas duas 

subescalas com a vinculação segura. Contudo, encontramos uma correlação positiva 

significativa da vinculação evitante com o cuidado corporal, o que não era expectável pois esta 

subescala apresentou correlações negativas com todas as outras subescalas e a escala total do 

investimento corporal. A proteção corporal não se correlacionou significativamente com a 

vinculação evitante, enquanto no que concerne a vinculação ansiosa-ambivalente, não se 

correlacionou significativamente com nenhuma das duas subescalas. 

Quanto à hipótese 3, que previa encontrar diferenças significativas para o investimento 

corporal, em função do género, tal registou-se relativamente às subescalas sentimentos e 

atitudes em relação ao corpo, cuidado corporal e proteção corporal. Investigações anteriores (e. 

g., Koff, Rierdan & Stubbs, 1990; Orbach & Mikulincer, 1998) relataram que o género 

masculino apresenta sentimentos e atitudes em relação ao corpo mais positivas que o género 
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feminino, o que foi verificado no presente estudo, sendo que 10% da variância desta subescala 

foi explicada pelo género. Assim sendo, o fato de replicar resultados anteriores providencia um 

reforço adicional para comprovar a validade do BIS, para a presente amostra. Parece, neste 

sentido, que o género masculino apresenta um nível de amor percebido pelo corpo, de acordo 

com a caracterização da subescala dada por Orbach e Mikulincer (1998), mais alto que no 

género feminino, que, por sua vez, sentirá um menor conforto, satisfação e bem-estar com a sua 

aparência física, na generalidade. Neste sentido, Harter (1990) explica que o sexo feminino tem 

maiores níveis de preocupação com o corpo e maiores flutuações no autoconceito físico pois 

estas valorizam mais a dimensão física e ficam mais insatisfeitas porque sentem uma grande 

discrepância entre a sua aparência e o valor que lhe está atribuído. Quanto ao cuidado corporal 

e proteção corporal, evidenciamos uma média mais alta no que concerne o género feminino, o 

que traduz uma maior preocupação com o cuidado e a proteção com o corpo por parte do género 

feminino, bem como uma perceção de comportamento de cuidado parental mais positiva, de 

acordo com a descrição das duas subescalas, por Orbach e Mikulincer (1998). 

Relativamente à hipótese 4, embora, de uma forma global, não foram identificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre sexos, relativamente ao padrão de vinculação (e. 

g., Egeland & Farber, 1984; Hazan & Shaver, 1987), alguns estudos acerca da vinculação na 

adolescência (e. g., Kerns, Tomich, Aspelmeier & Contreras, 2000) demonstraram que o género 

feminino apresenta, em média, uma vinculação mais segura que o género masculino, que, por 

sua vez, tende a mostrar maior evitamento que o género feminino. Deste modo, procurou-se 

encontrar estas diferenças nos adolescentes da presente amostra. Contudo, não se identificaram 

diferenças significativas na vinculação, em função do género. A hipótese 4 foi, assim, refutada. 

No entanto, tal não deixa de estar de acordo com a generalidade dos estudos realizados 

anteriormente, não específicos para a vinculação na adolescência.  

A hipótese 5 pretendia encontrar diferenças significativas nos estilos de vinculação, em 

função de diferentes agregados familiares e situações familiares específicas. A formulação 

desta hipótese partiu da evidência de que separações prolongadas ou perda da figura materna 

levavam as crianças a vivenciarem sentimentos de abandono e rejeição (Bowlby, 1973), sendo, 

assim, um grupo de risco para o desenvolvimento de padrões inseguros de vinculação. No 

mesmo sentido, Moura e Matos (2008) indicaram que acontecimentos de vida negativos como 

o divórcio e a perda de uma figura significativa podem propiciar mudanças nos modelos 

internos dinâmicos que os sujeitos desenvolvem de si próprios e dos outros. Sobral, Almeida e 

Costa (2010) sublinharam, ainda, que acontecimentos de vida significativos, como o divórcio 

dos pais, podem alterar as relações com os progenitores e, consequentemente, produzir 

eventuais mudanças nos padrões de vinculação. Porém, não foram encontradas diferenças 
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significativas na vinculação, em função destas duas variáveis, de modo que estas mesmas 

mostraram ser independentes do tipo de vinculação. Refuta-se, assim, a hipótese 5, embora seja 

talvez interessante replicar os resultados com uma amostra maior para cada subgrupo de 

agregado familiar e situação familiar específica, pois encontramos, no presente estudo, 

subgrupos com apenas cinco elementos, o que não permitiu retirar conclusões fidedignas. É de 

salientar, também, que a vivência interna relacionada com, e. g., a perda de um dos progenitores 

ou divórcio dos pais, difere em casa sujeito em particular, o que não é possível de analisar aqui. 

Relativamente à hipótese 6, pretendia-se, através da regressão linear múltipla, 

comprovar que a vinculação é capaz de prever o investimento corporal. Na análise dos 

resultados, verificou-se que os padrões de vinculação explicam 30% da variância do 

investimento corporal escala total, sendo a vinculação uma importante variável preditora do 

investimento corporal. A vinculação segura mostrou ser a subescala com maior contribuição 

significativa única para explicar a variável investimento corporal, enquanto as outras subescalas 

de vinculação não apresentaram uma significativa contribuição única. Relativamente à 

subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo, foi a melhor prevista pela vinculação, 

que explica 31% da mesma. A subescala vinculação ansiosa-ambivalente é a variável 

independente com maior contribuição significativa única para explicar os sentimentos e atitudes 

em relação ao corpo, seguida da vinculação segura. A vinculação evitante não apresenta uma 

contribuição única significativa. No que respeita a subescala bem-estar no contato físico, 15% 

da sua variabilidade é explicada pela vinculação, sendo que a vinculação segura é a variável 

independente com maior contribuição significativa única para explicar esta subescala, enquanto 

os dois estilos de vinculação insegura não apresentam uma contribuição única significativa. 

