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Resumo 

 

Esta investigação tem por objectivo principal estudar o papel de alguns antecedentes da 

qualidade da vinculação aos 12/16 meses: nível de desenvolvimento, temperamento, 

disponibilidade emocional e qualidade da regulação emocional diádica, aos 10 meses. Para tal, 

foi necessário o desenvolvimento de uma medida da qualidade da regulação emocional e 

analisadas, igualmente, variáveis preditores da qualidade regulatória diádica. É esperado que a 

qualidade da vinculação esteja intimamente relacionada com o desenvolvimento da estratégia 

regulatória da criança (Sroufe, 1996; Cassidy, 1994; Kobak & Sceery, 1988; Mikulincer et al., 

2003; Main, 1990) e que nesta faixa etária seja diádica (Kopp, 1989, 2002; Thompson, 1998; 

Sroufe, 1996; Fogel, 1993; Tronick, 1989). Recorreu-se a uma amostra de baixo risco composta 

por 46 díades (mãe-bebé). Houve três momentos de avaliação. O primeiro (aos 10 meses), no 

qual foram filmadas interacções mãe-bebé na residência das famílias para posterior cotação da 

disponibilidade emocional (Biringen et al., 1998) e qualidade da regulação emocional (Martins & 

Soares, 2006) e preenchimento do questionário de temperamento do bebé pelas mães (Bates et 

al., 1979). No segundo (aos 10 meses), foi avaliado o nível de desenvolvimento do bebé (Bayley, 

1993) na creche. No terceiro (aos 12/16 meses), a qualidade da vinculação foi avaliada no 

laboratório através da Situação Estranha (Ainsworth et al., 1978). Verificou-se que aos 10 meses 

os bebés evitantes têm uma probabilidade acrescida de serem percebidos pelas suas mães como 

tendo um temperamento mais fácil e “apático”. É também, mais provável que não exprimam 

emocionalidade negativa numa tarefa desenhada para tal, apresentando-se altamente focalizados 

na manipulação dos materiais da tarefa, funcionamento que poderá ser interpretado como uma 

estratégia regulatória emocional inibitória. Estes resultados suportam empiricamente a noção de 

que há uma trajectória desenvolvimental precoce comum para os mecanismos responsáveis pela 

qualidade da regulação emocional e pela relação de vinculação e que as características de 

temperamento não são suficientes para explicar as diferenças entre os padrões. Há evidências 

que apontam, igualmente, para a utilidade da metodologia desenvolvida para avaliação da 

qualidade da regulação emocional. 
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Abstract 

 

 The main goal of this research is to study the role of some precursors to the quality of 

attachment at 12/16 months of age: developmental level, temperament, emotional availability 

and quality of dyadic emotional regulation, at 10 months. For that purpose, a measure of the 

quality of emotional regulation was developed, and some predictors to the quality of dyadic 

regulation where also analysed. It is expected that the quality of attachment is closely related to 

the development of the regulatory strategy of the child (Sroufe, 1996; Cassidy, 1994; Kobak & 

Sceery, 1988; Mikulincer et al., 2003; Main, 1990) and that at this age is dyadic (Kopp, 1989, 

2002; Thompson, 1998; Sroufe, 1996; Fogel, 1993; Tronick, 1989). The study targeted a low-

risk sample, comprised of 46 dyads (mother-baby). There were three assessment moments. The 

first (at 10 months), during which mother-baby interactions were filmed in the families’ residences 

for later scoring of emotional availability (Biringer et al., 1998) and quality of emotional regulation 

(Martins & Soares, 2006) and also the filling-out of the Infant Characteristics Questionnaire (Bates 

et al., 1979) by the mothers. On the second moment (at 10 months), the baby developmental 

level was assessed at the nursery school (Bayley, 1993). On the third moment (at 12/16 

months), the quality of attachment was assessed in the laboratory with the Strange Situation 

(Ainsworth et al., 1978). At 10 months avoidant babies have a higher probability of being 

perceived by their mothers as temperamentally easier and “dull”. They are less likely to express 

negative emotions in a task designed to elicit them, being highly focused on the task materials, 

which can be interpreted as an inhibitory emotional regulation strategy. These results support the 

notion that a common early developmental trajectory exists for the mechanisms underlying both 

the quality of emotional regulation and attachment, and that the temperament itself is not 

sufficient to explain the differences between attachment patterns. Some evidences point to the 

usefulness of the methodology developed to assess the quality of emotional regulation. 
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Introdução 

 

 

A teoria da vinculação assume-se como uma das grelhas teóricas fundamentais para a 

compreensão do desenvolvimento adaptativo e psicopatológico na actualidade e é dentro deste 

enquadramento teórico que irá decorrer a presente investigação. 

 

 A vinculação pode ser definida como um sistema comportamental de natureza instintiva, 

que tem por resultado provável o restabelecimento da proximidade do indivíduo com a sua figura 

de vinculação e que tem por função biológica a protecção do indivíduo (Bowlby, 1969/1982; 

Cassidy, 1999). Todos os bebés desenvolvem uma relação de vinculação com uma figura 

parental que durante o primeiro ano de vida lhe tenha prestado cuidados de forma continuada 

(Weinfield, Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999), mostrando-se assim, que a apetência para a 

formação da relação de vinculação está inscrita no reportório comportamental da espécie. A 

relação de vinculação parece ter facultado à espécie humana uma vantagem evolutiva, 

nomeadamente porque a proximidade a um membro da espécie mais competente aumenta a 

probabilidade de sobrevivência e reprodução (Bowlby, 1969/1982; Belsky, 1999a). 

 Estar vinculado a outra pessoa quer dizer que se “… está fortemente predisposto a 

procurar proximidade e contacto com essa figura e a fazê-lo em certas situações como quando se 

está com medo, cansado ou doente.” (Bowlby, 1969/1982, p. 371), constituindo-se, assim, 

como um laço afectivo com uma pessoa específica que perdura através do espaço e tempo 

(Ainsworth, 1989). 

 Embora todos os bebés tenham a propensão para desenvolver este laço afectivo, sabe-se 

que diferentes factores influenciam a forma como este é construído e expresso numa relação 

específica, tendo sido identificados diferentes padrões de vinculação com qualidades distintas: o 

seguro, o inseguro evitante e o inseguro ambivalente (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). 

Mais recentemente foi evidenciada a desorganização da vinculação (Main & Solomon, 1990). 

Estas diferentes (des)organizações parecem estar relacionadas, de forma probabilística, com 

resultados desenvolvimentais no campo da capacidade para criar laços afectivos (Bowlby, 1979; 

Ainsworth, 1989; Ainsworth & Marvin, 1995) ou na qualidade das relações interpessoais em geral 
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(Berlin & Cassidy, 1999); com a construção da imagem de si próprio e do mundo (Sroufe, 

Egeland, Carlson, & Collins, 2005; Bretherton, 2005); na regulação das emoções (Cassidy, 1994; 

Sroufe, 1996; Shore, 2001; Cicchetti, Ganiban, & Barnet, 1991; Fonagy & Target, 2002; 

Thompson, 1990; Walden & Smith, 1997) e no desenvolvimento de psicopatologia (van 

IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranenburg, 1999¸ Sroufe et al., 2005; Belsky & Fearon, 

2002; Moss, Smolla, Cyr, Dubois-Comtois, Mazzarello, & Berthiaume, 2006).  

 Tendo sido demonstrado o impacto que a relação de vinculação tem no desenvolvimento 

ao longo do ciclo vital (cf., Grossmann, Grossmann & Waters, 2005; Sroufe et al., 2005) é 

fundamental que compreendamos os mecanismos subjacentes a este processo, bem como o 

aprofundamento do conhecimento acerca dos factores que influenciam o desenvolvimento da 

qualidade da vinculação. Só assim, se poderá utilizar o conhecimento teórico e os resultados 

empíricos para o desenho de programas de prevenção e intervenção portadores de impacto real 

na vida das pessoas. O objectivo geral da presente investigação prende-se com a exploração de 

alguns dos antecedentes da qualidade da vinculação com particular ênfase no papel da qualidade 

da regulação emocional.   

 Inicialmente a investigação sobre as origens da qualidade da vinculação centrou-se no 

papel dos cuidados prestados à criança. A responsividade sensível seria a característica materna 

fundamental para explicar as diferenças entre os padrões de vinculação. Assim, mães que 

fossem mais sensíveis iriam ter uma probabilidade acrescida de que o seu bebé desenvolvesse 

uma vinculação segura e mães menos sensíveis, bebés com uma vinculação insegura (Ainsworth 

et al., 1978). Embora a qualidade dos cuidados tenha um impacto comprovado na qualidade da 

vinculação (de Wolff & van IJzendoorn, 1997; van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995; 

Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003), neste momento assiste-se a um 

movimento dentro da teoria da vinculação no sentido de complexificar os seus modelos 

explicativos, influenciada pelas perspectivas contextuais e ecológicas (Bronfenbrenner & Evans, 

2000; Belsky, 1997a). Este movimento vai ter por consequência o alargamento do foco de 

análise dos preditores da qualidade da vinculação e visa a compreensão de resultados empíricos 

que realçam a importância de outros factores para além da qualidade dos cuidados. Podemos 

citar, como exemplo, os factores contextuais já que se comprova uma maior preponderância de 

insegurança nas famílias de baixo NSE (cf., van IJzendoorn, Goldberg, Kroonenberg, & Frenkel, 

1992) ou a correlação entre certos acontecimentos externos à interacção diádica e a mudança de 

padrão de vinculação dos 12 para os 18 meses (Thompson, 1999; Sroufe et al., 2005). Podemos 
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igualmente referir que certas características da criança influenciam a sua susceptibilidade à 

qualidade dos cuidados (Belsky, 1997a; 1997b) ou a própria qualidade dos cuidados prestados. 

Veja-se que o temperamento parece balizar a expressão emocional da criança, exercendo uma 

influência indirecta na qualidade da vinculação (cf., Vaughn & Bost, 1999), já que raramente se 

identificam situações nas quais uma mesma criança tenha uma vinculação insegura evitante com 

um cuidador e insegura ambivalente com outro (Stevenson-Hinde, 2005). 

 As diferenças na qualidade da vinculação são, então, conceptualizadas como o produto 

de múltiplas e complexas interacções entre variáveis (cf., Belsky, 1999b; Belsky, 2005) (1) que 

se situam no ambiente directo em que a criança está inserida, ou seja, no microssistema: 

características da criança (eg., temperamento e desenvolvimento cognitivo) e da figura materna 

(e.g., representação da vinculação do adulto, psicopatologia), da qualidade dos cuidados (e.g., 

sensibilidade, disponibilidade emocional) e (2) influências mais distais como: a quantidade de 

apoio social fornecido à figura de vinculação, a qualidade da relação de casal, os stressores 

ambientais a que a família está sujeita, o nível sócio-económico entre outros. Nesta investigação 

iremos centrar-nos na análise de variáveis que antecedem a qualidade da vinculação aos 12/16 

meses e que interagem no microssistema aos 10 meses do bebé, como as características da 

criança (nível de desenvolvimento e temperamento), a qualidade dos cuidados (disponibilidade 

emocional) e a regulação emocional diádica. Situamo-nos numa perspectiva longitudinal de curta 

duração e “naturalista”, já que se avaliam os antecedentes no contexto familiar.  

 

 A regulação emocional pode ser definida como um conjunto de processos internos e 

externos ao indivíduo que lhe permitem lidar com a activação emocional de forma a funcionar 

adaptativamente em situações emocionalmente estimulantes (Cicchetti, Ganiban, & Barnet, 

1991). Há várias evidências de que é no contexto da matriz relacional (Soares, 1996) que o bebé 

vai desenvolver a sua capacidade de auto-regulação, sendo possível conceber a própria relação 

de vinculação como o protótipo da estratégia regulatória que a criança está a desenvolver 

(Sroufe, 1996; Shore, 2001; Cicchetti et al., 1991; Fonagy & Target, 2002; Thompson, 1990; 

Walde & Smith, 1997) estratégia essa que poderá ser um dos mecanismos pelos quais a 

qualidade da vinculação vai influenciar resultados desenvolvimentais posteriores, nomeadamente 

na interacção com pares (Contreras, Kerns, Weimer, Gentzler, & Tomich, 2000). Este trabalho de 

investigação vai, então, ter por objectivo específico a criação de uma medida da qualidade da 

regulação emocional diádica e da predição dessa qualidade regulatória. 
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 Estruturamos o trabalho em duas grandes partes: A primeira dedicamo-la ao 

enquadramento teórico do estudo e a segunda à descrição do estudo empírico. 

 Assim, o enquadramento teórico está dividido em dois capítulos. No capítulo I passamos 

em revista os conceitos fundamentais da teoria da vinculação e as fases de desenvolvimento da 

vinculação na primeira infância. Consideramos, ainda, os diferentes padrões de vinculação e a 

desorganização da vinculação, bem como as características dos cuidados que lhes estão 

associados. De uma forma muito resumida indicamos algumas dos resultados desenvolvimentais 

e mecanismos explicativos subjacentes à influência da qualidade da vinculação no 

desenvolvimento ao longo do ciclo vital. No capítulo II procuramos analisar de forma mais 

detalhada alguns dos antecedentes da qualidade da vinculação, para além da qualidade dos 

cuidados. Iniciá-lo-emos com uma alusão às características do bebé: temperamento, sexo e nível 

de desenvolvimento. Depois, passaremos para as características interactivas maternas: 

reflectiremos sobre o papel da sensibilidade no conjunto de outras influências que concorrem 

para a qualidade da vinculação (outras características maternas e contextuais), seguindo-se 

depois uma revisão da literatura sobre a disponibilidade emocional. 

 A segunda parte, relativa ao estudo empírico, inicia-se com o capítulo III que inclui a 

exposição e fundamentação teórica dos objectivos e hipóteses, a secção do método no qual são 

descritas as características da amostra e o processo de amostragem, os instrumentos utilizados e 

o design de investigação. Os resultados são apresentados nos dois últimos capítulos: no capítulo 

IV, os referentes às avaliações conduzidas aos 10 meses e a predição da qualidade da regulação 

emocional e no capítulo V os resultados aos 12/16 meses e o estudo de predição da qualidade 

da vinculação. Por fim, no capítulo VI são discutidos os resultados à luz da investigação, 

apresentadas as conclusões, limitações e direcções futuras. 
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1. Origens e conceitos fundamentais da teoria da vinculação 
 

 A teoria da vinculação nasce das observações ocasionais e mais tarde sistemáticas, feitas 

por J. Bowlby e seus colaboradores sobre os efeitos da privação de cuidados parentais no 

desenvolvimento de crianças institucionalizadas. Bowlby levanta a hipótese de que as trajectórias 

desadaptativas (e.g., delinquência) que observava em muitos dos jovens institucionalizados 

estariam relacionadas com a falta de cuidados maternos. A falta de suporte teórico que 

explicasse este processo, lançou este autor numa busca de respostas que o acompanhou desde 

o início da sua actividade profissional, por volta dos 21 anos (Soares, 2002) até à sua morte. No 

primeiro volume da sua trilogia Attachmet and Loss (1969/1982) sintetiza, não só, um corpo 

teórico que permite compreender de que forma os padrões de resposta e de funcionamento 

identificáveis na infância (no contexto da formação do vínculo afectivo) informam sobre as 

trajectórias de desenvolvimento adaptativas e desadaptativas, bem como, a identificação de 

evidências empíricas que suportam estas relações.  

 

1.1. Definição de sistema comportamental de vinculação 
 
 A vinculação é definida como um sistema comportamental de natureza instintiva, que 

tem por resultado provável o restabelecimento da proximidade do indivíduo com a sua figura de 

vinculação e que tem por função biológica a protecção do indivíduo (Bowlby, 1969/1982; 

Cassidy, 1999). Para que esta definição seja mais clara, é necessária uma incursão nos 

pressupostos de base que vão fundamentar a teoria da vinculação e que têm origem na biologia 

evolucionista, na etologia e na abordagem dos sistemas de controlo.  

 Bowlby (1958, 1969/1982), inspirando-se na biologia evolucionista e na etologia, afirma 

que a vinculação é um sistema comportamental instintivo, querendo com isto dizer que a 

apetência para o ser humano se vincular a alguém tem uma base biológica. De facto, a 

identificação da formação deste ligação afectiva virtualmente1 em todos os elementos da espécie 

humana (Weinfield et al., 1999), à semelhança do que acontece noutras espécies animais, 

nomeadamente primatas superiores (Harlow, 1958; Suomi, 1999), demonstra que este sistema 

comportamental terá sido favorável para a sobrevivência da espécie e por isso, terá sido 

                                                 
1 Todas as crianças se vinculam a um ou mais cuidadores durante o primeiro ano de vida, mas para esta predisposição instintiva se expresse, é 
necessário que exista pelo menos uma figura estável de cuidados ao redor da criança. Assim, o sistema comportamental de vinculação pode não 
organizar-se em condições excepcionais de cuidados, por exemplo, quando a criança cresce numa instituição com elevada rotatividade de 
cuidadores (Weinfield, Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999).  
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seleccionado para constar no reportório comportamental da mesma. Preconiza-se que no 

ambiente evolutivo da nossa espécie, a cria humana seria demasiado imatura para se defender 

autonomamente dos perigos que poriam em risco a sua vida (tal como o é ainda agora) e que a 

proximidade a um elemento da mesma espécie, adulto, mais forte e competente seria essencial 

para garantir a sua sobrevivência (Bowlby, 1969/1982).  

 Numa perspectiva evolucionista, a importância da vinculação para a sobrevivência do ser 

humano justifica-se pela função biológica que assegura de protecção do indivíduo, 

nomeadamente de predadores (Bowlby, 1969/1982). A expressão comportamental deste 

sistema de protecção passa, nomeadamente, pela manutenção de proximidade física com 

essa figura, sendo este o objectivo previsível dos comportamentos de vinculação. A maior 

proximidade faz aumentar a probabilidade do adulto proteger a cria cumprindo-se, assim, a 

consequência funcional para a qual o sistema foi desenhado.  

 Nesta perspectiva, o sistema comportamental da vinculação é um sistema instintivo de 

pleno direito, pois é essencial para sobrevivência humana, contrapondo-se a visões vindas de 

orientações psicanalíticas que consideram a vinculação como um impulso secundário ao da 

alimentação (Bowlby, 1958, 1969/1982).  

 Como resultado do avanço teórico das teorias evolucionistas em geral e a sua aplicação à 

teoria da vinculação, é necessário avançar com uma reconceptualização da função do sistema 

comportamental da vinculação. Este não teria evoluído para fazer parte do repertório da espécie 

humana, se garantisse apenas a sobrevivência do indivíduo, pois o objectivo da selecção natural 

não é a sobrevivência do indivíduo, mas a reprodução (Belsky, 1999a). Só esta garante a 

continuidade da espécie. Assim, nesta perspectiva, a função biológica do sistema passa por 

aumentar a probabilidade reprodutiva do indivíduo em certos ambientes (Simpson, 1999; Belsky, 

1999a). A perspectiva inicial de Bowlby não é incompatível com esta (ele próprio a aflorou na sua 

reformulação da teoria em 1982), visto a protecção e consequente sobrevivência da cria humana 

até ao estado adulto ser condição necessária para a reprodução. Para além disso, a 

conceptualização Bowlbiana de que a qualidade da relação de vinculação tem impacto no 

desenvolvimento global da criança (Bowlby, 1969/1982), bem como o acumular de dados de 

investigação empírica que apontam nessa direcção, avalizando a relação entre a qualidade da 

relação de vinculação e o funcionamento posterior a nível da parentalidade (George & Solomon, 

1999), da conjugalidade (Crowell & Waters, 2005) e da relação com pares (Sroufe, Egeland, 

Carlson, & Collins, 2005) vem confirmar a tese de que a teoria da vinculação é uma teoria 
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evolucionista que procura explicar como é que no decorrer da história evolutiva se resolveram os 

problemas adaptativos específicos de sobrevivência e reprodução diferencial (Simpson, 1999). 

 

1.2. Comportamentos de vinculação e estímulos 
activadores/inibidores do sistema comportamental da vinculação 

 
 Com base na etologia, Bowlby vai sistematizar a definição de vinculação e dá relevo à 

dimensão comportamental e visível do sistema comportamental de vinculação e refere que 

quando alguém está vinculado a outra pessoa isto quer dizer que “… está fortemente predisposto 

para procurar proximidade e contacto com essa figura e para o fazer em certas situações como 

quando está com medo, cansado ou doente.” (Bowlby, 1969/1982, p. 371). É um laço afectivo 

que se forma com uma pessoa específica e que as liga através do espaço e tempo (Ainsworth, 

1989). Na infância, é um atributo da criança que não é afectado pelas condições actuais, por 

exemplo, do contexto físico. 

 Por seu turno, o(s) comportamento(s) de vinculação refere(m)-se a um conjunto 

variado de comportamentos (e.g., chorar, gatinhar) que a criança pode iniciar para atingir ou 

manter a proximidade desejada e que como tal, podem ser activados ou inibidos dependendo das 

condições presentes (Bowlby, 1969/1982; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978).  

 Assim, podemos identificar os estímulos iniciadores ou activadores (Bowlby, 

1969/1982) como sendo aqueles que fazem com que o sistema comportamental da vinculação 

se active mais e ganhe maior preponderância para a organização comportamental actual do 

sujeito, fazendo com que a criança ponha em marcha um ou mais comportamentos que vão 

regular a proximidade com a figura de vinculação (comportamentos de vinculação). Estes 

estímulos são variados e podem estar localizados na criança (e.g., quando esta está fatigada, 

com dores, doente, tem frio ou fome), no meio (e.g., situações que causem alarme ou susto, 

presença de pessoas estranhas ou novidade) ou na mãe (e.g., ausência da mãe, partida da mãe, 

indisponibilidade psicológica - figura de vinculação não está a prestar atenção à criança - ou 

mesmo física - recusa de contacto físico com a criança). Pelo contrário, os estímulos 

inibidores do sistema comportamental da vinculação serão aqueles que fazem diminuir a 

activação desse sistema. Estes podem passar por uma simples monitorização pela criança da 

localização da figura de vinculação, bem como pela disponibilidade demonstrada por esta em 

relação à criança (e.g., quanto maior for a disponibilidade e atenção maternas, menor será a 
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activação do sistema). Nas situações em que o sistema comportamental está mais activado estes 

não serão suficientes. Assim, será necessário o aumento de proximidade física com a figura de 

vinculação, ou mesmo a obtenção de contacto físico com esta.  

 

1.3. Componente normativa e individual do sistema 
comportamental da vinculação 

 
 A teoria da vinculação é uma teoria evolucionista que pode ser analisada em termos de 

duas componentes (Simpson, 1999): a normativa e a individual. A normativa diz respeito aos 

padrões comportamentais específicos à espécie para o cumprimento da função biológica, comum 

a todos os seus elementos (e.g., fases de desenvolvimento da vinculação) e seria suficiente para 

descrever uma noção restrita de instintivo (Hinde, 1982). No entanto, embora a vinculação seja 

um comportamento instintivo, este tem de ser percebido, não como um padrão de 

comportamentos iguais para todos os elementos da mesma espécie (i.e., um conjunto de 

comportamentos estereotipados, fixos), mas antes como um sistema de comportamentos que se 

organiza de forma diferencial em cada indivíduo mantendo, no entanto, uma função comum 

(protecção e reprodução) e objectivo predizível idêntico (manutenção de proximidade). Este nível 

de análise da teoria evolucionista remete-nos para a componente individual, isto é, das 

diferenças individuais na organização do sistema.  

 Este comportamento instintivo está, então, no pólo ambientalmente lábil (Hinde, 1982), 

ou seja, o seu desenvolvimento é profundamente influenciado pelo ambiente em que ocorre. 

Desta constatação se retira que diferentes influências ao longo do desenvolvimento conduzem a 

variações na organização do sistema (e.g., padrões de vinculação seguros ou inseguros). A teoria 

dos sistemas de controlo sustenta esta perspectiva organizacional de funcionamento (Bowlby, 

1969/1982; Sroufe & Waters, 1977) que analisa a qualidade do funcionamento do sistema e do 

seu desenvolvimento ao nível da organização que controla os comportamentos (e.g., organização 

segura vs. insegura) e não nos comportamentos específicos implementados pelo bebé (e.g., 

chorar mais ou menos).  

 Assim, para garantir a proximidade desejada à figura de vinculação, o bebé pode iniciar 

uma vasta panóplia de comportamentos, consoante o seu nível de desenvolvimento e as suas 

características pessoais (e.g., temperamento). No entanto, o impacto da história interactiva com 

a sua figura de cuidados na forma como o bebé vai atingir esse objectivo de proximidade parece 
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ser uma das variáveis determinantes, como os resultados de investigação têm demonstrado (de 

Wolff & van IJzendoorn, 1997; van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995; Bakermans-

Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003). Evidências recentes, complexificam este processo e 

apontam para que certos bebés possam ser mais susceptíveis ao impacto da qualidade do 

ambiente de cuidados no seu desenvolvimento em geral e na organização do sistema 

comportamental da vinculação (i.e., padrões vinculação) em particular (Belsky, 1997a, 1997b, 

1999b). Fora do contexto proximal da criança têm igualmente sido evidenciados factores que 

influenciam a organização do sistema comportamental da vinculação, como os acontecimentos 

de vida causadores de stress (Sroufe et al., 2005), a quantidade de apoio social fornecido à 

figura de vinculação, a qualidade da relação de casal, a acumulação de stressores ambientais a 

que a família está sujeita, o nível sócio-económico entre outros (cf., Belsky, 1999b; Belsky, 

2005). Neste capítulo, centraremos a análise dos antecedentes da vinculação na qualidade dos 

cuidados, reservando o capítulo seguinte para as outras influências. 

 

1.4. Relação do sistema de vinculação com sistema exploratório 
e de medo: Fenómenos de base segura e refúgio de segurança 

 

 O sistema comportamental da vinculação é um de entre muitos outros que fazem parte 

do reportório de sistemas com uma forte base biológica (Cassidy, 1999). De uma forma muito 

geral, pode dizer-se que o sistema que estiver mais activado vai determinar o comportamento 

manifesto (Bowlby, 1969/1982). A activação simultânea de diferentes sistemas, ocorre na 

grande maioria das situações, fazendo com que: (1) elementos dos vários sistemas se expressem 

ao mesmo tempo; (2) por vezes um sistema anule outro, só sendo visíveis elementos 

comportamentais do mais preponderante e ainda (3) por via de ambos os sistemas estarem 

activados a elevados níveis e serem contraditórios, se dê o fenómeno de inibição mútua, não se 

manifestado comportamentalmente nenhum deles (Bowlby, 1969/1982).  

 Em 1969/1982, Bowlby refere que o sistema comportamental do medo, bem como 

o exploratório são dois dos sistemas com ligações mais estreitas com o da vinculação. No caso 

do sistema do medo, a sua activação, normalmente, faz com que o sistema de vinculação 

também se active. A leitura por parte da criança de certos estímulos como sinais de perigo, leva-a 

a procurar proximidade com a figura de vinculação.  
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 As interligações com o sistema exploratório são diferentes. A activação do sistema 

comportamental da vinculação é normalmente acompanhada por uma diminuição do sistema 

exploratório e vice-versa (Ainsworth & Bell, 1970). A focalização da atenção nos objectos pode 

funcionar para diminuir a activação do sistema de vinculação, por exemplo, quando as figuras 

parentais não estão disponíveis, ou quando a criança se afasta destas para ir brincar. Da mesma 

forma, quando a activação do sistema de vinculação é elevada, a criança deixa de explorar e 

procura a proximidade ou mesmo o contacto com a figura de vinculação. Uma imagem que 

ilustra bem o seu funcionamento conjunto é a metáfora da balança (Ainsworth & Bell, 1970). 

 Embora à primeira vista, pareçam sistemas contraditórios é a interdependência entre os 

dois que permite à criança retirar da exploração do meio vantagens adaptativas que daí advêm 

como novos conhecimentos, desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e de regulação 

emocional, sem se envolver em situações que possam pôr a sua vida em perigo. Na realidade 

são sistemas complementares (Cassidy, 1999), com funções biológicas fundamentais. Parece 

que a natureza mutuamente inibitória de ambos os sistemas evoluiu por forma a que, enquanto a 

criança mantém algum grau de proximidade com a figura de vinculação, o que diminui a 

probabilidade de se envolver em situações muito perigosas, gradualmente possa aprender e 

desenvolver-se através da exploração. O sistema comportamental da vinculação não é visto como 

interferindo com a exploração, mas antes criando as condições que permitam o seu desenrolar 

sem pôr em risco a vida da criança.  

 

 Esta complementaridade entre sistemas é facilmente observada numa das características 

intrínsecas à relação de vinculação: a utilização da figura de vinculação como base segura a 

partir da qual a criança vai explorar o meio, ou seja, os fenómenos de base segura e refúgio 

seguro (Ainsworth & Bell, 1970; Ainsworth et al., 1978). O fenómeno de base segura pode ser 

descrito como: a criança na exploração de qualquer espaço vai partir da figura de vinculação para 

explorar o meio, vai retornar a ela, de tempos a tempos, e monitorizar o seu paradeiro enquanto 

explora; vai, também, inibir o sistema comportamental exploratório e procurar a proximidade com 

a figura de vinculação quando esta se afasta. O fenómeno de refúgio seguro, que é observável 

quando a criança ficando alarmada por algum motivo, corresponde à activação em maior grau do 

sistema comportamental de vinculação, inibindo outros, como o exploratório, fazendo com que 

busque a proximidade com a figura de vinculação e assim, se proteja de potenciais perigos. 
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 Ainsworth e Bell (1970) referem que implícito à perspectiva etológica-evolucionista da 

vinculação está o equilíbrio dinâmico entre o sistema exploratório e o de vinculação. No mesmo 

sentido, Grossmann, Grossmann e Zimmerman (1999) defendem que a qualidade da relação de 

vinculação não pode ser analisada unicamente à luz da regulação de emoções negativas e do 

comportamento da criança face à perda da figura de vinculação. Pelo contrário, advogam a favor 

de uma visão mais ampla da vinculação (wider view of attachment, Grossmann, Grossmann 

e Zimmerman, 1999), na qual, o sistema exploratório é um elemento fundamental. Desta 

perspectiva, parte-se da observação do equilíbrio estabelecido entre a activação do sistema 

comportamental da exploração e da vinculação, ou seja, da forma como a criança utiliza a figura 

de vinculação como base segura ou refúgio de segurança para a exploração, para efectuar um 

julgamento acerca da qualidade da relação de vinculação2.  

 

1.5. Fases de desenvolvimento da vinculação na infância  
 
 As quatro fases de desenvolvimento do sistema comportamental da vinculação na 

infância definidas por Bowlby  (1969/1982) fazem apelo à análise da componente normativa da 

teoria da vinculação.  

 Na primeira fase, denominada de orientação e sinais com uma discriminação 

limitada de figuras (Soares, 1996) - dos zero aos três meses de idade – identificam-se o que 

se pode denominar de precursores dos comportamentos de vinculação (Ainsworth, Bell, & 

Stayton, 1972): chorar, sorrir, agarrar, etc. A criança nasce com estes comportamentos 

operacionais, mas não são ainda considerados comportamentos de vinculação propriamente 

ditos por dois motivos. Primeiro, embora o bebé se comporte de forma característica para com 

os seres humanos, não diferencia claramente os humanos que cuidam de si e portanto, o 

comportamento não poderá ser dirigido a uma figura em particular, a figura de vinculação. 

Segundo, o que desencadeia estes comportamentos e os termina são um conjunto vasto de 

estímulos que o bebé não discrimina e portanto o seu funcionamento é mais ou menos 

automático. Por exemplo, quando o recém-nascido sente dor, chora, pois está predisposto para o 

fazer automaticamente e não porque associa esse comportamento à vinda do cuidador. Pelo 

                                                 
2 Esta análise remete-nos para as diferenças na organização individual do sistema comportamental da vinculação e como tal, será desenvolvido 
mais à frente neste capítulo. 
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contrário, os comportamentos de vinculação propriamente ditos têm por objectivo predizível o 

aumento de proximidade à figura de vinculação.  

 Nesta fase é a figura parental a maior responsável na manutenção da proximidade e 

protecção da criança. Se as condições ambientais forem favoráveis e as interacções repetidas da 

figura parental com a criança forem ao encontro das necessidades do bebé vai ser possível 

estabelecer, gradualmente, padrões de interacção estáveis com uma figura particular, que vão 

facilitar a passagem para a fase seguinte. Caso contrário, em condições ambientais muito 

adversas, esta fase pode prolongar-se por muito mais tempo do que os três meses (Marvin & 

Britner, 1999).  

 A segunda fase, orientação e sinais dirigidos para uma (ou mais) figura(s) 

discriminadas (Soares, 1996) - dos três aos seis meses de idade – vai ser caracterizada por 

uma emergência gradual de comportamentos de vinculação. À medida que o tempo passa, o 

bebé começa a mostrar preferência pelo contacto com os seus cuidadores principais, dirigindo-

lhes comportamentos de vinculação (e.g., chora para a mãe), mas também de sociabilidade em 

geral (e.g., sorri e vocaliza preferencialmente para a mãe). O bebé não só vai começar a 

discriminar as figuras que habitam o seu contexto e portanto, a dirigir de forma diferencial os 

seus comportamentos de vinculação às figuras mais familiares, mas também, demonstra uma 

evolução a nível das suas próprias competências comportamentais que deixam de ter o cunho 

automático que caracterizava a fase anterior. Esta maior diferenciação e controlo comportamental 

exercidos pelo bebé (Marvin & Britner, 1999) observa-se quando os estímulos que activam e 

desactivam o sistema comportamental da vinculação são mais específicos, não automáticos e 

que fazem já parte do reportório de experiências a que a criança está habituada (e.g., é ao colo 

da mãe que a criança acalma com maior facilidade). Da mesma forma, é-lhe agora possível, 

iniciar muitos comportamentos com vista à interacção com a figura parental o que lhe traz maior 

responsabilidade na manutenção da proximidade com a figura de vinculação.  

 A terceira fase, manutenção da proximidade com uma figura discriminada 

através da locomoção e de sinais (Soares, 1996) – dos 6 aos 24 meses – é a fase de 

consolidação da relação de vinculação. Considera-se que, embora na etapa anterior, o bebé já 

demonstre clara preferência por certas figuras através de comportamentos que lhe são dirigidos 

preferencialmente (i.e., os comportamentos de vinculação) ou que as ditas figuras demonstram 

superior capacidade para acalmar a criança, é nesta fase que se dão grandes mudanças 

organizacionais no bebé (e.g., desenvolvimento da locomoção e competências cognitivas) que vão 
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ter um impacto determinante no estabelecimento do sistema comportamental de vinculação 

(Marvin & Britner, 1999).  

 Neste momento do desenvolvimento, vai ser possível identificar a presença da relação de 

vinculação formada com figuras específicas, de forma indubitável, pela presença de certas 

características que lhe são definidores, nomeadamente dos fenómenos de base segura e refúgio 

de segurança descritos acima, bem como de um novo tipo de controlo do sistema 

comportamental de vinculação, denominado de sistema comportamental corrigido por 

objectivos (1969/1982).  

 Com o advento da locomoção a criança desenvolve outros meios (e.g., gatinhar) que lhe 

permitem, por sua própria iniciativa, controlar a proximidade com a figura de vinculação, 

movendo-se na sua direcção, mas ao mesmo tempo, podendo afastar-se para explorar o meio 

(Marvin & Britner, 1999). Estas novas competências motoras permitem, agora, a utilização 

indubitável da figura preferencial, a figura de vinculação, como base segura para a exploração e 

refúgio seguro, para regulação emocional. 

 Outra dimensão de funcionamento da criança que evolui e que vai ter um impacto no 

próprio desenvolvimento da vinculação é o desenvolvimento cognitivo, sobretudo no que toca à 

utilização de imagens mentais internas, ainda incipientes, no quarto sub-estádio do sensório-

motor (Piaget & Inhelder, 1966/1997). Ou seja, a mediação cognitiva do pensamento através 

das imagens mentais vai fazer com que o sistema comportamental da vinculação não se resuma 

à activação de um conjunto mais ou menos restrito de comportamentos de vinculação quando a 

proximidade desejada é posta em causa. Pelo contrário, o bebé passa a ser capaz de elaborar 

um plano de acção mais complexo, no qual coordena a informação presente relativa ao 

ambiente, aos seus estados internos, às expectativas que foi construindo acerca da 

disponibilidade da figura de vinculação, aos diferentes comportamentos de vinculação disponíveis 

e outros sistemas comportamentais activados, por forma a desencadear os comportamentos de 

vinculação capazes de fazer com que atinja a objectivo desejado de maior ou menor proximidade. 

Vai também, ser capaz de alterá-los ao longo da execução comportamental, para se adequarem 

às mudanças a cada momento. Este tipo de controlo do sistema comportamental é 

corrigido por objectivos (Bowlby, 1969/1982), pois utiliza mecanismos de feedback. Este vai 

possibilitar uma maior flexibilidade comportamental para a manutenção da proximidade desejada 

ao cuidador, permitindo que a criança acomode a sua estratégia às contingências do momento 

presente, bem como a especificação da organização do sistema em função de um cuidador 
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particular (i.e., padrões de vinculação), adaptando a sua estratégia às expectativas desenvolvidas 

em relação ao comportamento de cuidados esperado da figura de vinculação. 

 

 Este controlo comportamental é a face visível daquilo a que Bowlby denominou de 

modelos internos dinâmicos3 (Soares, 1996). Os modelos internos dinâmicos são  

representações generalizadas sobre o self (e.g., valor próprio e a capacidade de influenciar os 

outros), sobre as figuras de vinculação (e.g., modo como essas figuras actuam e respondem aos 

seus pedidos de ajuda e de protecção) e sobre as relações (Soares, 2002). São esquemas (Piaget 

& Inhelder, 1966/1997) constituído por dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais 

(Soares, 2002) que vão permitir e condicionar a elaboração da topografia (Bowlby, 1969/1982) 

do momento presente. Assim sendo, vão guiar a interpretação das experiências (e.g., estado 

interno: fome, frio, etc; presença de estímulos alarmantes, disponibilidade atencional e presença 

física do cuidador), permitir a elaboração de planos de acção e a tomada de decisão sobre os 

comportamentos de vinculação a activar face a uma figura particular. 

 No entanto, estes modelos internos dinâmicos são ainda incipientes, nomeadamente 

porque a criança só é capaz de “pensar” o cuidador em termos de regularidades 

comportamentais, não lhes imputando percepções e objectivos próprios (Marvin & Britner, 1999), 

que são dimensões determinantes para a previsão e controlo do comportamento da figura de 

vinculação. Da mesma forma, não é capaz de compreender as consequências a longo prazo das 

suas acções o que torna o bebé demasiado preso ao momento presente. Estas novas 

competências irão desenvolver-se na fase seguinte. 

 A quarta fase, formação de uma relação recíproca corrigida por objectivos 

(Soares, 1996) - 24/30 meses - …), marca a emergência gradual da capacidade da criança em 

se colocar no ponto de vista da figura de vinculação e de manter organização comportamental na 

sua ausência, por períodos de tempo mais prolongados.  

 A capacidade, cada vez mais desenvolvida, de se colocar no ponto de vista do outro vai 

fazer com que possa (1) inferir os objectivos e planos da figura de vinculação e dessa forma, 

poder influenciá-los e (2) no processo de mobilização do sistema de vinculação ser capaz de 

integrar os planos e objectivos maternos no seu de forma a atingir mais eficazmente os seus 

objectivos.  