Relativamente à subescala cuidado corporal, a vinculação prediz 16 % da mesma, sendo, 

novamente, a vinculação segura o padrão de vinculação que melhor prediz o cuidado corporal, 

seguida da vinculação evitante, que, curiosamente, apresenta um valor preditivo positivo, 

enquanto a vinculação ansiosa-ambivalente não revelou contribuir significativamente para a 

subescala. Por fim, a vinculação prediz 9% da variância da proteção corporal, sendo, assim, a 

variável com menor poder explicativo por parte da vinculação. Identificamos uma maior 

contribuição significativa única da variável vinculação segura, enquanto a vinculação ansiosa-

ambivalente e a vinculação evitante não apresentaram um poder explicativo significante.  

Atendendo a estes resultados, constatamos que a vinculação segura apresenta, quase em 

todas as regressões, uma maior predição face às variáveis dependentes, de modo que a 

segurança da vinculação seria um fator reforçante para um maior investimento corporal e um 

fator protetor contra um fraco investimento do corpo, na adolescência. Quanto às vinculações 

ansiosa-ambivalente e evitante, não seriam fatores determinantes e preditivos fortes do 
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investimento corporal. O investimento corporal estaria, assim, pouco dependente dos estilos de 

vinculação insegura. Porém, a hipótese 6 é corroborada, pois a vinculação teve poder preditivo 

para todas as subescalas e para a escala total.   

É de salientar o fraco poder preditivo da vinculação evitante face ao investimento 

corporal, o que poderá indicar que este tipo de vinculação não influi nem explica o investimento 

corporal e é quase independente do mesmo. Mais, o resultado significativamente positivo da 

vinculação evitante para a subescala cuidado corporal é de especial interesse e apela para uma 

exploração destes mesmos resultados numa amostra maior e mais diversificada, de modo a 

comprovar a replicação do resultado e a encontrar uma possível explicação para tal. 

 Quanto à vinculação ansiosa-ambivalente, o poder preditivo também foi fraco, embora 

com maior significância que a evitante. Contudo, o poder preditivo foi particularmente evidente 

no que concerne a subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo, querendo isto dizer 

que uma vinculação ansiosa-ambivalente seria altamente preditiva de deficitários sentimentos 

e atitudes em relação ao corpo, isto é, de um fraco amor percebido pelo corpo. 

A subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo foi a mais representativa do 

investimento corporal e a mais correlacionada com os estilos de vinculação pois apresentou os 

resultados mais significativos, quase em todas as correlações e testes de diferenças, nas 

regressões e na consistência interna. Neste âmbito, é preciso ter em linha de consideração que, 

na análise fatorial realizada por Orbach e Mikulincer (1998), foi igualmente a subescala com 

maior variância explicativa (26%), enquanto as outras três explicavam 7 a 12 % da variância, 

verificando-se uma diferença considerável entre esta primeira e as outras três. Assim, sendo a 

subescala de sentimentos e atitudes em relação ao corpo mais próxima do que chamamos de 

imagem corporal, provavelmente depreendemos que o construto de investimento corporal em 

si é difícil de ser medido ou os itens do BIS não serão os mais adequados para medir este mesmo 

construto. É, também, possível, que a vinculação esteja mais correlacionada com a imagem 

corporal do que com o investimento corporal, o que poderia justificar tais resultados.  

 

Através da confirmação das duas primeiras hipóteses e da sexta, corrobora-se, de fato, 

o intuito do estudo, isto é, verificar uma influência significativa da vinculação sobre o 

investimento corporal. Assim, os dados obtidos na seguinte investigação confirmaram o 

enquadramento teórico apresentado, que pretendia fundamentar a importância da vinculação e 

dos cuidados maternos precoces na relação com o corpo, na adolescência. De fato, previamente, 

Orbach e Mikulincer (1998) tentaram estudar a relação entre os cuidados precoces e a 

vinculação com o investimento corporal e os comportamentos de suicídio e, neste mesmo 

estudo, relataram uma forte correlação entre os cuidados maternos precoces e as subescalas do 
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BIS. Desta forma, atendendo à definição da vinculação dada por Bowlby (1969) que a descreve 

como sendo a primeira relação afetiva da criança, que ocorre, normalmente, com a mãe e serve 

como molde para todas as futuras relações da criança, compreende-se que os cuidados maternos 

precoces, avaliados por Orbach e Mikulincer (1998) estão fortemente associados ao construto 

de vinculação estudado aqui. Assim sendo, podemos considerar que a presente investigação 

replica, de certa forma, a correlação encontrada pelos autores anteriores, entre os cuidados 

maternos precoces e o investimento corporal, igualmente avaliado pelo BIS.  

Os resultados gerais do estudo revelam que o investimento corporal em sujeitos com 

vinculação segura distingue-se significativamente dos sujeitos com vinculação insegura. Por 

conseguinte, os resultados apontam para a importância de uma vinculação segura para uma 

relação saudável com o corpo, sendo que esta seria facilitadora de uma relação mais positiva e 

investida com o corpo. Nesta linha de análise, um indivíduo que construiu, à partir das suas 

histórias relacionais precoces, representações internas do self enquanto competente, com valor 

e merecedor de afeto, irá proteger e cuidar do seu corpo com mais afinco, formará sentimentos 

e atitudes mais positivas em relação ao seu corpo e sentirá um maior bem-estar no contato com 

o mesmo. Ainda no mesmo sentido, Cassidy (2001) sublinhou que os indivíduos com um estilo 

de vinculação segura têm expectativas de que os outros os aceitem à si e às suas imperfeições, 

de modo que se pode considerar que estes mesmos indivíduos aceitam as suas imperfeições 

pois sentem-se valorizados e aceites pelos outros, tal como se sentiram únicos e especiais aos 

olhos dos seus cuidadores. Uma vinculação segura permitiria a construção de MID seguros de 

si e consolidar a presença de um bom objeto interno constante. 

A autoestima faz parte da componente afetiva do autoconceito, que por sua vez, engloba 

a perceção do corpo e os sentimentos que a pessoa tem em relação a si (Coopersmith, 1967). 

Os adolescentes com autoestima positiva avaliam-se positivamente, aceitam-se e têm confiança 

em si, enquanto adolescentes com autoestima baixa estão, muitas vezes, insatisfeitos com os 

seus corpos (Uçar, Aylhan, Çakiroglu & Aral, 2010). Deste modo, conclui-se, através do 

presente estudo, que os sujeitos seguros possuem uma autoestima tendencialmente positiva. 

Quanto às vinculações inseguras, influiriam de forma negativa e prejudicariam o 

investimento corporal, embora não de forma tão determinante e linear como a vinculação 

segura. Os indivíduos ansiosos-ambivalente, de acordo com os resultados apresentados, seriam 

aqueles que se sentiriam menos bem com o seu próprio corpo, evidenciando sentimentos e 

atitudes mais negativas frente a este, pois não sentiram tanta consistência no investimento do 

cuidador e tanta segurança na relação com o mesmo. Deste modo, também não se sentem tão 

seguros na sua vivência corporal, já que não integraram de forma tão nítida a aceitação e 

valorização do seu self mental e corporal pelo cuidador primário. As carências ao nível do 
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contato prazenteiro pele a pele levou à impossibilidade de introjetarem-se como seres 

suficientemente válidos, o que explica a correlação negativa, principalmente na subescala de 

sentimentos e atitudes em relação ao corpo, pois está associada à visão valorizada e positiva ou 

não da imagem corporal. Contudo, a vinculação ansiosa-ambivalente refletiu um menor 

impacto face ao bem-estar no contato físico e no cuidado e proteção corporal.  

Os sujeitos ansiosos-ambivalentes empregam, por norma, uma estratégia de 

hiperativação ou intensificação da expressão emocional (Cassidy, 1994; Cassidy & Berlin, 

1994), o que explicaria, mais uma vez, a intensificação das respostas no sentido de um maior 

exagero na descrição do mal-estar na relação com o corpo, no que concerne o investimento 

corporal enquanto escala total e a subescala sentimentos e atitudes em relação ao corpo. É ainda 

de salientar que um investimento corporal negativo, assim como a depreciação e insatisfação 

corporal estão relacionados com comportamentos de evitamento do corpo ao próprio olhar e ao 

olhar do outro (Campana & Tavares, 2009), com um cuidado excessivo com o corpo, o culto 

ou desprezo pela moda, obsessão pelo desporto (Dias, 2000) e uma exagerada preocupação com 

o peso e com a imagem corporal, que podem traduzir-se em perturbações alimentares (Silva, 

Cruz & Coelho, 2008). Tais consequências indicam a necessidade de prevenção e de vigilância 

dos casos de sujeitos com um negativo investimento corporal. 

Relativamente aos sujeitos evitantes, é interessante tomar em linha de análise as 

considerações estipuladas por Shaver e Mikulincer (2002), que referem que o sujeito evitante 

tende a comunicar apenas sentimentos positivos, bem como as considerações de Moss e 

colaboradores (1998), que referem que a contenção e menor ativação dos afetos e emoções 

negativas e as expectativas de rejeição no sujeito evitante levam à internalização de expressões 

afetivas negativas, como a raiva e a tristeza. Por conseguinte, estes empregam, em geral, uma 

estratégia de minimização, inibição e restrição da expressão emocional, numa tentativa de lidar 

com o mal-estar autonomamente. Tal poderá explicar a mais fraca correlação e regressão 

encontrada entre a vinculação evitante e o investimento corporal. Sendo sujeitos mais contidos 

na expressão das suas emoções, o mal-estar na relação com o corpo poderá ser desvalorizado 

ou diminuído pelo próprio, que, talvez inconscientemente, evita confrontar-se com vivências 

mais negativas, como mecanismo de proteção, frente ao sofrimento sentido aquando da evitação 

materna precoce. Tal pode, ainda, fornecer uma explicação para o fato de a subescala de cuidado 

corporal apresentar correlações e valores preditivos positivos no sujeito evitante, ao contrário 

das outras pois, apesar do sujeito possivelmente recalcar sentimentos mais negativos em relação 

a si e ao seu corpo, não deixa de cuidar de si próprio, pois sempre teve de se proteger sozinho 

contra um mundo sentido como rejeitante e pouco afetuoso. Assim, a sobrevivência seria um 
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certo afastamento do mundo objetal, uma maior centralização em si e logo uma necessidade de 

cuidar de si, para manter a sua integridade. 