                                                 
3 O conceito de modelo interno dinâmico será desenvolvido mais à frente neste capítulo, na secção 2.7 (Des)organização da vinculação na 
primeira infância e resultados desenvolvimentais. 
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 Por volta dos três anos, identifica-se a relação recíproca emergente (Marvin & Britner, 

1999) na qual os planos corrigidos por objectivos ainda não resultam de uma verdadeira 

negociação com o cuidador, nomeadamente porque as competências linguísticas ainda são 

limitadas. Mesmo assim, as existentes permitem à criança tentar alterar o comportamento da 

figura de vinculação comunicando-lhe os seus desejos e necessidades. Da mesma forma, a 

compreensão do que a figura de vinculação lhe diz vai permitir à criança inserir alguns dos 

objectivos da figura de vinculação no seu plano de acção e alterá-lo. Para este fim conflui 

também, a sua maior competência em inibir tendências de acção e comportamentos actuais. 

Nesta idade é visível uma diminuição dos comportamentos de vinculação, embora a proximidade 

física seja, ainda o objectivo primordial (Marvin & Britner, 1999).  

 Pouco tempo depois, por volta dos quatro anos, é possível identificar uma relação 

realmente recíproca e corrigida por objectivos, na qual há a partilha e negociação entre as 

criança e a figura de vinculação de objectivos, planos e sentimentos (Marvin & Britner, 1999). Há 

um avanço significativo no desenvolvimento de competências simbólicas e linguísticas, bem 

como um visível retrocesso no egocentrismo do pensamento (Piaget & Inhelder, 1966/1997) 

fazendo com que a negociação de planos entre os elementos da díade seja cada vez mais 

elaborada. Isto vai permitir, nomeadamente, que a criança perceba maior continuidade na 

relação de vinculação, mesmo que não esteja em proximidade física com o cuidador, fazendo 

com que o objectivo do sistema comportamental de vinculação (da criança) se flexibilize para um 

plano de proximidade partilhada com a figura de vinculação (Marvin & Britner, 1999). A criança 

vai necessitar de proximidade e contacto físico em menor grau, permitindo dessa forma que lide 

melhor com as separações.  

 

 

2. Diferenças individuais no sistema comportamental da vinculação: 
Padrões de vinculação  

 

 Durante a evolução da espécie humana, foi seleccionada a capacidade para o bebé 

desenvolver laços de vinculação durante o primeiro ano, mas igualmente a habilidade para 

organizar os comportamentos de vinculação num padrão que se adapte às condições de 

crescimento da criança e dessa forma, permita a sua sobrevivência bem como a reprodução 

(Belsky, 1999a; Simpson, 1999). Esta secção incidirá, então, na componente individual da teoria 

da vinculação. Para tal irá ser abordada a linha de investigação desenvolvida pelo segundo autor 
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da teoria da vinculação, Mary Ainsworth, que vem trazer para primeiro plano a importância da 

figura de vinculação no desenvolvimento deste sistema comportamental (Soares, 2002).  

 

 Mary Ainsworth começa por estudar a vinculação em contexto naturalista deslocando-se à 

casa das famílias, inicialmente no Uganda e posteriormente nos EUA. Esta metodologia 

observacional e longitudinal vai permitir-lhe analisar o processo desenvolvimental de formação do 

laço de vinculação, colocando a ênfase em aspectos diferentes dos anteriormente estudados por 

Bowlby. Este foi responsável pelo desenvolvimento dos conceitos teóricos que suportam a teoria 

da vinculação, profundamente influenciado pelos efeitos que a disrupção da vinculação tem no 

desenvolvimento da criança. Ainsworth por seu turno, vai descer no nível de análise, para se 

centrar menos na filogenia e mais na análise do processo ontogenético de desenvolvimento da 

vinculação, no que concerne às diferenças encontradas na organização do sistema de criança 

para criança, aquilo a que irá mais tarde chamar-se de padrões de vinculação. Irá igualmente 

analisar os factores que estão na base dessas diferenças, de entre os quais se vem a demonstrar 

a importância vital da qualidade dos cuidados parentais. É ainda responsável pelo 

desenvolvimento de uma medida estandardizada de vinculação, através da qual será possível a 

validação empírica de muitas das asserções teóricas, a Situação Estranha. 

 

2.1. Paradigma da Situação Estranha 
 

 A Situação Estranha é o paradigma experimental por excelência para a avaliação das 

diferenças inter-individuais da vinculação, nomeadamente, no que concerne à qualidade da 

vinculação na primeira infância (dos 12 aos 18 meses em média). A elaboração deste 

procedimento, bem como a interpretação das diferenças comportamentais observadas neste, 

fazem apelo aos dados que Ainsworth foi recolhendo ao longo das observações naturalistas 

inseridas num desenho de investigação longitudinal (Ainsworth et al., 1978). 

 Ao observar as crianças e as suas mães em contexto natural foi-lhe possível estudar, não 

só a maneira como as criança a as figuras parentais reagiam em situações nas quais o sistema 

de vinculação está altamente activado, mas também as interrelações com outros sistemas 

comportamentais (e.g., exploração) em variadas situações, ao longo do dia. Estas observações 

permitiram-lhe perceber a necessidade de compreender o sistema comportamental da vinculação 

de forma mais abrangente, na relação com outros sistemas comportamentais, não se cingindo à 
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análise das situações em que este está mais activado. Assim, com base nas suas observações 

pôde definir a qualidade da relação de vinculação em termos de dois pólos: (1) segurança e (2) 

insegurança/ansiedade (Ainsworth et al., 1978).  

 No pólo da segurança, encontram-se crianças que têm uma expectativa positiva em 

relação ao apoio da figura de vinculação, que podem recorrer a ela como fonte de conforto e 

protecção, se sentirem essa necessidade no decorrer da sua incursão exploratória e como tal, 

estão disponíveis para embarcar na aventura da novidade com confiança (Soares, 1996). São 

crianças que dirigem poucos comportamentos de vinculação à figura de vinculação quando se 

afastam para explorar com tranquilidade. Esta organização vai promover a exploração da criança 

e expandir a mestria sobre o ambiente (Weinfield et al., 1999).  

 Pelo contrário, aquelas que consideramos como inseguras/ ansiosas na sua relação 

de vinculação, têm uma expectativa negativa em relação à disponibilidade materna. 

Provavelmente já se sentiram inúmeras vezes inundados por ansiedade, medo ou outras 

emoções negativas que não foram rapidamente revertidas, pois a figura de vinculação não actuou 

nesse sentido (mostrando-se indiferente, rejeitando os pedidos de proximidade da criança ou 

tendo um padrão de respostas inconsistentes) e a criança, de forma autónoma, não tem as 

competências necessárias para o fazer. Por conseguinte, vão ter dificuldades em afastar-se da 

figura de vinculação para explorar o meio, pois inerente a esta actividade está algum nível de 

activação emocional, que a criança perspectiva como uma experiência potencialmente 

desorganizadora (Sroufe, 1996).  

 

 Na sequência desta definição operacional, a Situação Estranha faz apelo à activação 

dos sistemas de vinculação e exploratório (Ainsworth & Bell, 1970). O bebé e a mãe são 

colocados numa sala desconhecida com brinquedos adequados à idade do bebé. O sistema 

exploratório é activado pela presença destes elementos que causam curiosidade. Através do 

desenrolar de oito episódios, nos quais há entradas e saídas da mãe e de uma pessoa estranha e 

se deixa a criança sozinha, são inseridos os ingredientes que permitem a activação do sistema de 

vinculação (Ainsworth et al., 1978). A Situação Estranha constitui-se, então como uma 

experiência que causa um grau de ansiedade ligeira, a média4. 

 Assim, através da forma como o bebé utiliza a figura de vinculação como refúgio de 

segurança e base segura ao longo dos episódios, mecanismos essenciais para o estudo da 

                                                 
4 Para uma descrição mais detalhada deste procedimento ver Capítulo III: Objectivos, hipóteses e método (secção 2.2. Instrumentos).  



Capítulo I. Teoria da Vinculação 

 39 

segurança da vinculação (Weinfield et al., 1999), com particular atenção para os episódios nos 

quais a figura de vinculação retorna à sala onde está o bebé (episódios de reunião – cinco e oito), 

é possível determinar o padrão de vinculação, ou seja, a organização do sistema 

comportamental da vinculação naquele contexto diádico. Para tal, são utilizadas quatro escalas 

interactivas comportamentais (Ainsworth et al., 1978) - proximidade e procura de contacto (avalia 

a intensidade e persistência dos esforços do bebé para diminuir o afastamento da figura de 

vinculação), manutenção de contacto (avalia a persistência do bebé em manter o contacto físico), 

resistência (avalia a resistência ao contacto), evitamento (avalia o evitamento da interacção ou 

contacto com a figura de vinculação) – que pela sua análise conjunta e maior preponderância em 

cada organização vão, dar origem à identificação de três padrões de vinculação 

organizados (o sistema A/B/C): seguro (B), inseguro-evitante (A) e inseguro-ambivalente (C).5 

Esta metodologia está validada, por replicação dos resultados em diferentes amostras com 

características semelhantes, bem como pertencentes a diferentes contextos culturais (IJzendoorn 

& Sagi, 1988; van IJzendoorn & Kroonenberg, 1988; Solomon & George, 1999).  

 

2.2. Descrição dos padrões de vinculação 
 

2.2.1. Padrão de vinculação seguro (B)  
 

 Ainsworth et al. (1978) descrevem um conjunto de crianças caracterizadas pela procura 

activa de proximidade e interacção com a figura de vinculação, bem como de manutenção do 

contacto físico, quando este é obtido, sobretudo nos episódios de reunião (i.e., utilização da mãe 

como refúgio seguro). A existência de comportamentos de evitamento ou de resistência é pouco 

frequente e de baixa intensidade. Na ausência da mãe, podem exibir comportamentos de 

vinculação como chamar a mãe ou chorar pela mãe, a estranha pode fazer com que estes 

comportamentos diminuam e pode haver menos exploração do ambiente por parte da criança. 

Na presença da mãe, esta é capaz de explorar o ambiente, observando-se comportamentos de 

base segura como partilha de afecto à distância. 

                                                 
5 Fraley e Spieker (2003) advogam contra a utilização desta taxonomia. Referem que os padrões poderão ser melhor compreendidos utilizando 
medidas contínuas em vez de categoriais. Assim, os seus resultados indicam que as escalas interactivas se combinam de forma linear conduzindo 
a duas dimensões capazes de explicar as diferenças de organização da vinculação individual: a dimensão estratégias de procura de proximidade 
vs. evitamento e a dimensão de estratégias de resistência. Sroufe (2003) reconhece a validade desta análise, mas refere a elevada capacidade 
heurísticas dos padrões originais (metodologia categorial), que permitiram a elaboração de inúmeras hipóteses teóricas e posterior confirmação 
empírica.  
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 É possível distinguir diferentes sub-grupos de crianças B. Assim, as B1 serão aquelas 

que mantêm uma interacção forte, mas mais distante com a figura de vinculação, através da 

mobilização de comportamentos de vinculação como o sorrir ou vocalizações, mas não são 

seguidos de procura de proximidade e contacto, chegando mesmo a exibir comportamento de 

evitamento ligeiros. As B2 são crianças semelhantes às anteriores, mas que já exibem mais 

comportamentos de procura de proximidade e manutenção de contacto. As B3 serão as seguras 

por excelência (Ainsworth et al., 1978), pois exibem os comportamentos de procura de 

proximidade e manutenção de contacto esperados, sem a existência de comportamentos de 

evitamento ou resistência, enquanto que os B4 manifestam comportamentos de resistência.  

 

 

2.2.2. Padrão de vinculação inseguro/ansioso evitante (A) 
 

 As crianças que pertencem a este grupo têm como característica definidora a presença 

de comportamentos de evitamento da mãe, tais como ignorar a sua presença ou afastar-se 

fisicamente, sobretudo nos momentos de reunião (Ainsworth et al., 1978). Há uma baixa 

tendência para mostrarem comportamentos de vinculação como o choro, na presença e ausência 

da mãe, bem como de resistência ao contacto com esta. A criança interage com a mãe e com a 

estranha de uma forma semelhante, podendo, no entanto, demonstrar menos comportamentos 

de evitamento para com a estranha. São crianças que passam a maior parte do tempo a interagir 

com os objectos. 

 Podem ser isolados dois sub-grupos o A1 e o A2. No primeiro, A1, há um evitamento 

marcado e consistente ao longo dos episódios de reunião. Por seu turno, no A2, observam-se 

também, comportamentos de procura de proximidade moderada, sobretudo no segundo episódio 

de reunião.  

 

2.2.3. Padrão de vinculação inseguro/ ansioso ambivalente/ 
resistente (C) 

 
 O traço marcante destas crianças é a presença de resistência ao contacto e à interacção 

com a mãe (Ainsworth et al., 1978). No entanto, estas crianças procuram igualmente a 

proximidade e manutenção do contacto com a figura de vinculação, o que lhes confere uma 

aparência ambivalente na relação com esta. As crianças C demonstram muitos comportamentos 
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de protesto à saída e ausência da mãe e raramente são acalmadas pela estranha. São crianças 

que exploram pouco o ambiente, podendo mesmo nos episódios de pré-separação (i.e, de menor 

stress) procurar estar próximas da figura de vinculação não investindo nos objectos. De forma 

geral a qualidade da sua exploração é pobre.  

 Tal como nos casos anteriores, identificam-se sub-padrões dentro deste, o C1 no qual a 

procura de contacto é activa e acompanhada de elevada resistência ao contacto, enquanto que o 

C2, tende a sinalizar mais a necessidade de contacto, demonstrando mais passividade no seu 

comportamento.  

 

 

2.3. Prestação de cuidados e padrões de vinculação no estudo 
original de Ainsworth et al. 

 

 A identificação dos diferentes padrões de organização comportamental A/B/C, por si só, 

não traz informação muito relevante para o estudo do desenvolvimento da vinculação, pois não 

passam de descrições comportamentais. O seu significado advém da relação significativa com 

comportamentos do bebé e dos cuidadores em casa durante o primeiro ano (Ainsworth et al., 

1978). No estudo original (Ainsworth et al., 1978) foi possível identificar diferenças nos 

comportamentos parentais em casa durante o primeiro ano de vida, diferenças essas com a 

capacidade para distinguir os padrões na Situação Estranha.  

 Assim, os padrões passam a ser sinal da qualidade das interacções em casa, da 

prestação de cuidados, permitindo a validação da própria metodologia de avaliação como uma 

medida de história relacional (Weinfield et al., 1999). 

 No seu estudo longitudinal, Ainsworth et al. observaram que as crianças pertencentes ao 

padrão seguro – B tinham com maior preponderância mães mais afectuosas durante o 

contacto corporal. Estas eram mais ternas e cuidadosas ao segurar o bebé, mais sensíveis, 

aceitantes, cooperativas e psicologicamente acessíveis. As mães que cuidaram de bebés 

classificados como inseguros evitantes – A eram frequentemente mais insensíveis às 

comunicações do bebé. Também, foram identificadas como mais rejeitantes, sobretudo no que 

toca à proximidade e contacto físico com o bebé, com um comportamento pouco afectuoso ao 

pegar nele ao colo. Tinham, também, maior tendência a interferir com a actividade do bebé, 

pegando-lhe ao colo de forma abrupta, interrompendo a sua actividade autónoma e a intervir 

fisicamente para reforçar as suas ordens verbais. Por fim, as mães dos bebés inseguros 
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ambivalentes/ resistentes – C eram as menos responsivas e sensíveis às comunicações do 

bebé, nomeadamente ignoravam mais episódios de choro e também, demoravam mais tempo a 

responder a esses mesmos episódios. São descritas como pegando ao colo nas crianças 

sobretudo em actividades de rotina, mas sem tendência a rejeitar esse contacto físico. Aparecem 

como mais inconsistentes e imprevisíveis e revelam estar menos acessíveis em momentos de 

stress para os seus bebés.  

 

 De uma forma global, Ainsworth et al. (1978) concluem que a característica materna que 

estava mais associada à segurança da vinculação (em contraposição com os dois tipos de 

insegurança – evitante e ambivalente) era a responsividade sensível aos sinais e 

comunicações da criança. Esta dimensão do funcionamento materno diz respeito à capacidade 

da mãe em guiar a sua interacção com o bebé de acordo com os sinais que este fornece acerca 

do seus estados internos, necessidades e, à medida que cresce, dos seus desejos e planos 

(Ainsworth et al., 1978). Traduz-se na capacidade de leitura adequada dos sinais da criança e de 

resposta pronta aos mesmos. Estes resultados iniciais fomentaram a proliferação de investigação 

sobre os factores que se relacionam com a qualidade da vinculação. Os resultados acumulados 

desde então, permitiram perceber que este fenómeno é muito complexo e que para o 

desenvolvimento de uma vinculação segura contribuem outras variáveis maternas (e.g., 

representação da vinculação da própria mãe), variáveis do bebé (e.g., temperamento) e variáveis 

contextuais (e.g., quantidade de apoio social prestado à figura de vinculação) (cf., Hesse & Main, 

2000; Sroufe et al., 2005; Belsky, 2005). Não perdendo de vista este modelo mais vasto e 

contextual do desenvolvimento da vinculação, iremos de seguida resumir as evidências que 

suportam os resultados originais de Ainsworth et al. (1978). 

 

 

2.4.  Prestação de cuidados e padrões de vinculação em 
investigações subsequentes ao estudo original de Ainsworth et al. 

 

 Os resultados encontrados por Ainsworth et al. (1978) que evidenciam ligações entre a 

história de cuidados e a qualidade da vinculação foram replicados em muitas investigações 

posteriores, embora apareçam na literatura alguns resultados contraditórios (Goldsmith & 
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Alansky, 1987; Seifer, Schiller, Sameroff, Resnick, & Riordan, 1996; Ward & Carlson, 1995)6. 

Apresenta-se, de seguida, uma revisão da literatura sobre os dados empíricos que vêm dar 

suporte às diferenças encontradas por Ainsworth et al. (1978), no que toca aos comportamentos 

interactivos maternos que distinguem os padrões de vinculação seguro, inseguro evitante e 

inseguro ambivalente. 

 

 No estudo longitudinal de Minnesota conduzido com uma amostra de 180 crianças e que 

dura há mais de três décadas (Sroufe et al., 2005) verificou-se uma relação positiva entre a 

qualidade dos cuidados durante o primeiro ano de vida do bebé e a segurança de vinculação 

avaliada através da Situação Estranha. Uma das medidas chave utilizada para avaliar a qualidade 

de cuidados foi um compósito das escalas de Ainsworth originais - sensibilidade e cooperação-

interferência. Assim, mães de criança seguras foram, de forma consistente, identificadas como 

mais cooperativas e sensíveis às suas criança em situações de alimentação e jogo, do que as 

mães de crianças com uma vinculação insegura. Estas mães eram mais responsivas ao choro do 

bebé, mais sensíveis ao ritmo da criança tendo mais cuidado com as transições entre actividades 

e seguravam as crianças no colo de forma afectuosa. Em ambos os casos de insegurança 

encontraram-se níveis baixos de sensibilidade, no entanto, há traços que permitem distinguir os 

grupos organizados de insegurança. No que toca às mães de crianças inseguras evitantes 

estas eram mais tensas e irritáveis, tinham sentimentos negativos acerca do seu papel de mães e 

a prestação de cuidados era realizada de forma mecânica, isto é, não adaptada ao ritmo do bebé. 

Eram menos responsivas e eficazes na resposta ao choro do bebé e pareciam evitar, por vezes, o 

contacto físico com a criança. Estes resultados vão no sentido dos encontrados por Ainsworth de 

rejeição física, falta de interesse e pouco afecto positivo (Sroufe et al., 2005). Identificou-se 

também, uma maior frequência de crianças evitantes entre aquelas que eram alvo de maus-

tratos na forma de falta de responsividade emocional. As mães de criança ambivalentes-

resistentes apresentavam menor consciência das necessidades da criança e demonstravam 

falta de compreensão e conhecimentos acerca de como proceder à prestação de cuidados a 

bebés pequenos. Estes tinham um nível de funcionamento cognitivo abaixo dos bebés com outros 

padrões de vinculação. Tais dados apontam para uma menor capacidade materna em responder 

adequadamente às necessidades da criança, o coincide com os resultados encontrados no 

estudo original (Ainsworth et al., 1978) de menor responsividade e inconsistência nos cuidados 

                                                 
6 Esta problemática será desenvolvida no Capítulo II. Antecedentes da vinculação.  
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(Sroufe et al., 2005). Nos estudos longitudinais alemães (Grossmann, Grossmann, & Kinler, 

2005) foram identificados resultados concordantes com estes.  

 Isabella (1993) numa investigação desenhada especificamente para testar as origens 

interaccionais (durante o primeiro ano) dos padrões de vinculação (aos 12 meses), obtém 

resultados consonantes com as investigações anteriores: a importância da responsividade 

sensível para a segurança da vinculação. Este estudo faz uma análise das mudanças relativas 

aos comportamentos parentais comparando três momentos, aos 1, 3 e 9 meses. A vinculação 

ambivalente/resistente estava relacionada com um padrão de respostas parentais 

caracterizada por forte insensibilidade e rejeição durante os primeiros meses de vida, diminuindo 

ao longo do tempo, exprimindo um padrão de inconsistência, mas neste caso de forma 

longitudinal (ao longo do primeiro ano). No que toca ao padrão de vinculação evitante, este 

estava relacionado com um aumento, ao longo do tempo, de comportamentos negativos, 

fisicamente controladores e que interferem na actividade do bebé. Num estudo do mesmo autor 

(Isabella, Belsky, & von Eye, 1989) e na replicação do mesmo estudo (Isabella & Belsky, 1991) 

utilizando uma metodologia de avaliação mais microanalítica (de frequência de comportamentos 

maternos, do bebé e diádicos em intervalos de tempo de 15s) ao 1, 3 e 9 meses obteve 

resultados semelhantes. As mães de criança seguras aos 12 meses eram mais síncronas na 

sua interacção como o bebé, era mais provável que respondessem aos sinais de mal-estar (aos 1 

e 3 meses) e às suas vocalizações (aos 1, 3 e 9 meses). As mães de crianças com padrão 

inseguro eram igualmente assíncronas. No entanto, as que tinham filhos inseguros evitantes 

eram caracterizado por uma elevada frequência de comportamentos verbais sem ter em conta o 

que o bebé estava a fazer e raramente em resposta às vocalizações do próprio bebé, podendo 

ser caracterizado como um padrão comportamental sobrestimulante e intrusivo. Por seu turno, 

as mães de crianças inseguras ambivalentes diferenciavam-se pela baixa frequência de trocas 

comportamentais recíprocas (e.g., dirigiam-se ao seu bebé quando este estava em estado de 

repouso), não eram muito responsivas aos seus comportamentos (e.g., não resposta às 

vocalizações do bebé) o que poderá ser percebido como um padrão de subenvolvimento e 

indisponibilidade (excepção feita aos 9 meses no qual a mãe é altamente responsiva ao choro do 

bebé). 

 Vondra, Shaw e Kevenides (1995) desenharam uma investigação com o objectivo 

explícito de diferenciar estilos de prestação de cuidados subjacentes aos padrões organizados de 

vinculação inseguros, numa população de baixo NSE. Para tal, utilizaram diferentes medidas 
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comportamentais maternas que de forma compósita deram origem a três estilos de prestação de 

cuidados denominados de sensível, controlador e pouco responsivo. Como resultados obtiveram 

que as mães de bebés com vinculação segura mostravam maior sensibilidade e menos 

comportamentos controladores do que as mães de crianças com vinculação evitante ou 

ambivalente. Para além disso, as mães de crianças inseguras ambivalentes foram aquelas 

que, também, demonstraram menor responsividade aos sinais do seu bebé, enquanto que as de 

bebés inseguros evitantes obtiveram valores mais elevados aos comportamentos 

controladores.  

 

 Assim, de uma forma global podemos dizer que a insegurança da vinculação 

está de forma probabilística relacionada com um menor nível de sensibilidade materna (de Wolff 

& van IJzendoorn, 1997) confirmando os resultados obtido por Ainsworth et al. (1978) e que a 

sua expressão é diferente consoante o padrão organizado de insegurança em causa. Assim, para 

além dos resultados empíricos acima referidos é numerosa a quantidade de investigação que tem 

suportado as associações de seguida sistematizadas. É de ressalvar, no entanto, que estas 

influências não esgotam os factores envolvidos no desenvolvimento dos padrões de vinculação 

(cf., Belsky, 1999b; 2005). 

 

 A vinculação insegura evitante parece, então, estar relacionada com maior frequência 

de:  

 a) Comportamentos maternos de alguma forma intrusivos, controladores, por 

vezes sobre-estimulantes observáveis através de inúmeros índices comportamentais. Lyons-

Ruth, Connell, Zoll, e Stahl (1987) referem maior interferência materna nos objectivos e 

actividades da criança; Belsky, Rovine, & Taylor (1984) identificaram um nível superior de 

estimulação/envolvimento materno (medida compósita de vocalização, estimulação com afecto 

positivo e atenção focada); Smith e Pederson (1988) observaram que numa tarefa de resposta a 

um questionário pela mãe no laboratório, estas respondiam às vocalizavam das criança e 

olhavam para elas em função da sua própria vontade e não das pistas para interacção por parte 

da criança e que tinham comportamentos mais intrusivos.  

 b) Comportamentos maternos rejeitantes, no que toca ao contacto físico com a criança 

e na presença de uma tonalidade afectiva negativa, nomeadamente raiva coberta (George & 

Main, 1979). Lyons-Ruth et al. (1987) identificaram nestas mães maior índices de hostilidade 
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coberta; Tracy e Ainsworth (1981) referem que as mães de bebés inseguros evitantes podiam 

não apresentar menor frequência de comportamentos afectivos em relação ao seu bebé, mas 

diferiam na forma os expressar, sendo menos provável que ocorressem no contexto de contacto 

físico próximo. De facto, quando comparadas com outras mães, quando a criança procurava 

maior contacto físico utilizam menos comportamentos considerados mais carinhosos (fiscos) 

como pegar ao colo, abraçar (holding e cuddling) e, em substituição, beijavam a criança, 

podendo expressar emoções negativas em relação a essa proximidade, bem como afastar-se 

realmente desse contacto.  

 

 Por seu turno, o desenvolvimento de uma vinculação insegura ambivalente parece 

estar, em parte, relacionado com maior frequência de comportamentos maternos pouco 

responsivos, subenvolvimento nos cuidados, com carácter inconsistente. Assim, 

Crockenberg (1981) identifica nesta mães, menor responsividade através de uma maior demora 

de resposta à sinalização de mal-estar por parte da criança. Lyons-Ruth et al. (1987) referem 

menor envolvimento materno visível através de falta de comunicação verbal, desinvestimento da 

interacção e expressão afectiva constante. Belsky et al. (1984) obtêm como resultados que estas 

mães respondiam menos aos sinais de mal-estar da criança e às vocalizações da mesma. Por 

seu turno, Smith e Pederson (1988) – no laboratório - observaram que as mães de criança C 

aparentemente eram capazes de reconhecer o mal-estar do bebé (visível num olhar mais 

frequente e preocupado para a criança nestes momentos), mas iniciavam poucos esforços para o 

acalmar.  

 
 

2.5. Padrões de vinculação organizados e seu significado 
 
 No ponto anterior apresentaram-se dados empíricos que comprovam a associação entre 

comportamentos interactivos maternos durante o primeiro ano de vida do bebé e o padrão de 

vinculação. Neste momento, pretende-se avançar com algumas explicações teóricas sobre o que 

leva o bebé a organizar os comportamentos de vinculação num padrão inseguro evitante no 

contexto de cuidados de alguma forma rejeitantes/intrusivos ou inseguro ambivalente/resistente 

na relação com um cuidador que com ele interage de forma inconsistente/pouco responsiva. 
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2.5.1. Padrão inseguro-evitante (A) 
 

 As mães de bebés evitantes são caracterizadas por níveis superiores de rejeição do 

contacto físico com o bebé. Sabe-se, no entanto, que o contacto físico é um dos comportamentos 

mais eficazes para acalmar uma criança. Neste sentido, é de esperar que ao longo da sua 

história interaccional tenham existido inúmeros episódios de rejeição do contacto corporal 

próximo pela figura de vinculação, quando a criança estava com o seu sistema comportamental 

mais activado (Tracy & Ainsworth, 1981). Nesses momentos a criança vai experienciar, para 

além de dificuldades na regulação das emoções negativas que estiveram na origem da activação 

inicial do sistema de vinculação, sentimentos negativos em relação à figura de vinculação, como 

a raiva (Main, 1995), por não ver as suas necessidades satisfeitas.  

 Assim, parece compreensível que a criança passe por um conflito intenso de 

aproximação-afastamento (Tracy & Ainsworth, 1981) nos momentos de reunião na Situação 

Estranha. Embora se saiba que a criança está altamente activada fisiologicamente pela ausência 

da figura parental (Soares et al., 1996; Sroufe & Waters, 1977) ela inibe, a variados graus, a 

procura de proximidade, contacto e a interacção por ter tido experiências repetidas de rejeição 

materna durante o contacto físico com a figura de vinculação. Esta inibição, por vezes, é somente 

parcial verificando-se que se aproxima da mãe tocando-lhe ao de leve, entregando-lhe um 

brinquedo, dirigindo-se-lhe, mas não completando a aproximação, mudando de direcção. Através 

destes movimentos deixa transparecer de forma comportamental o conflito acima referido. Uma 

das estratégias que estas crianças utilizam para lidar com o medo, ao mesmo tempo que inibem 

o comportamento de vinculação é a focalização da atenção nos objectos (Main, 1995), 

percebendo-se assim, que esta aparente elevada exploração não indicia falta de activação 

emocional. 

 Assim, Main (1990) refere que o padrão de vinculação evitante se desenvolve como uma 

estratégia comportamental condicional em resposta à incapacidade do cuidador para aceitar e 

responder de forma sensível à estratégia primária do bebé de procura de proximidade e contacto 

quando o sistema de vinculação é activado. O evitamento da mãe em situações de grande alarme 

pode ser visto como uma estratégia para manter a auto-organização, não só pela inibição dos 

comportamentos de vinculação que poderiam resultar numa resposta negativa da mãe, como da 

expressão de raiva para com a figura de vinculação (Main, 1990). Assim, a minimização dos 
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comportamentos de vinculação pode levar a uma manutenção de uma relativa proximidade e 

manutenção de afectos positivos da figura de vinculação que assegurem uma resposta desta 

aquando da presença de uma ameaça maior (Weinfield et al., 1999).   

 

2.5.2. Padrão inseguro-ambivalente (C) 
 

 As crianças que desenvolvem uma vinculação insegura ambivalente/resistente são 

aquelas que têm maior probabilidade de terem figuras de vinculação que lhes prestam cuidados 

de forma inconsistente e que são pouco responsivas às suas sinalizações comunicativas. Desta 

forma, a criança está permanente a monitorizar a localização e comportamento da figura de 

vinculação e facilmente atinge um nível elevado de activação do sistema de vinculação (e.g., 

chorando ou procurando a proximidade mal a mãe se afaste). Este funcionamento poderá ser 

visto como uma forma do bebé aumentar a probabilidade da figura parental lhe estar fisicamente 

próxima, atenta ao seu comportamento e de lhe vir a responder em caso de necessidade 

(Cassidy & Berlin, 1994).  

 Tal como era esperado, na Situação Estranha, estas crianças apresentam muitos 

comportamentos de vinculação (e.g., choro) e necessidade de proximidade e contacto durante 

todo o procedimento, mesmo nos episódios em que a ameaça é baixa (e.g., quando está sozinha 

com a figura de vinculação) e por conseguinte, investem pouco na exploração dos materiais. A 

existência de comportamentos ambivalentes por parte do bebé, de procura e manutenção de 

contacto, bem como de resistência a este num contexto emocional de choro, sugerindo a 

presença da emoção raiva, são compreendidos à luz de uma história de interacções nas quais a 

figura de vinculação não foi responsiva de forma continuada (Cassidy & Berlin, 1994) e que gera 

numa perspectiva desenvolvimental, a incapacidade materna para acalmar a criança, mesmo 

que se esforce para isso.  

 Concluindo, a história de não responsividade ou responsividade errática faz com que os 

bebés não activem os seus comportamentos de vinculação quando apropriado e maximizem as 

suas expressões comportamentais da vinculação para tentar assegurar uma resposta consistente 

por parte da figura de vinculação. Assim, na presença de um perigo real, aumenta a 

probabilidade de resposta da figura de vinculação (Weinfield et al., 1999). 
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2.5.3. Conclusão acerca dos padrões adaptativos 
 

 Os padrões A/B/C correspondem a três formas de organizar o sistema comportamental 

da vinculação de forma adaptativa, pois promovem a proximidade à figura de vinculação (de 

formas diferentes) bem como optimizam a resposta da figura de vinculação ao perigo (Weinfield 

et al., 1999). São padrões adaptados ao contexto de cuidados e não exclusivo produto do 

temperamento ou genética restrita (cf., van IJzendoorn, 1995a; Vaughn & Bost, 1999). Sendo 

assim, espera-se que esta flexibilidade na adaptação ao contexto tenha alguma vantagem para a 

sobrevivência e reprodução do indivíduo e assim se explique a existência dos três padrões 

comprovada em países ocidentais, asiáticos e africanos (cf., van IJzendoorn & Sagi, 1999; van 

IJzendoorn & Kroonenberg, 1988) indiciador de que todos fazerem parte do reportório 

comportamental da espécie.  

Neste sentido, cada padrão de vinculação reflecte uma estratégia diferencial, 

ecologicamente contingente, desenhada para resolver problemas adaptativos de diferentes 

ambientes de parentalidade (Simpson, 1999; Belsky, 1999a). Torna-se, então compreensível que 

as percentagens a cada padrão oscilem consoante a origem da amostra.  No estudo original, 

Ainsworth identificou a seguinte distribuição: 70% de casos com padrão seguro, 20% com padrão 

inseguro-evitante e 10% com padrão inseguro-ambivalente. A prestação de cuidados mediada 

pela influência cultural de cada país faz com que noutras culturas as percentagens de cada 

padrão possam oscilar entre 50% - 75% de bebés classificados como seguros, 15% - 25% (um 

quinto a um terço) como inseguros-evitantes  e 10% ou menos, uma minoria, no grupo inseguro-

ambivalente/resistente (van IJzendoorn & Kroonenberg, 1988). Os resultados anteriores dizem 

respeito a amostras normativas. Quando se analisam amostras consideradas de risco, 

caracterizadas, por exemplo, por baixa qualidade de cuidados parentais, abuso, nível sócio-

económico baixo, a percentagem de insegurança aumenta (Weinfield et al., 1999; van 

IJzendoorn, Goldberg, Kroonenberg, & Frenkel, 1992). 

 Assim, na perspectiva da biologia evolutiva os três padrões são de igual qualidade, pois 

permitem a adaptação ao contexto (Belsky, 1999a). No entanto, se nos colocarmos na 

perspectiva da saúde mental dos indivíduos, profundamente influenciada pelos valores da 

sociedade ocidental, haverá uma tendência para valorizar positivamente o padrão seguro, tendo 

sempre bem presente que a evolução da espécie não tem este tipo de preocupações (Hinde & 
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Stevinson-Hinde, 1990). Os padrões organizados inseguros representam estratégias condicionais 

para lidar com as limitações ou restrições do comportamento parental (Main, 1990), não sendo 

optimais, pois a investigação revela que, e a título de exemplo, comprometem a exploração em 

certas circunstâncias (Weinfield et al., 1999), bem como o desenvolvimento emocional e social 

(Sroufe et al., 2005). 

 

 Desenvolvimentos mais recentes na teoria da vinculação conduziram à identificação de 

um outro grupo de crianças – Grupo D – denominado desorganizado/ desorientado (Main & 

Solomon, 1990) que durante a Situação Estranha apresentava comportamentos que não 

poderiam ser enquadrados nos padrões A/B/C descritos acima. São bebés que apresentam o 

colapso de estratégia organizada de vinculação e que se vem a perceber, mais tarde, ter na sua 

etiologia, nomeadamente, comportamentos parentais de abuso, trauma materno ou 

psicopatologia (eg., estados de dissociação) e estar relacionado com o desenvolvimento de 

psicopatologia, como resultado desenvolvimental altamente provável para a criança (van 

IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranenburg, 1999). Este grupo apresenta um sistema 

comportamental da vinculação não organizado e portanto, desadaptativo. 

 

2.6. Desorganização da vinculação - Grupo D 
 
 Nem todas as crianças avaliadas na Situação Estranha são passíveis de classificação 

segundo o sistema A/B/C desenvolvido por Ainsworth. Perante esta dificuldade metodológica 

alguns investigadores tentaram identificar novos padrões de organização comportamental da 

vinculação que poderiam não ter sido identificados na amostra original de 23 crianças de nível 

sócio-económico médio (Ainsworth et al., 1978), mas Main e Solomon em 1986 chegam à 

conclusão da inviabilidade deste projecto. As crianças que faziam parte deste grupo, não 

classificável, apresentavam comportamentos muito heterogéneos, não sendo possível a 

identificação de padrões de organização comportamental.   

 O que parece haver de comum entre estes bebés é exactamente o oposto, ou seja, a 

ausência, por vezes momentânea, de uma estratégia coerente, relacionada com a vinculação, 

para lidar com a situação de stress moderado, a que estão expostos na Situação Estranha.  

Nesses momentos, observa-se um conjunto de comportamentos não organizados para lidar 

com as circunstâncias e/ou falta de orientação para com o ambiente (Main & Solomon, 
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1990) traduzidos pela presença de: (1) comportamentos ou sequências de comportamentos 

inexplicáveis, bizarros ou em conflito aos quais falta um objectivo observável, intenção ou 

explicação e/ou (2) violação da organização temporal dos comportamentos esperados para as 

crianças classificáveis segundo o sistema A/B/C (Main & Solomon, 1990). Assim, é a 

inexistência de uma organização coerente do sistema comportamental de vinculação, para aquela 

figura de vinculação específica, o traço comum entre estas crianças e que permite inseri-las, 

apesar da sua aparente diversidade, num mesmo grupo denominado de grupo 

desorganizado/ desorientado - Grupo D (Main & Solomon, 1990). 

 As crianças seguras, para lidar com a activação emocional desencadeada pela Situação 

Estranha, buscam a proximidade e o contacto com a figura de vinculação e as inseguras utilizam 

estratégias de evitamento ou resistência para a obtenção da proximidade desejada de forma 

consistente (e.g., em ambos os episódios de reunião). Pelo contrário, as crianças D 

demonstram: (1) a utilização de uma das estratégias anteriores de forma aleatória (e.g., de 

evitamento no episódio cinco e de resistência no episódio oito) ou (2) a presença de 

comportamentos ou sequências de comportamentos inexplicáveis, bizarros ou em conflito (e.g., 

posturas corporais anómalas) ou (3) a existência de índices comportamentais ou emocionais da  

presença da emoção medo dirigida à figura de vinculação (e.g., fuga da figura de vinculação no 

momento de reunião) (Main & Solomon, 1990). 

 

2.6.1.Variáveis antecedentes da desorganização da vinculação e 
teorias explicativas 

 

 Em amostras de famílias ditas normativas, de nível sócio-económico médio, a 

percentagem de criança a desenvolver comportamentos indicativos de desorganização da 

vinculação é de 15%, mas em amostras clínicas, especialmente naquelas em que existem maus-

tratos, esta percentagem cresce para o dobro ou o triplo (van IJzendoorn et al., 1999).  