Podemos também analisar estes resultados à luz do modelo bidimensional da vinculação 

de Bartholomew (1990), que caracteriza o sujeito com vinculação segura como tendo um 

modelo positivo de si e do outro, o sujeito ansioso-ambivalente como tendo um modelo 

negativo de si e positivo do outro e o sujeito com vinculação evitante com um modelo positivo 

de si e negativo do outro. Tal explicaria porque é que o sujeito seguro teria presente um bom 

objeto interno consistente e construído um modelo interno de si e do outro enquanto disponível 

e bom, relacionando-se assim de forma positiva com o corpo. Relativamente aos sujeitos 

ansiosos-ambivalentes, estes construíram um modelo interno dinâmico de si próprios como 

negativo, o que explica a relação negativa com o próprio corpo. O evitante, tendo sentido os 

cuidadores como indisponíveis, afastou-se estrategicamente dos objetos, resguardando o seu 

Eu, de modo que, com um modelo positivo de si, seu tipo de vinculação não influiria tanto 

numa relação negativa com o seu próprio corpo.  

Tendo por base a definição de investimento dada por Laplanche e Pontalis (1971) e 

descrita anteriormente, depreendemos que um sujeito seguro libertaria energia suficiente para 

investir equitativamente nos objetos e em si próprio, o ansioso-ambivalente teria pouca energia 

disponível para investir em si, pois condensa demasiada energia para os seus objetos, enquanto 

o evitante direcionaria grande parte da sua energia para investir e cuidar de si próprio, 

investindo pouca na relação com os objetos. 

 

Os resultados da seguinte investigação mostraram relevância teórico-prática, pois 

fornecem um suporte adicional para a compreensão da, por vezes, complicada relação do 

adolescente com o seu corpo, o que permite reforçar a atenção dada à vinculação, enquanto uma 

das preditoras da relação do adolescente com o seu corpo. Assim, os resultados alertam, mais 

uma vez, para a importância do foco na prevenção das relações precoces enquanto reguladora 

e uma das preditoras da vivência corporal do adolescente, designadamente dos sentimentos e 

atitudes positivas em relação ao corpo, bem-estar com o contato físico, cuidado e proteção 

corporal. Isto porque, de acordo com Coimbra de Matos (2002b), a maioria das perturbações 

psíquicas são de origem relacional e é nesse âmbito que é necessário intervir e prevenir. 

Assim, promovendo uma vinculação segura precoce e o acesso a boas experiências 

relacionais, estaremos a prevenir futuras problemáticas e mal-estar associado à relação com o 

corpo. Neste sentido, os resultados reforçam a necessidade de sensibilização dos pais para um 

envolvimento relacional seguro, protetor e afetuoso, uma presença constante e disponível para 

com os filhos desde a tenra idade, de modo a promover um futuro desenvolvimento saudável 
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do jovem, que, futuramente, vai se constituir como adulto. Este adulto irá relacionar-se com o 

mundo e consigo mesmo, moldado por suas experiências precoces satisfatórias, seguras ou não.  

O estudo desses laços emocionais (vinculação) e da construção dos MID reveste-se de 

particular importância, pois sabe-se, hoje, que a natureza do desenvolvimento social precoce 

do bebé constitui os alicerces daquilo que será o seu relacionamento social futuro (Schaffer, 

1996), sendo que a relação precoce apresenta-se como protótipo das relações posteriores. A 

infância prediz a adolescência e a adolescência prediz a idade adulta (Skolnick, 1987) e muitos 

problemas da adolescência têm origem em dificuldades já experimentadas na infância 

(Sampaio, 1993). Nesta linha de raciocínio, os MID, o modo como os cuidadores se vincularam 

à criança e o modo como cuidaram do seu corpo, ficaria inscrito como repertório para a 

adolescência. Por conseguinte, o modo como o cuidador investiu no corpo da criança vai servir 

como base orientadora para o posterior investimento do jovem no seu corpo púbere. O corpo e 

psique adolescente, sujeitos a transformações, vão abalar a segurança previamente instaurada, 

exigindo um reajustamento. Contudo, considera-se que, uma vinculação segura vai facilitar este 

processo de adaptação a mudanças, de modo a ultrapassar esta fase com menor desequilíbrio 

psíquico, pela presença primitiva de um objeto interno constante e consistente, de suporte.  

Mais, é necessário ter a consciência destes aspetos que influenciam o desenvolvimento 

dos jovens, de modo a adequar as práticas educativas e de forma a ajudar os psicoterapeutas na 

compreensão de uma das fontes de um relacionamento disfuncional com o corpo, contribuindo 

para o ajustamento e adequação de estratégias preventivas face a estas disfunções. Os resultados 

sinalizam, igualmente, a importância de trabalhar as relações primárias em contexto 

terapêutico, com pacientes com desregulações na relação com o corpo. Tal é fundamental, tendo 

em conta o risco e vulnerabilidade, descritos por Osman e colaboradores (2010), de 

comportamentos autodestrutivos em adolescentes com sentimentos e atitudes disfuncionais em 

relação ao corpo, tendo em conta a associação do fraco investimento corporal com o suicídio e, 

de acordo com McCabe e Ricciardelli (2003), com uma baixa autoestima, sentimentos de 

depressão e distúrbios alimentares. Por um outro lado, um positivo investimento corporal é 

protetor contra a depressão e reforça a autoestima. 

 Torna-se, ainda, importante que educadores e psicoterapeutas trabalhem em parceria 

com a família para perceber a génese de problemas no investimento corporal e aproveitar ainda 

a fase da adolescência para trabalhá-los, prevenindo sequelas mais amplas no futuro, pois o 

adolescente ainda não tem a personalidade bem consolidada e cristalizada. Segundo Coimbra 

de Matos (1986), a adolescência representa uma etapa de reorganização da estrutura psíquica, 

na qual ainda se pode assistir a grandes remodelações da organização do caráter, sendo uma 

fase extremamente fecunda de relançamento das coordenadas pessoais e que oscila entre a 
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fixação-regressão e a mudança-progressão. Assim, neste período ainda de transformações, é 

mais fácil moldar o sujeito e tentar refazer o que ficou incompleto, prevenindo sequelas mais 

sérias na idade adulta, fase de maior rigidez e dificuldade de mudança.  

 

Contudo, algumas limitações do presente estudo não podem deixar de ser apontadas. 

Primeiramente, sugere-se que estudos futuros, no mesmo âmbito, utilizem amostras mais 

amplas, que envolvam mais escolas e regiões do país, logo, amostras mais representativas da 

população portuguesa, de modo a encontrar uma maior multiplicidade de casos e contextos 

familiares e possibilitar uma generalização mais consistente dos resultados. Mais, o fato da 

amostra ser maioritariamente de jovens do 8º ano também reduziu a variedade e riqueza da 

mesma. Assim, no futuro, sugere-se utilizar uma amostra mais estratificada e talvez aumentar 

o intervalo de idades, tendo em conta que a adolescência corresponde à faixa etária entre os 10 

e os 19 anos (OMS, 1975). Além disso, seria também interessante estudar a influência da 

vinculação no investimento corporal em crianças, pois a influência de uma variável sobre a 

outra seria provavelmente maior, pela maior dependência da criança às figuras de vinculação.  

Os estudos no âmbito da avaliação da vinculação na adolescência são escassos, de 

acordo com Carvalho (2007), o que pode ser explicado pela difícil conceptualização e 

operacionalização da vinculação nesta etapa de desenvolvimento e pelas dificuldades em 

validar a estabilidade temporal da vinculação da infância para a adolescência. De acordo com 

Moura e Matos (2008), acontecimentos de vida negativos (e. g., divórcio, conflito familiar, 

perda de uma figura significativa) podem propiciar mudanças nos MID que os sujeitos 

desenvolvem de si próprios e dos outros, sendo assim propulsores de possíveis alterações no 

padrão de vinculação, não controláveis através do IVIA. Assim, embora a literatura aponte para 

uma estabilidade moderada da vinculação (e.g., Ammaniti, Speranza, & Fedele, 2005), esta 

limitação seria melhor ultrapassada através de entrevistas com cada sujeito avaliado. Outra 

alternativa seria a utilização de metodologias de natureza longitudinal, de modo a avaliar se a 

qualidade da vinculação dos adolescentes aos pais se mantém, ou se sofre transformações no 

decurso do seu desenvolvimento ou perante circunstâncias de vida específicas. 

Outra limitação desta investigação decorre do facto de, sendo o IVIA uma medida 

categorial do estilo de vinculação, implica uma perda de informação qualitativa, que poderia 

também ser colmatada através da realização adicional de entrevistas individualizadas. 

Sugere-se que estudos futuros que investiguem a relação entre o investimento corporal 

e a vinculação apliquem também a versão de heteroavaliação parental do IVIA. Utilizando 

apenas uma medida de autorelato, apenas se avaliaram aspetos superficiais e conscientes da 

vinculação, acrescido à possível influência da desejabilidade social nos jovens avaliados. 
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No que concerne o BIS, seria importante que futuras investigações encontrem um ponto 

de corte para sinalizar à partir de que resultados se evidencia um fraco ou um forte investimento 

corporal. Além disso, permanece uma lacuna de estudos que permitam generalizar os resultados 

do BIS para a população de adolescentes portugueses, o qual ainda não foi feito até a data, bem 

como um estudo psicométrico do instrumento para a população portuguesa. Neste sentido, seria 

pertinente, também, repensar nos itens de algumas subescalas do BIS, pois apresentam menor 

consistência interna, sendo crucial trabalhar os mesmos em estudos futuros, investindo na 

elaboração de novos itens que se enquadrem no conceito de cada subescala e que 

acrescentassem consistência às mesmas. Eventualmente, poderá considerar-se juntar as duas 

subescalas cuidado corporal e proteção corporal, que apresentam, de acordo com os estudos de 

Orbach e Mikulincer (1998), as menores variâncias fatoriais e consistências internas baixas no 

presente estudo, além de que o significado geral dado para as duas subescalas no estudo original 

é semelhante: representam ambos a perceção de comportamento de cuidado parental positivo. 

Seria, ainda, interessante, em futuros estudos que recorram ao BIS, estudar a sua relação 

com comportamentos patológicos, tais como a vivência de violação, de violência doméstica, 

distúrbios alimentares e abuso de substâncias. Além disso, seria fundamental empregá-lo de 

forma a entender quais são os comportamentos que promovem um relacionamento positivo ou 

negativo com o corpo, sendo o mais negativo eventualmente relacionado com problemas de 

saúde, deformações físicas, maus-tratos, perturbações mentais, etc. Tais estudos poderão ajudar 

a prevenir e a tomar medidas de precaução face a desarranjos no comportamento com o corpo, 

além de ajudar a compreender as possíveis causas e consequências dos mesmos. 

Sugere-se que próximos estudos explorem a diferença de resultados entre o BIS, que 

mede o investimento corporal, e outro instrumento que meça a imagem corporal, de modo a 

verificar as semelhanças entre os dois construtos e da subescala de sentimentos e atitudes em 

relação ao corpo, do BIS, com o construto de imagem corporal. Seria interessante estudar, 

igualmente, a correlação da vinculação com ambas as variáveis investimento corporal e imagem 

corporal, no sentido de compreender as diferenças nos resultados entre ambas. 