 Partindo desta evidência empírica, de que há uma forte ligação entre desorganização da 

vinculação e maus-tratos parentais, Main e Hess (1990; Hesse & Main, 2000) elaboram uma 

primeira hipótese, não exclusiva como veremos mais à frente, de que os pais das crianças D são, 

não só fonte de segurança para estas (porque são as suas figuras de vinculação), mas poderão 

também ser, fonte de medo (porque as maltratam, ou apresentam comportamentos de medo ou 

dissociação). Desta forma, quando o sistema comportamental da vinculação está activado, as 



Capítulo I. Teoria da Vinculação 

 52 

crianças são colocadas num paradoxo irresolúvel de aproximação-fuga: quanto mais medo 

têm, mais activado está o sistema comportamental da vinculação, o que impele a criança para se 

aproximar da figura de vinculação, mas ao mesmo tempo, esta emoção negativa, activa o 

sistema de medo que impele a criança a afastar-se da figura de vinculação. Gera-se uma situação 

profundamente dolorosa para o bebé que designam de medo sem resolução (fright without 

solution, Hesse & Main, 2006). São atingidos níveis de activação emocional muito elevados que 

não podem ser resolvidos, pois é “negada” à criança o recurso parental para a regulação das 

emoções, visto ser ele, também, fonte de alarme. Por este motivo, dá-se o colapso da estratégia 

global de vinculação, conduzindo a momentos de desorganização comportamental visíveis na 

Situação Estranha, através da presença de comportamentos em conflito (Main & Weston, 1981), 

indicativos de experiência de stress elevado e ansiedade. 

 Assim, lançando mão da grelha teórica etológica, os comportamentos D observados na 

Situação Estranha inexplicáveis, bizarros ou em conflito aos quais falta um objectivo observável, 

intenção ou explicação, podem ser compreendidos pela presença da activação simultânea destes 

dois sistemas comportamentais contraditórios, o da vinculação e o do medo, a um elevado nível. 

Esta simultaneidade faz com que ambos se anulem, a variados graus, produzindo 

comportamentos em conflito (Main & Weston, 1981) tais como comportamentos de 

deslocamento (e.g., mexer no cabelo), imobilização (e.g., freezing), alternância de 

comportamentos (e.g., dirigir-se para a mãe no momento de reunião com braços levantados a 

pedir colo e antes de atingir o contacto virar-se para a parede imobilizando-se sem expressão 

emocional facial e sem interagir com pessoas ou objectos), entre outros, que têm a dita 

aparência de serem inexplicáveis, desajustados do contexto ou desordenados, tal como os 

comportamentos D. 

 

 Main e Hesse (1990) referem que algumas crianças que desenvolvem desorganização da 

vinculação deveriam, então, estar sujeitas a experiências e comportamentos parentais agressivos 

que lhes causaria medo, mas que este não deveria ser o único mecanismo explicativo, pois em 

amostras de baixo risco, nas quais se presume a existência de uma elevada percentagem de pais 

não abusivos, são identificadas algumas crianças D. Surge assim, uma linha de análise de 

comportamentos parentais que denominam de assustadores/ assustados (frightening/ 

frightened; Main & Hesse, 1990) e em sistematizações mais recentes, de ameaçadores, 
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assustados e dissociativos (threatning, frightened e dissociative; Hesse & Main, 2006) que 

passamos a descrever. 

 Com a utilização da Adult Attachment Interview7 (AAI) foi possível identificar, em amostras 

normativas uma ligação entre o estatuto não resolvido-desorganizado - U  (face a experiências 

traumáticas relacionadas com perdas ou experiências de abuso da figura de vinculação) e a 

desorganização da vinculação (no bebé) (cf., van IJzendoorn, 1995b). Pensa-se que o trauma da 

figura de vinculação terá repercussões na interacção com a criança e que estas intromissões 

(Hesse & Main, 2006) podem dar origem a comportamentos que causam medo à criança, 

mesmo que estes não sejam agressivos. Parece ter sido identificado, um efeito de segunda 

geração da perda ou trauma sofrido pela figura parental (Hesse & Main, 2006). Estes autores 

sugerem, então, outras vias para o desenvolvimento da desorganização da vinculação na criança 

- (1) o efeito do medo parental advindo das experiências traumáticas e (2) a presença de 

episódios dissociativos na figura de vinculação – que descrevemos de seguida.  

  A interacção com a criança pode activar na figura parental, sentimentos de medo e 

perda relativos à sua experiência traumática, que nada têm a ver com a experiência presente, 

mas que vão causar medo intenso na criança. Esta vai identificar a sinalização de alarme 

parental (e.g., presente na expressão facial materna), mas não consegue identificar a origem 

deste perigo, nem recorrer à figura de vinculação para protecção pois ela está indisponível, 

deixando a criança numa situação de medo sem resolução (Hesse & Main, 2006). Estas fontes 

de medo incompreensível podem situar-se no ambiente, ou a própria criança pode ser o estímulo 

activador deste processo. Neste último caso, para além de indisponibilidade parental descrita 

acima, a figura parental vai deliberadamente querer afastar-se da criança, recusando os avanços 

desta para aumentar a proximidade e contacto (Hesse & Main, 2006).  

 Da mesma forma, a presença de momentos dissociativos por parte da figura de 

vinculação podem causar medo à criança, não só pela tonalidade assustadora que alguns podem 

atingir (e.g., entoações estranhas da voz), mas também pelo carácter incompreensível, não 

contingente e assincónico, que imprimem à interacção com a criança (Hesse & Main, 2006).  

                                                 
7 A entrevista de vinculação do adulto foi desenvolvida por George, Kaplan e Main (1985) e pretende avaliar a segurança/insegurança dos modelos 
internos dinâmicos da vinculação no adulto, de uma forma global e não a respeito de uma relação específica. Assim, ao contrário do padrão de 
vinculação na infância, definido de forma comportamental e obtido através da Situação Estranha (Ainsworth et al., 1978) indexado a uma figura de 
vinculação particular, esta metodologia faz apelo à análise do discurso e portanto situa-se ao nível da representação. Da análise desta entrevista 
pode-se obter uma das seguintes classificações (Main & Goldwyn, 1985 - 1998): organização segura-autónoma da vinculação (categoria F), 
organização desligada-rejeitante da vinculação (categoria Ds), organização preocupada-emaranhada (categoria E), estatuto não-
resolvido/desorganizado (U) e estatuto não classificável segundo este sistema (CC - cannot  classify). 
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  Com vista a testar as ligações entre o estatuto não resolvido-desorganizado – U, 

comportamentos parentais e desorganização da vinculação, Main e Hesse (1992-2005) 

desenvolveram um sistema de codificação de comportamentos potencialmente 

assustadores/anormais (frightning coding system) com seis categorias. Três destas dizem 

respeito ao que designam de comportamentos primários, pois são alarmantes por si mesmo: 

expressões parentais de medo, comportamentos ameaçadores e estados dissociativos. As três 

categorias comportamentais restantes são consideradas secundárias – comportamentos tímidos/ 

submissos (timid/ diferential), sexualizados (sexualized) e desorganizados (disorganized) – e 

diferenciam-se das anteriores por não serem comportamentos alarmantes, mas estarem 

associados ao estatuto não resolvido-desorganizado – U (cf., Hesse & Main, 2006), que por sua 

vez, está associado à desorganização da vinculação. 

 

 Outra linha de análise, complementar à anterior, é a de Lyons-Ruth, Brofman e Parsons 

(1999; Lyons-Ruth & Spielman, 2004). Estes autores alargam o espectro de comportamentos 

que podem estar associados ao desenvolvimento da desorganização da vinculação e que não se 

esgotam nos comportamentos que causam medo às crianças. Referem a importância de outras 

valências das interacções parentais potencialmente desorganizadores para a criança, como a 

incapacidade parental para regular o afecto negativo, nomeadamente de medo (da criança).  

 Isto poderá acontecer porque, à imagem do que é preconizado no modelo de Main, pode 

dar-se a intrusão das experiências de medo não resolvidas pela figura parental aquando do 

contacto com a criança (Lyons-Ruth, Bronfman, & Atwood, 1999). Nos momentos de maior 

activação do sistema de vinculação, a figura parental irá centrar-se na regulação das suas 

próprias emoções e experiências de medo, conduzindo a uma menor responsividade às 

necessidades de regulação emocional do bebé.  

 Este funcionamento, centrado na necessidade de auto-regulação parental proporciona: 

(1) o aumento de erros de comunicação afectiva (affective communication errors; Lyons-

Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999) na comunicação com a criança. Estes incluem (Lyons-Ruth & 

Spielman, 2004): comunicações afectivas simultâneas e conflituosas (e.g., convidar a criança a 

aproximar-se, mas distanciar-se fisicamente dela) e incapacidade em responder a sinais afectivos 

claros da criança (e.g., a figura parental sorri e não oferece apoio afectivo, quando a criança está 

visivelmente emocionalmente desregulada); (2) a constrição da comunicação afectiva com a 
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criança; (3) a crescente incapacidade da mãe em reconhecer eventos (nos quais a próprio 

comportamento materno se inclui) que causam medo à criança.  

 Todos estes factores podem levar ao desenvolvimento de um quadro global de 

incoerência comportamental e incapacidade de acalmar a criança, sobretudo quando o sistema 

de vinculação está mais activado (Lyons-Ruth, Bronfman, & Atwood, 1999). Portanto, mais do 

que a existência de comportamentos assustadores que de forma isolada vão condicionar o 

desenvolvimento da relação de vinculação, estes autores apelam a dificuldades globais das 

figuras parentais em envolver-se com a criança, em lhe fornecer estrutura, com particular 

enfoque para uma incapacidade na regulação emocional da criança em momentos de medo, 

portanto quando a vinculação está mais activada (Lyons-Ruth & Spielman, 2004). Consideram 

que as figuras parentais que correspondem à descrição acima são detentoras de uma 

organização psicológica hostil-desamparada (Lyons-Ruth, Bronfman, & Atwood, 1999). 

 Para a prossecução da análise desta argumentação teórica foi desenvolvido um 

instrumento de codificação de interacções denominado AMBIANCE (Bronfman, Parsons, & Lyons-

Ruth, 1993) que inclui as dimensões do sistema de Main, mas acrescenta outras, 

nomeadamente comportamentos que pretende fornecer uma descrição mais alargada daquilo 

que pode ser de uma forma geral descrito como dificuldades graves na comunicação afectiva 

entre a figura parental (e.g., confusão de papéis por parte da figura parental, erros de 

comunicação afectiva). 

 Na contexto da formulação teórica mais abrangente de Lyons-Ruth (cf., Lyons-Ruth, 

Bronfman, & Atwood, 1999), que realça o papel de aspectos gerais da interacção que podem 

estar relacionados com o desenvolvimento da desorganização que não se resumem a 

comportamentos de medo, explora-se também a possibilidade de na ausência de trauma ser 

possível encontrar a organização psicológica hostil-desamparada (Lyons-Ruth & Spielman, 2004), 

com possíveis relações com o estatuto não classificável - CC8 (cf., Hesse & Main, 2006). Esta 

organização dos modelos internos dinâmicos no estado adulto parecem ser um resultado 

desenvolvimental possível para a desorganização da vinculação na infância, ou seja, a 

desorganização da vinculação na infância é um preditor de estatuto não resolvido/não 

classificável no adulto (Hesse & Main, 2006). Desta forma, pode ser compreensível que figuras 

de vinculação com estes modelos internos dinâmicos tenham estratégias de cuidados 

                                                 
8 Uma das classificações possíveis para a entrevista de vinculação do adulto (George, Kaplan & Main, 1985) é o estatuto não classificável segundo 
o sistema de Main e Goldwyn (1985 - 1998) (CC - cannot  classify). Este identifica-se pela ausência de uma organização predominante do modelo 
interno do modelo interno dinâmico: ou no decorrer da entrevista há uma mudança na sua organização mental (e.g., de uma organização 
desligada para emaranhada) ou apresenta organizações diferentes no discurso para o pai e para a mãe. 
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contraditórias (Lyons-Ruth & Spielman, 2004), uma incapacidade parental em regular a emoções 

negativas da criança conduzindo, desta forma ao desenvolvimento de desorganização da 

vinculação do bebé, mesmo na ausência de trauma.  

 

 Depois de expostas a linhas teóricas de maior relevância nesta área, passamos à 

apresentação de investigações desenhadas para as testar empiricamente. Assim, Lyons-Ruth e 

Spielman (2004) referem ter obtido resultados que apoiam a asserção de que a disrupção global 

da comunicação mãe-criança pode ser tão importante para o desenvolvimento da desorganização 

da vinculação como os comportamentos maternos definido por Main que causam medo na 

criança. No entanto, investigações recentes desenhadas para a avaliar as componentes 

comportamentais maternas associadas à desorganização da vinculação, utilizando o sistema 

AMBIANCE (Madigan, Moran, & Pederson, 2006), afirmam que a escala desorientação (que 

contém itens da escala de Main) é a escala que mais contribui para a distinção da 

desorganização do outros grupos organizados, embora, a escala de intrusividade negativa (que, 

também, contém itens da escala de Main) e confusão de limites, também, o façam a um menor 

grau. Quando o sistema utilizado é o de Main; Abrams, Rifkin e Hesse (2006) verificam que a 

subescala de comportamentos assustadores/dissociativos é o preditor central da desorganização 

infantil, bem como a única subescala que está associada ao estatuto não resolvido na AAI. É 

ainda de notar uma associação entre a escala comportamental ameaça e a desorganização da 

vinculação, embora a um menor grau.  

 Como conclusão, podemos afirmar que parece existir investigação que suporta 

argumentos a favor de ambas as teorias etiológicas apresentadas (Hesse & Main, 2006), 

evidência reforçada pela recente meta-análise (Madigan, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, 

Moran, Pederson, & Benoit, 2006) que demonstra que a força da associação da desorganização 

da vinculação com os comportamentos parentais não se altera em função do sistema de 

codificação utilizado.  

 No entanto, chamam a atenção para que são sempre valores de associação fracos a 

moderados (Madigan, Bakermans-Kranenburg et al., 2006), do qual se conclui que 

comportamentos parentais anómalos tais como os descritos acima explicam somente uma 

pequena porção da associação entre estatuto não resolvido (U) parental e a desorganização 

vinculação da criança, deixando em aberto a descoberta de outros mecanismos implicados.  
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2.7. (Des)organização da vinculação na primeira infância e 
resultados desenvolvimentais 

 
 A teoria da vinculação foi desenvolvida no sentido de fornecer uma grelha explicativa para 

o impacto positivo e negativo da qualidade dos cuidados no desenvolvimento da pessoa. Hoje é 

possível identificar inúmeras evidências empíricas, inclusive resultantes de estudos longitudinais, 

que demonstram a influência da segurança/insegurança/desorganização da vinculação nas 

trajectórias individuais (cf., Grossmann, Grossmann & Waters, 2005; Sroufe et al., 2005), 

validando desta forma a teoria e a sua relevância para a compreensão do funcionamento humano 

durante todo o ciclo vital.  

 No entanto, este mecanismo de influência não é linear. Os padrões de vinculação não se 

relacionam de forma inexorável com certos resultados desenvolvimentais, são antes vistos como 

um conjunto de condições iniciais que colocam as crianças em trajectórias desenvolvimentais 

que só de forma probabilística se vão relacionar com resultados específicos (Bowlby, 1973; 

Sroufe, 2005). Esta perspectiva, não retira importância ao impacto da relação de vinculação para 

o desenvolvimento. Não podemos esquecer que é, durante o primeiro ano de vida da criança, 

que pela primeira vez se dá a formação deste laço afectivo, o que o coloca numa posição 

preferencial para alterar, desde muito cedo, a trajectória na qual a criança está inserida. 

 O desenvolvimento, de uma forma geral, é conceptualizado como um conjunto de 

trajectórias possíveis (Soares, 2000; Sroufe & Rutter, 1984). A permanência ou alteração da 

trajectória na qual um indivíduo se insere varia ao longo do ciclo vital em função da interacção 

entre variáveis do presente e as constrições impostas pelas trajectórias percorridas no passado 

(Belsky & Fearon, 2002).  

 

 

2.7.1. Modelos internos dinâmicos: (Des)Continuidade na 
trajectória desenvolvimental 

 

 Bowlby (1969/1982) lança mão do conceito de representação para articular a relação 

entre experiências vividas no passado e impacto destas na vida presente e futura do sujeito. 

Assim, refere-se especificamente ao conceito de modelos internos dinâmicos, que não são 

mais do que modelos do ambiente e do self nesse ambiente, portanto conceito que se aplica 

tanto ao mundo físico como interpessoal. Estes vão permitir ao sujeito compreender o mundo, 
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imprimindo-lhe uma organização interna que passa pela selecção e interpretação da informação 

e pela execução de planos de acção em consonância com estes (Bowlby, 1969/1982; 

Bretherton, 2005). Este mecanismo geral de apreensão da realidade vai, também, operar no 

contexto das experiências de vinculação. 

 Os modelos internos dinâmicos a respeito da relação de vinculação9 formam-se, 

nomeadamente, a partir das experiências repetidas de cuidados prestados pela figura de 

vinculação à criança (Ainsworth et al., 1978; Weinfield et al., 1999). Inicialmente a criança 

desenvolve somente um conjunto de expectativas acerca dos comportamentos esperados da 

figura que lhe presta cuidados, mas à medida que as suas competências cognitivas evoluem, 

estas expectativas vão transformar-se em representação mais alargadas que comportam não só a 

acessibilidade do cuidador e responsividade deste, mas também, a imagem do self como 

merecendo ou não esses cuidados (Bowlby, 1969/1982). Um modelo que resulta de cuidados 

sensíveis e responsivos caracteriza-se por uma convicção em que se pode confiar no cuidador, 

pois este lhe vai responder e fornecer ajuda em momentos de necessidade e de que o self 

merece este tratamento positivo, resultando, portanto, numa visão pessoal valorizada. Pelo 

contrário, um que tenha origem em interacções com um cuidador insensível vai resultar num 

modelo de um cuidador não disponível, no qual não se pode confiar para obter ajuda e como 

consequência, uma visão negativa acerca do próprio self, de não merecedor de tratamento 

positivo (Bowlby, 1969/1982). 

Estes modelos internos dinâmicos vão, por sua vez, ter um papel fundamental na 

compreensão do mundo pela criança, no planeamento da acção no contexto de relações com os 

outros e na auto-imagem (Thompson, 1999). De forma essencialmente inconsciente, vão ser 

filtros interpretativos através dos quais as relações, outras experiências sociais e auto-

compreensão vão ser interpretados e portanto, construídos. Ao mesmo tempo, vão também, 

orientar comportamentos que vão ajudar a confirmar e assim a perpetuar esses modelos da 

realidade. Vão condicionar a acção da pessoa no sentido de elicitar respostas complementares às 

do seu modelo interno e que vão ser consistentes com as suas expectativas, reforçando-as 

(Thompson, 1999).  

Assim, um modelo interno dinâmico seguro é caracterizados por uma expectativa 

positiva em relação à competência pessoal em lidar com os problemas e desafios da vida (self 

seguro e autónomo) e a uma visão de mundo razoavelmente benigno. As pessoas detentoras 
                                                 
9 A partir deste ponto será sempre sobre esta dimensão específicas da representação a que se reportará a referência a “modelo interno 
dinâmico”.  
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deste modelo procuram relações nas quais esperam obter satisfação pessoal, têm tendência a 

pedir apoio de uma forma aberta e positiva em momentos nos quais não têm recursos para lhes 

fazer frente de forma autónoma e são capazes de retribuir esse apoio (Bretherton, 2005; 

Thompson, 1999).  

As pessoas que desenvolveram um modelo interno dinâmico inseguro pensam o 

mundo como um lugar pouco previsível e confiável, no qual para se sobreviver ou se afastam das 

contrariedades ou lutam contra elas. Têm expectativas negativas relativamente às relações com 

outras pessoas, nomeadamente de desconfiança, incerteza e por vezes hostilidade, expectativas 

essas que os fazem antecipar fraca responsividade às suas necessidades, criando uma exigência 

desmesurada de resposta do outro ou, pelo contrário, rejeição do apoio que lhes é fornecido 

(Bretherton, 2005; Thompson, 1999). 

 

 Podemos, então, identificar diferentes esferas de influência dos modelos internos 

dinâmicos no desenvolvimento humano. Não se pretende afirmar que a vinculação vai ter um 

impacto em todas as dimensões de funcionamento psicológico. A sua interferência na adaptação 

da criança é sentida de forma particular no desenvolvimento de aspectos da “personalidade” 

previstos pela grelha teórica de Bowlby e Ainsworth.  

 De uma forma geral falam na capacidade de criar laços afectivos10 (Bowlby, 1979; 

Ainsworth, 1989; Ainsworth & Marvin, 1995), especificamente nas relações íntimas e próximas 

(e.g., irmãos, amigos próximos, parceiros e filhos). No entanto, a qualidade da vinculação, parece 

também, influenciar de uma forma geral as relações sociais, mesmo quando estas não se 

constituem como laços afectivos (Sroufe et al., 2005). Assim, vários estudos longitudinais 

permitem comprovar ligações entre vinculação segura e interacções de melhor qualidade com 

irmãos (Berlin & Cassidy, 1999), pais (Sagi-Schwartz & Aviezer, 2005) amigos (Berlin & Cassidy; 

Sroufe et al., 2005), pares românticos (Sagi-Schwartz & Aviezer; Sroufe et al.) e pares em geral 

(Berlin & Cassidy; Sroufe et al.). Grossmann, Grossmann e Kindler (2005) verificam, igualmente, 

uma relação positiva entre cuidados parentais de melhor qualidade com a mãe e pai e, na fase 

adulta, a capacidade para a utilização de estratégias de orientação para a partilha (partenrship 

orientation), ou seja, de reflectir sobre as relações íntimas na perspectiva de ambos os parceiros. 

Esta estratégia é caracterizada por uma valorização das relações íntimas e capacidade para 

                                                 
10 O conceito de laço afectivo não se refere a qualquer tipo de relação entre duas pessoas. Segundo Ainsworth (1989) é um tipo especial de 
relação relativamente duradoira, no qual o outro elemento da relação é importante na sua individualidade e por isso, não pode ser substituído por 
outro. A relação de vinculação é um tipo específico de laço afectivo. 
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comunicar emoções e motivações quando em situações de crise, para pedir ajuda, para 

regulação emocional apropriada em contexto de desafios sociais e para elaboração de um 

discurso claro acerca de assuntos relacionados com a vinculação.  

 Quando são comparamos os dois grupos de insegurança organizada verifica-se que as 

crianças ansiosas ambivalentes (Sroufe et al., 2005) procuravam a interacção com os pares, mas 

eram pouco competentes neste contexto. Eram descritas como tendo poucas competências na 

iniciação e manutenção das relações, por exemplo, devido à sua imaturidade e rapidez em 

frustrar-se. Em face de conflitualidade social eram menos persistentes na tentativa de resolução 

dos conflitos e de forma mais frequentes saíam da situação. As crianças de vinculação insegura 

evitante têm maiores dificuldades nas relações íntimas que impliquem contacto físico próximo e 

emocional, sendo descritas como mais isoladas das outras crianças (e.g., não iniciavam muito 

contacto com outras crianças), associais e emocionalmente separadas das outras (Sroufe et al.). 

 Outra esfera de influência da vinculação no desenvolvimento da criança relaciona-se com 

o facto do contexto da ligação afectiva com a figura de vinculação ser caracterizado por 

interacções repetidas e continuadas que na linguagem de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & 

Evans, 2000) seriam descritas como processos proximais. Estes vão ser os motores do 

desenvolvimento a variados níveis, com grande relevância para a regulação das emoções e 

construção da imagem de si próprio e do mundo. Os estudos longitudinais vêm, 

novamente, suportar empiricamente esta previsão teórica, evidenciada numa relação positiva 

entre segurança na vinculação e capacidade para regulação emocional não só em momentos de 

conflito emocional interpessoal e intrapessoal (Sroufe et al., 2005; Steele & Steele, 2005)11, mas 

também, face a desafios exploratórios (Sroufe et al.), bem como com o desenvolvimento de 

imagem positiva de si e maior auto-confiança e autonomia, nomeadamente para explorar o 

contexto em que estão inseridos (Sroufe et al.; Sagi-Schwartz & Aviezer, 2005).  

 Relativamente às diferenças entre as crianças inseguras ambivalentes e as evitantes, 

segundo os resultados encontrados por Sroufe et al. (2005), as primeiras tinham uma 

probabilidade acrescida de demonstrarem problemas no que toca à exploração do ambiente, 

nomeadamente de lidar com desafios cognitivos. Eram crianças com maiores dificuldades em 

lidar com a novidade, com estimulação elevada, em obter mestria sobre objectos, mais 

hesitantes e menos exploradores de objectos novos e complexos, menos flexíveis e eficazes na 

resolução de várias tarefas problema. Eram crianças muito dependentes dos adultos, vistas pelos 

                                                 
11 As interligações entre a regulação emocional e a vinculação serão discutidas com maior pormenor no capítulo II. 
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professores como desesperados, passivos e facilmente frustrados, os quais por sua vez, davam 

mais respostas a estes comportamentos das crianças sendo, igualmente, mais tolerantes quando 

elas violavam as regras de funcionamento da sala (Sroufe et al.). Por seu turno, as evitantes 

demonstravam a dependência dos adultos através da procura de contacto com estes, não nos 

momentos em que estavam com algum problema, mas fora destes momentos, nos quais se 

aproximavam discretamente destes. Os professores tinham expectativas mais negativas em 

relação a estas crianças (e.g., de que eram pouco obedientes), controlavam mais o seu 

comportamento e expressavam afectos negativos como raiva na interacção com estas (Sroufe et 

al.).  

 Outra valência de influência da qualidade da relação de vinculação tem a ver com o 

desenvolvimento de psicopatologia. Recuando às origens do interesse de Bowlby pela 

temática dos cuidados, é de lembrar que inicia as sua investigação com a constatação de que 

muitas das criança criadas em orfanatos acabavam por enveredar por caminhos da delinquência 

e furto, estabelecendo uma ligação entre a qualidade dos cuidados e o desenvolvimento da 

personalidade, nomeadamente da saúde mental ou psicopatologia (Bowlby, 2004). A investigação 

vem avalizar esta hipótese teórica. Os padrões de insegurança organizada são vistos como 

factores de risco, logo riscos potenciais, para perturbação mais tardia. Não são, portanto, 

sinónimo de psicopatologia. O caso é diferente quando abordada a desorganização da vinculação. 

Poderemos falar desta como um forte preditor por si só, para o desenvolvimento de uma 

perturbação (van IJzendoorn, Shuengel, Bakerman-Kranenburg, 1999; Green & Goldwyn, 2002).  

 As crianças com uma vinculação segura tendem a apresentar menos problemas de 

comportamento e diagnósticos na adolescência do que os grupos inseguros, mesmo quando 

expostas a situações de stress elevado e o seu grau de recuperação é igualmente superior 

(Sroufe et al., 2005). Em relação aos padrões de vinculação inseguros evitantes e ambivalentes, 

ambos se relacionam moderadamente com a depressão (Sroufe et al.). No entanto, distinguem-

se a outros níveis.  

 A vinculação evitante parece estar mais relacionada com problemas de externalização 

(Sroufe et al., 2005; Belsky & Fearon, 2002), o mesmo acontecendo com a desorganização da 

vinculação (cf., Moss et al., 2006). Belsky e Fearon (2002) verificaram que crianças evitantes 

estavam mais vulneráveis ao risco contextual (compósito de medidas psicossociais como a 

depressão materna ou o apoio social, medidas económicas como o rendimento e demográficas 

como a monoparentalidade). Ou seja, tinham mais problemas de comportamento quando 
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expostas a risco contextual médio, equiparável ao nível apresentado pelas categorias segura e 

insegura ambivalente, apenas quando expostas a risco contextual elevado, bem como se assistia 

da mesma forma a uma marcada diminuição da sua competência em contextos sociais.  

 A vinculação resistente parece apresentar alguma associação com o desenvolvimento de 

perturbações de internalização (Sroufe et al., 2005; Oppenheim, Sagi, & Lamb, 1988) embora 

estas associações sejam mais fracas e menos replicáveis do que as anteriormente relatadas para 

a vinculação evitante (cf., Moss et al., 2006). 

 A desorganização da vinculação é um factor de risco elevado para o desenvolvimento de 

psicopatologia em geral, nomeadamente no que toca a problemas de externalização (Carlson, 

1998; Lyons-Ruth, 1996), comportamentos dissociativos (Hesse & van IJzendoorn, 1998; 

Carlson, 1998), personalidade borderline, quando em conjugação com a vinculação evitante 

(Sroufe et al., 2005), comportamento controlador e inversão de papeis no pré-escolar e escolar 

(Hesse & Main, 2006), comportamentos de auto-mutilação no jovem adulto e mães com maiores 

dificuldades na relação com o parceiro e apresentando mais hostilidade para com este (Sroufe et 

al.).  

 Os modelos internos dinâmicos ao resultarem de experiências vividas, vão estar sujeitos 

a mudança. São estruturas que vão sofrer alterações devido ao desenvolvimento em geral (e.g., 

cognitivo), às modificações das condições de vida e à influência de novas relações de vinculação 

de qualidades diferentes (Sroufe, 1988; Thompson, 1999).  

 O sentido da variabilidade das trajectórias comportamentais assumida a partir de 

condições iniciais semelhantes, nomeadamente, do mesmo padrão de vinculação, pode ser 

compreendida pela análise de correlatos externos à vinculação, isto é, de outras variáveis 

intervenientes, que tornam estas mudanças significativas e se mostram “previsíveis” e não fruto 

do acaso (Thompson, 2000). Estão identificadas inúmeras destas condições que em conjugação 

com a qualidade da relação de vinculação aumentam o seu poder preditivo. Parece que estas 

contingências vão influenciar a própria segurança da vinculação, pois fazem com que haja uma 

renegociação dos padrões de interacção familiares, resultando num impacto indirecto na 

qualidade dos cuidados parentais ou num impacto directo nas exigências feitas à própria criança 

ou nos recursos que lhe estão disponíveis (Thompson, 2000). 

 De seguida apresentam-se alguns dos factores identificados na literatura que cimentam 

ou não a manutenção da trajectória precocemente traçada pela qualidade da relação de 

vinculação.  
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 Um das variáveis mais citadas é a história de cuidados ao longo do desenvolvimento 

(e.g., sensibilidade medida depois da Situação Estranha). Dados de investigação referem que as 

experiências mais recentes de cuidados são preditores mais eficazes da adaptação do que o 

padrão de vinculação medido anteriormente (Thompson, 2000; Erikson, Egeland, & Sroufe, 

1985). Designadamente no que toca a variáveis sócio-emocionais e linguagem, crianças com 

uma vinculação insegura, mas seguida de cuidados sensíveis obtiveram resultados superiores às 

crianças seguras, mas seguidas de cuidados insensíveis (Belsky & Fearon, 2002). Daí que, 

embora se coloque especial enfoque nas idades mais precoces (3 a 5 anos de vida), os modelos 

internos dinâmicos não são imutáveis.  

Outra influência importante diz respeito às influências contextuais. Verifica-se que a 

influência da segurança/insegurança da vinculação nos resultados desenvolvimentais pode variar 

em função de risco contextual a que a figura de vinculação e a criança está exposta (e.g., baixo 

nível sócio-económico, condições de habitabilidade, apoio social, monoparentalidade). Belsky e 

Fearon (2002) concluíram que o efeito positivo da segurança da vinculação se altera em função 

do risco contextual. Em ambientes de elevado risco, a segurança da vinculação não “impede” o 

desenvolvimento de psicopatologia, enquanto que em níveis inferiores de risco, a vinculação 

segura funciona como factor protector, já que estas crianças apresentam menor probabilidade de 

evidenciar problemas de adaptação do que as crianças com uma vinculação insegura. Sroufe et 

al. (2005) referem que a mudança de qualidade do padrão de vinculação dos 12 para os 18 

meses era explicada se recorressem à análise conjunta de outras variáveis envolvidas. Neste 

estudo longitudinal, a mudança de padrão inseguro para seguro era acompanhada de uma 

diminuição nos stressores ambientais que recaiam sobre a família. De forma inversa, a mudança 

de um padrão seguro para um padrão inseguro estava associado a alterações no ambiente de 

cuidados e à ocorrência de acontecimentos geradores de stress (cf., também Thompson, 1999).   

 Muitas outras variáveis podem ainda ser referidas para a compreensão do processo 

subjacente à manutenção ou alteração do padrão de vinculação ou da influência deste nas 

trajectórias desenvolvimentais da criança (cf., Belsky, 1999b) tais como: variáveis parentais 

relacionadas ou não com a vinculação (e.g., características de personalidade, nível de 

estimulação que proporcionam à criança, apoio à resolução de problemas, estabelecimento de 

limites, tornar possível a elaboração de relações fora do ambiente familiar), stressores familiares 

(e.g., conflito de casal), qualidade e disponibilidade de outras fontes de influência social (eg, 

irmãos, relação com pares, relações com parceiros), a influência mútua e diferencial dos padrões 
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de vinculação com a mãe e com o pai (Grossmann, Grossmann, & Kindler, 2005; Steele & 

Steele, 2005), entre outros. 

 

 Como conclusão, poderemos dizer que a evolução da teoria da vinculação, revista neste 

capítulo, testemunha o alargamento do foco de análise dos antecedentes da segurança da 

vinculação. Da relevância inicial dada ao papel da sensibilidade materna na qualidade da 

vinculação, parte-se agora para a compreensão de outros factores envolvidos neste processo. 

Belsky analisa as possíveis origens de variabilidade da qualidade de vinculação à luz do seu 

modelo de determinantes de parentalidade (Belsky, 1984) e preconiza uma visão do 

desenvolvimento da vinculação como um processo complexo, multifactorial, contextual e 

filogenético. Tal como será explorado no capítulo seguinte, estão reunidas evidências empíricas 

suficientes para confirmar a necessidade de avançar para modelos explicativos que fazem apelo 

à interrelação entre características da figura parental (e.g., qualidade dos cuidados) e da sua 

própria história desenvolvimental (e.g., experiências de trauma), características da criança (e.g., 

temperamento) e variáveis do contexto (e.g., acontecimentos de vida) para a compreensão deste 

fenómeno.  
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1. Perspectiva teórica geral sobre o desenvolvimento  
 

 Neste capítulo iremos analisar algumas das variáveis, identificados na literatura, que 

demonstram ter influência na qualidade da relação de vinculação formada durante o primeiro ano 

de vida do bebé. A teoria da vinculação dá especial relevância às competências interactivas 

parentais neste processo, mas tem vindo a enriquecer o seu modelo explicativo pela introdução 

de variáveis da criança (i.e, características que influenciam o ambiente de cuidados ou a 

susceptibilidade da criança em ser afectada pela qualidade desses cuidados), bem como 

contextuais. 

 A discussão que se segue, sobre factores preditores da qualidade da vinculação, inspira-

se, no modelo pessoa-processo-contexto (Bronfenbrenner, 1989) e suas subsequentes 

reformulações - o modelo bioecológico (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner & Evans, 

2000). Este modelo, à imagem da teoria da vinculação, defende a influência das interacções 

estabelecidas entre a criança e as pessoas, objectos e símbolos do seu ambiente imediato, no 

desenvolvimento. Estas interacções, ocorrendo de forma regular e por períodos consideráveis de 

tempo são denominadas de processos proximais, responsáveis pelo desenvolvimento (i.e., os 

motores do desenvolvimento; Bronfenbrenner & Morris, 1998). No entanto, considera-se que a 

influência desses processos proximais, situados no contexto mais próximo da criança, o 

microssistema, varia em função das características da pessoa em desenvolvimento (e.g., bebé) e 

do contexto ambiental mais vasto (Bronfenbrener & Evans, 2000).  

 Na perspectiva desta investigação, os autores do modelo bioecológico não poderiam ter 

escolhido exemplo empírico mais adequado para suportar estes pressupostos já que recorrem a 

resultados advindos da área da vinculação! Citam Crockenberg (1981) que refere um aumento 

da probabilidade do desenvolvimento de uma vinculação segura em bebés que aos três meses 

tinham figuras maternas a quem era fornecido maior apoio social. Aqui é visível a importância do 

contexto social mais vasto no desenvolvimento do bebé. No entanto, acrescenta ainda, que este 

efeito só era visível se as crianças tivessem características temperamentais difíceis, 

comprovando, igualmente, a influência das características da própria criança para o 

desenvolvimento (para uma perspectiva semelhante ver também, Wachs & Plomin, 1991). 

 Belsky (1997a) propõe a expansão deste modelo bioecológico, afirmando que no modelo 

original falta incorporar a influência da história filogenética no conjunto de factores que moldam o 

desenvolvimento. A perspectiva evolucionista é necessária para que seja possível a compreensão 
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de certos processos interactivos entre característica da pessoa em desenvolvimento e o 

ambiente. 

 Parte do pressuposto de que, o genótipo da espécie humana é caracterizado por uma 

variabilidade elevada de possibilidades fenotípicas para uma mesma característica, assegurado, 

por conseguinte, a possibilidade de adaptação a diferentes nichos ecológico e assim, assegurar a 

continuidade da espécie (Belsky, 1997a). Não é de agora o conhecimento de que diferentes 

características da criança, como o temperamento difícil, podem afectar o ambiente de cuidados 

(ou o contexto desenvolvimental em sentido lato), diminuindo a sensibilidade materna ou 

exacerbando o efeito negativo de um nível já baixo de qualidade de cuidados (Vaughn & Bost, 

1999). No entanto, é possível conceptualizar outras relações entre características da criança e 

ambiente de cuidados (que não são incompatíveis com o anterior). 

 Belsky (1997a, 1997b; Belsky, Hsieh, Crnic, 1998) defende que existem diferenças entre 

os indivíduos no que toca à susceptibilidade ao ambiente de cuidados. Por exemplo, o 

desenvolvimento de dois bebés pode ser afectado de forma diferente por um mesmo nível de 

sensibilidade materna. Assim, poderão ser identificadas crianças de tipo mais plástico, ou seja, 

mais influenciáveis pela qualidade dos cuidados que lhes é prestada, ou de tipo mais fixo, para 

as quais a importância da qualidade de cuidados é menor (Belsky, 1997b; Belsky et al., 1998). 

Tal como para qualquer outra característica do reportório da espécie, esta diversidade apresenta-

se como uma vantagem adaptativa a diferentes contextos. Alguns resultados podem ser 

interpretados neste sentido, tanto no que concerne ao desenvolvimento da qualidade da 

vinculação (Crockenberg, 1981; van den Boom, 1994; Velderman, Bakermans-Kranenburg, 

Juffer, & van IJzendoorn, 2006; cf., Belsky, 1997a, 1997b, 1999b), bem como para outros 

resultados desenvolvimentais (cf., Belsky et al., 1998).  

 

 Restringindo a nossa análise ao microssistema, será, então, debatida a importância das 

(1) características do próprio bebé, (2) competências interactivas maternas, (3) competências 

diádicas de regulação emocional e da interacção entre estas, na formação da relação de 

vinculação. Sempre que se ache necessário, serão discutidas, de forma sucinta, outras variáveis 

relevantes, de entre as quais, contextuais. 
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2. Foco no bebé 
 
 Neste ponto irá ser colocado o foco na criança, examinando-se a importância do (1) 

temperamento, (2) sexo e (3) nível de desenvolvimento para a qualidade da vinculação. 

 

 

2.1. Temperamento do bebé 

2.1.1.Definição do conceito 

 

 Existem inúmeras teorias que abordam a temática do temperamento e como tal, 

corporizam diferentes perspectivas sobre a sua definição (e.g., diferenças nos traços que o 

constituem), origem (e.g., estritamente constitucional ou com origem na interacção com o 

ambiente), desenvolvimento (continuidade ao longo do desenvolvimento vs. mudança) e avaliação 

(e.g., avaliações mais molares ou moleculares) (cf., Vaughn & Bost, 1999; Rothbart & Bates, 

1998).  

 No entanto, considera-se que transversal a todas elas está a asserção de que o 

temperamento se refere a um conjunto de traços individuais, com origem em parte biológica, 

que se demonstram desde a infância precoce e que apresentam algum grau de continuidade ao 

longo do tempo (Bates, 1989a; Vaughn & Bost, 1999). Estas características correspondem de 

uma forma geral a qualidades comportamentais relativas à resposta emocional (e.g., resposta 

emocional positiva ou negativa aos estímulos novos ou familiares), à atenção (e.g., capacidade 

para se acalmar quando atinge níveis de activação emocional desorganizadores utilizando 

recursos atencionais) e ao nível de actividade (e.g., vigor da actividade motora, frequência e 

adequação da auto-modelação da actividade) (Bates, 1989a).  

 Assim, podemos fazer uma breve referência às principais correntes nesta área. O 

domínio de estudo do temperamento inicia-se com as investigações de Thomas e Chess 

(Thomas, Chess, Birch, Hertzig, & Korn, 1963). Estes autores vão ser os percursores das teorias 

de estilo comportamental do temperamento (Vaughn & Bost, 1999) e vão defini-lo como o estilo 

comportamental, em vez de se focarem no conteúdo ou na motivação subjacente ao mesmo 

(Thomas et al., 1963). Definem, então nove dimensões do temperamento que são agregadas em 

descrições globais de funcionamento do bebé, das quais se dá especial relevância ao 

temperamento difícil que caracteriza um bebé com irregularidades nas suas funções 
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biológicas, que tem tendência para se afastar de experiências novas, com adaptabilidade lenta às 

mudanças, grande intensidade nas suas reacções à estimulação e alta frequência de humor 

negativo.  

 Buss e Plum (cf., Buss, 1989), partidários das teorias de temperamento como 

personalidade emergente (Vaughn & Bost, 1999), definem o temperamento como um conjunto 

de traços de personalidade, hereditários que aparecem precocemente, dos quais é possível citar 

a emocionalidade negativa, actividade, sociabilidade e vergonha.  

 Vários autores podem ser inseridos nas teorias de temperamento como regulação 

emocional/ fisiológica (Vaughn & Bost, 1999) que passamos a descrever. Goldsmith e Campos 

(cf., Goldsmith, 1989) definem temperamento como diferenças individuais na tendência para 

experienciar e expressar as emoções primárias, bem como o nível de actividade motora. Rothbart 

e Derryberry (1981), por seu turno, definem temperamento como diferenças individuais, de base 

constitucional, que surgem num período precoce do desenvolvimento, na reactividade aos 

estímulos e auto-regulação dessa reactividade. Estas características, observáveis nos 

comportamentos emocionais, atencionais e motores, desenvolvem-se ao longo do tempo, por 

influência da hereditariedade, maturação e experiência. Dentro deste grupo de teorias 

enquadram-se também, as definições de certos traços temperamentais como a inibição 

comportamental ao que não é familiar (behavioral Inhibition; Kagan, Reznick, Snidman, 1989) e a 

tendência a ficar perturbado (proness to distress) que se refere ao nível de reactividade negativa 

(Gunner & Mangelsdorf, 1989). 

 Segundo a categorização de Vaughn e Bost (1999), resta-nos ainda abordar a perspectiva 

do temperamento como construção social, desenvolvida por Bates, Freeland e Lounsbury (1979) 

e à qual iremos dispensar mais atenção, visto ser adoptada na investigação prática a que 

corresponde esta introdução teórica.  

 Bates et al. (1979) vão centrar a sua definição de temperamento nos comportamentos 

observáveis do bebé, salientando a dimensão do temperamento difícil, em parte pelas 

ligações observadas entre esta característica e o desenvolvimento de trajectórias 

desenvolvimentais menos adaptativas (Bates, 1989b; Lee & Bates, 1985). A perspectiva de Bates 

deve a sua especificidade, não só, à relevância dada ao construto de temperamento difícil12, mas 

sobretudo à importância que atribui aos factores sociais na avaliação do temperamento. 

                                                 
12 Ao longo dos anos a sua perspectiva global sobre o temperamento aproximou-se da de Rothbart, definida acima, que nos remete para o estudo 
das diferenças individuais nas disposições ou tendências comportamentais observáveis em padrões de actividade, em processos psicológicos 
básicos afectivos de regulação e na manutenção da atenção (Rothbart & Bates, 1998). 
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Considera que as diferenças de temperamento, obtidas na investigação através do 

preenchimento de questionários, se devem tanto às características intrínsecas do bebé, como à 

percepção pessoal, nomeadamente da mãe, acerca da dificuldade em lidar com o 

comportamento da criança (Bates & Bales, 1984). Assim, segundo Bates e Bayles o relato 

parental resulta de características objectivas da criança (e.g., estilo comportamental da criança 

que outros observadores podem validar), de aspectos subjectivos da resposta (e.g., 

características psicológicas e de personalidade dos pais), de expectativas parentais e, por fim, 

duma margem de erro (ver também, Hwang & Rothbart, 2003; Mantymaa, Puura, Luoma, 

Salmalin, & Tamminen, 2006).  

 Esta visão da avaliação coaduna-se com as teorias mais recentes sobre o temperamento 

que defendem a necessidade de equacionar uma implicação bidireccional de factores ambientais 

e constitucionais no seu desenvolvimento (Wachs, 2002; Ziv & Cassidy, 2002). Estas 

características iniciais de funcionamento pessoal, temperamentais, parecem ter uma forte base 

biológica, embora a sua estabilidade dependa, em larga medida, das interacções entre estas e os 

processos de desenvolvimento que estão radicados num contexto físico e social podendo, por 

isso, dar origem a uma multiplicidade de trajectórias desenvolvimentais (Rothbart & Bates, 

1998). Um conjunto de factores ambientais que parece ter grande relevância para o 

desenvolvimento do temperamento é composto pelos comportamentos e características parentais 

(Belsky, Fish, & Isabella, 1991; Crockenberg & Smith, 1982; Vaughn, Taraldson, Cuchton, & 

Egeland, 1981; Arcus, 2001; Bates, 2000; van den Boom, 1994). 

 Desta forma, Bates consegue integrar teoricamente dados empíricos difíceis de aceitar 

pelas perspectivas que dão maior relevância à origem biológica do temperamento e o concebem 

como estável ao longo da vida da pessoa (Vaughn & Bost, 1999). Assim, ao introduzir a 

dimensão da percepção pessoal na elaboração da avaliação do temperamento, abre a 

possibilidade para explicar as diferenças encontradas, nas respostas obtidas através de 

questionários ou mesmo observações directas do comportamento da criança, entre informantes. 

Na realidade, as correlações entre estas são na melhor das hipóteses moderadas, mesmo 

quando analisadas as respostas entre o pai e mãe do mesmo bebé (Bates & Bales; 1984; 

Rothbart & Bates, 1998; Seifer, Sameroff, Barrett, Krafchuk, 1994; Fox, Kimmerly, & Shafer, 

1991; Sagi et al., 1995). Visto preconizar o desenvolvimento do temperamento de forma 

interaccional (Rothbart & Bates, 1998), a sua perspectiva permite igualmente admitir que as 

características temperamentais da criança possam alterar-se ao longo do desenvolvimento. Esta 
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realidade é comprovada com dados empíricos que apontam para valores moderados na sua 

continuidade ao longo do tempo (Belsky, Fish, & Isabella, 1991; Lee & Bates, 1985) mesmo 

quando são utilizadas, para além de medidas de relato parental, observadores externos e 

medidas laboratoriais (cf., Bates, 2000; Rothbart & Bates, 1998).  

  Bates et al. (1979) desenvolveram o Questionário de Características da Criança13 (Infant 

Characteristics Questionaire – ICQ) como medida global do temperamento difícil de bebés entre 

os 4 e 6 meses, na perspectiva materna. A sua operacionalização foi influenciada pelas 

dimensões de temperamento definidas por Thomas et al. (1963), pelas variáveis de alteração de 

humor e capacidade para acalmar do bebé (Prechtl, 1963, cit in. Bates et al., 1979) e variáveis 

de rabugice e sociabilidade (Robson & Moss, 1970, cit in. Bates et al., 1979). A solução factorial 

mais interpretável e adoptada pelos autores para uma amostra de 322 mães com bebés entre os 

quatro e seis meses, foi de quatro factores (Bates et al.): chorão/ difícil (i.e., presença de 

emocionalidade negativa da criança – choro e rabugice, intensidade do protesto - irritabilidade e 

dificuldade em acalmar), adaptabilidade (e.g., tipo de resposta do bebé a situações novas – 

reacções negativas como o medo e lenta adaptação à novidade), apatia (e.g., presença de 

emocionalidade positiva, tipo de responsividade social e nível de actividade), imprevisibilidade 

(e.g., dificuldade em prever as necessidades fisiológicas da criança como o sono, fome). Factores 

semelhantes a estes foram identificados para as versões de 13 e 24 meses (Bates & Bayles, 

1984). 

 

 

2.1.2. Temperamento e vinculação 
 

 Os teóricos do temperamento não questionam os princípios básicos da teoria 

evolucionista e etológica que subjazem à teoria da vinculação e que postulam a sua origem 

biológica (Vaughn & Bost, 1999). No entanto, alguns investigadores defendem que o que faz 

emergir as diferenças interindividuais na organização do sistema comportamental da vinculação, 

ou seja, os diferentes padrões de vinculação, são características do temperamento da criança, 

relegando para segundo plano a qualidade da prestação de cuidados (Kagan, 1985).  

 Muitas das expressões comportamentais e emocionais que caracterizam os padrões de 

vinculação e que se observam com clareza na Situação Estranha, fazerem apelo a valências 

                                                 
13 Esta é a versão original do questionário de temperamento utilizado nesta investigação (ver Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método, secção 
2.2. Instrumentos) 
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fundamentais do temperamento como é definido pelas diferentes correntes teóricas, por 

exemplo, o medo e inibição comportamental, a expressão emocional negativa – choro e raiva 

(Vaughn & Bost, 1999). Desta forma, levanta-se a hipótese de que as diferenças temperamentais 

de cada criança poderiam ser suficientes para explicar os comportamentos identificados na 

Situação Estranha (Kagan, 1985) e, por conseguinte, a própria organização segura ou insegura 

do sistema comportamental de vinculação. Assim, as características intrínsecas à criança e 

portanto temperamentais, poderiam só por si ser capazes de explicar as diferenças na 

organização da vinculação, tornando o conceito de segurança de vinculação redundante (Vaughn 

& Bost, 1999).  Existem outros dados empíricos que podem servir de argumento a favor da 

hipótese anterior. Várias investigações associam características comportamentais do recém-

nascido (temperamentais) com a sua classificação na Situação Estranha. Grossmann, 

Grossmann, Spangler, Suess e Unzner (1985) relatam que as crianças seguras, na sua amostra 

alemã, tinham maior probabilidade de obter valores superiores na escala de orientação da 

Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS, Brazelton, 1973) em recém-nascidos, do que as 

crianças evitantes e que, a desorganização da vinculação poderia ser melhorar prevista pela 

organização comportamental das crianças em termos de orientação e regulação do estado, 

também avaliada precocemente (NBAS) do que por variáveis parentais (Spangler, Fremmer-

Bombik, & Grossmann, 1996). Coffman, Levitt e Guacci-Franco (1995) utilizando uma versão 

ligeiramente modificada da Situação Estranha14 para a determinação do padrão de vinculação, 

observando a qualidade da responsividade materna através de uma escala de 5 pontos numa 

tarefa de ensino e medindo o temperamento do bebé com o ICQ (Bates et al., 1979) concluem 

que o padrão de vinculação não se relaciona com a responsividade materna, mas com o 

temperamento. Ou seja, que as mães de criança ansiosas evitantes percebem-nas como mais 

fáceis, menos persistentes (obedecem mais à mãe) do que as criança seguras. Verificam, 

também, que as mães mais velhas são aquelas que classificam as crianças como menos 

adaptáveis. Kemp (1987) obtém diferenças significativas entre os três padrões que vão no 

sentido dos resultados anteriores, isto é, as crianças inseguras evitantes são percepcionadas 

pelas mães como mais fáceis. Pelo contrário, Frodi et al. (1989) relatam diferenças significativas, 

mas em sentido inverso. Assim, o grupo das crianças evitantes distingue-se das outras, porque, 

em média, as mães percepcionam estas crianças como mais difíceis.  

                                                 
14 Nas investigações relatadas, se não houver indicação em contrário, parte -se do pressuposto de que a avaliação da vinculação foi conduzida 
utilizando o paradigma da Situação Estranha. 
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 Ao contrário da perspectiva anterior, os teóricos da vinculação assumem que a 

organização individual do sistema comportamental da vinculação, visível através de diferentes 

formas de organizar o comportamento de base segura e refúgio seguro e consequentes 

diferenças no que toca à expressão afectiva deve-se, em grande parte, às diferenças nos padrões 

de interacção com a figura de vinculação durante o primeiro ano de vida do bebé (Vaughn & 

Bost, 1999).  

 Um dos primeiros argumentos a referir contra a explicação de que a origem do padrão de 

vinculação possa ser maioritariamente temperamental advém da falta de concordância entre os 

padrões de vinculação de uma mesma criança em relação ao seu pai e mãe (Fox et al., 1991; 

Main & Weston, 1981; Sroufe, 1985). Outro parece ser a forma previsível (i.e., através da análise 

de variáveis concorrentes como stressores contextuais) como os padrões podem ser alterados ao 

longo de poucos meses, situação que não poderia ser explicada somente pelo temperamento da 

criança (Sroufe et al., 2005; Thompson, 1999).  

 São inúmeros os estudos que se dirigem especificamente a esta questão e que não 

identificam relações significativas entre características temperamentais e segurança/insegurança 

da vinculação (e.g., NICHD ECCRN, 1997, com uma amostra superior a 1000 díades; cf., 

Vaughn & Bost, 1999; cf., van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2004). Passamos a 

descrever alguns deles.  

 Bates, Maslin e Frankel (1985) propuseram-se estudar preditores de problemas 

comportamentais e emocionais de crianças aos 3 anos. Para tal, analisaram o temperamento da 

criança (medido através do ICQ e do Revised Infant Temperament Questionaire – RITQ, Carey & 

McDevitt, 1978) e várias medidas da qualidade da interacção entre a mãe e a criança, aos 6, 13 

e 24 meses, bem como o padrão de vinculação. Estes autores não encontraram relações 

significativas de ambas as medidas de temperamento com a segurança da vinculação (medida 

através de uma escala de três pontos, na qual foi atribuído valor 1 aos padrões de insegurança,  

2 aos sub-padrões B1, B2, B4, e 3 ao sub-padrão B3) para os 6 e 24 meses. No entanto, foram 

identificadas relações significativas aos 13 meses entre uma maior probabilidade de crianças 

com uma vinculação insegura serem percebidas pelas mães como menos responsivas 

socialmente, menos excitáveis e como não gostando muito de brincar com outras pessoas. 

Igualmente, crianças menos responsivas, tendiam a resistir mais ao contacto na Situação 

Estranha. Estes autores concluem que é possível suportar a afirmação de outros autores (cf., 

Sroufe, 1985) de que os padrões de vinculação transcendem diferenças temperamentais, visto 
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serem em grande parte independentes da percepção materna do temperamento da criança. 

Vaughn, Lefever, Seifer e Barglow (1989), similarmente, não encontram uma associação entre 

entre características temperamentais e os padrões de vinculação.  

 O’Connor e Croft (2001) utilizando uma amostra de gémeos no pré-escolar, o que 

permite uma análise mais rigorosa da influência das características temperamentais no 

desenvolvimento, não encontram evidências que apontem para que crianças com padrão seguro 

tenham temperamentos mais semelhantes entre si do que pares seguros/inseguros ou pares 

inseguros, afirmando que o temperamento não mediou semelhanças ou diferenças na 

organização de vinculação entre os gémeos. 

 

 

2.1.3. Temperamento e qualidade dos cuidados: Perspectiva 
interaccionista na vinculação 

 

 O desenvolvimento dentro de uma perspectiva interaccionista (Stevenson-Hinde, 2005), 

ecológica (Bronfenbrenner & Evans, 2000) e evolucionista (Belsky, 1997a) pressupõe influências 

mútuas entre o temperamento e a vinculação ao longo do tempo. Considera-se, então, que o 

temperamento da criança deve ser um factor a ser tomado em conjugação com a sensibilidade 

materna e outros factores menos explorados para a compreensão do desenvolvimento da relação 

de vinculação na sua totalidade (Mangelsdorf & Frosch, 1999; Seifer et al., 1996).  

 Um dos mecanismos explicativos avançados, nesta óptica, é de que o temperamento 

pode influenciar a forma como a criança reage emocionalmente, por exemplo, sob stress 

(Kochanska & Coy, 2002) influenciando o comportamento e emocionalidade do bebé na Situação 

Estranha, colocando-o mais próximo do pólo de elevada emocionalidade negativa (e.g., maior 

presença de choro) ou de menor emocionalidade negativa, embora não tendo, um impacto na 

organização global da segurança ou insegurança da vinculação (Belsky & Rovine, 1987; Sroufe et 

al., 2005; Stevenson-Hinde, 2005; Marshall & Fox, 2005).  

 Outra linha de análise, debruça-se sobre o efeito da interacção entre o temperamento e o 

ambiente de cuidados na obtenção de uma vinculação segura. Por um lado, parece que o 

temperamento difícil (e.g., mais irritável) da criança pode influenciar os padrões de interacção 

materna, nomeadamente diminuindo a sensibilidade (Vaughn & Bost, 1999). Por outro, avança-

se a possibilidade de haver crianças com susceptibilidade diferencial à qualidade do ambiente de 

cuidados (Belsky, 1997a; 1997b), sendo que para certas crianças a maior ou menor 
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sensibilidade materna não tenha um grande impacto na segurança da vinculação. Há algum 

suporte empírico para estas asserções (van den Boom, 1994; Crockenberg, 1981; Velderman et 

al., 2006).  

 

 Neste momento, será explorada o pressuposto de que o temperamento pode influenciar, 

não a segurança ou insegurança da vinculação via sensibilidade materna, mas as características 

da resposta emocional do bebé presentes na Situação Estranha.  

 Tomaremos como ponto de partida o estudo seminal de Belsky e Rovine (1987). Estes 

autores desenharam a sua investigação com base nos resultados de Thompson et al. (Thompson 

& Lamb, 1984; Frodi e Thompson, 1985) que apontam para que quando se analisa a resposta 

emocional das crianças na Situação Estranha identifiquem dois grupos. O primeiro, constituído 

pelos sub-padrões A1, A2, B1 e B2, no qual o padrão de activação emocional se caracteriza por 

pouco mal-estar na separação, por afectos negativos que têm um período de latência grande e o 

tempo de recuperação breve. Os bebés que pertencem ao segundo grupo, pelo contrário, 

demonstram muito mal-estar nas separações, afectos negativos com um período de latência 

baixo e tempo de recuperação mais elevado. É constituído pelos sub-padrões B3, B4, C1 e C2. 

Assim, Belsky e Rovine (1987) consideram que essas diferenças podem ser devidas ao 

temperamento da criança, enquanto que a partição clássica entre grupo seguro e inseguro 

deverá ter a sua origem na qualidade dos comportamentos maternos, como defende a teoria da 

vinculação. Estes autores obtêm resultados que apoiam a sua hipótese, verificando que as 

crianças do grupo A1 a B2 são percepcionados pelas mães, aos 3 meses, como crianças mais 

fáceis do que as que pertencem ao grupo B3 a C2, não encontrando quaisquer diferenças 

significativas temperamentais entre os grupos clássicos A/B/C ou seguro/inseguro. Verificam, 

também, que as crianças se diferenciam em função de características temperamentais ao 

nascimento, medidas através da NBAS: As crianças que pertenciam ao grupo A a B2 estavam 

mais alerta e tinham comportamentos mais responsivos, enquanto que as do grupo B3 a C2 

mostravam menor estabilidade autonómica. Concluem, então, que estas diferenças na expressão 

emocional podem ter origem temperamental, não influenciando a pertença ao grupo seguro ou 

inseguro, mas antes o tipo de expressão emocional dessa segurança ou insegurança. 

Investigações subsequentes obtiveram resultados concordantes com estes (Sroufe et al., 2005; 

Marshall & Fox, 2005; Kochanska, 1998), mas houve, igualmente, resultados discordantes (van 

den Boom, 1994). 
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  Assim, Sroufe et al. (2005) no estudo longitudinal concluíram que o grupo das crianças 

que chorava menos na Situação Estranha (evitantes e as B1 e B2) tinham em média resultados 

inferiores na medida de irritabilidade do que as crianças com maior expressão emocional 

negativa (ambivalentes e B3 e B4). Marshall e Fox (2005) verificam que as crianças que tinham 

níveis elevados de afecto negativo, aos quatro meses, em resposta a estimulação, tinham uma 

maior probabilidade de pertencer ao grupo B3 a C2, do que os bebés com altos níveis de afecto 

positivo e baixa reactividade afectiva. Kochanska (1998) refere que níveis superiores de medo 

expresso pela criança em diferentes situações está associado à pertença ao grupo B3 a C1. 

Rieser-Danner, Roggman e Langlois (1987) obtêm resultados que se assemelham aos anteriores 

no que toca à percepção materna de que as crianças inseguras evitantes e as B1 e B2 eram 

vistas como menos difíceis e menor intensidade de resposta à estimulação do que as crianças 

B3.  

 Apoiando a asserção teórica de que o temperamento pode influenciar o tipo de expressão 

da insegurança ou insegurança, mais para um pólo de elevada emocionalidade negativa (B3 a 

C1) ou de menor emocionalidade negativa (A1 a B2), Belsky e Rovine (1987) referem, também, 

os seus resultados referentes à análise de concordância entre o padrão de vinculação do mesmo 

bebé ao pai e à mãe. Neste estudo, obtêm uma concordância significativa entre os padrões aos 

dois progenitores, quando utilizam não a classificação tradicional A/B/C (na qual há 

independência), mas antes os grupos A a B2 vs. B3 a C2. Fox et al. (1991) encontraram 

resultados semelhantes. Na mesma linha, Stevenson-Hinde (2005) relata que embora se 

identifiquem, em diferentes amostras, algum grau de mudança no padrão de algumas crianças 

ao longo do desenvolvimento e se verifique independência do padrão de vinculação ao pai e à 

mãe, as diferenças de padrão de vinculação, para a mesma criança, muito raramente são entre 

um padrão A e C. Parece, assim, que a expressão emocional num dos pólos anteriormente 

referidos (e.g., elevada emocionalidade negativa) inviabiliza a organização segura ou insegura que 

implique expressão no pólo oposto (e.g., baixa emocionalidade negativa), podendo este 

balizamento ser, então, devido a características intrínsecas à criança e portanto temperamentais. 

 Analisando outras características da criança, nomeadamente a existência de algum 

problema com esta (e.g., surdez), van IJzendoorn et al. (1992) observa que estas caraterísticas 

não parecem afectar a segurança da vinculação, mas antes a forma como a insegurança é 

expressa. 
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 De seguida, apresenta-se a revisão da literatura que tem por objectivo fundamentar as 

hipóteses, que não são contraditória à anterior, de que há uma interacção entre o temperamento 

e a qualidade dos cuidados no desenvolvimento da segurança da vinculação.  

 Crockenberg (1981), Susman-Stillman, Kalkose, Egeland e Waldman (1996) e van den 

Boom (1994) demonstram que crianças identificadas como irritáveis durante o primeiro ano, se 

inseridas num contexto de risco têm uma probabilidade aumentada de apresentar um padrão 

inseguro.  

 Na amostra longitudinal de Minnesota, que se constitui como uma amostra de risco, 

(Sroufe, 2005) observou-se que um estatuto não optimal neurológico ao 7º e 10º dia na escala 

NBAS (Brazelton, 1973) estava relacionado com vinculação insegura, nomeadamente, resistente. 

Crockenberg (1981) não identificou esta relação numa amostra de NSE médio, obtendo-a, no 

entanto, quando analisou uma sub-amostra desta, com baixo nível de apoio emocional e social. 

Numa amostra de criança irritáveis na Holanda (van den Boom, 1994) foi analisado o impacto da 

participação parental numa intervenção desenhada para aumentar a sensibilidade materna. No 

grupo de mães que participou no projecto de intervenção verificou-se o aumento significativo da 

média da sensibilidade materna e da percentagem de vinculações seguras, sendo o efeito do 

aumento da sensibilidade na qualidade da vinculação elevado.  

 Então de que forma poderão ser interpretados estes resultados? Podemos afiançar duas 

explicações. O temperamento difícil não condiciona directamente a insegurança da vinculação. 

No entanto, um bebé com estas características exige mais da figura parental, para que a 

interacção seja sensível e daí resulte numa vinculação segura. No caso de uma figura parental 

estar mais debilitada (e.g., pertencente a uma amostra de risco) este temperamento pode 

desencadear cuidados menos sensíveis resultando numa vinculação insegura (Vaughn & Bost, 

1999).  

 Os mesmos resultados podem ser lidos de forma diferente, embora não incompatível 

com a anterior. Concluiu-se que temperamento mais irritável em conjugação com ambiente de 

risco aumenta a probabilidade de insegurança. Ao mesmo tempo, está demonstrado que os 

ambientes de risco têm como efeito uma diminuição, em média, da sensibilidade materna (de 

Wolff & van IJzendoorn, 1997). Poderá, então, supor-se que as crianças mais irritáveis são 

aquelas que “sofrem” mais com a diminuição da sensibilidade materna, ou seja, que apresentam 

maior susceptibilidade ao ambiente de cuidados (Belsky, 1997a; 1997b). Assim, se pode explicar 
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o valor tão elevado e não replicado por nenhuma das investigações feitas nesta área (de Wolff & 

van IJzendoorn, 1997), do efeito do aumento da sensibilidade materna na qualidade da 

vinculação no estudo de van den Boom (1994), pois a amostra é constituída exclusivamente por 

crianças irritáveis. Velderman et al. (2006) num estudo desenhado para avaliar o impacto de 

sessões de intervenção para aumentar a sensibilidade materna em dois grupos de mães, um 

com crianças altamente reactivas/irritáveis e outro com crianças com baixo valor a esta variável, 

relatam que o aumento de sensibilidade materna só tem um efeito no aumento de segurança nas 

crianças altamente irritáveis, apoiando a asserção de que a elevada irritabilidade está associada a 

uma maior susceptibilidade por parte da criança em ser influenciada pela qualidade dos 

cuidados.  

 

 

2.1.4. Vinculação e temperamento: Conclusões 
 

 Analisando o resultado de inúmeras investigações, que relatam desde pequenas relações 

entre características temperamentais e os padrões de vinculação, à inexistência dessas 

associações, pode-se afirmar que a segurança da vinculação não pode ser vista como um 

conceito redundante do temperamento na explicação do funcionamento interpessoal (Vaughn & 

Bost, 1999; Mangelsdorf & Frosch, 1999). Realmente, nem nos casos em que é utilizado o 

Waters Attachment Behavior Q-set (AQS; Waters, 1995), metodologia de avaliação da segurança 

da vinculação pela figura parental, se obtêm associações para além de modestas com as 

características temperamentais do bebé percebidas por essa mesma figura parental (cf., Rothbart 

& Bates, 1998; Vaughn & Bost, 1999).  

 A vinculação e o temperamento são domínios interrelacionados, somente a um grau 

moderado. Vaugh e Bost (1999) chamam à atenção para que a proximidade destes construtos se 

possa dever a ambos terem origens semelhantes15. Isto é, tanto o temperamento como a 

vinculação, parecem ser características da criança que emergem no contexto relacional com os 

cuidadores. Desta forma, podemos pensar que o temperamento não está directamente 

relacionado com a vinculação da criança, mas antes, que ambos estariam relacionados a uma 

                                                 
15 Vaughn e Bost (1999) avançam uma crítica metodológica de fundo em relação aos estudos feitos a este respeito. Os resultados contradtórios 
observados, a falta de relações existentes pode, em parte, ser explicável devido à utilização de metodologias de avaliação do temperamento 
díspares, que têm subjacentes, também, elas conceptualizações do temperamento díspares. Parece que a dificuldade na delimitação do próprio 
conceito de temperamento pode impedir o estabelecimento das relações procuradas.  
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mesma história relacional e por conseguinte, apresentar pontos de contacto (Vaughn & Bost, 

1999). A título de exemplo, podemos citar alguns estudos. Frodi et al. (1989) referem que tanto 

as qualidades temperamentais de menor ou maior dificuldade, bem como a relação de 

vinculação podem, em parte ser originadas em disposições parentais existentes pré-nascimento. 

Belsky, Fish e Isabella (1991) identificam factores contextuais de qualidade da interacção com a 

mãe e pai que explicam, em parte, mudanças na emocionalidade negativa de bebés entre os 3 e 

os 6 meses. Noutro estudo, foram identificadas associações significativas entre elevada inibição 

comportamental e padrão vinculação ambivalente e baixa inibição comportamental e padrão de 

vinculação evitante (Stevenson-Hinde, 2005). No entanto, estas relações podem ser devidas a um 

conjunto de comportamentos parentais que favorecem o desenvolvimento desta característica 

temperamental, bem como do padrão de vinculação ambivalente, como a sobreprotecção, 

impedimento o comportamento autónomo da criança, sobrecontrolo desta, entre outros 

(Stevenson-Hinde, 2005). 

 De forma resumida, passamos a rever as associações entre características 

temperamentais e a vinculação. As crianças inseguras evitantes parecem apresentar uma 

tendência para serem percebidas pelas figuras parentais como sendo mais fáceis (e.g., Sroufe et 

al., 2005; Marshall & Fox, 2005) e muitas das seguras e ambivalentes com tendo um 

temperamento difícil16, embora nem sempre seja assim (van den Boom, 1994; Frodi et al., 

1989).  

 Identifica-se uma relação modesta entre a tendência do bebé em ficar perturbado 

(proness to distress) e vinculação ambivalente (Goldsmith & Alansky, 1987) havendo algumas 

evidências que apontam para que a irritabilidade na infância possa estar associada à vinculação 

ambivalente (Calkins & Fox, 1992; Sroufe et al., 2005). Weber, Levitt e Clark (1986) referem ter 

identificado uma correlação positiva entre uma medida de temperamento difícil e escala de 

resistência na Situação Estranha. Segundo Cassidy e Berlin (1994) as crianças C podem 

apresentar maior vulnerabilidade biológica do que os outros padrões. 

 Foram, também, identificadas associações significativas entre elevada inibição 

comportamental, maior probabilidade de apresentar medo de estranhos e padrão vinculação C e, 

no inverso, baixa inibição comportamental e comportamento com menos medo e padrão de 

vinculação A (Stevenson-Hinde, 2005). Lewis e Feiring (1989) referem que as crianças evitantes, 

                                                 
16 Seifer et al. (1996) obtêm um resultado interessante: mães classificadas como mais sensíveis percepcionavam os seus bebés como mais 
difíceis, mas estes mesmos bebés eram percepcionados por observadores externos como menos difíceis. 
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aos 3 meses, eram mais orientadas para objectos e que havia uma tendência para que fossem 

menos orientadas para pessoas.   

 No que diz respeito aos mecanismos de influência do temperamento na segurança da 

vinculação, estes são complexos. Podemos referir que provavelmente o temperamento influencia 

com maior força certos comportamentos de vinculação (e.g., expressão de emocionalidade 

negativa) e não propriamente a sua organização global em segurança ou insegurança (O’Conner, 

Croft, & Steele, 2000; Belsky & Rovine, 1987; Sroufe et al., 2005; Stevenson-Hinde, 2005, 

Marshall & Fox, 2005; van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2004). No entanto, Belsky 

(1997b; 1999) sugere que as crianças com maior emocionalidade negativa e temperamento 

difícil possam ser mais susceptíveis às condições e qualidade de cuidados parentais e desta 

forma indirecta influenciar a qualidade da relação de vinculação formada.  

 

 

2.2. Sexo do bebé 
 

 A revisão da literatura acerca da importância do sexo para a construção da relação de 

vinculação mostra que há poucos estudos que abordam esta temática. Esta situação poderá 

dever-se ao facto de Ainsworth et al. (1978), no estudo original de validação da Situação 

Estranha, não terem encontrado diferenças significativas entre os sexos relativamente à 

distribuição dos padrões de vinculação e pela ênfase colocada nos comportamentos maternos na 

formação do vínculo (Ainsworth & Marvin, 1995). Assim, parece que a visão global de muitos 

investigadores da área da vinculação é de que, na generalidade, não há diferenças significativas 

entre os sexos no que toca à distribuição dos padrões (Colin, 1996; Fagot, 1995; Fagot & 

Kavanagh, 1993; Egeland & Farber, 1984). Há resultados de investigação que confirmam esta 

asserção em díades mãe-bebé em amostras dos EUA de diferentes NSE (Ainsworth et al. (1978); 

Turner, 1991; Karrass & Braungart-Rieker, 2004; NICHD ECCRN, 1997); em Israel com mãe, pai 

e metaplot (Sagi, Lamb, Lewkowicz, Shoham, Dvir, & Estes, 1985) e numa amostra de crianças 

adoptadas até aos seis meses (Stams, Juffer, & van IJzendoorn, 2002).  

 Contudo, foram igualmente encontrados alguns estudos que, pelo contrário, mostram 

diferenças significativas entre os sexos relativamente à distribuição dos padrões, embora não haja 

coerência no sentido dessas diferenças. Assim, Schoppe-Sullivana, Dienerb, Mangelsdorf, Brown, 

McHaled e Frosch (2006) ao abordarem directamente a importância do sexo da criança na 
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relação com o pai e com a mãe obtiveram os seguintes resultados: na vinculação à mãe não 

havia diferenças entre os sexos, o mesmo não sendo verdadeiro para os pais. Ou seja, as 

crianças do sexo masculino tinham maior probabilidade de terem uma vinculação segura com o 

pai do que as do sexo feminino. No entanto, Williams e Blunk (2003) encontraram na sua 

amostra de díades mãe - bebé uma probabilidade muito mais elevada de crianças dos sexo 

masculino terem um padrão de vinculação seguro, do que as do sexo feminino. Fearon e Belsky 

(2004), em sentido contrário, identificam uma maior probabilidade de insegurança na relação de 

vinculação à mãe no caso das crianças do sexo masculino, numa amostra diversa em termos de 

NSE. Wintgens, Le’Pine, Lefebvre, Glorieux, Gauthier e Robaey (1998), numa amostra de 

crianças prematuras  (e não na amostra controlo de tempo de gestação completo) e avaliando a 

segurança da vinculação através de Story-Stem Completion Task with Doll Family (Cassidy, 1988) 

aos 70 meses, identificaram uma maior probabilidade de vinculação insegura nas crianças do 

sexo masculino. 

 A falta de homogeneidade no que toca aos resultados atrás referidos pode indicar, por 

uma lado, deficiências no processo de amostragem e daí a obtenção de relações ocasionais num 

sentido ou noutro, ou pelo contrário, levantar a hipótese de que o sexo pode interagir de forma 

complexa com outras variáveis específicas a essas amostras e que não foram controladas, 

resultando em diferentes qualidades da relação figura de vinculação - criança. Esta última 

hipótese não parece descabida de sentido, visto a investigação geral sobre a parentalidade 

demonstrar diferenças nos comportamentos parentais em função do sexo da criança (cf., Leaper, 

2002; Belsky, 1984; Bornstein, 2002). 

 Uma linha crescente de investigação, que aborda relações entre sexo da criança e 

vinculação e poderá lançar alguma luz sobre este tópico, demonstra que os diferentes padrões de 

vinculação parecem ter antecedentes e consequências desenvolvimentais diferentes, consoante o 

sexo da criança (Egeland & Farber, 1984; Fagot, 1995). Por exemplo, Fagot e Kavanagh (1990) 

verificaram que crianças evitantes do sexo feminino eram julgadas pelos professores como 

menos obedientes e educadas, enquanto que no caso dos rapazes não faziam a dita distinção. 

Noutro estudo, verificam que os pais tinham práticas parentais, também, elas distintas em 

função do género e padrão de vinculação da criança, nomeadamente que as crianças do sexo 

masculino inseguras recebiam menos instruções e directivas parentais do que as crianças do 

sexo feminino (Fagot & Kavanagh, 1993). Está, também, documentada a associação mais forte 

entre insegurança e problemas de comportamento no sexo masculino (Erickson et al., 1985; 
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Speltz, Greenberg, & DeKlyen, 1990) e maiores dificuldades de regulação emocional em bebés 

do sexo masculino (Scher & Sharabany, 2005), sabendo-se que a irritabilidade na infância 

aumenta a probabilidade do desenvolvimento de uma relação de vinculação insegura (Belsky, 

1997b).  

  Em todo o caso, vários dados de investigações concorrem para a ideia de que as 

crianças do sexo masculino possam ser mais vulneráveis ao ambiente de risco (McCartney, 

Owen, Booth, Clarke -Stewart, Vandell, 2004; Huston et al., 2001). Esta hipótese recebe algum 

apoio da investigação animal (Rosenblum & Paully, 1991). Curiosamente, Egeland e Farber 

(1984) relatam a possibilidade de os bebés do sexo masculino serem mais vulneráveis a 

diferenças qualitativas dos cuidados e as raparigas às características da personalidade materna. 

 

 

2.3. Nível de desenvolvimento do bebé 
 

 O nível de desenvolvido da criança pode estar relacionada com a qualidade da relação de 

vinculação de várias formas. Visto a teoria da vinculação colocar a tónica na importância das 

competência interactivas maternas para o desenvolvimento das diferenças individuais na 

organização do sistema comportamental, o desenvolvimento cognitivo é com maior frequência 

conceptualizado como um resultado desenvolvimental, associado aos diferentes padrões de 

vinculação. São várias as teorias que se baseiam nessa premissa. No entanto, é possível levantar 

a hipótese de que o nível de desenvolvimento, enquanto característica da criança, que influencia 

as interacções com os progenitores pode, também ele, ter um impacto na segurança da 

vinculação, como será discutido mais à frente. 

 van IJzendoorn, Dijkstra e Bus (1995) concluem, através de uma análise meta-analítica, 

que existe uma associação significativa entre medidas de desenvolvimento cognitivo (e.g., Q.I. ou 

nível de desenvolvimento) e vinculação, embora seja uma associação fraca, levando os autores a 

concluir que não é necessária a inclusão desta variável de forma sistemática para o controlo de 

diferenças a nível cognitivo. Assim, observa-se uma tendência para que a vinculação insegura 

esteja associada a um menor nível de desenvolvimento. No entanto, quando analisados os 

estudos individualmente, nem sempre são identificadas relações significativas. A título de 

exemplo, podemos citar dois estudos que não foram incluídos na meta-análise e que 

demonstram isso mesmo. van Bakel e Riksen-Walraven (2004) relatam uma relação significativa 
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positiva entre o nível de desenvolvimento mental (Bayley, 1993) e a segurança de vinculação 

medida através do AQS (Waters, 1995), enquanto que Wintgens et al. (1998) não obtêm uma 

relação entre a escala global da Griffiths’ Mental Development Scales na sua amostra de crianças 

prematuras e no grupo de controlo (crianças não prematuras) e a segurança da vinculação 

identificada através da Story-Stem Completion Task with Doll Family (Cassidy, 1988). 