Em última instância, o ambiente coletivo de sala de aula, no qual foram administrados 

os questionários, pode ter levado a alguma dispersão e desconcentração no processo de resposta, 

dificuldade que teria sido colmatada com a aplicação individual dos questionários. Tal poderia 

também ter evitado algumas lacunas presentes nas respostas aos questionários, sendo que se 

encontraram algumas perguntas em branco. Além disso, a quantidade de questionários 

integrados no protocolo era grande, perfazendo uma média de 30 minutos de aplicação, o que 

pode ter levado a um maior cansaço por parte dos alunos. 
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ANEXO A 

________________________________________________ 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO 
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C/c: 

Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC/ME) 

Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

Exmo(a) Senhor(a) 

Director(a) (nome) 

Agrupamento de Escolas (...), Lisboa 

 

ASSUNTO: Investigação “Investimento Corporal e suas Dinâmicas Relacionais na 

Adolescência” 

Esta investigação encontra-se a ser realizada no Centro de Investigação em Psicologia, da 

Faculdade de Psicologia, da Universidade de Lisboa, na área de Psicologia Clínica, sob a 

supervisão da Profª Doutora Constança Biscaia. 

O principal objetivo da investigação em curso visa a compreensão do investimento corporal e 

suas dinâmicas relacionais, nomeadamente, a vinculação, as práticas parentais e o ajustamento 

psicológico, considerando que, na adolescência, a relação que o jovem estabelece com o seu 

corpo, bem como a relação com os outros, assumem papéis primordiais no seu 

desenvolvimento. 

A amostra será composta por participantes adolescentes, com idades compreendidas entre os 

13 e os 17 anos. A recolha será efetuada em contexto escolar, após as devidas autorizações e 

consentimentos informados, abrangendo turmas de 8º, 9º, 10º e 11º anos, na zona geográfica da 

Grande Lisboa. Garante-se a confidencialidade e a voluntariedade dos participantes. 

Deste modo, vimos solicitar a Vossa Excelência que aceite colaborar nesta investigação, através 

da possibilidade de recolha de dados junto dos seus alunos e da colaboração na organização da 

referida “recolha”. 

Mais, informamos que os colaboradores da investigação assegurarão a entrega na escola de todo 

o material necessário à realização do estudo e sua recolha. 

Esperamos, pois, poder contar com o apoio de Vossa Excelência e da Escola que dirige, na 

certeza de que, deste modo, estamos a contribuir para o desenvolvimento de adolescentes mais 

saudáveis, sendo que aguardaremos o que haja por informar. 

Para qualquer esclarecimento que considere, poderá contactar (telemóvel/e-mail). 

 

O Professor Orientador Responsável, 

 

Constança Biscaia 
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ANEXO B 

________________________________________________ 

CONSENTIMENTO PARENTAL 
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PEDIDO DE CONSENTIMENTO INFORMADO AOS ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

Título do Estudo: Investimento Corporal e suas Dinâmicas Relacionais na Adolescência 

 

Esta investigação, para a qual é necessária a participação do(a) seu(sua) filho(a), está a ser realizada no 

âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, subjacente à dissertação de Mestrado e sob a supervisão da Profª Doutora Constança Biscaia 

(Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa - área de Psicologia Clínica). 

A participação do(a) seu(sua) filho(a) consistirá no preenchimento de um inquérito anónimo, para o qual 

é necessária a sua autorização. A decisão de consentir nesta participação é completamente voluntária, 

podendo desistir a qualquer momento, sem qualquer consequência. 

Porque é que este estudo está a ser realizado? 

O objetivo deste estudo é compreender melhor a o investimento corporal nos jovens e a sua relação com 

práticas parentais, vinculação e bem-estar psicológico. Este conhecimento poderá ajudar os psicólogos 

e outros terapeutas a compreender melhor as dinâmicas e perturbações emocionais associadas à relação 

com o corpo, no adolescente. 

O que é que este estudo envolve? 

Após autorização, por escrito, do encarregado de educação, o jovem preencherá, em contexto escolar, 

um questionário que demorará, sensivelmente, 40 minutos. É solicitado a todos os participantes  (jovens 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, de ambos os sexos), que preencham 

o mesmo protocolo. Não existe qualquer custo nem irá receber qualquer pagamento pela participação 

do(a) seu(sua) filho(a) no estudo. 

Para que o(a) seu(sua) filho(a) possa participar neste estudo, necessitamos da sua autorização. 

A participação consistirá na resposta a um protocolo de investigação que contém questões sobre o 

investimento corporal emocional, vinculação, práticas parentais e ajustamento psicológico. Todos os 

dados que forem fornecidos são estritamente confidenciais, destinando-se apenas a tratamento estatístico 

global dos dados. 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Eu, ________________________________________________________________ autorizo a participação do(a) 

meu(minha) filho(a) neste estudo, com o objetivo de compreender o investimento corporal, as suas dinâmicas 

relacionais e ajustamento psicológico. 

_________________________________________________ 

 

(Assinatura do Progenitor) 
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ANEXO C 

________________________________________________ 

CARTA EXPLICATIVA PARA O PROFESSOR 
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Investimento Corporal e suas Dinâmicas Relacionais na Adolescência 

CARTA EXPLICATIVA AO PROFESSOR 

Caro Professor(a), 

Este estudo visa contribuir para um maior conhecimento dos nossos adolescentes e suas 

dinâmicas relacionais, para uma maior adequação de estratégias preventivas, no sentido de um 

futuro positivo dos nossos jovens. 