 

 No entanto, será importante analisar as diferenças entre os grupos inseguros. Ainswoth 

et al. (1978) referiram que as crianças ambivalentes podiam apresentar algum nível de atraso no 

desenvolvimento, o que veio a ser confirmado, nomeadamente pela investigação longitudinal de 

Minnesota (Sroufe et al., 2005). Estas crianças apresentavam níveis de desenvolvimento abaixo 

dos grupos seguro e inseguro evitante. De forma a explorar esta ideia, van IJzendoorn, Dijkstra e 

Bus (1995) analisaram um conjunto de variáveis presentes nos diferentes estudos incluídos na 

meta-análise (e.g., NSE, idade) que poderiam explicar um aumento da força da associação entre 

desenvolvimento cognitivo e vinculação. Somente a variável percentagem de crianças 

ambivalentes no estudo revelou significância. Parece, então que, não só há a confirmação de que 

as crianças ambivalentes apresentam uma tendência para algum grau de atraso de 

desenvolvimento, como se fosse possível obter amostras suficientemente grandes para comparar 

os três padrões de vinculação e não somente o seguro/inseguro, como normalmente é feito, se 

poderia identificar uma relação mais forte entre desenvolvimento cognitivo e vinculação.  

 

 van IJzendoorn, Dijkstra e Bus (1995) referem um conjunto de hipóteses explicativas 

para a relação entre vinculação segura e maior nível de desenvolvimento, que passamos em 

revista de seguida. Primeiro a hipótese da vinculação - ensino, que refere a implicação da relação 

segura na manutenção da atenção da criança no ensino informal que os pais dão aos seus filhos 

no dia-a-dia, pois não estão a investir os seus recursos cognitivos e atencionais na activação de 

comportamentos de vinculação (Bowlby, 1980). Ao mesmo tempo, a interacção com figuras de 

vinculação segura faz com que os níveis de activação emocional, inerentes às actividades 

exploratórias e desafiantes, sejam mantidas em níveis comportáveis e não impliquem a disrupção 

da tarefa e como tal, permitam a aprendizagem e o desenvolvimento (Sroufe, 1996). Igualmente, 

uma relação segura é caracterizada por formas de comunicação abertas e francas (Grossmann, 

Grossmann e Kindler, 2005) esperando-se, então, um superior desenvolvimento das 

competências comunicacionais e linguísticas (van IJzendoorn et al., 1995). No seguimento desta, 
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descrevem a hipótese vinculação – exploração. Nesta é colocada em evidência o papel activo da 

criança no seu próprio desenvolvimento. Uma relação segura permite à criança construir um 

modelo interno dinâmico de valorização própria e de que o mundo é um contexto de novidade 

apetecível. Assim, esta desenvolve o gosto pela exploração, visto não temer a falta de ajuda do 

progenitor em caso de necessidade e por esse motivo, não se foca na monotorização do 

comportamento da figura parental, mas antes na exploração dos objectos, contexto este de 

aprendizagem e desenvolvimento (Bretherton, 1985). Há um balanço adequado entre o sistema 

comportamental da vinculação e o exploratório (Grossmann et al., 1999). No que toca ao 

desenvolvimento no contexto relacional extra-familiar, surge a terceira hipótese, da rede social, de 

que o tipo de relação desenvolvida com as figuras de vinculação vai potenciar ou não a qualidade 

da relação com os outros, a procura ou evitamento da participação em contextos sociais e 

portanto a aquisição de competências e conhecimentos (Berlin & Cassidy, 1999; Sroufe et al., 

2005). A situação de testagem psicológica é um contexto, também ele social, no qual se vão 

aplicar as premissas anteriores, e se acrescenta a presença de níveis elevados de stress. Assim, 

a hipótese vinculação – cooperação diz-nos que as crianças inseguras podem ter resultados mais 

baixos nos testes por serem mais tímidas e ansiosas nessa situação e como tal cooperarem 

menos com o administrador do teste, obtendo resultados inferiores (Matas, Arend, & Sroufe, 

1978).  

 

 É possível pensar esta relação em sentido inverso: do desenvolvimento cognitivo para a 

vinculação. Podemos supor que um menor desenvolvimento cognitivo da criança pode levar a 

maior dificuldade da criança em suscitar da figura parental cuidados adequados às suas 

necessidades, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de uma relação de vinculação 

insegura (Ganiban, Barnet, & Cicchetti, 2000; Atkinson et al., 1999). Por exemplo, numa amostra 

de crianças com síndrome de Down verificou-se uma relação positiva entre nível de 

desenvolvimento (Bayley, 1993) e segurança avaliada através da situação estranha e AQS 

(Atkinson et al., 1999). Da mesma forma, a associação entre um menor nível desenvolvimental 

de crianças inseguras ambivalentes pode ser interpretado neste sentido (Cassidy & Berlin, 1994). 
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3. Foco nas competências interactivas maternas 
 

 Neste ponto serão abordados os resultados da investigação do efeito de duas dimensões 

das competências interactivas maternas no desenvolvimento da segurança da vinculação: (1) a 

sensibilidade e a (2) disponibilidade emocional17. 

 

 

3.1. Sensibilidade  
 

 A sensibilidade materna é o construto chave utilizado dentro da teoria da vinculação para 

explicar as diferenças de segurança no final do primeiro ano (de Wolff & van IJzendoorn, 1997; 

Bakermans-Kranenburg et al., 2003). A elevada importância que lhe é dada tem origem nos 

resultados obtidos por Mary ainsworth et al. (1978) na sua investigação seminal. Nesta foi 

encontrada uma forte relação entre alguns comportamentos maternos em casa e os padrões de 

vinculação identificados na Situação Estranha18. Assim, a sensibilidade materna que na sua 

terminologia original, é denominada por responsividade sensível aos sinais e comunicações 

do bebé é a característica comportamental da mãe que vai demonstrar maior poder preditivo da 

segurança da vinculação. A responsividade sensível foi avaliada através do recurso a uma 

escala de nove pontos e que recordando, diz respeito à capacidade da mãe em guiar a sua 

interacção com o bebé de acordo com os sinais e comunicações que este fornece acerca do seus 

estados internos, necessidades e, à medida que cresce, dos seus desejos e planos (Ainsworth et 

al., 1978). Traduz-se na capacidade de estar disponível para ler os sinais da criança, mas 

também de os interpretar de forma adequada (o que implica um esforço de ver o mundo na 

perspectiva do bebé), bem como de fornecer uma resposta pronta aos mesmos (Ainsworth et al., 

1978). 

 Estes dados empíricos vão fundar o mecanismo explicativo que dá o papel principal às 

características da interacção materna no desenvolvimento das diferenças individuais da 

vinculação. Assim, de uma forma global, a segurança da vinculação parece desenvolver-se num 

contexto de relações continuadas nas quais o cuidador reconhece os sinais e comunicações da 

                                                 
17 A disponibilidade emocional pretende avaliar a qualidade da interacção entre uma figura parental e a criança. Embora seja um conceito diádico, 
à semelhança da sensibilidade materna, é operacionalizado através das Escalas de Disponibilidade Emocional (Biringen, Robinson, & Emde, 
1998), quatro das quais, direccionadas para o comportamento parental e duas para o comportamento da criança. No entanto, os resultados às 
escalas da criança são vistas, essencialmente, como indicadores da representação que a criança tem da relação com a mãe e da qualidade da 
prestação de cuidados desta.  
18 Ver Capítulo I. Teoria da Vinculação, ponto 2.3. Prestação de cuidados e padrão de vinculação no estudo original de Ainsworth et al. 
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criança, reponde apropriadamente a esses sinais e modula eficazmente a activação emocional 

negativa do bebé (Bretherton, 1985). Assim, aumenta a probabilidade do bebé desenvolver um 

modelo interno dinâmico dos cuidadores como um refúgio de segurança em momentos de mal-

estar e de base segura, a partir da qual se explora o mundo, quando a activação emocional é 

mínima (Bretherton, 1985). 

 

 Esta associação entre variáveis foi sujeita a tentativas de replicação que, em variados 

casos, foi coroada de sucesso (e.g., Egeland & Farber, 1984; Isabella, 1993; Smith & Pederson, 

1988; Susman-Stillman et al., 1996; Vondra et al., 1995; Grossmann et al., 1985), salientando-

se esta associação positiva obtida numa amostra de mais de 1000 díades (NICHD ECCRN, 

1997) embora com uma força de associação menor (Goldsmith e Alansky, 1987). Os resultados, 

não são unânimes havendo investigações que não relatam a associação entre sensibilidade 

materna e a vinculação segura (e.g., Seifer et al., 1996; Ward & Carlson, 1995), o que levou 

vários autores a contestar a importância das características da interacção, nomeadamente da 

sensibilidade materna (Gewirtz & Boyd, 1977; Rosen & Rothbaum, 1993), para o 

desenvolvimento da relação de vinculação. 

 A variabilidade a respeito dos padrões de vinculação não pode, no entanto, ser explicada 

unicamente por diferenças ao nível das características da própria criança. Nas secções 

anteriores, foi possível verificá-lo, pelo menos no que toca ao papel do temperamento, sexo e 

nível de desenvolvimento. Podemos acrescentar, ainda, que estudos de genética molecular ou 

que comparam gémeos não demonstram evidência para uma origem genética dos padrões de 

vinculação (Fearon et al., 2006; Bokhorst et al., 2003; Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 

2004; O’Conner et al., 2000). Há, então, suporte para a importância dada às características 

parentais na qualidade da formação do vínculo, embora seja fundamental reflectir sobre o papel 

específico da sensibilidade materna neste processo, no contexto de outras variáveis possíveis 

(e.g., variáveis do ambiente). 

 

 É necessário referir, em primeiro lugar, a meta-análise de de Wolff e van IJzendoorn 

(1997). Estes autores propuseram-se a analisar 66 estudos que recaíram sobre antecedentes da 

segurança de vinculação, para determinar se a sensibilidade materna estava ou não associada à 

segurança da vinculação e qual a força dessa associação. Como resultado, obtiveram uma 

correlação significativa, mas moderada em amostras de baixo risco (r = .24). Acrescentam, ainda 
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que no caso de amostras de alto risco esta associação é mais baixa e que outras dimensões do 

comportamento interactivo materno avaliadas demonstram um poder de associação com a 

segurança da vinculação semelhantes à sensibilidade (e.g., mutualidade, sincronia, apoio 

emocional). Assim, consideram que a sensibilidade é um factor importante, mas que não pode 

ser tomado como mecanismo explicativo exclusivo ou sequer o mais relevante no 

desenvolvimento da segurança da vinculação. 

 Este resultado correlacional, que evidencia o papel da sensibilidade, embora 

demonstrasse uma magnitude do efeito da sensibilidade muito menor do que o originalmente 

encontrado por Ainsworth, foi posteriormente suportado por estudos sobre a eficácia de 

programas de intervenção (e.g., van den Boom, 1994). Em duas meta-análises, realizadas com 

base em categorizações das intervenções diferentes (van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995 

e Bakermans-Kranenburg et al., 2003), foi possível verificar que as intervenções desenhadas para 

o aumento de sensibilidade materna e que eram mais eficazes a cumprir este objectivo, eram 

também as mais eficazes para aumentar o número de crianças com vinculação segura. Estes 

estudos “experimentais” evidenciam que o efeito da sensibilidade discernido na meta-análise, 

que é um estudo correlacional, não pode ser devido a terceiros factores, suportando, então o seu 

valor na organização do sistema comportamental da vinculação (Belsky, 1997b). Pode-se, então, 

avalizar a relação causal dos comportamentos parentais, nomeadamente da sensibilidade, 

retirando poder às explicações geneticistas ou outros factores não parentais (Bakermans-

Kranenburg et al., 2003). 

 

 Antes de avançarmos é necessário abordar as críticas que se levantam aos estudos 

posteriores ao estudo original de Ainsworth. As diferenças observadas, desde a não replicação da 

relação entre sensibilidade e segurança até à diminuição da força da associação entre as 

variáveis, pode dever-se a mudanças na forma de medir a sensibilidade materna (Seifer et al. 

1996; de Wolff & van IJzendoorn, 1997; Rosen & Rothbaum, 1993). 

 Recordando, a versão original do estudo foi conduzida através de observações 

naturalistas, no contexto da habitação da família, que totalizaram muitas horas ao longo de todo 

o primeiro ano da criança. As narrativas das interacções foram, posteriormente cotadas através 

do recurso a escalas desenvolvidas para o efeito (Ainsworth et al., 1978). No entanto, muitas das 

observações feitas posteriormente foram muito menos extensas que estas, realizadas em 

contextos que vão desde a interacção livre até situações de grande restrição imposta pelo 
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experimentador, como situações de alimentação, laboratoriais ou outras, podendo, por isso 

diminuir a diversidade da amostragem comportamental observada. 

 Por outro lado, as medidas utilizadas nem sempre corresponderam às escalas originais, 

podendo oscilar entre medidas mais ou menos globais e medidas microanalíticas, que podem 

obviamente não captar o mesmo fenómeno. Vondra et al. (1995) consideram que a utilização de 

medidas que avaliam um aspecto específico do comportamento parental não são eficazes na 

diferenciação dos padrões de vinculação. Para que estas emerjam é necessário lançar mão de 

um compósito de comportamentos, que no seu conjunto, permitam fazer uma caracterização 

organizacional dos comportamentos interactivos da mãe na interacção com o bebé, o que poderá 

explicar em parte alguns dos resultados que não vão no sentido dos originais.  

 Finalmente, assiste-te também, à diversidade no que toca ao momento de avaliação. Ou 

seja, observações da sensibilidade que são prévias à avaliação da segurança da vinculação, 

podem dar-nos informações diferentes daquelas nas quais as avaliações são concorrentes. 

Presume-se que o padrão de vinculação seja o resultado de uma história relacional. Ao avaliar o 

comportamento materno no momento presente, podemos estar a avaliar interacções diferentes 

daquelas que caracterizaram o passado da criança. 

 Todas estas considerações podem explicar, a razão pela qual a magnitude das diferenças 

encontradas no estudo inicial seja maior (Weinfield et al., 1999). No entanto, de Wolff e van 

IJzendoorn (1997) não encontram uma relação entre investigações que utilizam um 

procedimento mais semelhante ao original e a obtenção de valores mais aproximados ao efeito 

da Ainswoth, levando Belsy (1997b) a concluir deste estudo que o efeito dos cuidados parentais 

obtido nas diferentes investigações é independente da maneira como é conceptualizado e 

operacionalizado. 

 

 O factor responsividade materna não explica, portanto, a maior parte da variabilidade 

referente às diferenças na organização do sistema comportamental da vinculação. Assim, é 

necessária a análise de outros preditores, o que continuará a ser feito neste capítulo.   

 Ainda relativamente ao papel da sensibilidade, partiremos para uma especificação deste 

conceito, que em investigações futuras poderá aumentar o seu valor preditivo e por fim, 

passaremos em revista de forma sucinta outros factores parentais e contextuais que co-

determinam o desenvolvimento da segurança da vinculação.  
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3.1.1. Visão restrita do conceito de sensibilidade: Narrow view of 
attachment 

 

 Thompson (1997) referindo-se ao baixo valor da associação demonstrada entre a 

sensibilidade e a segurança da vinculação lança pistas para a investigação futura. Chama a 

atenção para o facto da própria sensibilidade, tal como é definida por Ainsworth, ser uma 

dimensão muito global do comportamento parental, relacionada com uma variedade de atributos 

comportamentais e afectivos do cuidador, dizendo que terá de ser refinada a análise das 

componentes específicas das interacções catalizadores da segurança da vinculação. Evoca, 

igualmente, a hipótese de que o papel da sensibilidade, na relação com o desenvolvimento da 

segurança da vinculação, possa ser mais influente em momentos de grande activação emocional 

negativa (e.g., medo, ansiedade, mal-estar) e menos durante situações de baixo stress (e.g., 

alimentação, jogo), sendo o contexto de avaliação lúdico ou de prestação de cuidados rotineiros 

um contexto possivelmente menos adequado para a avaliação de preditores da vinculação. 

 Assim, partindo desta ideia Goldberg, Grusec e Jenkins (1999a; 1999b) propõem uma 

definição mais restrita de vinculação (narrow view of attachment) e dos seus antecedentes. 

Sugerem a análise do comportamento protector da figura parental em contextos de stress e 

perigo, em contextos de resposta à emocionalidade negativa do bebé, nomeadamente de medo e 

ansiedade (Goldberg et al., 1999a). Consideram que de outra forma, o construto da vinculação 

perde a sua especificidade como sistema de protecção, relacionado com resultados 

desenvolvimentais específicos, e se perde no conjunto de características globais de parentalidade 

(Belsky, 1997b), como se tem vindo a assistir na literatura geral da psicologia que utiliza o 

conceito de vinculação como uma forma geral de qualidade da relação mãe-bebé (Goldberg et al., 

1999a). 

 Baseiam-se na definição original de Bowlby (1969/1982) de que o sistema 

comportamental da vinculação é um sistema biocomportamental de regulação da segurança 

composto por comportamentos e estados emocionais que elicitam ou facilitam a protecção 

parental, sendo o cuidador da criança a figura primária que fornece protecção e funciona como 

seu refúgio de segurança. Esta definição, prévia à investigação do sistema comportamental da 

vinculação no ser humano e no qual é dada a hegemonia à sensibilidade materna em contextos 

vastos que incluem o jogo lúdico ou outros de baixo stress (e.g., Ainsworth et al., 1978), implica 

que seja a responsividade do cuidador em momentos de perigo, doença ou mal-estar que vai 
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permitir ao bebé desenvolver um modelo do cuidador como protector, do qual resulta um 

sentimento de confiança para explorar o ambiente (Bowlby, 1969/1982).  

 Estes autores consideram que a observação dos comportamentos maternos relevantes 

para a qualidade da relação de vinculação devem ser realizada em contextos de stress e não em 

contextos lúdicos ou outros, globalmente caracterizados por emoções positivas, uma vez que, 

estes últimos, não fornecerem muitas oportunidades para observar comportamentos parentais 

protectores. Estes comportamentos originalmente definidos como emergentes em situações 

perigo, podem ser observados em contextos de resposta à emocionalidade negativa do bebé, 

nomeadamente de medo e ansiedade (Goldberg et al., 1999a). McElwain e Booth-LaForce (2006) 

acrescentam ainda, que antes da criança desenvolver a marcha, a sinalização através de 

emocionalidade negativa (e.g., choro) será um dos comportamentos de vinculação mais eficaz 

para manter a proximidade do cuidador, concluindo que durante a infância precoce a 

sensibilidade a estes momentos pode ser particularmente importante para o desenvolvimento de 

uma vinculação segura.   

 Os resultados empíricos sobre esta teoria são ainda escassos (Goldberg et al., 1999a), 

mas podemos referir que McElwain e Booth-LaForce (2006) numa amostra de crianças de 

número elevado (N = 1364, retiradas do NICHD Study of Early Child Care) analisaram o impacto 

diferencial da sensibilidade na ausência de momentos de mal-estar (sensitivity to nondistress; 

definida como resposta apropriada e atempada aos gestos sociais, expressões e sinais do bebé 

na ausência de mal-estar), e da sensibilidade aos momentos de mal-estar (sensitivity to distress; 

definida como resposta ao choro da criança, birras e sinais de mal-estar de forma consistente, 

atempada e apropriada) e verificaram que a somente a sensibilidade ao mal-estar aos 9 meses 

predizia a vinculação segura. Aos 15 meses, avaliação temporalmente concorrente com a 

avaliação do padrão de vinculação, ambas as medidas de sensibilidade não prediziam a 

segurança, talvez pela razão acima reportada de que o padrão de vinculação é uma medida de 

história relacional. Chamam à atenção, no entanto, para o facto desta amostra ser composta por 

bebés com um temperamento mais difícil, sugerindo que este efeito possa não ser replicado 

numa amostra de crianças mais fáceis. 

 

 Vários autores avançam argumentos contra esta perspectiva que reduz a amplitude de 

comportamentos parentais relevantes para a formação do vínculo, pois afirmam, nomeadamente, 

que a criança poderá ser incapaz de diferenciar estes aspectos do comportamento parental na 
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construção da sua relação com a figura parental (Isabella, 1999). Por outro lado, a investigação 

tem demonstrado que quando se avaliam os preditores relativos à formação da relação de 

vinculação com o pai e não com a mãe, a sensibilidade paterna medida de forma análoga à da 

mãe, não revela relações significativas com a segurança da vinculação avaliada através da 

Situação Estranha (cf., Belsky, 1999b, Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik, Kindler, 

Scheuerer-Englisch, & Zimmermann, 2002; van IJzendoorn & Wolff, 1997; Rosen & Rothbaum, 

1993). No entanto, o contexto lúdico, vai permitir avaliar competências interactivas paternas 

(e.g., apoio emocional e criação de desafios apropriados à criança) que se mostram associadas: 

(1) à qualidade da representação da vinculação da criança mais velha, do adolescente e do 

adulto (Grossmann et al., 2002; Grossmann, Grossmann e Kindler, 2005) e (2) a outros 

resultados desenvolvimentais relacionados teoricamente com a segurança da vinculação (e.g., 

Steele & Steele, 2005). Assim, pelo menos para a avaliação e formação da relação pai-bebé o 

contexto lúdico, parece ser um contexto fundamental. 

 

 Como conclusão, relativamente à visão mais restrita da vinculação, poderemos levantar 

uma hipótese de compromisso, aplicável à relação de vinculação com a mãe. Isto é, embora se 

admita que são múltiplos os comportamentos parentais que vão influenciar a formação do 

vínculo, a qualidade da resposta à emocionalidade negativa do bebé, poderá ser um indicador 

mais específico da segurança, e como tal a sua análise poderá conduzir a uma avaliação mais 

eficaz deste processo.  

 

 

3.1.2. Outras características maternas como preditores 
vinculação 

 

 de Wolff e van IJzendoorn (1997), na meta-análise que avalia o papel da sensibilidade, 

são claros ao afirmar que segundo os seus resultados outras características interactivas parentais 

presentes nos estudos analisados (e.g., mutualidede, sincronia) apresentam associações com a 

segurança da vinculação de magnitude semelhante à sensibilidade materna. Assim, não é de 

estranhar que em investigações posteriores tenham sido apuradas outras características 

maternas relacionadas com a segurança da vinculação, como a disponibilidadde emocional 19, a 

                                                 
19 A importância desta variável será desenvolvida neste capítulo, no ponto 3.2. Disponibilidade emocional 
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representação da vinculação no adulto, a capacidade reflexiva e inexstência de psicopatologia, 

entre outros, bem como variáveis do contexto.  

 

 Assim, foi demonstrada a validade da associação entre a representação da 

vinculação parental, avaliada através da AAI e o padrão de vinculação do filho/a que vários 

estudos individuais vinham a referir (van IJzendoorn, 1995b).  Figuras parentais classificadas 

como seguras autónomas na AAI tinham maior probabilidade de ter bebés seguros avaliados 

através da Situação Estranha, enquanto que os pais com uma AAI não seguras autónoma tinham 

probabilidade acrescida de ter bebés com uma organização da vinculação insegura. Este dado 

empírico é denominado de transmissão intergeracional da vinculação (van IJzendoorn, 

1995b; Main, Hesse, & Kaplan, 2005) 

 Uma outra variável relacionada com o desenvolvimento de segurança da vinculação 

refere-se à capacidade reflexiva materna (reflective function) definida como a capacidade 

para a atribuição de estados mentais (mentalização) no contexto da teoria da vinculação (Fonagy 

& Target, 2005). É a função mental responsável pela organização da experiência e 

comportamentos próprios ou de outros, em termos de estados mentais, ou seja, capacidade para 

explicar os comportamentos observáveis em termos de crenças, desejos, planos, etc. (Fonagy & 

Target, 1997). Esta dimensão do funcionamento materno foi operacionalizada de diferentes 

formas, qualquer uma das quais parece evidenciar uma relação com a segurança da vinculação. 

Podemos fornecer dois exemplos. A capacidade para maternal mind-mindedness definida 

como a inclinação da figura parental para tratar o seu filho como um indivíduo com mente 

(Meins, 1997; Meins, Fernyhough, Fradley, & Tuckey, 2001; Bernier & Dozier, 2003) e a 

capacidade para insight materno (maternal insighfulness) acerca da experiência interna da 

criança, definida como a capacidade parental para considerar os motivos que subjazem aos 

comportamentos e experiência emocional dos seus filhos de uma forma completa, positiva e 

focada na criança, tendo em consideração a perspectiva da criança (Koren-Karie, Oppenheim, 

Dolev, Shery, & Etzion-Carasso, 2002).   

 Como seria de esperar, a existência de algum tipo de perturbação psicológica 

materna (e.g., depressão, trauma) ou abuso físico e/ou sexual da criança são ocorrências 

associadas a um aumento de insegurança de vinculação (van IJzendoorn et al. 1992; Sroufe et 

al., 2005; Ciccetti, Rogosch, & Toth, 2006; Belsky, 1999b). van IJzendoorn et al. (1992) ao 

compararem grupos de crianças nas quais havia problemas maternos como doença mental com 
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grupos nos quais havia problemas infantis como a surdez, observaram que a distribuição do 

primeiro divergia em muito da distribuição esperada (elevada percentagem de vinculação 

insegura), ao invés do segundo, no qual se mantinha semelhante. Estes dados reforçam o papel 

das características maternas na modelação da qualidade de vinculação. 

 

 

3.1.3. Características do contexto como preditores da vinculação  
 

 Como foi explicitado anteriormente, as interacções a nível microssistémico são 

influenciadas por variáveis mais distais (Bronfenbrenner & Evans, 2000). Esta previsão teórica 

generalista sobre o desenvolvimento, inspira a análise dos factores envolvidos no 

desenvolvimento da relação de vinculação, para além do nível diádico, figura de vinculação – 

bebé. E no estado presente da investigação são vários os argumentos para que se faça esta 

análise mais vasta. 

 Realmente, está demonstrado que em amostras de risco, de baixo nível sócio-económico, 

se encontram níveis inferiores de sensibilidade materna (de Wolff & van IJzendoorn, 1997) e 

maior preponderância de vinculações inseguras (NICHD ECCRN, 1997; van IJzendoorn et al., 

1992) do que em populações NSE mais elevado e de baixo risco. Não pode, como tal, ser negada 

a influência das variáveis contextuais na formação do vínculo e manutenção ou descontinuidade 

da qualidade deste. Assim, para citar alguma da investigação feita neste âmbito, as fontes de 

apoio extrafamiliares (e.g., satisfação com apoio social, número de pessoas da rede de suporte 

social) estão associadas a um aumento de sensibilidade parental (Belsky, 2005). Belsky e Fearon 

(2002) referem que em ambientes de elevado risco, a segurança da vinculação não “impede” o 

desenvolvimento de psicopatologia, enquanto que em níveis inferiores de risco, a vinculação 

segura funciona como factor protector, já que estas crianças apresentam menor probabilidade de 

evidenciar problemas de adaptação do que as crianças com uma vinculação insegura. Sroufe et 

al. (2005) relatam que na sua amostra a mudança de padrão inseguro para seguro dos 12 para 

os 18 meses era explicada, nomeadamente, pela diminuição nos stressores ambientais que 

recaiam sobre a família e que, de forma inversa, a passagem para um padrão inseguro estava 

associado a alterações no ambiente de cuidados e à ocorrência de acontecimentos geradores de 

stress (cf., também Thompson, 1999).    
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 A visão sistémica da família aplicada à vinculação (Cowan, 1997) resultou em 

investigação que comprova a importância da qualidade da relação de casal, por exemplo, do 

apoio paterno à figura materna na prestação de cuidados ou do nível de conflitualidade do casal, 

no desenvolvimento de segurança dos membros da família e como tal dos filhos (Belsky, 1999b; 

Byng-Hall, 1999). 

 No que toca aos contextos de cuidados não maternais, constata-se um aumento da 

probabilidade de desenvolvimento de uma relação insegura quando certas condições ecológicas 

co-ocorrem, ou seja, quando se dá a acumulação de factores de risco. Assim, pela análise das 

crianças que frequentavam a creche, observou-se que cuidados mais insensíveis maternos e (1) 

elevada quantidade de tempo passado com cuidadores que não os primários ou (2) baixa 

qualidade dos cuidados não maternais aumenta a probabilidade de desenvolvimento de uma 

vinculação insegura (Belsky, 2005). Da mesma forma, a organização dos cuidados prestados às 

crianças nos Kibbutz, em Israel, que passavam por todas as crianças dormirem fora de casa dos 

pais numa colectividade, aumenta a probabilidade de insegurança. Foi comparado o nível de 

sensibilidade materna neste grupo de crianças com o de mães de crianças que dormiam em 

casa dos pais, não havendo diferenças significativas entre os grupos, levando os autores a 

concluir que a maior percentagem de insegurança se deve às contingências ambientais (Sagi, 

Koren-Karie, Gini, Ziv, & Joels, 2002). Assim, parece que certos factores contextuais podem 

modificar o efeito da qualidade de cuidados parentais conduzindo ao desenvolvimento de 

insegurança (Belsky, 2005; Sagi-Schwartz & Aviezer, 2005). 

 

 

3.2. Disponibilidade emocional  
 

 A disponibilidade emocional (emotional availability) é um construto que pretende avaliar a 

qualidade das interacções entre a figura parental e a criança (Biringen, 2000; Easterbrooks & 

Biringen, 2000) através da análise da qualidade do diálogo emocional entre as partes 

(Easterbrooks & Biringen, 2005), visto este ser considerado um barómetro sensível da qualidade 

da relação entre uma figura parental e a criança (Emde & Easterbrooks, 1985).  

 A disponibilidade emocional é a capacidade para expressar uma amplitude variada 

de emoções positivas e negativas e de se sintonizar (affective attunement) e responder às do 

parceiro da interacção (Biringen, 2000). Nas palavras de Emde (1980) esta pode ser definida 
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como a responsividade e sintonia afectiva às necessidades e objectivos do outro, num contexto 

que não se reduz às situações de stress. Uma maior disponibilidade emocional traduz uma 

abertura ao diálogo emocional, no qual ambos os parceiros estão acessíveis e disponíveis para 

responder e ler apropriadamente as pistas emocionais do outro (Easterbrooks, Biesecker, & 

Lyons-Ruth, 2000). 

 

 A definição de disponibilidade emocional, aqui retratada, tem várias influências (Biringen 

& Robinson, 1991; Biringen, 2000) advindas da perspectiva Emde (1980) e Mahler, Pine e 

Bergman (1975) sobre este conceito e da teoria da vinculação (Ainsworth et al., 1978). 

 Em primeiro lugar, vai inspirar-se na conceptualização de Emde (1980) que se refere 

inicialmente à disponibilidade emocional como um atributo do psicoterapeuta. Um psicoterapeuta 

com elevada disponibilidade emocional seria descrito como sendo emocionalmente responsivo e 

afectivamente sintonizado com as necessidades e objectivos do paciente. Aplica-o, igualmente, à 

figura parental. Neste contexto, a disponibilidade emocional corresponde a uma presença 

apoiante materna durante os avanços exploratórios da criança, (ideia semelhante à apresentada 

por Mahler, Pine, & Bergman, 1975), que inclui a aceitação da sua expressão emocional, quer 

esta seja positiva ou negativa, em contextos diversos.  

 Outra influência decisiva veio da investigação na área da vinculação, relativamente à 

importância para a qualidade do desenvolvimento da relação mãe-bebé da (1) clareza das 

percepções em relação aos sinais e comunicações da criança (sensibilidade) e (2) figura parental 

funcionar como base segura para a exploração da criança (Biringen, 2000). Dentro desta grelha 

teórica, Egeland e Erikson (1987) definem um grupo de mães como psicologicamente 

indisponíveis associadas a uma vinculação insegura, que possuem características importantes 

para a operacionalização da (in)disponibilidade emocional, já que realçam o efeito negativo da 

restrição emocional na qualidade das interacções. As mães psicologicamente indisponíveis eram 

caracterizadas por pouca responsividade à sinalização de mal-estar da criança e às suas 

tentativas de iniciar interacção, rejeição passiva da criança, pouca quantidade de interacção e 

pouco prazer retirado da interacção. Estas mães normalmente providenciavam as necessidades 

físicas da criança, mas o seu afecto apresentava-se restringido, indo de neutro ao deprimido, 

parecendo não retirarem do seu papel materno prazer ou satisfação.  
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 A disponibilidade emocional segundo Biringen et al. (Biringen, 2000; Easterbrooks & 

Biringen, 2005) incorpora e expande os conceitos anteriores (sensibilidade e base segura) dando 

maior relevância à qualidade do diálogo emocional entre as partes (Easterbrooks & Biringen, 

2005), que deve ser caracterizado pela aceitação e expressão de diferentes tonalidades 

emocionais. Consideram que é uma característica diádica (Biringen & Robinson, 1991) que surge 

num contexto relacional partilhado. Reconhece-se, assim, a influência mútua de ambos os 

parceiros da díade, a natureza transaccional das relações parentais (Easterbrooks & Biringen, 

2005). Para que a mãe seja emocionalmente disponível, tem de ter em conta as características 

da criança. Há, igualmente, uma contribuição da criança para que a comunicação entre os 

elementos da díade se estabeleça e mantenha, nomeadamente, as suas características sociais, 

emocionais e físicas. No entanto, a forma como a criança envolve a figura parental na sua 

exploração do mundo ou interage com ela é um indicador importante para a avaliação da 

representação que a criança tem da relação e da prestação de cuidados (Biringen, 2000). 

 

 

3.2.1. A operacionalização da disponibilidade emocional: As 
Escalas de Disponibilidade Emocional  

 

 As Emotional Availability Scales já estão na terceira edição (Biringen, Robinson, & 

Emde, 1998) sendo constituídas por 6 escalas. A dimensão parental das disponibilidade 

emocional está operacionalizada em 4 escalas - sensibilidade, estruturação da tarefa, não 

intrusividade e não hostilidade. Nestas enfatiza-se, como indicador da qualidade da relação, a 

expressividade emocional parental e a compreensão da sinalização emocional da criança.  

 A escala da sensibilidade foi elaborada partindo da definição original de Ainsworth et al. 

(1978) tendo em conta a importância dada à clareza das percepções e resposta atempada e 

adequada às comunicações da criança. É no entanto, ampliada ao dar maior relevância às 

interacções afectivas e como tal, à negociação do conflito, à análise das trocas nos momentos 

em que há dessincronias na interacção e à forma como se reparem na continuação da interacção 

(Biringen, 2000). Outra valência importante diz respeito à análise das características da própria 

expressividade emocional parental. Assim, uma mãe que age com o seu bebé de forma 

acolhedora poderá ser considerada sensível se o afecto positivo demonstrado pela figura parental 

for percebido como genuinamente positivo e não pseudo afecto positivo ou forçado (Biringen, 
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2000). Estes casos denominam-se de sensibilidade aparente (Biringen, 1998; Biringen, 

Robinson, & Emde, 1998)20.  

 A escala de estruturação parental refere-se à capacidade da figura parental para 

apoiar a exploração e aprendizagem da criança, o que implica dar-lhe um grau de adequado de 

estrutura para a interacção e a imposição de regras. A não intrusividade parental refere-se à 

capacidade para estar disponível para a criança sem com isso, interferir em demasia no seu 

comportamento, ser sobreprotector ou demasiado controlador. Por último, a escala da não 

hostilidade diz respeito à expressividade de emoções negativas de forma aberta e coberta e à 

capacidade de controlo da mesma.  

 A dimensão das EAS que corresponde ao lado da criança é composta por 2 escalas – 

responsividade da criança à figura parental e envolvimento da figura parental pela criança - que 

procuram captar a interacção afectiva da criança com a figura materna e o seu comportamento 

de base segura, colocando mais a tónica no movimento entre exploração autónoma e a ligação 

emocional (e.g., colocação do corpo de forma a evitar as tocas emocionais com a figura parenta) 

(Biringen, 2000). A escala de responsividade da criança à figura parental refere-se à 

capacidade da criança em explorar de forma autónoma, ao mesmo tempo que vai respondendo 

de forma afectiva à figura parental e a de envolvimento parental pela criança, por seu turno, 

avalia o grau com que a criança traz, de forma espontânea, a figura parental para a sua 

actividade.  

 

 

3.2.2. Disponibilidade emocional e vinculação: evidências 
empíricas 

 

 A revisão da literatura revela relações significativas entre algumas das escalas de 

disponibilidade emocional e medidas da qualidade da vinculação como o AQS (Ziv, Aviezar, Gini, 

Sagi, & Koren-Karie, 2000), a AAI (Aviezer, Sagi, Joels, & Ziv, 1999; Biringen, Brown, Donaldson, 

Green, Krcmarik, & Lovas, 2000; Oyen, Landy, & Hilburn-Cobb, 2000), bem como, com a 

representação do papel parental pela figura materna (Biringen, Matheny, Bretherton, Renouf, & 

Sherman, 2000). Relativamente às ligações com a segurança da vinculação avaliada através da 

Situação Estranha, estas serão passadas em revista de seguida. Os resultados das investigações 

                                                 
20 Ver Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método, ponto 2.2.4 Escalas de Disponibilidade Emocional (EAS) 
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irão ser apresentados em função da edição das escalas utilizada, visto a segunda, ter uma 

estrutura diferente da terceira21. 

 

 EAS: Segunda edição 

 Ziv et al. (2000) analisam as relações entre as escalas de disponibilidade emocional e a 

segurança da vinculação numa amostra de 687 díades israelitas, que se distribuía segundo o 

padrão de vinculação da seguinte forma: A (2.5%), B (69%), C (20%), D (6.5%) e CC (2%). No que 

toca à associação entre as EAS e a vinculação, observa-se que bebés seguros obtiveram 

resultados significativamente superiores aos bebés ambivalentes, nas escalas de sensibilidade, 

responsividade da criança e envolvimento parental pela criança, não distinguindo entre os grupos 

de crianças inseguras evitantes e seguras. 

 Easterbrooks, Biesecker e Lyons-Ruth (2000) analisaram a relação da segurança da 

vinculação na infância (18 meses) com a disponibilidade emocional da díade aos 7 anos 

(situação laboratorial de reunião após separação de uma hora), numa amostra de risco 

psicossocial devido a baixo rendimento familiar. Obtiveram como resultados uma relação positiva 

entre segurança da vinculação (escala de 3 pontos no sentido de aumento de insegurança: 

seguro, inseguro e desorganizado) e as escalas de sensibilidade, estruturação, responsividade da 

criança e envolvimento parental pela criança. 

 Biringen (2000) relata outros resultados na sua súmula da investigação existente sobre 

este instrumento. Assim, refere que a segurança da vinculação, numa amostra de mães 

adolescentes, predizia um pior resultado desenvolvimental (aos quatro anos) na escala de 

envolvimento da criança (i.e., sobre envolvimento) para o sexo masculino. No caso das raparigas 

era a insegurança da vinculação que funciona como preditor do envolvimento não optimal da 

criança (Robinson & Spieker, 1996, cit in. Biringen, 2000). Outro estudo, relativo a bebés de 

quatro meses, relata uma associação entre a combinação de depressão materna e pouca 

responsividade da criança e insegurança da vinculação aos 12 meses (Carter, Little, & Garrity-

Rokous, 1998, cit in. Biringen, 2000). 

 

 

                                                 
21 A segunda edição é constituída por 5 escalas: sensibilidade, estruturação/intrusividade, hostilidade, responsividade da criança à figura parental 
e envolvimento da figura parental pela criança. Nesta versão as escalas estruturação e intrusividade estão fundidas. Para além, desta diferença a 
organização das escalas é curvilínea, sendo que os valores médio-altos correspondem ao melhor nível da escala (e.g., na escala da sensibilidade 
seria os 7/9 pontos), os muito altos (e.g., 10 pontos) ou muito baixos (e.g., 1/3 pontos) a pior resultados a essa característica interactiva.  
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 EAS: Terceira edição 

 Swanson, Beckwith e Howard (2000) analisaram a qualidade da interacção de 

cuidadores primários de uma amostra de 51 crianças expostas a drogas no período pré-natal, 

através das escalas sensibilidade, não intrusividade e não hostilidade. Encontraram uma 

associação entre não intrusividade e vinculação, ambas avaliadas aos 18 meses. Assim, os 

cuidadores de crianças com desorganização da vinculação tinham maior probabilidade de obter 

valores superiores de intrusividade. Neste estudo, não há diferenças relativamente às escalas de 

sensibilidade e hostilidade, no que toca à distinção entre os padrões e 

organização/desorganização da vinculação. 

 Biringen et al. (2005) avaliaram, não só a relação da disponibilidade emocional com a 

segurança, mas também a importância do tempo de observação para a fidelidade desta 

avaliação. Para tal, a díade foi observada durante duas horas, cada hora em dois dias diferentes, 

quando os bebés tinham entre 11 e 13 meses. A segurança da vinculação foi avaliada entre os 

12 e os 15 meses. Relatam associações positivas entre todas as escalas e a segurança da 

vinculação à excepção da não intrusividade.  

 Com base nos resultados a esta investigação, Biringen et al. (2005) deixam algumas 

sugestões importantes para a utilização destas escalas. À medida que o tempo de observação 

aumenta, maior é a magnitude da correlação entre a escala e a segurança da vinculação, o 

aponta para a importância de avaliar uma díade com base em, pelo menos, 30 a 45 minutos de 

interacção. Observam que há uma maior amplitude de diferenças nas cotações, ao longo do 

tempo, para as crianças inseguras do que para as seguras, sendo maior no caso da vinculação 

ambivalente. Estes autores são da opinião de que para avaliar a inconsistência comportamental 

parental é necessário aumentar o tempo de observação. Por fim, chamam a atenção para a 

importância das dimensões da criança, pois estas apresentem valores elevados nas correlações 

com a segurança da vinculação, aspecto que por vezes é negligenciado na literatura da 

vinculação.   

 

 

3.2.3. Disponibilidade emocional e vinculação: Conclusões 
 

 Easterbrooks e Biringen (2000) referem que a coerência dos resultados empíricos sugere 

uma ligação entre disponibilidade emocional e vinculação. Não propõem a substituição do 
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conceito de sensibilidade materna de Ainsworth, mas antes vêem a disponibilidade emocional 

como uma elaboração desse conceito (Easterbrooks & Biringen, 2000; Emde, 2000). Assim, os 

comportamentos de vinculação são activados em contextos de stress, a disponibilidade 

emocional, estende-se a outros contextos (jogo, ensino/aprendizagem, afiliação) (Easterbrooks & 

Biringen, 2000). 

 Emde (2000) considera que o construto de disponibilidade emocional é consistente com 

a teoria da vinculação e que pode mesmo enriquecer esta teoria, visto as trocas adaptativas entre 

a figura materna e a criança ao longo do tempo (nas quais se pode inserir a disponibilidade 

emocional à imagem da sensibilidade) serem elementos que contribuem para o desenvolvimento 

da vinculação segura. Para além disso, as escalas de disponibilidade emocional incorporaram 

outros aspectos das interacções, que muitas vezes não são alvo de análise na investigação dos 

preditores da vinculação e que podem vir a demonstrar-se como relevantes. 

 Bretherton (2000) resume as diferenças e pontos de contacto entre a avaliação clássica 

dentro da teoria da vinculação, nomeadamente através da escala de sensibilidade de Ainsworth, 

a respeito da qualidade da interacção mãe-bebé e as escalas de disponibilidade emocional. Para 

esta autora, as escalas de disponibilidade emocional (1) são mais explicitamente diádicas, (e.g., 

incorporam escalas focadas na mãe e na criança), (2) colocam maior ênfase nas trocas 

emocionais e na sintonia afectiva entre os elementos da díade, bem como, (3) no processo de 

reparação da sincronia entre os pares, que passa pela negociação mútua, depois de algum tipo 

de conflito ou falta de sincronia na interacção. Por seu turno, as escalas de Ainsworth dão maior 

ênfase (1) à empatia e tomada de perspectiva materna, ou seja, de não só estar atenta e ser 

responsiva, mas também, ver o mundo através da perspectiva da criança, (2) aos processos 

defensivos que podem camuflar a real qualidade da interacção e (3) aos comportamentos 

proactivos maternos que previnem a existência de conflitos na interacção. No entanto, ambas 

parecem partilhar de pressupostos semelhantes: (1) que a qualidade do comportamento parental 

é visível não só através da resposta às necessidades afectivas da criança quando esta se sente 

mal, mas também, pelo respeito aos seus desejos exploratórios e (2) que a avaliação recai sobre 

a relação e não somente sobre os elementos que compõem a díade de forma isolada, sendo que 

a qualidade da relação é vista em ambos. 
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3.2.4. Disponibilidade emocional e regulação emocional 
 

 A infância precoce é uma fase do desenvolvimento caracterizada pela elevada 

importância das interacções sócio-emocionais, visto a criança ainda não ter acesso às 

ferramentas simbólicas da linguagem. Ao mesmo tempo, uma das tarefas desenvolvimentais 

fundamentais desta fase é o desenvolvimento da capacidade regulatória emocional (Thompson, 

1998; Sroufe, 1996; Miller, McDonough, Rosenblum, & Sameroff, 2002). Perspectiva-se, então, 

de uma forma geral, uma relação entre o diálogo emocional estabelecido entre a díade e o 

desenvolvimento das competências regulatórias da criança (Sroufe, 1996; Schore, 2001). Uma 

forma de avaliar a qualidade destas trocas é através da disponibilidade emocional da díade 

(Easterbrooks, Biesecker, & Lyons-Ruth, 2000). Com base nas premissas anteriores, levanta-se a 

hipótese de que valores superiores às escalas, que traduzem uma abertura ao diálogo emocional, 

no qual ambas os parceiros estão acessíveis e disponíveis para responder e ler apropriadamente 

as pistas emocionais do outro (Easterbrooks et al., 2000), estejam associadas a competências 

regulatórias superiores da criança (Robinson & Glaves, 1996). Existem alguns indícios neste 

sentido. 

 Utilizando a segunda versão das EAS, Lehman, Steier, Guidash, Wanna (2002) avaliaram 

a importância da personalidade materna, do temperamento da criança e da disponibilidade 

emocional para a capacidade da criança em cumprir com os pedidos da mãe, numa tarefa em 

qual lhe era exigido arrumar os brinquedos com os quais brincava, entre os 15 e os 31 meses. 

As crianças que cumpriam mais facilmente o pedido materno eram as que tinham mães que, 

numa tarefa de jogo livre, estruturavam o jogo da criança sem ser intrusivas e no qual eram mais 

sensíveis.  

 Litte e Carter (2005) evidenciam uma associação entre a escala de hostilidade parental 

(segunda versão das escalas, numa situação de jogo livre) e a menor capacidade para regulação 

emocional de bebés (12.5 meses de idade), definida em termos de expressão de emocionalidade 

negativa (numa situações de desafio emocional). Este resultado é marginalmente significativo no 

momento seguinte ao desafio emocional, no qual a mãe já está presente. Assim, nesta amostra 

de risco, maior hostilidade parental está relacionada com maiores dificuldades dos bebés em 

regular o mal-estar.  
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4. Foco nas competências diádicas de regulação emocional  
 

 Neste último ponto, irá ser analisada a relação entre as competências diádicas de 

regulação emocional e o desenvolvimento da relação de vinculação.  

 

 

4.1. Definição de regulação emocional 
 

 Para ser possível a definição do conceito de regulação emocional, comecemos por 

distingui-lo do conceito de emoção. As emoções são sistemas de resposta rápida inscritas no 

nosso repertório comportamental herdado, que permitem a atribuição de significado ao contínuo 

da experiência, de forma automática (sem esforço/ processo em parte não consciente), 

preparando o indivíduo para a acção em consonância com essa avaliação (cf., teoria diferencial 

das emoções – Izard & Malatesta, 1987 e perspectiva funcionalista das emoções – Barrett & 

Campos, 1987). Assim, as emoções são reacções subjectivas a um evento saliente do ambiente 

interno e externo ao organismo, caracterizadas por mudanças fisiológicas, experienciais e 

comportamentais (Sroufe, 1996), que desempenham funções integradoras ao nível do 

funcionamento cerebral (Siegel, 2001). 

 O conceito de regulação emocional inscreve-se nesta perspectiva e pode ser definido 

como o processo relacionado com as mudanças no funcionamento do indivíduo que se associam 

à activação de uma emoção (Cole, Martin, & Dennis, 2004). Embora a distinção entre emoção e 

regulação emocional tenha fronteiras ténues (Langois, 2004; Eisenberg & Spinrad, 2004; 

Bridges, Denham, & Ganiban, 2004) e nem todos os autores concordam que é possível distinguir 

os dois construtos (cf., Campos, Frankel, & Camras, 2004), a conceptualização aqui adoptada, 

partilha o pressuposto de que numa reacção emocional as emoções são o “tom emocional” 

(Thompson, 1990), ou seja, a emoção específica que é activada (e.g., medo, raiva, ou alegria), 

enquanto que a regulação emocional diz respeito às alterações do funcionamento ou 

comportamento do indivíduo, devido à activação da dita emoção (Cole et al., 2004). 

 Assim, Thompson (1994) considera que a regulação emocional vai consistir de um 

conjunto de processos intrínsecos e extrínsecos responsáveis pela monotorização, avaliação e 

modificação da resposta emocional, especialmente no que toca às suas dimensões temporal e de 

intensidade, por forma a atingir os objectivos pessoais. Na mesma linha, Cicchetti, Ganiban, e 

Barnet (1991), colocam a tónica na importância da qualidade da regulação emocional para a 



Capítulo II. Antecedentes da Vinculação 

 

 

103

organização comportamental e distinguem emoção de regulação emocional. Consideram que 

ambos são processos adaptativos, mas enquanto que o primeiro (emoção) tem como função o 

acesso aos estados internos (pelo próprio e, devido à sua função expressiva, pelos outros), dar 

significado à situação e mobilizar o indivíduo para a acção, o segunda (regulação emocional) 

tem como função re-organizar o organismo no sentido de alterar o seu estado actual, de forma 

que a activação emocional (emoção) seja canalizada e/ou controlada permitindo o 

funcionamento do indivíduo de forma adaptativa: “We define emotion regulation as the intra- and 

extraorganismic factors, by which emotion arousal is re-directed, controlled, modulated, and 

modified to enable an individual to function adaptively in emotional arousing situations.” (Cicchetti 

et al., 1991, p.15).  

Podemos isolar dois tipos de fenómenos regulatórios, os primeiros, referentes à 

influência que os processos emocionais têm noutros sistemas cognitivos e comportamentais - 

emoções reguladoras, os segundos, relativos às transformações que ocorrem na própria 

resposta emocional ao longo do tempo - emoções reguladas (Cole et al., 2004; Thompson, 

1990). Em ambos os casos, os fenómenos regulatórios são possíveis não só “dentro” do próprio 

indivíduo (e.g., criança que utiliza uma dada estratégia para elevar o seu nível emocional positivo) 

- regulação intrapessoal, mas também, entre indivíduos – regulação interpessoal (Garber 

& Dodge, 1991; Eisenberg & Spinrad, 2004). 

 A regulação emocional é um conceito integrativo do funcionamento e desenvolvimento 

psicológico fazendo a interface entre o funcionamento emocional e processos, nomeadamente 

cognitivos, como a atenção (Kopp, 2002; Cole et al., 2004; Bridges et al., 2004). Segundo 

Schore (2001, p.9) “… the regulation of affect is a central organizing principle of human 

development and motivation.”. Este papel central no desenvolvimento, com implicações para o 

desenvolvimento social e cognitivo (Calkins, 1994) faz com que a regulação emocional seja um 

processo fundamental para a compreensão de trajectórias adaptativas e desadaptativas (Dodge & 

Garber, 1991). 

 

 

4.1.1. (Des)regulação emocional  
 

 Cicchetti et al. (1991) ao definirem regulação emocional lançam pistas para a avaliação 

da sua qualidade, ou seja, para a distinção entre um processo regulatório adaptativo e a 
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desregulação emocional (processo regulatório desadaptativo). Nesta perspectiva, nenhuma 

emoção, positiva ou negativa, é prejudicial para o funcionamento da pessoa humana. É o 

impacto que esta tem no funcionamento global do indivíduo, a forma como o sistema pessoal se 

reorganiza a partir desta activação emocional, que vai determinar o seu papel na adaptação: 

referimo-nos portanto, aos processos regulatórios emocionais. A desregulação emocional 

designa um padrão regulatório que tem um impacto negativo noutros sistemas comportamentais 

(e.g., causando disrupção no seu funcionamento) impedindo, a variados graus, a manutenção 

dos objectivos pessoais, da interacção com o ambiente ou da sua integridade e bem-estar 

emocional (Dodge & Garber, 1991; Sroufe, 1996; Bridges et al., 2004).  

 Não se espera que os indivíduos tenham sempre a possibilidade de implementar todos 

os seus sistemas comportamentais de forma harmoniosa. Diferentes flutuações, nomeadamente 

nas exigências contextuais fazem com que em certas circunstâncias todos os indivíduos 

necessitem de utilizar mecanismos regulatórios que exigem muito do seu funcionamento global e 

que vão levar à desregulação comportamental (Bridges et al., 2004). Ou seja, mecanismos 

destinados a lidar com a emoção (que constituem o processo de regulação emocional) vão 

direccionar os recursos do indivíduo, como a atenção ou o comportamento, para a função 

adaptativa da emoção ou para a sua regulação, modelando o comportamento que é relevante 

para essa função e desregulando o comportamento que lhe é irrelevante ou em oposição (Barrett, 

1998; Barrett & Campos, 1991). Assim, por exemplo, uma criança que esteja a brincar 

alegremente com um brinquedo novo, com toda a sua atenção voltada para esta actividade 

exploratória, se por algum motivo sentir medo, irá alterar o seu comportamento, de forma a que 

o seu objectivo principal passa a ser a diminuição desse estado emocional. O objectivo 

regulatório emocional passa a ser o mais importante e consequentemente, pode desregular 

outros sistemas comportamentais, neste caso o exploratório.  

 O que distingue estes momentos esperados e normativos, de um funcionamento 

desadaptativo regulatório global (desregulação emocional) é a utilização de forma transversal 

e pouco flexível de mecanismos regulatórios que de forma continuada impedem outros sistemas 

comportamentais de cumprir as suas funções (Dodge & Garber, 1991; Sroufe, 1996; Bridges et 

al., 2004). Assim, como produto da interacção ao longo do desenvolvimento das características 

biológicas e dos contextos sociais pensa-se que se poderão formar estilos individuais de 

(des)regulação emocional, caracterizados por alguma estabilidade (Bridges  et al., 2004). 

Servindo-nos, novamente, do exemplo anterior e pensando que a criança tem ano e meio, a 
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utilização da figura parental como refúgio seguro permitirá, mais facilmente, a re-organização da 

criança e o restabelecimento da exploração. Este poderá ser um mecanismo regulatório mais 

adaptativo do que a tentativa de auto-regulação (inibindo a expressão afectiva ao cuidador), pois 

este é muito mais custoso emocionalmente para a criança, retirando-lhe recursos para a retoma 

da actividade exploratória com qualidade22. 

 De uma forma global diferentes autores concordam com a asserção de que a regulação 

emocional adaptativa não diz respeito à supremacia das emoções positivas e supressão das 

emoções negativas, mas antes envolve a habilidade para experienciar emoções genuínas, 

positivas e negativas e expressá-las de forma a permitir aos indivíduos a flexibilidade para atingir 

os seus objectivos regulatórios bem como outros que podem ser contraditórios (e.g., segurança, 

exploração; interacções sociais positivas) (Bridges et al., 2004; Bridges & Grolnick, 1995; 

Halberstadt, Denham, & Dunsmore, 2001), permitindo assim, manter o seu comportamento 

organizado na interacção com o meio (Sroufe, 1996; Cicchetti et al., 1991; Bridges et al., 2004). 

Por oposição, a desregulação emocional corresponde a um conjunto de estratégias que 

utilizadas de forma continuada e de forma não flexível não favorecem a adaptação do indivíduo 

presente ou futura em contextos espaciais e temporais diferentes (Dodge & Garber, 1991; Sroufe, 

1996; Bridges et al., 2004). Assim, não será surpreendente que (1) a utilização perseverante de 

mecanismos regulatórios ou (2) a sua ausência quando esperado pelo nível de desenvolvimento 

da criança ou pelas exigências da situação pode, também, ser um indicador de desregulação 

emocional (Sroufe, 1996).  

 

 

4.1.2. Medição da (des)regulação emocional 
 

 A avaliação do construto regulação emocional não é tarefa fácil23 (cf., Bridges et al., 2004 

e Eisenberg & Spinrad, 2004 para discussão detalhada). A grande maioria dos investigadores 

concorda que existem processos fisiológicos, comportamentais e cognitivos que permitem aos 

sujeitos modular a sua experiência emocional e a sua expressão, mas há grande divergência na 

sua definição operacional e consequente metodologia de avaliação (Bridges et al., 2004). 

                                                 
22 O comportamento regulatório desadaptativo, aqui descrito, é interpretado em termos do efeito desorganizador que tem para a exploração da 
criança e não em termos de adaptação ao contexto de cuidados. Se fosse este o caso, o comportamento regulatório da criança poderia ser visto 
como resposta a este e como tal adaptativo. 
23 Este ponto é determinante para a fundamentação teórica e metodológica das opções tomadas nesta investigação no que toca ao 
desenvolvimento da escala de Desregulação Emocional apresentada no Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método, secção 2.2.5. Escala de 
Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé (RED). 



Capítulo II. Antecedentes da Vinculação 

 106

 Estas dificuldades emergem, nomeadamente, pela proximidade entre o que constitui a 

expressão emocional e o que são os processos regulatórios (Eisenberg & Spinrad, 2004; Bridges 

et al., 2004; Barrett, 1998; Gross, 1998). Esta problemática é agravada quando analisamos as 

fases precoces do desenvolvimento destes processos, nas quais não é possível aceder à 

dimensão mais cognitiva da experiência emocional, e daí retirar informação para a análise do 

impacto dos comportamentos regulatórios no seu funcionamento (Eisenberg & Spinrad, 2004; 

Barrett, 1998). Por outro lado, ao ser um processo eminentemente dinâmico (Hoeksma, 

Oosterlaan, & Schipper, 2004; Frijda & Zeelenberg, 2001; Schore, 2000) o seu estudo implica a 

análise conjunta de mais do que uma dimensão do funcionamento humano (e.g., alteração nas 

emoções, mas também, no comportamento do sujeito), bem como as mudanças nas suas 

relações ao longo do tempo, o que aumenta exponencialmente a sua complexidade. 

 Outro factor a ter em conta, é o contexto em que os processos regulatórios são avaliados. 

Miller, McDonough, Rosenblum e Sameroff (2002) propuseram-se estudar os efeitos deste no 

comportamento regulatório da criança e do cuidador e concluíram que o contexto afecta não só 

os comportamentos expressos, como também a forma como estes se interrelacionam e se 

organizam. Assim, consideram que as situações emocionalmente carregadas permitem 

evidenciar mais claramente as diferenças entre díades, no que toca ao processo regulatório 

diádico, do que as situações de jogo livre. 

 

 

4.2. Vinculação e regulação emocional 
 

 Como foi aflorado nas secções precedentes, a regulação emocional pode ser 

conceptualizada como um conjunto de estratégias que se organizam e desenvolvem, ao longo 

dos primeiros anos, em interacção com o ambiente e em particular com os cuidadores (Walden & 

Smith, 1997; Miller et al., 2002; Kopp, 1989; Calkins, Smith, Gill, & Johnson, 1998; Cassidy, 

1994; Thompson, 1990; 1994; Stams, Juffer, & van IJzendoorn, 2002; NICHD ECCRN, 2004). É 

no contexto da matriz relacional (Soares, 1996) que o bebé vai desenvolver a sua capacidade de 

auto-regulação, sendo possível conceber a própria relação de vinculação como o protótipo da 

estratégia regulatória que a criança está a desenvolver (Sroufe, 1996; Schore, 2001; Cicchetti et 

al., 1991; Fonagy & Target, 2002; Thompson, 1990; Walden & Smith, 1997). É esta posição que 

irá ser desenvolvida de seguida.  
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  A vinculação segundo Bowlby (1969/1982) é um sistema comportamental inserido no 

património comportamental da espécie humana pois assegura a protecção da criança em 

desenvolvimento. Neste sentido, a relação da vinculação está centrada na regulação da 

segurança (Soares, 2001). Este processo implica que a figura materna que tem mais 

competências do que o bebé (que na nossa espécie é caracterizado por grande imaturidade ao 

nascimento) seja capaz, não só de, protegê-lo dos perigos do ambiente, colocando-o em 

segurança, mas também, de lhe prestar cuidados, respondendo de uma forma global às suas 

necessidades. 

O sistema comportamental da vinculação, mesmo desenvolvendo-se na dependência da 

figura parental, é uma característica da criança. Esta está equipada com mecanismos 

comunicacionais, muitos deles emocionais, para sinalizar à figura parental as suas necessidades 

e para a procurar em ordem sua à resolução. A procura de proximidade à figura de 

vinculação é a estratégia primária da vinculação (Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003; Main, 

1990) pois é a forma mais directa de aumentar a probabilidade desta figura mais forte lhe 

fornecer protecção para o perigo e dar segurança. Do ponto de vista de um observador externo, o 

objectivo do sistema comportamental da vinculação é a organização do comportamento em 

termos da manutenção ou obtenção de proximidade ou contacto com a(s) figura(s) de vinculação 

(Soares, 2001). Para a criança, no entanto, o objectivo do sistema não é apenas manter essa 

proximidade, mas antes sentir segurança (Schneider-Rosen, 1990) que pode ser ou não 

conseguido através dessa estratégia. Assim, é compreensível que crianças que não obtenham 

essa segurança através da estratégia de procura de proximidade desenvolvam outras que 

possam parecer antitéticas a esta, como por exemplo, o evitamento. A segurança emocional 

aparece como o objectivo primordial da criança  (felt-security, Cummings & Davies, 1996). 

 

A questão que agora se coloca é de saber de que forma a estratégia de procura de 

proximidade e portanto a relação de vinculação, se relaciona com as capacidades de regulação 

emocional emergentes da criança. 

Ao longo do dia, a criança vai experienciar vários momentos de grande activação 

emocional, de diferentes tonalidades afectivas, que podem ser desorganizadores para a criança. 

Vão, por exemplo, emergir afectos negativos (e.g., medo e choro, raiva) que a criança ainda não 

tem capacidade de regular autonomamente e que vão ser modelados por auxílio parental, no 
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contexto da relação de vinculação. Sabe-se que a interacção com o ambiente pode desencadear 

medo sendo este um dos estímulos activadores do sistema comportamental da vinculação, bem 

como outras condições da própria criança como o mal-estar sentido em função da fome, dor ou 

cansaço. Na infância estamos predispostos biologicamente para recorrer à figura parental para 

reverter estas emoções (regulação emocional), bem como para resolver as causas que estão na 

sua origem. Por outro lado, muitas das emoções negativas que emergem servem a própria 

estratégia de procura de proximidade (e.g., choro para chamar a figura parental). Assim, a 

comunicação emocional e regulação das emoções no contexto da relação de vinculação é da 

maior importância (Lay, Waters, Posada, & Ridgeway, 1995) sendo o contexto preferencial para o 

seu desenvolvimento.   

 A forma como a figura parental vai responder à procura de proximidade por parte da 

criança e como a auxilia na regulação das emoções negativas, que desencadearam essa procura 

de proximidade ou que correspondem à sinalização da necessidade do auxílio materno, vai 

conduzir a uma organização específica do sistema comportamental da vinculação (i,e., padrões 

de vinculação) e por consequência, a diferentes formas de regular as emoções. Assim, os 

modelos internos dinâmicos vão condicionar a resposta à activação emocional pelo tipo de 

comportamentos de vinculação postos em marcha de forma preferencial, bem como pela 

influência no desenvolvimento de outros mecanismos de coping (Zimmermann, 1999). Tal como 

os modelos internos dinâmicos, os padrões de regulação emocional “aprendidos” a um nível não 

consciente e que irão influenciar o comportamento de forma implícita, funcionam de maneira 

automática (Zimmermann, 1999; Main, 1990). Assim, neste contexto da estratégia de regulação 

da proximidade (vinculação), vão ser desenvolvidas mecanismos específicos para lidar com a 

activação emocional.  

 

 

4.2.1. Evidências biológicas da relação entre vinculação e 
regulação emocional 

 

 Lançando mão das perspectivas mais biológicas que abordam a vinculação obtemos 

argumentos que suportam o raciocínio anterior. Hofer (1994; Polan & Hofer, 1999) refere que a 

interacção mútua entre figura parental e criança conduz não só à formação da relação de 

vinculação, mas também à regulação de uma vasta panóplia de funções comportamentais, 

autonómicas, endócrinas e de estados (e.g., sono e vigília) da criança, que denomina de 
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reguladores escondidos na relação de vinculação (hidden regulators in attachment). Está 

demonstrado que parte do controlo dos estados e funções internas da criança em idades 

precoces (bem como de crias animais) é assegurado por padrões de interacção com a figura 

parental (Polan & Hofer, 1999). Estes processos regulatórios fisiológicos diádicos serão os 

percursores da relação de vinculação e das emoções associadas: a auto-regulação das emoções 

vai estar intimamente relacionada com o conceito de self, das figuras de vinculação e do mundo 

construída a partir destas interacções precoces (Hofer, 1994). 

 O substrato neuronal que diz respeito às emoções e à sua regulação é modelado por 

aspectos específicos da interacção mãe-bebé mesmo antes da expressão emocional estar 

claramente diferenciada (Hofer, 1994), tal como nos demonstra Weller e Feldman (2003) que 

referem o impacto da proximidade física e do toque materno na neuroquímica cerebral (e.g., 

neuropeptídeos opioides) e a sua importância para o desenvolvimento da regulação emocional da 

criança e de outros animais. 

 Desta feita, a relação de vinculação é perspectivada como um dos organizadores 

fundamentais do desenvolvimento fisiológico e cerebral (Schore, 1997, Siegel, 2001; Sroufe, 

1996; Hofer, 1994) e possivelmente dos sistemas atencionais (Fearon & Belsky, 2004) 

mecanismos essenciais para o desenvolvimento da regulação emocional. Daqui se conclui que a 

importância da relação de vinculação para o desenvolvimento da criança não se esgota na 

manutenção de um sentimento de segurança. 

 

 Há uma vasta literatura que mostra a influência do ambiente de cuidados em fenómenos 

biológicos como a expressão genética de proteínas que moldam o desenvolvimento cerebral e a 

indução de conexões neuronais devido à interacção com o ambiente (Fonagy e Target, 2005, 

Siegel, 2001). Este processo de desenvolvimento cerebral é dependente da experiência (Siegel, 

2001; Schore, 2001). Sabendo que é, em larga escala, o tipo de conexões cerebrais que 

determina o funcionamento do cérebro (Siegel, 2001) pretende-se, de seguida, avançar com 

alguns mecanismos que explicam o impacto da relação de vinculação neste processo e por 

conseguinte, nas capacidades regulatórias da criança em desenvolvimento.  

 Neste sentido, a maturação cerebral durante os primeiros anos de vida e a produção de 

fenómenos regulatórios é indissociável das influências ambientais, nomeadamente da relação 

com os cuidadores primários, como afirmam Fonagy e Target (2002, p.328) “Attachment 

relationships are formative because they facilitate the development of the brain’s major self-
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regulatory mechanism, which in turn allow the individual to perform effectively in society”. A 

interacção criança – figura de vinculação permite à primeira, regular os seus estados afectivos, 

quer através da diminuição da activação emocional, quando está perturbada, quer 

proporcionando à criança aumento da activação emocional, através da intensificação das 

emoções positivas. A capacidade da figura parental para estabelecer interacções contingentes às 

necessidades da criança, para criar padrões de comunicação colaborativos e sintonizados com 

esta, vão fazer com que a figura parental seja capaz de regular os estados emocionais da criança 

(Siegel, 2001) o que é essencial para o seu desenvolvimento adaptativo emocional e social. 

Segundo este autor, os padrões de interacção seguros correspondem a padrões de comunicação 

sintonizados à criança e que podem ser caracterizados, nomeadamente, por: (1) serem 

colaborativos e contingentes aos sinais da criança, (2) reflectir de forma verbal sobre o que a 

criança possa estar a sentir (reflective dialogue), (3) reparar a síncrona na comunicação quando 

esta é perdida e (4) possibilitar a comunicação emocional positiva. 

 Estas transacções repetidas ao longo do tempo, vão ter um impacto na elaboração dos 

circuitos inibitórios cerebrais de importância crucial para regulação emocional (Schore, 2000). 

Assim, a relação de vinculação vai permitir à criança “aprender” formas de regular as suas 

emoções a um nível pré-verbal (Tronick, 2002). Schore (2001) refere esta mesma ideia, dizendo 

que “Such unconscious regulatory mechanisms are embedded in implicit-procedural memory in 

unconscious internal working models of attachment relationship that encode strategies of affect 

regulation” (p.43). 

 

 Analisemos agora, com mais detalhe, o impacto da interacção diádica e no 

fortalecimento e alteração de mecanismos cerebrais. Segundo Schore (2000) o sistema instintivo 

de vinculação tem no seu cerne processos emocionais. Com base nos conhecimentos produzidos 

na área das neurociências, considera que há suporte para identificar ao nível cerebral, um 

“correlato” biológico do sistema de controlo do sistema comportamental da vinculação, 

preconizado por Bowlby (1969/1982). Este será o sistema orbitofrontal e as suas 

conexões corticais e subcorticais, sistema responsável pela regulação de comportamentos 

afectivos instintivos, e que portanto, influencia e é influenciado pela relação de vinculação. Este 

sistema regulatório fundamental do cérebro emocional (Schore, 2000) é preponderante no 

hemisfério direito sendo especializado no processamento de expressões afectivas, percepção, 

informação somato-sensorial fundamental para o controlo inibitório (Garavan, Ross, & Stein, 
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1999), para a regulação do comportamento interpessoal (Dolan, 1999), para a regulação da 

activação emocional e resposta ao stress, de uma forma geral, para o funcionamento emocional 

e social (Siegel, 2001). 

 Então, como é que as interacções afectam o desenvolvimento cerebral? Na infância o 

funcionamento cerebral da criança é dominada pelo hemisfério direito, ou seja, este cresce mais 

rapidamente e está mais activo (Chiron, Jambaque, Nabbout, Lounes, Syrota, & Dulac, 1997). 

Sabe-se que o período entre os 7 e os 15 meses é crítico para a mielinização das áreas límbicas 

e cortico-límbicas e como tal para a sua maturação (Schore, 2001), o que tem um impacto 

determinante no desenvolvimento das competências regulatórias da criança. Considera-se que a 

relação de vinculação está formada no final do primeiro ano de vida e é caracterizada por 

padrões de comunicação interpessoal. Logo, as interacções estabelecida com as figuras de 

vinculação vão ser particularmente saliente nesta fase de desenvolvimento cerebral e regulatório, 

não só pela sua frequência, mas também pela sua qualidade, já que, são essencialmente 

estabelecidas trocas corporais e emocionais que são o tipo de estímulos processados com maior 

especificidade no hemisfério direito. Estas interacções vão conduzir à fortificação de certos 

circuitos neuronais e à morte selectiva neuronal com especial impacto neste hemisfério e nas 

suas ligações e como tal nos circuitos regulatórios cerebrais e emocionais (Schore, 2001). 

 Está demonstrado que a maturação destes circuitos regulatórios é dependente da 

natureza da comunicação interpessoal durante os anos mais precoces (Siegel, 2001; Schore 

2000). A capacidade flexível de regular emoções através da auto-regulação ou recorrendo à ajuda 

de outras pessoas está associada ao desenvolvimento deste sistema cerebral (Schore 2000), 

característico de uma vinculação segura. As interacções que levam ao desenvolvimento de 

vinculação insegura inibem o crescimento deste sistema de controlo (Schore, 1997). 

 Siegel (2001) realça a importância do papel integrador das emoções no funcionamento 

cerebral. Para este autor, a integração pode ser vista como um processo central de auto-

organização que liga aspectos variados das emoções, da narrativa própria e das relações 

interpessoais. A forma como regulamos as nossas emoções vai ter um impacto na integração de 

diferentes aspectos do funcionamento cerebral, inclusive das ligações com o hemisfério esquerdo 

a nível das representações e da linguagem e como tal da própria experiência pessoal. Assim, é 

compreensível que padrões regulatórios e consequente padrão de vinculação, que correspondem 

a organizações em larga escala inconscientes, tenham um impacto nas narrativas verbalizadas 

na AAI (Siegel, 2001). 
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4.3.  Perspectiva desenvolvimental sobre a regulação emocional 
no primeiro ano  

 

 A perspectiva sobre o desenvolvimento da regulação emocional adoptada neste trabalho 

baseia-se na investigação de Alan Sroufe (1996), mas também no trabalho de outros 

investigadores (Kopp, 1989, 2002; Thompson, 1998; Fogel, 1993; Tronick, 1989). 

 Estes autores defendem que a criança não nasce desprovida de mecanismos 

regulatórios, mas que estes são muito restritos e que por esse motivo, a regulação emocional 

inicial é garantida pela interacção com a figura parental que lhe presta cuidados. Só mais tarde 

será uma capacidade autónoma da criança. Ou seja, o desenvolvimento dá-se da hetero-

regulação para a auto-regulação. Assim, a regulação emocional atingida pela criança na infância 

precoce é melhor conceptualizada como a qualidade da relação e não como uma propriedade da 

criança (NICHD ECCRN, 2004). 

 Defendem igualmente que a hetero-regulação e a regulação diádica (co-regulação – 

Fogel, 1993 ou regulação mútua – Tronick, 1989) representam o protótipo da regulação 

emocional autónoma conseguida pelo self (Sroufe, 1996), querendo com isto dizer que, a 

qualidade do processo conjunto terá implicações para a qualidade da auto-regulação. Se a díade 

for capaz de se organizar para regular os estados emocionais do bebé, fazendo com que o bebé 

seja capaz de operar adequadamente a partir da sua dependência, maior será a probabilidade de 

que no futuro seja capaz de o fazer de forma independente. 

 Sroufe (1996) apresenta como corolário aos pressupostos anteriores a ideia de que 

interacções com a figura de vinculação serão determinantes para este processo 

desenvolvimental, conclusão suportada pela investigação acima descrita sobre o impacto desta 

relação na organização fisiológica e cerebral (Polan & Hofer, 1999; Siegel, 2001; Schore 2001). 

 

 Assim, de uma forma resumida podemos descrever as tarefas desenvolvimentais 

relacionadas com o desenvolvimento da regulação emocional durante os primeiros três anos de 

vida (NICHD ECCRN, 2004): (1) estabelecimento da regulação fisiológica, (2) sincronização da 

interacção diádica, (3) formação da relação de vinculação, (4) aprendizagem de controlo de 

impulsos, estabelecimento de autonomia e internalização de normas para a interacção social. 

Seguindo de perto a perspectiva de Sroufe (1996), iremos procurar analisar mais 
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aprofundadamente este processo de construção da capacidade de auto-regulação emocional no 

contexto da relação mãe-bebé. 

 

 Os primeiros três meses 

 Estabelecer alguma regularidade nos ciclos fisiológicos tem sido considerada como 

a primeira tarefa adaptativa do bebé (Emde, Gaensbauer, & Harmon, 1976). Ao nascimento, os 

bebés têm capacidades limitadas (cf., Walden & Smith, 1997; Nichols, Gergely, & Fonagy, 2000) 

para auto-apaziguamento e auto-regulação24, ficando frequentemente sobre-activados ou muito 

próximos deste estado (Fogel, 1983). Assim, é da responsabilidade do cuidador manter os níveis 

de activação emocional em níveis toleráveis. A regulação emocional é conseguida desta forma, 

pela participação activa materna. Cabe -lhe organizar um ambiente no qual seja providenciado ao 

bebé um conjunto de rotinas harmoniosas que lhe satisfaçam as suas necessidades. Mesmo 

durante o período de recém-nascido, o bebé humano está preparado para detectar contingências 

e identificar regularidades e assim, em consonância com um ambiente de cuidados responsivo, 

regular o seu comportamento, nomeadamente as suas funções biológicas e organização de 

estados sono e vigília (Sroufe, 1996). 

 A forma de lidar com os estados emocionais e sinais do bebé é crucial e tem implicações 

para o desenvolvimento posterior, pois a sensibilidade da figura parental está relacionada com a 

qualidade da relação de vinculação que o bebé virá a estabelecer no fim do primeiro ano de vida 

(Ainsworth et al., 1978). Estes primeiros meses proporcionam oportunidades para a figura 

parental conhecer as características e qualidades particulares do seu bebé, para aprender a 

reconhecer e a diferenciar os seus sinais e comunicações e atribuir-lhes significados. Vai permitir-

lhe desenvolver um sentido de auto-eficácia materno e obter gratificação da interacção, muito 

embora nem sempre essas interacções sejam fáceis ou bem sucedidas (Soares, 2001). Contudo, 

o sorriso e a responsividade positiva do bebé face aos cuidados ternos da mãe que emergem no 

final destes primeiros meses, apoiam e estimulam o envolvimento da figura parental (Soares, 

2001). 

 Ao longo dos três primeiros meses de vida, há um aumento progressivo e acentuado do 

tempo que o bebé passa acordado e alerta, reflectindo-se isto no seu crescente envolvimento 

com o ambiente e na tendência para uma participação mais activa na produção de estimulação 

efectiva e na própria regulação emocional. 
                                                 
24 Um dos mecanismo s disponíveis é visível através do paradigma da habituação. Ao ser repetidamente estimulado o bebé muda de estado de 
vigília e acaba por adormecer (cf., absolute stimulus barrier, Ruff & Rothbart, 1996), 
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 Dos três aos seis meses 

 O bebé começa a ter um papel mais elaborado e activo na iniciação e criação de 

estimulação emocional, por exemplo, ao envolver-se em trocas comportamentais e afectivas com 

os cuidadores e com o meio em geral. Daqui vão resultar maiores níveis de tensão emocional 

que terão de ser modulados. Nesta fase o bebé vai desenvolver formas mais complexas de 

regulação emocional (e.g., capacidade para modelar a atenção; cf., Ruff & Rothbart, 1996; Kopp, 

2002) que o ajudarão nesta tarefa, mas o papel parental é ainda fundamental. Sroufe (1996) 

refere-se a esta fase como regulação da tensão “guiada” pela figura parental. Esta 

denominação sublinha as maiores competências da criança na criação de estimulação e de 

regulação desta, não esquecendo o papel ainda preponderante da figura materna neste processo 

e no seu desenvolvimento. Uma boa imagem para concretizar esta ideia vem da análise das 

interacções face-a-face, tão características destas idades. Quando observadas interacções 

harmoniosas, podemos ser levados a acreditar que existe verdadeira reciprocidade entre os 

elementos da díade, que tanto o bebé como a figura materna adaptam a igual grau o seu 

comportamento em resposta ao do outro. No entanto, não é isto que acontece. De facto é a 

figura parental que guia a interacção, construindo habilmente a mutualidade que o bebé, então 

experiencia (Soares, 2001; Tronick, 1989). 