Pedimos a sua colaboração para a realização da recolha de dados, conforme as seguintes 

instruções: 

1. A cada aluno deverá ser previamente (ao dia de aplicação dos questionários) facultado um 

pedido de autorização/consentimento informado aos pais, que deverá ser entregue no momento 

da aplicação do questionário; 

2. A participação no estudo é voluntária e os dados disponibilizados são anónimos e 

confidenciais, não havendo quaisquer consequências para quem se recusar a participar; 

3. No início da aula, o professor deverá informar os alunos que: 

- irão ter uma aula especial, na qual irão preencher um questionário referente a um estudo que 

a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa se encontra a realizar; 

- deverão permanecer calados e não trocar impressões com os colegas ou fazer comentários em 

alta voz durante o preenchimento do questionário; 

- cada aluno irá receber o questionário; 

- deverão ler atentamente e responder a todas as questões, sem deixar nada em branco; 

- caso se enganem, deverão assinalar a resposta correta e riscar a que não pretendem; 

4. No final da aula: 

- cada aluno deverá entregar o seu questionário ao professor; 

- os consentimentos parentais deverão ser, igualmente, recolhidos. 

 

Obrigada pela sua colaboração, sem a qual este estudo não seria possível. 
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ANEXO D 

________________________________________________ 

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA OS JOVENS 
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PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nº ______ 

 

 

Orientador responsável: 

Professora Doutora Constança Biscaia 

 

Colaboradores: 

Sandra Simões 

Sara Augusto 

Mariana Caldeira 

Jessica Tacoen 

 

 

Projeto de Investigação 2012 / 2013  
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INSTRUÇÕES 

 

Estamos a realizar um estudo sobre o modo como o jovem se relaciona com o seu corpo. A 

participação no estudo é voluntária e os dados disponibilizados são anónimos e confidenciais, 

não havendo quaisquer consequências para quem se recusar a participar. 

 

Se aceitares participar, necessitamos da tua colaboração para responderes às questões que vais 

ler em seguida. É muito importante que leias atentamente e respondas a todas as questões 

que se seguem, sem deixares nenhuma em branco. Deixar questões em branco inutiliza todo 

o questionário e impossibilita que as tuas respostas sejam incluídas na investigação. Quando 

não tiveres a certeza de algum valor ou resposta, por favor, responde com dados aproximados. 

Se tiveres qualquer dúvida, pergunta. 

 

Procura ser o mais sincero possível nas tuas respostas. Não existem respostas certas nem 

erradas. Queremos apenas a tua opinião! 

 

Muito obrigada pela tua atenção e participação 
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QUESTIONÁRIO GERAL 

 

 

Idade ______________                     Ano de escolaridade __________ 

 

Sexo:   Feminino        Masculino   

 

Vives com ambos os pais:      Sim           Não    

Vives só com a mãe:       Sim           Não 

Vives só com o pai:       Sim           Não 

Os teus pais estão divorciados:   Sim           Não 

Outras situações não especificadas ________________________________________ 

 

Mãe:      Profissão: ________________________      Escolaridade: _____________ 

Pai:        Profissão: ________________________      Escolaridade: _____________ 

 

Tens irmãos?          Sim       Não  

Se sim, quantos ____________________________ 

 

Tens alguma doença física?          Sim       Não  

Se respondeste sim, indica qual ___________________________________________. 

 

Praticas actividades extracurriculares?          Sim       Não  

Se respondeste sim, indica quais:__________________________________________. 
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ESCALA DE INVESTIMENTO CORPORAL (EIC) (Gonçalves, 2009) 

 

O que se segue é uma lista de situações sobre a experiência de cada um, sentimentos e atitudes 

sobre o teu corpo. Não existem respostas certas ou erradas. Gostaria de saber quais as tuas 

experiências, sentimentos e atitudes sobre o teu corpo. Por favor, lê cuidadosamente cada 

situação e avalia como ela se relaciona contigo assinalando o grau no qual concordas ou não 

concordas com ela. Faz um círculo em: 

1- Se Discordas plenamente 

2- Se Discordas 

3- Se Estás indeciso(a) 

4- Se Concordas 

5- Se Concordas plenamente 

 

1- Acredito que cuidando do meu corpo melhorarei o meu bem-estar 1 2 3 4 5 

2- Não gosto quando as pessoas me tocam 1 2 3 4 5 

3- Faz-me sentir bem, fazer algo de perigoso 1 2 3 4 5 

4- Presto atenção à minha aparência 1 2 3 4 5 

5- Estou frustrado(a) com a minha aparência física 1 2 3 4 5 

6- Sinto prazer no contacto físico com outras pessoas 1 2 3 4 5 

7- Não tenho medo de me envolver em atividades perigosas 1 2 3 4 5 

8- Gosto de acariciar o meu corpo 1 2 3 4 5 

9- Tenho tendência a manter distância com as pessoas com quem converso 1 2 3 4 5 

10- Estou satisfeito(a) com a minha aparência 1 2 3 4 5 

11- Sinto-me incomodado(a) quando as pessoas estão muito perto de mim 1 2 3 4 5 

12- Tenho prazer em tomar banho 1 2 3 4 5 

13- Eu odeio o meu corpo 1 2 3 4 5 

14- Em minha opinião é muito importante ter cuidado com o corpo 1 2 3 4 5 

15- Quando me firo, cuido imediatamente da ferida 1 2 3 4 5 

16- Sinto bem-estar com o meu corpo 1 2 3 4 5 

17- Sinto irritação com o meu corpo 1 2 3 4 5 
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18- Olho em ambas as direções antes de atravessar a rua 1 2 3 4 5 