 O papel parental no processo regulatório vai ultrapassar a manutenção da tensão 

emocional dentro de níveis médios, ou seja, não se resume a evitar super-estimular ou 

proporcionar alívio da tensão para a criança. Na realidade, as novas competências cognitivas da 

criança e a tendência para se voltar para a exploração do mundo (Piaget & Inhelder, 1966/1997) 

vão fazer com que muitas das interacções da criança com a mãe sejam em contexto lúdico e 

como tal conduzam a um aumento de tensão e não de diminuição desta. Pela história passada 

conjunta e se a mãe se constituiu como um cuidador sensível, terá desenvolvido um 

conhecimento aprofundado do seu bebé que vai facilitar as interacções subsequentes, mais 

propriamente, o cuidador vai ser capaz de identificar os sinais de desorganização 

comportamental e saber como responder para reorganizar a criança. Vai saber o que lhe dá 

prazer, até onde deve ir na activação da criança antes de esta ficar sem recursos para lidar com 

essa tensão, etc. (Sroufe, 1996). 

 Nestes jogos ou em outras ocasiões de activação emocional significativa, a figura parental 

responde ao estado afectivo do bebé, podendo ampliar, apoiar ou modular as suas respostas e 
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ajudar a mantê-lo organizado e afectivamente positivo em face de estimulação nova (Soares, 

2001). Graças a isto a criança aprende que momentos de grande excitação, que ocorrem 

frequentemente nas brincadeiras ou em jogos face-a-face, não levam necessariamente à 

desorganização ou à perturbação. Estes podem ser seguidos de desacelerações da tensão ou 

mesmo gerar trocas afectivas positivas através da intervenção parental. Estas experiências 

repetidas vão fazer com que a criança aprenda a ser capaz de manter o seu comportamento 

organizado face a estimulação nova e a níveis crescentes de tensão, promovendo-se, desta 

forma, o desenvolvimento (Sroufe, 1996). 

 Em contrapartida, se a figura parental não for eficaz neste processo, se negligenciar a 

criança ou a sobre-estimular de forma crónica, a elevação da tensão emocional será 

desorganizadora, conduzindo à retracção ou à estereotipia comportamental com consequências 

negativas para o desenvolvimento cognitivo e social (Sroufe, 1996). Como o bebé está muito 

disponível para interagir com o ambiente, mas está ainda a dar os primeiros passos na 

elaboração de recursos para lidar com a tensão emocional que esses encontros causam, estará, 

também, extremamente vulnerável aos cuidados ineficazes (Sroufe, 1994). 

 Os cuidadores sensíveis ajudam a criança a tolerar níveis crescentes de activação 

emocional, com resultados ao nível do desenvolvimento de competências adaptativas para 

regular as suas emoções, pois: (1) moldam SNC adaptativos e flexíveis (Schore, 1994), (2) criam 

a expectativa implícita de que o aumento de tensão não é sinónimo de desorganização do seu 

comportamento (fazendo que a criança os procure, nomeadamente através da exploração do 

ambiente envolvendo-se em oportunidades para o desenvolvimento global e de novas 

competências regulatórias), (3) desenvolvem o sentimento de auto-eficácia da criança (criando 

uma interacção sincrónica e contingente, na qual o apelo à figura parental para lidar com níveis 

excessivos de tensão faz com que estes sejam revertidos) e que conduz ao desenvolvimento da 

expectativa implícita da criança de que o seu comportamento tem impacto no ambiente (Sroufe, 

1996). 

 

 Final do primeiro ano 

 Para o final do primeiro ano, é possível identificar comportamentos activos, intencionais e 

mais complexos por parte da criança, com vista à regulação dos seus afectos (Sroufe, 1996). 

Sroufe (1996) baptiza esta fase de desenvolvimento de regulação diádica das emoções 

(dyadic regulation of emotion) pretendendo deixar claro que agora o processo de regulação 
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emocional resulta de interacções entre a criança e a figura parental, caracterizadas por um grau 

muito maior de mutualidade. Ou seja, não só a mãe, mas de forma crescente, também o bebé, 

vai iniciar e responder de forma coordenada ao outro elemento da díade.  

 A criança nesta fase utiliza intencionalmente o cuidador para se regular. Neste contexto, 

o termo intencionalidade tem por vista descrever a capacidade da criança para utilizar a figura de 

vinculação como recurso para a modulação dos seus afectos (Sroufe, 1996), por exemplo, 

deslocando-se na direcção da figura de vinculação e não simplesmente, expressando uma 

emoção (e.g., choro) que pode ser, ou não, interpretada pela figura parental como pedido de 

auxílio e necessidade de maior proximidade. Assim, embora as acções do cuidador sejam 

fundamentais para a regulação dos níveis mais elevados de activação emocional, a criança de 

forma propositada comunica com o cuidador, inicia movimentos para se aproximar dele ou para 

manter o contacto. 

 A maior mutualidade nesta interacção é tornada visível na capacidade flexível da criança 

para seleccionar, alterar e expandir o seu reportório comportamental, para que os 

comportamentos que implementa tenham por consequência o seu objectivo inicial de re-

estabelecimento emocional ou contacto/interacção. Vai ser capaz de alterar o seu 

comportamento em função das expectativas que tem sobre o funcionamento materno, tendo em 

conta as contingências ambientais, etc. 

 Este processo regulatório é diádico e não guiado, já que a criança adapta, por exemplo, o 

seu comportamento às expectativas que tem acerca do funcionamento parental (maior 

mutualidade do que na fase anterior), mas também, não é auto-regulado, pois o apoio parental é 

ainda um recurso fundamental para a regulação emocional. Esta utilização intencional da figura 

de vinculação pelo bebé, tendo em vista a regulação da tensão, corresponde, assim, ao 

estabelecimento da sua primeira relação emocional, isto é, à relação de vinculação (Soares, 

2001). 

 A figura de vinculação eficaz é aquela que assegura a sua disponibilidade para manter o 

nível da activação emocional dentro de limites que não impeçam a prossecução dos objectivos 

comportamentais da criança, ou a reparação das consequências de uma activação emocional 

excessiva e de tonalidade negativa (Sroufe, 1996; Tronick, 1989), sem impedir, no entanto, a 

regulação autónoma que a criança consiga fazer e sem impedir a exploração. Nas palavras de 

Tronick (1989, p.113) “…the infant is part of an affective communication system in which the 

infant’s goal-directed strivings are aided and supplemented by the capacities of the caretaker.”.  
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 Se a figura de vinculação não for sensível e não estiver emocionalmente disponível para a 

criança, esta vê-se a braços com uma tarefa para a qual ainda não tem competências e que vai 

ter consequências para a sua adaptação. Podemos apresentar, novamente, a situação 

exploratória um exemplo deste desequilíbrio. A exploração ambiental é uma situação que provoca 

uma grande activação emocional, quer porque a criança acaba por enfrentar situações 

potencialmente perigosas, quer porque, simplesmente o que é desconhecido causa insegurança. 

O bebé pode ser capaz de usar a figura parental como base segura para a exploração e domínio 

do meio, recorrendo a esta para se regular e voltar a explorar novamente. Mas se a figura 

parental não for sensível, a criança vai ter de mobilizar todos os seus recursos para a redução 

dessa tensão, passando esta a ser o objectivo principal dos esforços da criança desviando-se, 

assim, do objectivo exploratório. A experiência repetida destas situações e consequente utilização 

de mecanismos de auto-regulação imaturos (e.g., auto-estimulação, desvio do olhar...) não 

promovem a exploração no momento presente, nem a facilitam no futuro: “It precludes the 

infant’s involvement with objects and people, because these situations are potentially arousing.” 

(Tronick, 1989, p.117). A investigação empírica tem demonstrado a relação entre cuidados 

inadequados e bebés que são excessivamente cautelosos, reactivos, facilmente perturbáveis e 

bebés que são incapazes de se envolver afectivamente com meio, manifestando apatia, 

passividade ou isolamento (Belsky, 1999b, Weinfield et al., 1999). 

 

 Por volta dos dois, três anos surge a fase que Sroufe (1996) designa por auto-

regulação apoiada e guiada pela figura de vinculação. Nesta, em algumas situações, a 

criança já será capaz de regular a excitação e de controlar adequadamente o seu comportamento 

sem a intervenção da figura parental. Estas competências irão preceder a verdadeira auto-

regulação que irá emergir no período pré-escolar. 

 

 

4.4.  Estratégias de regulação emocional e padrões de 
vinculação 

 

 Ao longo do primeiro ano, a criança vai desenvolver uma relação de vinculação com o 

seu cuidador primário. A forma como o cuidador respondeu às necessidades biológicas e 

emocionais da criança está intimamente ligado ao desenvolvimento de diferente diferentes 

organizações comportamentais que permitem à criança manter a proximidade à figura parental 
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(i.e., padrões de vinculação) e influenciar as suas capacidades de regulação emocional25. Assim, 

os diferentes padrões de vinculação podem ser perspectivados como diferentes formas de 

regulação emocional (Ganiban et al., 1991; Cassidy, 1994; Kobak & Sceery, 1988; Mikulincer, 

Shaver, & Pereg, 2003; Sroufe, 1996; Main, 1990). Steele e Steele (2005) afirmam que o padrão 

de vinculação identificado através da Situação Estranha reflecte um tipo de estratégia 

internalizada pela criança a respeito da regulação de emoções negativas. 

 A criança, bem como adulto, é confrontada a todo o momento com a necessidade de 

regular as suas emoções (e os efeitos destas na sua organização comportamental) de forma a 

atingir os seus objectivos (Thompson, 1994), quaisquer que estes sejam (e.g., resolução de um 

problema, garantir proximidade com a figura parental). Para tal, é necessário escolher a forma de 

o fazer de entre inúmeras possibilidades para o efeito, mas esta escolha não é desprovida de 

constrições. É sobre isto que iremos incidir de seguida: caracterizar as diferentes estratégias 

regulatórias associadas aos padrões de vinculação26. 

 

 Mikulincer, Shaver, Pereg (2003, Shaver & Mikulincer, 2002) consideram a que a teoria 

da vinculação é uma das grelhas conceptuais mais importantes para a compreensão do processo 

de regulação emocional. Como foi dito, a procura de proximidade parece ser um mecanismo que 

permite a regulação afectiva, pois permite diminuir o mal-estar, para além de proteger a criança 

de perigos físicos e psicológicos, apresentando-se assim, como uma alternativa às respostas 

emocionais de ataque ou fuga (Mikulincer et al., 2003). Estes autores falam de estratégias de 

regulação afectiva baseadas na segurança (security based startegies of affect regulation) 

sendo a estratégia primária, a procura de proximidade. A resposta da figura parental à 

procura de proximidade conduz à manutenção e complexificação desta estratégia ou à adopção 

de estratégias secundárias de regulação: (1) estratégias de hiperactivação ou intensificação 

da expressão emocional ou (2) estratégias de desactivação ou de minimização, inibição ou 

restrição da expressão emocional (Cassidy, 1994; Cassidy & Kobak, 1988; Kobak, Cole, Ferenz-

Gillies, Fleming, & Gamble, 1993; Mikulincer e tal., 2003; Main, 1990). 

 
                                                 
25 Tal como outras dimensões do funcionamento humano a regulação emocional é um sistema que evolui ao longo da história da espécie humana 
para se tornar adaptável. Com isso pretendemos dizer que, não é um esquema de respostas fixo à nascença mas antes, que vai emergir, 
alterando a sua configuração em resposta a diferentes nichos ecológicos, nomeadamente ao ambiente de cuidados (Cassidy, 1994).  
 
26 Sem desvirtuar a influência de inúmeros factores no desenvolvimento das estratégias regulatórias, como as diferenças no temperamento dos 
bebés (cf., Calkins, 1994; Kopp, 1989; Eisenberg & Moore, 1997), vamos centrar a nossa discussão na implicação das diferenças a nível das 
experiências de vinculação, partilhando do pressuposto de que a disponibilidade da figura parental parece ser uma das maiores fonte de 
variabilidade nas estratégias de regulação emocional (Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003). 
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4.4.1. Estratégia primária de regulação emocional: Procura de 
Proximidade 

 
 Como foi exposto, a procura de proximidade ao cuidador pode ser considerada como a 

estratégia regulatória emocional primária (Mikulincer et al., 2003; Main, 1990). Se a figura 

parental está disponível para ajudar a criança nos momentos em que ela necessita, se é sensível 

às suas necessidades de vinculação e é responsiva às pistas da criança relativamente à 

necessidade de ajuda, a procura de proximidade vai constituir-se como uma estratégia eficaz de 

regulação emocional. Facilita-se, então, o desenvolvimento de uma vinculação segura e da 

interacção com o ambiente. A qualidade da vinculação de uma criança, bem como a qualidade 

da regulação emocional conseguida pela mesma, é definida pela capacidade que dá à criança 

para manter o seu comportamento organizado e consequente disponibilidade para se dedicar à 

prossecução dos seus objectivos pessoais: “Emotion regulation helps maintain internal arousal 

within a manageable, performance-optimazing range.” (Cicchetti et al., 1991, p.15). Visto a 

exploração do mundo ser uma tarefa desenvolvimental essencial da infância Sroufe (1996) é da 

opinião de que … the quality of attachment is assessed primarily by how well the achieved dyadic 

emotional regulation serves exploration and mastery.” (p.173). 

 Esta estratégia de regulação emocional vai caracterizar-se pela flexibilidade, facilitando a 

adaptação contextos diversos. As estratégias de coping passam por reconhecer e mostrar o mal-

estar, pedir apoio e envolver-se na resolução de problemas (Waters, Rodriguez, & Ridgeway, 

1998). A expressão emocional destas crianças é dirigida ao cuidador de forma directa, aberta e 

activa e cobre a amplitude emocional positiva e negativa. Nachmias, Gunnar, Mangesldorf, Parritz 

e Buss (1996) mostraram que crianças seguras aos 18 meses, perante uma situação na qual 

tinham de lidar com um estímulo novo (situação laboratorial), se envolviam em estratégias 

regulatórias essencialmente centradas na figura materna (e.g., partilha de afecto, social 

referencing) sendo menos provável que iniciassem estratégias centradas nos objectos ou 

fugissem da situação. 

 A responsividade parental sem que haja rejeição ou insensibilidade à comunicação 

emocional da criança, faz com que esta desenvolva uma tendência para sinalizar e partilhar os 

seus desejos e mal-estar, de forma aberta, não necessitando de distorcer a sua expressão 

emocional e, assim, desvirtuar o seu sentido comunicativo (Cassidy, 1994). A investigação que 

liga a segurança da vinculação com a sensibilidade materna pode ser interpretada como suporte 

empírico para as asserções anteriores, de que a aceitação parental da expressão emocional 
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positiva e negativa facilita o desenvolvimento da regulação emocional (Berlin & Cassdidy, 2003). 

Este contexto de comunicação emocional diádico é propício à compreensão e organização da 

experiência afectiva da criança (Main, 1990; Sroufe, 1996). Esta vai desenvolver as suas 

competências regulatórias autónomas e um sentido de auto-eficácia, não pela negação de 

emoções negativas, mas antes pela capacidade crescente de tolerar níveis superiores de 

emoções negativas temporárias que acompanham a obtenção de mestria sobre situações 

ameaçadoras ou frustrantes (Cassidy & Kobak, 1988). 

 

 

4.4.2. Estratégias secundárias de regulação emocional:  
Hiperactivação ou desactivação 

 

 No caso da figura de vinculação estar indisponível para a criança ou não ser responsiva 

às suas necessidades, a estratégia primária de regulação emocional (a procura de proximidade 

com o cuidador) não vai resolver o seu mal-estar, nem promover o desenvolvimento de um 

sentimento de segurança. A regulação emocional terá, então, de passar pela aquisição de uma 

outra estratégia que será apelidada de secundária.  

 O objectivo da estratégia primária é regulatório ou seja, de reversão do mal-estar 

sentido. Pelo contrário, o objectivo das estratégias secundárias é, em primeiro lugar, regular 

a própria activação do sistema comportamental da vinculação por hiperactivação ou desactivação 

(Mikulincer et al., 2003; Main, 1990; Cassidy, 1994). Este funcionamento mais “complicado” 

diminui os recursos da criança para a prossecução dos seus objectivos regulatórios (i.e., 

diminuição do mal-estar) e não regulatórios (e.g., explorar o ambiente).  

 

 

4.4.2.1. Estratégia de hiperactivação ou intensificação da 
expressão emocional: Vinculação ambivalente  

 

 As crianças com uma vinculação ambivalente parecem ter sido expostas a uma história 

de cuidados de baixa responsividade ou responsividade errática (Cassidy & Berlin, 1994), 

podendo, ainda, ser o caso da figura parental não facilitar o funcionamento independente da 

criança (Berlin & Cassidy, 2003). Desta forma, a estratégia primária regulatória, de procura de 

proximidade, continua a ser uma opção viável para a regulação emocional em alguns momentos 
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da vida do bebé (Mikulincer et al., 2003). Portanto esta não é descartada, mas antes exacerbada. 

Denomina-se esta estratégia activa e intensa de regulação da proximidade de estratégia de 

hiperactivação ou intensificação da expressão emocional (Mikulincer et al., 2003; 

Cassidy & Kobak, 1988). 

 É caracterizada pela mobilização de comportamentos energéticos e insistentes para a 

obtenção de proximidade da figura de vinculação e de apoio desta, com elevado nível de 

expressão emocional negativa (Mikulincer et al., 2003; Cassidy, 1994). A criança tem tendência 

para o exagero das suas expressões emocionais (Kobak et al., 1993) mantendo um estado de 

vigilância constante e de preocupação com a figura parental. Esta organização implica a 

manutenção de uma extrema dependência da figura de vinculação, o que poderá produzir um 

aumento da sua disponibilidade para a criança e desta forma, aumentar também, o seu 

sentimento de segurança do bebé (Main & Solomon, 1986). Por exemplo, Diener, Mangelsdorf, 

McHale e Frosch (2002) referem que as crianças inseguras ambivalentes, numa tarefa na qual a 

criança não tem nada para fazer e a figura parental está ocupada a preencher um questionário 

(avaliada no laboratório aos 13 meses), mostram níveis mais elevados de mal-estar do que os 

outros padrões de vinculação. 

 A criança apresenta um modelo interno dinâmico do mundo como um local perigoso, o 

que promove uma tendência para detectar ameaças em todas as situações, ter a sua atenção 

direccionada para estímulos relevantes do ponto de vista da vinculação (e.g., onde está a figura 

parental) dificultando a exploração do ambiente, o desenvolvimento em geral e a autonomia.  

 Estas crianças vão caracterizar-se por não activarem os seus comportamentos de 

vinculação quando apropriado e maximizarem as suas expressões de vulnerabilidade e afecto 

negativo, para tentarem assegurar uma resposta consistente por parte da figura de vinculação 

(Weinfield et al., 1999). 

 

 

4.4.2.2. Estratégia de desactivação ou de minimização, 
inibição ou restrição da expressão emocional: Vinculação 
evitante  

 

 No caso das crianças evitantes a estratégia de procura de proximidade não é uma opção 

frequentemente viável. Parece que estas crianças experienciaram rejeição por parte da figura de 

vinculação, particularmente nos momentos de activação do sistema de vinculação, em momentos 
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de mal-estar e nos quais necessitavam maior conforto. Por exemplo, podemos citar os resultados 

de Grossmann, Grossmann e Schwan (1986) que relatam uma maior tendência das mães de 

crianças evitantes para não prestarem atenção ao seu/ua filho/a nos momentos em que 

este/esta apresenta mal-estar. Main (1990) refere que o padrão de vinculação evitante é uma 

estratégia comportamental condicional de vinculação em resposta à incapacidade do cuidador 

para aceitar e responder de forma sensível à estratégia primária do bebé de procura de 

proximidade e contacto quando o sistema de vinculação é activado. 

 As mães destas crianças parecem socializá-las potenciando a minimização do 

comportamento de vinculação e a expressão emocional, enfatizando a independência (Berlin & 

Cassidy, 2003). Assim, Berlin e Cassidy (2003) verificaram que mães de crianças com 

vinculação insegura evitante tinham uma percepção de controlo da expressividade negativa do 

seu filho/filha superior às mães de crianças com vinculação insegura ambivalente. Acrescentam 

ainda, que um maior controlo sobre a expressividade da criança se associava, numa tarefa de 

avaliação da regulação emocional, a crianças com menor probabilidade de expressar e partilhar 

os seus sentimentos e que suprimiam a expressão de raiva. Da mesma forma, Goldberg, McKay-

Soroka e Rochester (1994) analisaram as trocas emocionais na Situação Estranha e verificaram 

que as mães de crianças evitantes respondiam com mais frequência aos episódios de 

emocionalidade positiva ou neutra do que aos de tonalidade negativa, que as mães de crianças 

ambivalentes tinham o padrão inverso e que as mães de crianças seguras respondiam de forma 

semelhante a todos os eventos afectivos. 

 Em resposta a este contexto de cuidados desenvolve-se uma estratégia secundária de 

desactivação da vinculação, de minimização, inibição ou restrição da expressão 

emocional (Cassidy & Kobak, 1988; Main, 1990; Mikulincer et al., 2003). Há uma diminuição 

da importância da figura de vinculação como fonte de apoio na regulação emocional e o 

desenvolvimento de tentativas para lidar com o mal-estar de forma autónoma: a criança 

apresenta tendência para prestar menos atenção à relação de vinculação, para inibir a procura 

de proximidade, os pedidos de ajuda parental e a expressão emocional. Estas crianças 

minimizam a expressão de vulnerabilidade e afecto negativo e portanto dos comportamentos de 

vinculação (Berlin & Cassidy, 2003). Desenvolvem, por conseguinte, formas de regulação 

emocional que dependem mais dos seus próprios recursos, recorrendo a comportamentos de 

auto-apaziguamento e exploração activa dos objectos (Braungart & Stifter, 1991), parecendo 

independentes e confiantes. 
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 São vários os resultados empíricos que apontam nesta direcção. Grossmann et al. 

(1986), analisando a comunicação emocional na Situação Estranha, evidenciaram que as 

crianças inseguras evitantes comunicavam os seus estados emocionais negativos de forma 

menos aberta e directa à figura de vinculação, não procuravam o conforto físico, comunicando 

directamente com a mãe somente quando estavam menos activadas emocionalmente. 

 Em actividades de interacção face-a-face (Malatesta, Culver, Tesman, & Shepherd, 1989) 

as crianças evitantes apresentavam mais afecto positivo (sobretudo interesse) nos momentos em 

que é mais adaptativo comunicar mal-estar. Braungart-Rieker, Garwood, Powers e Wang (2001) 

analisaram a relação entre regulação emocional de bebés com 4 meses no procedimento Still-

face (Tronick, 1989) e o padrão de vinculação aos 12 meses. Verificaram que as crianças 

evitantes e as B1 e B2 evidenciavam menos afecto negativo, bem como muitos comportamentos 

de regulação emocional quando comparadas com as B3 a C2. 

 

 O objectivo primário desta estratégia é manter o sistema de vinculação desactivado de 

forma a evitar a frustração e mais mal-estar que advém da indisponibilidade da figura parental 

(Mikulincer et al., 2003). Ao mesmo tempo, a inibição da expressão emocional negativa, que 

normalmente emerge da impossibilidade de satisfação das necessidade de vinculação, garante 

que a criança não expresse raiva directamente à figura de vinculação diminuindo, desta forma, a 

possibilidade de ser ainda mais rejeitada (Main, 1995; Weinfield et al., 1999). 

 Este sobre-controlo emocional vai ser visível na restrição da expressão emocional 

negativa (Cassidy, 1994), na minimização das expressões de medo (Main, 1995), mas também, 

na restrição da emocionalidade positiva (Malatesta & Wilson, 1988). Assim, Matas, Arend e 

Sroufe (1978) verificaram que as crianças evitantes tinham uma menor probabilidade de 

expressar afecto positivo numa tarefa de resolução de problemas no contexto da interacção com 

as mães do que as crianças seguras.   

 No entanto, esta forma de lidar com os afectos negativos não é muito eficaz, como se  

demonstra pela análise de indicadores psicofisiológicos das crianças na Situação Estranha. As 

crianças evitantes, embora parecendo não estar desreguladas pela ausência do cuidador, 

demonstram elevada activação psicofisiológica, como ritmo cardíaco ou nível de cortisol elevados 

(Soares et al., 1996; Sroufe & Waters, 1977; Spangler & Grossmann, 1993). Daqui se depreende 

que as crianças estão a inibir a expressão externa do um mal-estar e não a regulá-lo, realmente, 

com custos por exemplo, na diminuição da qualidade de exploração (Main, 1983), considerando-
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se que estrategias regulatórias como estas são menos adaptativas (Contreras, Kerns, Weimer, 

Gentzler, Tomich, 2000). Assim, ao exigir da criança um comportamento regulatório autónomo e 

não adequado ao seu nível de desenvolvimento, as experiências de vinculação favoreçam o 

desenvolvimento da desconexão entre emoções sentidas e a sua expressão (Roisman, Chiang, 

Tsai, 2004), resultando na idealização da imagem acerca do self e das figura parentais (Cassidy 

& Kobak, 1988). 

 

 As emoções e a sua regulação são importantes fontes de informação sobre o sistema 

comportamental da vinculação e por consequência, do comportamento de base segura. São 

sistemas interdependentes e que se informam mutuamente. Situações nas quais as emoções 

estão desreguladas, são usadas fora de contexto, ou estão ausentes são indicadores da qualidade 

da relação de vinculação e dos processos cognitivos e representacionais a eles associados, os 

modelos internos dinâmicos (Lay et al., 1995). 

 

 



 
 
 
 
 
 

Parte II. Estudo empírico: Regulação emocional 
diádica, temperamento e nível de desenvolvimento 

aos 10 meses como preditores da qualidade da 
vinculação aos 12/16 meses 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método 

 



Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método 

 128

1. Objectivos e hipóteses 
 

 Este estudo insere-se no âmbito de uma investigação mais vasta que tem por objectivo 

estudar o desenvolvimento da vinculação à mãe e ao pai (e.g., a influência das características do 

bebé, da parentalidade e da conjugalidade na qualidade da vinculação) e das consequências 

desta para a adaptação da criança durante o pré-escolar (e.g., desenvolvimento cognitivo e social) 

numa amostra de baixo risco. 

 

 O objectivo geral desta investigação é estudar o papel de alguns antecedentes da 

qualidade da vinculação aos 12/16 meses: nível de desenvolvimento, temperamento, 

disponibilidade emocional e qualidade de regulação emocional diádica aos 10 meses. Para tal, 

pretende-se caracterizar o bebé e o funcionamento diádico (mãe-bebé) aos 10 meses, que 

antecede a qualidade da vinculação, medida aos 12/16 meses, situando-nos assim, numa 

perspectiva longitudinal. 

 A avaliação dos preditores ocorre no contexto microssistémico (Bronfenbrenner, 1989; 

Bronfenbrener & Evans, 2000), com especial enfoque nas transacções mãe-bebé, pois pretende-

se estudar alguns dos processos proximais que ocorrem no contexto directo onde a criança está 

inserida, mais relevante para o desenvolvimento da qualidade de vinculação à mãe. Por tal 

motivo, é necessária a avaliação dos preditores em contexto natural, nomeadamente, na 

residência familiar. Dentro desta perspectiva, a selecção das variáveis preditoras remete-nos para 

as interacções mãe-bebé, bem como para as características da criança e dos cuidados parentais 

que vão influenciar as características da interacção diádica. 

 A investigação sobre o desenvolvimento da vinculação é consentânea com o 

enquadramento teórico anterior e permite-nos fundamentar a escolha das variáveis específicas a 

avaliar dos cuidados parentais, da criança e da interacção. 

 As características da interacção da figura parental com a criança, em particular a 

qualidade de cuidados, têm sido repetidamente avançadas como um dos factores primordiais, 

embora não único, da qualidade da vinculação (Ainsworth et al., 1978; de Wolff & van 

IJzendoorn, 1997; van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 1995; Bakermans-Kranenburg, van 

IJzendoorn, & Juffer, 2003). Neste âmbito, a medida de qualidade dos cuidados parentais a 

utilizar será a disponibilidade emocional, considerada como uma elaboração do conceito de 

sensibilidade materna (Easterbrooks e Biringen, 2000; Emde, 2000). 
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 Na investigação sobre a vinculação foram identificadas algumas das características da 

criança que interagem com a qualidade dos cuidados e influenciam a qualidade da vinculação. 

Dentro destas o nível de desenvolvimento cognitivo poderá estar relacionado com competências 

da criança em pedir ajuda e, por conseguinte, em satisfazer as suas necessidades de segurança 

(Tarabulsy et al., 1997; Ganiban, Barnet, & Cicchetti, 2002; Atkinson et al., 1999). Por seu turno, 

as características temperamentais do bebé podem influenciar a sua expressividade emocional e 

reactividade aos estímulos e por conseguinte, a prestação de cuidados parentais (Vaughn & Bost, 

1999), bem como a susceptibilidade da criança em ser afectada pela qualidade desses cuidados 

(Belsky, 1997a; 1997b). Assim, iremos avaliar o nível de desenvolvimento do bebé e o 

temperamento. 

 Relativamente às características diádicas sabe-se que a estratégia regulatória emocional 

da criança desenvolve-se ao longo do tempo no contexto da relação de vinculação e que é uma 

competência fundamentalmente diádica, aos 10 meses (Sroufe, 1996). O conceito de 

“característica diádica” é aqui tomado num sentido restrito, ou seja, como uma competência, 

neste caso da criança, que emerge na interacção entre a figura parental e a criança. Considera-

se, então, que a capacidade regulatória é influenciada pela qualidade da relação de vinculação e 

que o seu funcionamento é indicativo, igualmente, da qualidade da relação de vinculação (Sroufe, 

1996; Schore, 2001; Cicchetti et al., 1991; Fonagy & Target, 2002; Thompson, 1990; Lay et al., 

1995). Iremos avaliar a capacidade regulatória diádica de emoções negativas, com um 

instrumento desenvolvido para o efeito. 

 A avaliação da capacidade regulatória diádica de emoções negativas é um dos aspectos 

inovadores deste trabalho. Os pressupostos teóricos fazem-nos esperar que a regulação 

emocional tenha fortes relações com a vinculação, pois é uma estratégia construída na 

interacção com a figura de cuidados (Sroufe, 1996; Schore, 2001; Cicchetti et al., 1991; Fonagy 

& Target, 2002; Thompson, 1990; Walden & Smith, 1997) e integra, igualmente, uma dimensão 

emocional. No entanto, este estudo enriquece o conhecimento existente, pois avalia a regulação 

emocional antes da relação de vinculação estar claramente formada e de maneira diádica.  

 Ao avaliar as competências regulatórias diádicas antes da avaliação da relação da 

vinculação é possível comprovar a hipótese, que vem sido avançada na literatura, de que há uma 

trajectória desenvolvimental precoce comum para os mecanismos responsáveis pela qualidade 

da regulação emocional e pela relação de vinculação (e.g., Sroufe, 1996; Schore, 2001) e de que 

uma estratégia informa sobre a qualidade da outra. 
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 Para a prossecução da análise dos antecedentes da qualidade da vinculação, este 

trabalho tem por objectivo específico a criação de uma medida da qualidade da regulação 

emocional diádica e da predição dessa qualidade regulatória. A investigação demonstra que as 

competências regulatórias da criança se desenvolvem na interacção entre características 

individuais de emocionalidade e reactividade e a responsividade parental às necessidades 

regulatórias da criança (Eisenberg & Moore, 1997; Thompson, 1988; Calkins, 1994; Kopp, 

1989). Assim, com vista ao aprofundamento da compreensão dos factores associados à 

qualidade da regulação emocional, iremos analisaremos a importância do nível de 

desenvolvimento e do temperamento, bem como da disponibilidade emocional neste 

processo. 

 A qualidade da vinculação vai ser avaliada aos 12/16 meses segundo os critérios 

definidos no sistema de padrões A/B/C desenvolvido por Ainsworth et al. (1978) que se traduz 

em três classificações possíveis: padrão seguro, inseguro evitante e inseguro ambivalente. 

 

 De seguida elabora-se a problematização das hipóteses, subjacentes aos vários 

objectivos. 

 

Hipótese 1: Não se espera encontrar diferenças entre os padrões de vinculação em função do 

nível de desenvolvimento dos bebés. No entanto, se estas se verificarem os bebés inseguros 

ambivalentes terão um nível de desenvolvimento mais baixo.  

 

 van IJzendoorn, Dijkstra e Bus (1995), numa meta-análise sobre as relações entre 

vinculação e o desenvolvimento cognitivo, referem que muitas investigações sobre o 

desenvolvimento cognitivo não obtêm diferenças significativas entre os padrões, mas que 

tomando os estudos no seu conjunto é identificada uma relação significativa entre menor nível de 

desenvolvimento e padrão de vinculação inseguro, contribuindo para tal o padrão de vinculação 

inseguro ambivalente. Os estudos longitudinais de Ainswoth et al. (1978) e Sroufe et al. (2005) 

verificam que as crianças ambivalentes apresentavam níveis de desenvolvimento inferiores aos 

grupos seguro e inseguro evitante.  
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Hipótese 2: O temperamento mais difícil está associado, por ordem decrescente, à vinculação 

insegura ambivalente, segura e insegura evitante. 

 

 O temperamento não é suficiente para explicar a qualidade da relação de vinculação, 

mas influencia o comportamento e a emocionalidade do bebé, no sentido de maior ou 

emocionalidade negativa (e.g., presença de choro) e reactividade emocional (e.g., rapidez em 

ficar perturbado). Desta forma, não se espera verificar que o temperamento influencie a 

qualidade da vinculação em termos de segurança ou insegurança (O’Conner et al., 2000; Belsky 

& Rovine, 1987; Sroufe et al., 2005; Stevenson-Hinde, 2005, Marshall & Fox, 2005; van 

IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2004). No entanto, se situarmos esta discussão numa 

visão contínua dos padrões de evitante para o seguro e para o ambivalente, o temperamento 

manifestado por baixa expressividade negativa estará mais próxima do pólo evitante, em 

contraste com uma maior expressividade negativa que estará mais próxima do pólo ambivalente 

(Belsky & Rovine, 1987; Sroufe et al., 2005; Stevenson-Hinde, 2005; Marshall & Fox, 2005).  

 Vários autores identificam, então, uma tendência para a associação entre vinculação 

evitante e temperamento mais fácil e entre temperamento difícil e crianças inseguras 

ambivalentes (esta associação com especial preponderância) mas também, com as seguras 

(sobretudo as B3 e B4) (Sroufe et al., 2005; Marshall & Fox, 2005; Seifer et al., 1996; Bates et 

al., 1985; Kemp, 1987; Coffman et al., 1995; Goldsmith & Alansky, 1987; Calkins & Fox, 1992; 

Weber et al., 1986; Cassidy e Berlin, 1994).  

 

Hipótese 3: Maior disponibilidade emocional está associada ao padrão seguro. 

 

 Encontram-se alguns estudos na literatura que identificam uma associação entre 

algumas das escalas de disponibilidade emocional e segurança da vinculação (Biringen et al., 

2005; Swanson et al., 2000; Easterbrooks et al., 2000; Ziv et al., 2000). Easterbrooks e Biringen 

(2000) referem que a coerência dos resultados empíricos sugere uma ligação entre 

disponibilidade emocional e vinculação. Este construto é particularmente interessante para a 

avaliação da qualidade dos cuidados pois analisa dimensões das interacções, para além da 

sensibilidade materna, que muitas vezes não são alvo de análise na investigação dos preditores 

da vinculação e que podem vir a demonstrar-se relevantes (Emde, 2000). Por outro lado, valoriza 

as trocas emocionais (Easterbrooks & Biringen, 2005), colocando maior ênfase nas trocas 
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emocionais e na sintonia afectiva entre os elementos da díade, bem como, no processo de 

reparação dos momentos de conflito ou falta de sincronia na interacção (Bretherton, 2000), o 

que poderá acentuar as ligações entre a avaliação da qualidade dos cuidados, mesmo que em 

contexto de interacção livre e de baixo stress, com a qualidade da vinculação.  

 

Hipótese 4: A qualidade da disponibilidade emocional vai ter maior impacto na qualidade da 

relação de vinculação nos bebés com um temperamento difícil.  

 

 Belsky (1997a; 1997b; 1999b) sugere a possibilidade de haver uma interacção entre o 

temperamento e o ambiente de cuidados, a qual contribui para a qualidade da vinculação, 

fenómeno que denomina de susceptibilidade diferencial à qualidade do ambiente de cuidados. 

Este autor considera que as crianças podem ser mais ou menos influenciadas pelo ambiente de 

cuidados no desenvolvimento do padrão de vinculação. Neste sentido, pensa ter algum suporte 

empírico para a asserção de que crianças com maior emocionalidade negativa e temperamento 

difícil possam ser mais susceptíveis às condições e qualidade de cuidados parentais e, desta 

forma, influenciar a qualidade da relação de vinculação (Belsky et al., 1998; van den Boom, 

1994; Crockenberg, 1981; Velderman et al., 2006). 

 

Hipótese 5: Melhor qualidade de regulação emocional diádica está associada à vinculação 

segura. Espera-se verificar que os bebés seguros apresentem estratégias regulatórias de procura 

de proximidade, que os bebés inseguros ambivalentes desenvolvam estratégias de hiperactivação 

ou intensificação da expressão emocional e que as crianças inseguras evitantes desenvolvam 

estratégias de desactivação ou de minimização, inibição ou restrição da expressão emocional. 

 

 É no contexto da matriz relacional (Soares, 1996) que o bebé vai desenvolver a sua 

capacidade de auto-regulação, sendo possível conceber a própria relação de vinculação como o 

protótipo da estratégia regulatória que a criança irá apresentar autonomamente (Sroufe, 1996; 

Schore, 2001; Cicchetti et al., 1991; Fonagy & Target, 2002; Thompson, 1990), sendo por isso 

possível analisar em simultâneo o funcionamento das crianças ao nível da estratégia de 

vinculação e da estratégia regulatória emocional (Mikulincer et al., 2003; Main, 1990). 