19- Uso produtos de cosmética, regularmente 1 2 3 4 5 

20- Gosto de tocar nas pessoas que estão perto de mim 1 2 3 4 5 

21- Gosto da minha aparência apesar da sua imperfeição 1 2 3 4 5 

22- Às vezes firo-me propositadamente 1 2 3 4 5 

23- Sinto-me bem quando sou abraçado(a) por outra pessoa 1 2 3 4 5 

24- Tenho cuidado comigo próprio(a) sempre que sinto um sinal de doença 1 2 3 4 5 
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Inventário sobre a Vinculação para Infância e Adolescência (versão de autoavaliação) 

(Carvalho, Soares & Baptista, 2006)  

 

 N
u

n
ca

 

A
lg

u
m

as
 v

ez
es

 

M
u

it
as

 v
ez

es
 

Q
u

as
e 

se
m

p
re

 

S
em

p
re

 

1. Preocupo-me se tiver de depender das outras 

pessoas 
1 2 3 4 5 

2. É difícil confiar totalmente nas outras pessoas 1 2 3 4 5 

3. Para mim é mais importante conseguir coisas que 

manter relações com os outros 
1 2 3 4 5 

4. Preocupo-me com a possibilidade de ser 

abandonado /a 
1 2 3 4 5 

5. Gosto de me sentir próximo / a das outras pessoas 1 2 3 4 5 

6. Preocupo-me com a possibilidade de ficar sozinho / 

a 
1 2 3 4 5 

7. É bom estar próximo de outras pessoas 1 2 3 4 5 

8. Preocupo-me com a possibilidade de não ser aceite 

pelas outras pessoas 
1 2 3 4 5 

9. Prefiro não mostrar os meus sentimentos 1 2 3 4 5 

10. As outras pessoas podem contar comigo quando 

me pedem ajuda 
1 2 3 4 5 

11. Sei que as outras pessoas estarão presentes quando 

eu necessitar delas 
1 2 3 4 5 

12. Sinto que posso contar com os outros quando 

necessitar 
1 2 3 4 5 

13.Preocupo-me que os meus amigos não queiram 

estar comigo 
1 2 3 4 5 

14. Para mim é muito importante sentir-me 

independente 
1 2 3 4 5 

15.Prefiro não depender das outras pessoas 1 2 3 4 5 

16. Quando mostro os meus sentimentos pelos outros, 

tenham medo que não sintam o mesmo por mim 
1 2 3 4 5 

17. Prefiro que as outras pessoas não dependam de 

mim 
1 2 3 4 5 

18. Não gosto de contar às outras pessoas o que penso 

e sinto 
1 2 3 4 5 

19.Preocupo-me por poder não impressionar os outros 1 2 3 4 5 

20. Acredito que as outras pessoas me rejeitam se eu 

me comportar mal 
1 2 3 4 5 

21. Respeito os sentimentos das outras pessoas 1 2 3 4 5 

22. Posso contar com os meus amigos quando é 

necessário 
1 2 3 4 5 

23. As outras pessoas aceitam-me como eu sou 1 2 3 4 5 

24. Pergunto-me se os meus amigos gostam realmente 

de mim 
1 2 3 4 5 
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ANEXO E 

________________________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
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Caracterização da Amostra 

  Valor % 

N  144  

Idade 
M 14.42  

DP 1.28  

Sexo 
Masculino 69 47.9% 

Feminino 73 50.7% 

Escolaridade 
8º ano 78 54.2% 

9º ano 46 31.9% 

 11º ano 20 13.9% 

Área de residência Oeiras 66 45.8% 

Agregado familiar 

Alto do Lumiar 78 54.2% 

Vive com ambos os pais 80 55.6% 

Vive só com a mãe 44 30.6% 

Vive só com o pai 7 4.9% 

Outras situações não especificadas 13 9% 

Situações familiares específicas 

Não 93 65.5% 

Pais divorciados 39 27.5% 

Pai/Mãe faleceu 5 3.5% 

Vive com outros familiares 5 3.5% 
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ANEXO F 

________________________________________________ 

CORRELAÇÕES ENTRE OS ESTILOS DE VINCULAÇÃO 
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Correlações entre os estilos de vinculação 

 Vinculação Segura 
Vinculação Ansiosa-

Ambivalente 
Vinculação Evitante 

Vinculação 

Segura 
(.86) -.17* -.16 

Vinculação 

Ansiosa-

Ambivalente 

 (.83) .45** 

Vinculação 

Evitante 
  (.69) 

Nota: Alpha de Cronbach na diagonal. 

*p=<.05; **p=<.01. 
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ANEXO G 

________________________________________________ 

CORRELAÇÕES ENTRE AS QUATRO SUBESCALAS DE 

INVESTIMENTO CORPORAL 
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Correlações entre as quatro subescalas de investimento corporal 

 
Sentimentos e atitudes 

em relação ao corpo 

Bem-estar no 

contato físico 

Cuidado 

corporal 

Proteção 

corporal 

Sentimentos e atitudes 

em relação ao corpo 
(.87) .26** .09 .03 

Bem-estar no contato 

físico 
 (.56) .35** .01 

Cuidado corporal   (.58) .19* 

Proteção corporal    (.67) 

Nota: Alpha de Cronbach na diagonal. 

*p=<.05; **p=<.01. 

 
 