 Assim, a estratégia primária de vinculação, a procura de proximidade, é um mecanismo 

fundamental de regulação afectiva caracterizada pelo reconhecimento e manifestação directa do 



Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método 

 

 

133

mal-estar e pelo pedido de apoio (Waters et al., 1998; Nachmias et al., 1996). Pensa-se que esta 

estratégia se desenvolve num contexto disponibilidade emocional, de experiências de respostas 

positivas da figura parental, e que favorece o desenvolvimento de competências autónomas e 

flexíveis que permitem a adaptação (Cicchetti et al., 1991). Este funcionamento traduzirá-se-á 

numa relação de vinculação segura. Por seu turno, a estratégia hiperactivação ou intensificação 

da expressão emocional caracteriza-se pela tendência para o exagero das expressões emocionais 

(Kobak et al., 1993) e pela manutenção de um estado de vigilância constante e de preocupação 

com a figura parental, que fortalece a dependência do outro (Cassidy, 1994). Esta estratégia 

desenvolve-se no contexto geral de uma história de cuidados caracterizada por responsividade 

reduzida ou errática (Cassidy & Berlin, 1994) que se traduzirá numa relação de vinculação 

ambivalente. Por fim, a estratégia de desactivação ou de minimização, inibição ou restrição da 

expressão emocional caracteriza-se por tentativas de utilização de recursos para lidar com o mal-

estar de forma autónoma, como o auto-apaziguamento e a exploração activa dos objectos 

(Braungart & Stifter, 1991) e através da inibição da procura de proximidade e dos pedidos de 

ajuda parental (Berlin & Cassidy, 2003). Há um sobre-controlo emocional visível na restrição da 

expressão emocional negativa (Cassidy, 1994), na minimização das expressões de medo (Main, 

1995), mas também, na restrição da emocionalidade positiva (Malatesta & Wilson, 1988), o que 

favorece o desenvolvimento de relações sociais de pior qualidade (Contreras et al., 2000; Sroufe 

et al., 2005). Esta estratégia parece emergir de um contexto de rejeição por parte da figura de 

parental, particularmente em momentos de mal-estar (Sroufe et al., 2005; Tracy & Ainsworth 

1981; George & Main, 1979), nos quais o bebé “aprende” a afastar-se da figura parental. Este 

funcionamento manifesta-se na relação de vinculação insegura evitante.  

 

Hipótese 6: A qualidade da regulação diádica de emoções negativas não estará associada ao 

nível de desenvolvimento do bebé. 

 

 A concretização da tarefa na qual será avaliada a regulação emocional diádica faz apelo a 

competências cognitivas e motoras27 do bebé. Dado que a metodologia desenvolvida tem por 

objectivo avaliar a qualidade de regulação emocional diádica, esta não deverá ser sensível ao 

nível de desenvolvimento do bebé. Espera-se, então, não encontrar uma associação entre a 

qualidade da regulação emocional e o nível de desenvolvimento mental e psicomotor. 

                                                 
27 Esta escala e tarefa serão desenvolvidas em pormenor no Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método. 
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Hipótese 7: O temperamento mais difícil estará associado a maiores dificuldades de regulação 

emocional. 

 

 Uma criança com um temperamento mais difícil caracteriza-se pela maior frequência de 

episódios de emocionalidade negativa, maior facilidade em ficar perturbada, por irregularidades 

nas suas funções biológicas, adaptação lenta às mudanças, entre outros aspectos (Thomas et al., 

1963; Bates et al., 1979). Este conjunto de características favorecerá a emergência de episódios 

de emocionalidade negativa, que têm de ser regulados e, por conseguinte, o aumento da 

probabilidade de desorganização comportamental e de dificuldades acrescidas para a figura 

parental na prestação de cuidados responsivos que assegurem uma regulação emocional 

adequada (Contreras et al., 2000; Vaughn & Bost, 1999; Thompson, 1988; Calkins, 1994; Kopp, 

1989; Hagekull & Bohlin, 2004; Kagan, 1994; Braungart-Rieker & Stifter, 1996). Todos estes 

factores podem conduzir a maiores dificuldades de regulação emocional diádica das emoções 

negativas. 

 

Hipótese 8: Maior disponibilidade emocional está associada a melhor regulação emocional 

diádica. 

 

 Como já foi referido, as competências regulatórias autónomas emergem no contexto das 

interacções estabelecidas com as figuras parentais e são influenciadas pela qualidade dos 

processos aí implementados. O contexto de abertura à expressão emocional do bebé e 

responsividade a esta está associado ao desenvolvimento das competências regulatórias do bebé 

mais adaptativas (Siegel, 2001; Schore 2001; Sroufe, 1996; Fonagy & Target, 2002). A 

disponibilidade emocional permite avaliar a prestação de cuidados e a qualidade da relação, 

dando especial relevo à qualidade do diálogo emocional estabelecido (Easterbrooks & Biringen, 

2005; Biringen, 2000). Assim, uma figura parental com disponibilidade emocional elevada 

caracteriza-se pela capacidade para expressar uma amplitude variada de emoções (Biringen, 

2000) e de se sintonizar e responder apropriadamente às pistas emocionais do bebé quer sejam 

positivas ou negativas (Easterbrooks et al., 2000; Bretherton, 2000). Assim, espera-se uma 

associação positiva entre disponibilidade emocional e qualidade regulatória diádica (Easterbrooks 

et al., 2000; Robinson & Glaves, 1996). 
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2. Método 
 

2.1. Participantes 
 

 Na selecção da amostra procedeu-se por amostragem ocasional de famílias, que 

residiam na zona do grande Porto, com bebés de 10 meses e que estivessem interessadas em 

participar num estudo de Psicologia. O acesso a estas famílias foi possível através do contacto 

com responsáveis por creches do Porto, Maia, Gondomar, Rio Tinto, Ermesinde, Gaia e 

Matosinhos, que funcionaram como mediadores iniciais neste processo, entregando uma carta 

com os objectivos e procedimento do presente estudo às famílias com bebés com menos de 10 

meses, inscritas na respectiva instituição. As famílias interessadas em participar forneceram o 

seu contacto telefónico à investigadora principal deste estudo, que, por telefone, explicou os 

objectivos do estudo e respondeu a questões particulares de cada família. Na grande maioria das 

famílias, a resposta definitiva foi dada num segundo telefonema.  

 A amostra é constituída por 46 díades mãe-bebé de famílias intactas. Os bebés têm uma 

média de idades de 306.37 dias (10.2 meses, d.p. = 22.7) sendo 28 do sexo masculino (61%) e 

18 do sexo feminino (39%).  

 A idade média das mães é 33.58 anos (d.p. = 4.71). Relativamente aos anos de 

escolaridade, todas completaram o primeiro ciclo do ensino básico (Quadro 1) e a grande maioria 

(n = 38, 82.6%) tem formação a nível superior (n = 31, 67.4%) ou de secundário (n = 7, 15.2%). 

O nível socio-económico é médio-alto (Quadro 2).  

 

 

Quadro 1 
Anos de Escolaridade das Mães  
Anos de escolaridade n % 
< 4 anos  0 0 
6 anos 3 6.5 
7-9 anos 4 8.7 
10-12 anos 7 15.2 
> 12 31 67.4 
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Quadro 2 
Nível Sócio-Económico das Mães  
Níveis  n % 
Inferior 0 0 
Médio inferior 7 15.2 
Médio 7 15.2 
Médio superior 11 23.9 
Superior 20 43.5 
 

2.2. Instrumentos 
 

 No Quadro 3 encontram-se resumidas as características dos instrumentos utilizados e o 

momento de aplicação dos mesmos. 

 

2.2.1.Ficha de Caracterização  
 

 A ficha de caracterização (ver Anexo A) elaborada no contexto do projecto de investigação 

mais vasto permite a recolha de vários tipos de informações sócio-demográficas. Neste estudo 

foram utilizados os dados seguintes: a idade e o nível socio-económico materno (calculado a 

partir dos índices de Graffar (Graffar, 1956), habilitações literárias e profissão maternas, tipo de 

rendimento, tipo de habitação e tipo de zona de residência) e a idade e sexo do(a) filho(a). 

 

2.2.2.Escalas Bayley para Avaliação do Desenvolvimento Infantil – 
II  

 

 As Escalas Bayley para Avaliação do Desenvolvimento infantil  - II (Bayley Scales of Infant 

Development – 2ª ed.; Bayley, 1993) têm por objectivo avaliar o desenvolvimento em termos do 

desempenho ou do funcionamento actual de crianças entre os 1 e 42 meses de idade. É, 

portanto, uma escala de desenvolvimento. Foi utilizada a versão americana após tradução para 

efeitos de investigação. 

 Nesta investigação foram utilizadas a escala psicomotora e a escala mental, já que 

necessitávamos de avaliar o nível de desenvolvimento global e cognitivo do bebé. A escala mental 

avalia competências cognitivas, linguísticas e sociais (e.g., memória, resolução de problemas, 

vocalizações…). A escala psicomotora avalia o desenvolvimento motor grosso e fino (e.g., 
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gatinhar, sentar, movimentos da mão). Cada escala é composta por uma hierarquização de 

actividades, que correspondem a diferentes graus de dificuldade e idades desenvolvimentais. 

 

Quadro 3 
Instrumentos de Avaliação 

 Variáveis Objectivo 
Idade 

(meses) 
Ficha de caracterização Idade, NSE e habilitações  

     literárias maternas. 
Idade e sexo do bebé. 

Informações sócio-demográficas 
 

10 
 

    

Índice desenvolvimento 
     psicomotor (IDPmotor) 

Bayley Scales of Infant 
Development – 2ª ed. (Bayley, 
1993) 
(Versão traduzida para 
português para efeitos de 
investigação) 

Índice desenvolvimento 
     mental (IDMent) 

Nível de Desenvolvimento 10 
 

    

ICQ1 lábil 

ICQ2 encantadora vs. apática 

Infant Characteristics 
Questionnaire (ICQ) (Bates, 
Freeland, & Lounsbury, 1979) 
(Versão adaptada para a 
população portuguesa aos 10 
meses; Martins, Martins, & 
Soares, 2006) 

ICQ3 imprevisível 

Percepção materna do  
     temperamento do  
     seu bebé 

10 
 

    

Sensibilidade 
Estruturação 
Não intrusividade 
Não hostilidade 
Responsividade à mãe  

Emotional Availability Scales 3rd 
ed. (EAS) (Biringen, Robinson, & 
Emde, 1998). 
 

Envolvimento da mãe 

Qualidade da interacção diádica  
     entre a figura parental e o  
     bebé 

10 
 

    

Adequada regulação emocional 
Dificuldades de regulação  
     emocional 

Escala de Regulação Diádica das 
Emoções Negativas do Bebé 
(Martins & Soares, 2006) 

Sem expressão emocional  
     negativa 

Qualidade da regulação  
     emocional diádica 

10 

    

Situação Estranha  
(Ainsworth e col., 1978) 

Padrão A/B/C Qualidade da vinculação 12/16 

 

 Na versão original, americana, a escala mental é composta por 178 itens (a = .88) e a 

psicomotora por 111 itens (a = .84). Estas escalas foram estandardizadas com uma amostra de 

1700 crianças, distribuídas por 17 grupos etários (100 crianças por grupo). Através da 

comparação entre o desempenho de uma criança nestas escalas e do funcionamento encontrado 

para a sua faixa etária, é possível derivar dois índices de desenvolvimento com média de 100 

(d.p. = 15): índice de desenvolvimento mental (IDMent) e índice de desenvolvimento psicomotor 

(IDPmotor). O estudo orginal obteve uma fidelidade de teste-reteste (a escala mental = .87 e a 
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escala psicomotora = .78) e inter-observador (a escala mental = .96 e a escala psicomotora = 

.75) com resultados satisfatórios bem como validade de conteúdo, construto, preditiva e 

discriminante (Bayley, 1993). 

 

2.2.3. Questionário de Características do Bebé (ICQ) 
 

 O Questionário de Características do Bebé (Infant Characteristics Questionnaire, ICQ; 

Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979) é uma medida global da percepção materna do 

temperamento do seu bebé, mais concretamente, do padrão de temperamento difícil. A versão 

utilizada neste estudo resultou da adaptação da versão portuguesa para bebés de 10 meses 

(Martins, Martins, & Soares, 2006). 

 A operacionalização do temperamento difícil presente no ICQ dá relevo à quantidade de 

choro e dificuldade em acalmar o bebé (Bates, e col.), correspondendo a uma percepção por 

parte do cuidador de que a criança é muito exigente e muito irritável (Bates, 1987). Trata-se, 

assim, de uma medida de percepção social, constituída por componentes objectivos e subjectivos 

(Bates & Bayles, 1984), o que vai na linha do pensamento geral acerca das medidas de avaliação 

do temperamento da criança que se baseiam em relatos parentais (cf., Vaughn et al., 2002; 

Hwang & Rothbart, 2003). Assim, as respostas ao ICQ - o relato parental - assentam em 

características da criança (e.g., estilo comportamental da criança que outros observadores 

podem validar), em aspectos subjectivos da resposta (e.g., características psicológicas e de 

personalidade dos pais), em expectativas parentais e, por fim, numa margem de erro (Bates & 

Bayles, 1984). 

 

 Em Portugal a versão original deste instrumento foi traduzida e adaptada para a 

população portuguesa saudável por Pires (1994; 1997) para bebés de 1, 3 e 6 meses de idade, 

bem como para uma população de prematuros com uma média de idades de 4.4 meses 

(Pereira, Matos, & Pires, 2002). A versão utilizada no presente estudo partiu da tradução e 

adaptação portuguesa (Pires, 1994, 1997) e tem por base os resultados da análise factorial para 

os 10 meses (Martins, Martins, & Soares, 2006). 

 O estudo da versão portuguesa do ICQ para os 10 meses foi conduzido com uma 

amostra de 92 mães com bebés de 10 meses (M = 310.18 dias, d.p. = 34.06) que 

frequentavam creches da zona do grande Porto. Uma vez que foram incluídos na amostra apenas 
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as mães que aceitaram participar no estudo, estamos perante um procedimento de amostragem 

ocasional. 

 

 
 Quadro 4 
Constituição Factorial do ICQ aos 10 Meses Resultante de Análise Factorial Forçada a Três 
Factores, Após Rotação Varimax  
   Saturação 
Item F1 F2 F3 
6. Quanto bebé rabuja ou chora? .858   
12. Facilidade com que bebé fica inquieto ou chora? .821   
22. Humor bebé variável? .791   
5. Média vezes dia, bebé rabugento ou irritado? .699   
24. Grau dificuldade bebé para maior parte de mães? .676   
13. Quando bebé rabuja ou chora, chora alto? .593   
14. Como rege quando o está a vestir? .568   
1. Fácil acalmar bebé quando chora ou está inquieto? .549   
16. Sorri e faz sons de satisfação?  .763  
23. Fica excitado, alegre quando brincam/ falam com ele?  -.724  
15. Bebé é criança activa?  .716  
17. Como é humor habitual bebé?  -.558  
19. Bebé gosta que lhe peguem?  .473  
3. Fácil prever quando bebé vai ficar com fome?    .786 
4. Fácil saber o que está incomodar bebé quando chora?    .626 
21. Fácil prever quando bebé vai precisar mudar fralda?   .614 
2. Fácil prever quando bebé vai adormecer ou acordar?   .527 
Eigenvalues 5.26 2.35 1.62 
% de variância explicada 30.96 13.82 9.52 
Alpha de Cronbach .84 .67 .60 
 

 Para a análise da estrutura factorial aos 10 meses foram aplicados os procedimentos 

estatísticos de análise factorial do ICQ na versão original (Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979) e 

seguidos na adaptação portuguesa (Pires, 1994; 1997). Utilizou-se a Análise de Componentes 

Principais seguida de rotação varimax, de modo a avaliar a validade de construto. Inicialmente, 

foram identificados quatro factores, mas tal como nas versões portuguesa para idades mais 

precoces, somente três factores são interpretáveis: lábil, encantadora vs. apática e imprevisível 

(cf., Pires, 1994; 1997; Pereira, Matos, & Pires, 2002; Martins, Martins, & Soares, 2006). Visto o 

quarto factor ser composto por um único item (19. Bebé gosta que lhe peguem?), foi forçada a 

estrutura factorial a três factores (ver Quadro 4). A inclusão do item no factor 2  encantadora vs. 

apática é adequada (ver Anexo B). Foi, igualmente, calculado o Alpha de Cronbach para cada 
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subescala de modo a avaliar a respectiva consistência interna: para o ICQ1 lábil (α = .84), ICQ2 

encantadora vs. apático (α = .67) e ICQ3 imprevisível (α = .60). 

 Os três factores explicam 54.31% da variância das respostas das mães (ver Quadro 4) e 

a estrutura factorial é semelhante à da adaptação portuguesa do ICQ aos 6 meses (ver Anexo B; 

cf. Martins, Martins, & Soares, 2006) e, por esse motivo, irá ser conservada a nomenclatura 

adoptada por Pires (1994, 1997). 

 Valores elevados ao factor 1- lábil (escala ICQ1 lábil) caracterizam uma percepção 

materna de elevada irritabilidade do bebé, quantidade de emocionalidade negativa deste (i.e., 

choro e rabugice), intensidade do protesto e dificuldade em acalmar. É constituído pelos itens: 1. 

Fácil acalmar bebé quando chora ou está inquieto?; 5. Média vezes dia, bebé rabugento ou 

irritado?; 6. Quanto bebé rabuja ou chora?; 12. Facilidade com que bebé fica inquieto ou chora?; 

13. Quando bebé rabuja ou chora, chora alto?; 14. Como rege quando o está a vestir?; 22. 

Humor bebé variável?; 24. Grau dificuldade bebé para maior parte de mães?. 

 O factor 2 - encantadora vs. apática (escala ICQ2 encantadora vs. apática) representa 

a percepção materna de características de emocionalidade positiva, tipo de responsividade social 

e o nível de actividade do bebé. Assim, valores baixos a este factor representa um bebé 

“apático”, ou seja, que é calmo (menos activo), mais sério (menor emocionalidade positiva) e 

que sorri ou palra menos que a maioria dos bebés, gosta menos de ser pegado ao colo ou 

responde de forma menos entusiasta à interacção social (menor responsividade social). A criança 

“encantadora” é por seu turno, alegre e palradora (maior nível de emocionalidade positiva), tem 

um nível de actividade superior, e responde de forma mais positiva à interacção social. Esta 

escala é composta pelos itens: 16. Sorri e faz sons de satisfação?; 15. Bebé é criança activa?; 

19. Bebé gosta que lhe peguem?,  e pelos seguintes, com a sua pontuação invertida, 17. Como é 

humor habitual bebé?;  e 23. Fica excitado, alegre quando brincam/ falam com ele?.  

 O factor 3 - imprevisível (escala ICQ3 imprevisível) refere-se à dificuldade em prever o 

horário e ritmo das necessidades biológicas do bebé (e.g., quando vai acordar, ter fome, mudar 

fralda) e é composto pelos itens: 2. Fácil prever quando bebé vai adormecer ou acordar?; 3. Fácil 

prever quando bebé vai ficar com fome?; 4. Fácil saber o que está incomodar bebé quando 

chora?; 21. Fácil prever quando bebé vai precisar mudar fralda?. 
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2.2.4. Escalas de Disponibilidade Emocional (EAS) 
 

 As Escalas de Disponibilidade Emocional permitem a avaliação da qualidade da 

interacção diádica entre uma figura parental e um bebé/criança, gravada em registo vídeo. Nesta 

investigação foi utilizada a terceira edição destas escalas (Emotional Availability Scales, 3ª ed; 

Biringen et al., 1998). 

 Estas escalas foram desenhadas de forma a operacionalizarem o conceito de 

“disponibilidade emocional”28 (Emde, 1980; Mahler et al., 1975) que pode ser definido como a 

responsividade e sintonia afectiva às necessidades e objectivos do outro, num contexto que não 

se reduz às situações de stress (Emde, 1980). O aspecto fundamental a observar será o diálogo 

emocional, que se sobrepõe aos comportamentos efectuados durante a interacção (Biringen & 

Esterbrooks, 2000). Uma maior disponibilidade emocional traduz uma abertura ao diálogo 

emocional, no qual ambos os parceiros estão acessíveis e disponíveis para responder e ler 

apropriadamente as pistas emocionais do outro (Easterbrooks, Biesecker, & Lyons-Ruth, 2000), 

bem como para expressarem as suas emoções positivas e negativas (Biringen, 2000). 

 É, portanto, um conceito de natureza diádica, perspectivado do ponto de vista do 

cuidador que pode ser emocionalmente (in)disponível para a criança. A qualidade do 

comportamento parental é sempre observável num determinado contexto e em face da resposta 

da criança. A disponibilidade emocional é igualmente visível do ponto de vista da criança. 

Observando a resposta desta à figura parental, ou a maneira espontânea como a integra na sua 

actividade e exploração, podemos colher informações relevantes sobre representação que a 

criança tem da relação e da prestação de cuidados (Biringen, 2000) e por conseguinte, da 

qualidade da relação. 

 

 As escalas de disponibilidade emocional são constituídas por quatro escalas maternas 

(sensibilidade, estruturação, não intrusividade, não hostilidade) e duas que se focalizam na 

criança (responsividade à mãe e envolvimento da mãe). A sua administração implica olhar para a 

díade, sensibilidade ao contexto em que ocorrem as trocas (e.g., contexto lúdico, ensino) e requer 

uma análise holística das interacções e não uma contagem de comportamentos discretos 

(Biringen et al., 1998).  

 

                                                 
28 Ver Capítulo II. Antecedentes da vinculação, ponto 3. Foco nas competências interactivas maternas.  
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 A escala de sensibilidade parental é composta por 9 pontos e refere-se a uma 

variedade de qualidades parentais que se relacionam com a capacidade materna para ser 

acolhedora, carinhosa e emocionalmente ligada à criança (Biringen e col., 1998). Dá-se grande 

importância à qualidade do afecto materno, tentando discernir-se o afecto genuíno nutrido em 

relação ao bebé, do pseudo-afecto positivo expresso para as câmaras. Para além desta 

dimensão, é necessário observar a presença de outras qualidades parentais tais como a clareza 

das percepções e responsividade parental apropriada, o timing apropriado das interacções, as 

competências de resolução de conflito, a flexibilidade comportamental e atencional, a 

criatividade, a aceitação parental da autonomia e das idiossincrasias da criança e a 

acessibilidade parental.  

 Assim, valores elevados (9-6) nesta escala correspondem a um nível de sensibilidade 

materna elevada ou suficientemente boa, na qual a mãe é capaz de ler as comunicações 

emocionais da criança e de ser emocionalmente responsiva a estas. Valores médios (5-4), 

referem-se a sensibilidade aparente (Biringen, 1998) na qual a figura parental é carinhosa com o 

bebé, mas o cotador reconhece indícios que apontam para a existência de inconsistências nas 

trocas diádicas. Assim, podemos observar três tipos de inconsistências. O primeiro, diz respeito a 

uma figura parental que tem comportamentos que aparentam ser responsivos e adequados à 

criança, mas que são acompanhados por uma tonalidade afectiva sempre igual (e.g., sem 

expressividade). Um segundo, refere-se a uma expressão emocional positiva materna que não é 

acompanhada por comportamentos adequados à actividade ou desenvolvimento da criança (e.g., 

mãe que infantiliza a criança). O terceiro tipo de inconsistência refere-se à falta de ressonância 

afectiva entre a mãe e a criança (e.g., mãe com um humor muito positivo e muito divertida na 

interacção com uma criança com um afecto negativo). Valores baixos (3-1) na escala de 

sensibilidade caracterizam interacções nas quais a figura parental pode apresentar passividade, 

estar desligada da criança ou ser agressiva. 

 A escala de estruturação parental (sendo composta por 5 pontos) refere-se à 

capacidade da figura parental em dar apoio à criança, em colocar “andaimes” nas tarefas de 

forma que a criança as possa realizar e em estruturar os ambientes, para que a criança se possa 

organizar e atingir os seus objectivos (Biringen e col., 1998). É, também, visível na capacidade 

para colocar limites ao comportamento da criança. Assim, valores mais elevados (5-4) a esta 

escala correspondem a uma estruturação óptima, na qual as pistas e tentativas da figura parental 

para estruturar a tarefa resultam, pois a criança é capaz de as utilizar para aprender ou resolver 
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problemas, manifestando emocionalidade positiva ou neutra. Valores médios (3) correspondem a 

uma estruturação inconsistente. A figura parental pode tentar estruturar a actividade da criança, 

mas a sua iniciativa nem sempre é utilizada pela criança para a elaboração da tarefa. Ou seja, as 

“ajudas” da figura parental nem sempre resultam e descortina-se uma resposta emocional da 

criança menos positiva. No final da escala (2-1), observa-se uma interacção na qual a figura 

parental não estrutura a tarefa. 

 A escala de não-intrusividade parental (composta por 5 pontos) remete para a 

competência materna em estar disponível para a criança sem, no entanto, interferir e controlar a 

actividade desta, favorecendo o funcionamento autónomo adequado da criança (Biringen e col., 

1998). Os níveis elevados (5-4) de não intrusividade correspondem a uma figura parental que dá 

espaço para a acção autónoma da criança. Valores médios (3), caracterizam o comportamento 

materno como algo intrusivo, sendo directiva no seu comportamento, do tipo educacional e 

didáctico, mas que ainda permite alguma iniciativa da criança. No fim da escala (2-1), são 

inseridas as figuras parentais intrusivas que controlam a interacção, sobre-estimulando a criança 

ou sobreprotegendo-a. Podem mesmo manipular fisicamente a criança para atingir os objectivos 

que traçaram (e.g., pegar na mão da criança para que ela insira uma peça na caixa jogo), não 

tendo em consideração os movimentos autónomos e o timing da criança para os fazer.  

 A escala de não-hostilidade parental (sendo formada por 5 pontos) refere-se à 

capacidade do cuidador de regular os seus afectos negativos (Biringen e col., 1998). Valores 

mais elevados (5-4) correspondem a formas não hostis de interacção com a criança, visíveis na 

forma de falar (expressão facial e vocal) e de se relacionar com a criança, de maneira não 

agressiva ou que deixe transparecer impaciência. Valores médios (3) referem-se a manifestações 

cobertas de hostilidade, nomeadamente, descontentamento, aborrecimento ou impaciência. 

Valores baixos (2-1) atribuem-se na presença de índices óbvios de hostilidade como gritar, bater 

na criança, entre outros. 

 A primeira escala da criança, a responsividade da criança à mãe (composta por 7 

pontos) corresponde à competência da criança para se envolver em trocas com a figura parental 

sem comprometer a sua autonomia. Para tal, analisa-se a presença de comportamentos da 

criança que traduzem a vontade de responder à figura parental, depois de esta ter dado uma 

pista para iniciar alguma forma de interacção, e que são acompanhados pela expressão de sinais 

explícitos de prazer na interacção dirigidos à figura parental (e não quando dirigidos a objectos ou 

ao ambiente) (Biringen, e col., 1998). Assim, valores superiores na escala (7-6), correspondem a 
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uma responsividade óptima da criança, que responde de forma entusiasmada à figura parental, 

que está envolvida na interacção com ela, sem comprometer a sua exploração autónoma. A 

responsividade moderada, que equivale a valores médios da escala (5-4), atribui-se a um 

comportamento da criança menos responsivo à figura parental e com uma tonalidade afectiva 

mais neutra. Valores baixos, a responsividade não optimal (3-1), dirá respeito a interacções nas 

quais a criança (1) ignora as tentativas de interacção por parte da figura parental e apresenta 

uma expressão emocional neutra ou afectivamente negativa ou, pelo contrário, (2) é sobre-

responsiva à figura parental, inviabilizando a sua exploração autónoma. 

 A segunda escala da criança denominada por envolvimento parental pela criança  

na sua actividade, também de 7 pontos, avalia o grau com que a criança traz, de forma 

espontânea, a figura parental para a sua actividade. Refere-se, então, ao interesse e aos 

movimentos de convite da criança para que a figura parental participe na sua actividade (Biringen 

e col., 1998). Se a criança convidar a figura parental para a sua actividade ou a coloca como 

expectadora da sua exploração autónoma, considera-se que está a um nível óptimo de 

envolvimento (7-6). Num ponto médio (5-4), a criança estará mais orientada para exploração 

autónoma do que para a figura parental, mantendo no entanto, trocas com a figura parental. 

Valores mais baixos (3-1) correspondem a um nível de envolvimento não optimal no qual a 

criança está (1) altamente centrada nos objectos (i.e., na exploração autónoma), sendo raros ou 

inexistentes os convites para a interacção, podendo mesmo evitar a interacção com a figura 

parental (e.g., posições corporais fechadas e de costas voltadas para ela) ou (2) um sobre-

envolvimento parental na sua actividade, sem que exista exploração independente. 

 

 Para a administração e cotação deste instrumento, a autora desta dissertação passou por 

um período de treino directo com a primeira autora das escalas, Zeynep Biringen, obtendo 

fidelidade na sua cotação. De seguida foi possível formar-se um grupo de licenciados em 

Psicologia a quem foi dado treino para a cotação das escalas. Após este período, dois destes 

elementos obtiveram fidelidade com a autora das escalas através da cotação de um conjunto de 

interacções disponibilizadas por esta. 

 As 46 interacções foram distribuídas por três juízes que desconheciam os resultados nas 

outras medidas. Para calcular o acordo inter-observadores para esta amostra, 19 casos (41% 

amostra total) foram seleccionados ao acaso para cotação por dois juízes. O cálculo do acordo 

inter-observadores foi realizado através da obtenção do coeficiente de correlação intraclasse (ICC, 
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one way random) visto não haver um mesmo cotador para todas as interacções. Em todas as 

escalas obtiveram-se valores bons de acordo: sensibilidade parental (ICC médio = .86, α = .87, p  

< .001), estruturação parental (ICC médio = .83. α = .82. p  < .001); não intrusividade parental 

(ICC médio = .71. α = .84. p  = .005), não hostilidade parental (ICC médio = .84. α = 84. p  < 

.001), responsividade da criança (ICC médio = .75. α = .74. p  = .002) e envolvimento criança 

(ICC médio = .73. α = 72. p  = .004). 

 

 

2.2.5. Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do 
Bebé (RED) 

 

 A Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé (RED, Martins & 

Soares, 2006) foi desenvolvida para esta investigação com o objectivo de avaliar a qualidade da 

regulação emocional diádica na interacção entre a mãe e o seu bebé com 10 meses, 

especificamente no que se refere à emergência e regulação de emoções negativas do bebé. A 

qualidade da regulação emocional conseguida é operacionalizada pela menor desorganização 

comportamental da criança face à emergência de emoções negativas (cf., Sroufe, 1996; Cicchetti 

et al., 1991). 

 Para a aplicação desta escala foi desenhada uma situação de interacção que consiste 

numa tarefa de jogo estruturado de “resolução de problemas” que envolve um balde de 

encaixes29. Dá-se à mãe este brinquedo e é-lhe pedido expressamente para que ajude a criança a 

inserir as peças no local apropriado para tal, dado que a criança sozinha não será capaz de o 

fazer (a tarefa está acima do seu nível de desenvolvimento – o jogo é recomendado para crianças 

acima dos 12 meses). Na instrução dada à mãe, é também dito que, quando acabarem de 

inserir todas as peças, deve abrir o balde, retirá-las e voltar a jogar, sendo este o objectivo da 

tarefa e não outro, como brincar com o balde ou com as peças de outra forma. A tarefa tem a 

duração de 10 minutos, é conduzida em casa da família e é vídeo-gravada. 

 O objectivo da tarefa (encaixe das peças), não vai ser claramente compreendido pelos 

bebés desta idade, já que o jogo exige competências acima do seu nível de desenvolvimento. 

Assim, irão surgir conflitos entre o que a criança quer fazer, quer seja manipular as peças e o 

balde de qualquer outra forma, ou sair da tarefa, e o que a mãe quer que ele faça. Estas 

                                                 
29 Este brinquedo consiste num balde fechado, no qual a tampa é perfurada com formas geométricas (e.g., quadrados, estrelas, bolas) e peças 
tridimensionais que se inserem nesses furos da tampa. 
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características da tarefa e a sua duração elevada (10 minutos) criam as condições para que 

durante a sua realização se verifiquem momentos de emocionalidade negativa por parte do bebé. 

Estes momentos são fundamentais para a avaliação da interacção através da RED, como irá ser 

explicitado de seguida. As características da tarefa remetem para a noção, validada 

empiricamente, de que as situações de elevada emocionalidade permitem evidenciar mais 

claramente as diferenças entre díades, ao nível da qualidade da regulação diádica (em contraste 

com situações de jogo livre)30 (Miller et al., 2002). 

 

 

2.2.5.1.  Fundamentação teórica  
 

 Antes da operacionalização da RED, pretende-se fundamentar teoricamente os conceitos 

que esta nova medida pretende avaliar. 

 

 Como se captura o fenómeno regulatório? 

 Como foi discutido na fundamentação teórica deste trabalho, a avaliação da regulação 

emocional é um processo complexo, nomeadamente, pelas dificuldades em discernir as 

componentes emocionais das regulatórias, o que é particularmente saliente nas crianças 

pequenas (Eisenberg & Spinrad, 2004; Barrett, 1998). Seguindo a indicação de inúmeros autores 

desta área (cf. Bridges et al., 2004; Cole et al., 2004), para diferenciar estes dois fenómenos, 

propõe-se a análise dos comportamentos que se sucedem à emergência da emoção (i.e., 

expressão emocional) neste caso negativa (e que, em momentos posteriores, serão 

antecedentes) e que poderão constituir-se como comportamentos regulatórios dessa emoção 

negativa. 

 Considerando o conceito de desregulação emocional definido como um processo 

regulatório que tem um impacto negativo noutros sistemas comportamentais (e.g., causando 

disrupção no seu funcionamento) impedindo, a variados graus, a manutenção dos objectivos 

pessoais, a manutenção da actividade e da organização comportamental (Cicchetti et al., 1991; 

Dodge & Garber, 1991; Sroufe, 1996; Bridges et al., 2004), propõe-se que nesta escala a 

atenção do observador seja direccionada para momentos considerados cruciais, nos quais há 

                                                 
30 Uma das explicações possíveis para este facto será que a sua ocorrência conduz, com elevada probabilidade, à disrupção da tarefa, já que os 
objectivos comportamentais subjacentes são contrários aos da exploração (Izard & Malatesta, 1987; Barrett & Campos, 1987) oferecendo assim, 
uma ocasião para a avaliação da qualidade dos comportamentos regulatórios da díade, ao passo que as emoções positivas, com maior 
probabilidade, fazem com que a criança continue a explorar. 
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simultaneamente emocionalidade negativa e desfocalização da atenção da tarefa. Estes 

momentos, denominados de momentos de desregulação emocional (Martins & Soares, 2006) 

serão ponto de partida para se observar as estratégias que possam ser utilizadas para regular 

essa emoção negativa. Os momentos de desregulação emocional oferecem maiores garantias de 

que o que irá passar-se de seguida é de natureza regulatória, pois há um critério externo (a 

desfocalização da atenção da tarefa) de que a emocionalidade negativa expressa está 

efectivamente a impedir a continuação do objectivo comportamental da criança (e.g., manter 

uma exploração interessada dos materiais) e da mãe (e.g., que o bebé encaixe as peças) e, como 

tal, a emocionalidade negativa terá de ser modelada. Os comportamentos encetados para este 

fim, regulatórios, vão igualmente ser mais visíveis pois nestes momentos a disrupção da 

organização comportamental é maior. 

 

 Porquê uma avaliação diádica? 

 Partilha-se do pressuposto de que o processo regulatório das emoções tem origem 

desenvolvimental, traduzida num processo contínuo que vai no sentido da hetero-regulação para 

a auto-regulação (Garber & Dodge, 1991; Sroufe, 1996, Thompson, 1990). Assim, a qualidade 

da regulação emocional conseguida pela díade é o espelho daquilo que a criança conseguirá 

fazer mais tarde autonomamente, daí a importância de avaliar as competências diádicas e não 

somente as competências autónomas de uma criança de idade muito precoce. O contexto 

diádico parece ser o contexto mais adequado para a análise da qualidade da regulação 

emocional precoce (NICHD ECCRN, 2004). 

 

 Como se avalia a qualidade da regulação emocional? 

 Para se examinar a qualidade adaptativa dos comportamentos é necessário avaliar o 

nível de interferência, ao longo do tempo da tarefa, dos processos regulatórios no funcionamento 

global do bebé, nomeadamente, no equilíbrio entre o sistema comportamental exploratório e a 

emoção negativa desencadeada. Assim, avalia-se o funcionamento global da díade (e.g., 

qualidade das trocas afectivas), bem como o que acontece quando os momentos de 

desregulação emocional (definidos pela emergência de emocionalidade negativa e desatenção da 

tarefa) surgem. A qualidade associa-se a uma interacção diádica que permite a reorganização 

comportamental da criança, visível através da re-focalização da sua actividade na tarefa e da 

expressão de emocionalidade positiva e/ou neutra. 



Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método 

 148

 Relativamente ao que é desenvolvimentalmente esperado para os 10 meses, que 

corresponde à fase denominada de regulação diádica das emoções (Sroufe, 1996), é suposto 

que, de forma intencional (Sroufe, 1996), o bebé utilize a mãe como recurso regulatório. Por 

conseguinte, deverá ser capaz de desenvolver certos comportamentos que lhe são explicitamente 

dirigidos (e.g., comunicação emocional dirigida à figura parental) aos quais, por sua vez, a mãe 

deverá saber interpretar e responder adequadamente. Espera-se que a figura parental coopere 

com a criança, que responda às suas iniciativas, mas que, ao mesmo tempo, lhe dê maior 

espaço para a iniciação da interacção e implementação das suas crescentes capacidades. A 

nossa escala vai então, contemplar a análise da expressividade emocional da criança dirigida à 

figura de vinculação e a responsividade materna. Espera-se que, nas díades com melhor 

qualidade da regulação emocional, os bebés utilizem a mãe como recurso regulatório (e.g., 

sinalizando o seu mal estar através de choro dirigido…) e que esta seja capaz de responder 

adequadamente à criança ou prever e alterar situações que possam conduzir a um nível elevado 

de emocionalidade negativa e desregulação. 

 A melhor qualidade de regulação emocional implica a expressão emocional genuína 

caracterizada por flexibilidade em expressar emoções positivas e negativas (i.e., observação de 

alguma amplitude emocional adequada ao contexto; Bridges & Grolnick, 1995; Sroufe, 1996; 

Cicchetti et al., 1991; Bridges et al., 2004). Assim, espera-se observar momentos de emoção 

negativa, os quais poderão servir para a comunicação de mal-estar à figura de vinculação, e que 

esta seja capaz de responder a este pedido de ajuda da criança. No entanto, elevada 

preponderância de uma tonalidade afectiva positiva ou negativa pode indiciar uma menor 

flexibilidade na expressão emocional e na regulação emocional. 

 Uma interacção caracterizada por muitos momentos de afecto negativo dificulta ou até 

não permite a realização da tarefa, sendo indicador de desregulação emocional (NICHD ECCRN, 

2004), pela incapacidade da interacção diádica para reverter esse afecto negativo e re-

encaminhar a atenção da criança para a tarefa, de forma flexível e adaptada ao contexto, pode 

indiciar dificuldades de regulação emocional em diferentes contextos. Espera-se que o cuidador 

seja uma fonte de apoio para as situações nas quais a criança tem dificuldades em lidar com as 

suas emoções. Elevado nível de afecto negativo pode ser indicador de falta de mutualidade, 

cooperação, harmonia e apoio (NICHD ECCRN, 2004). 

 Da mesma forma, a ausência total de momentos de emocionalidade negativa, numa 

tarefa desenhada para os fazer emergir, pode indicar, igualmente, uma elevada inibição do 
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comportamento e emocionalidade e, como tal, representar uma forma menos adaptativa de 

regulação emocional, à imagem do que acontece noutras situações desenhadas para 

desencadear emocionalidade negativa como é o caso da Situação Estranha (cf., Main, 1983; 

1990; Cassidy, 1994; Cassidy & Kobak, 1988; Mikulincer et al., 2003; Soares et al., 1996; 

Sroufe & Waters, 1977; Spangler & Grossmann, 1993). 

 

 

2.2.5.2.  Descrição da escala 
 

 A Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé (RED) tem sete 

pontos (ver Anexo C) e inclui uma opção para a sinalização dos casos nos quais não há 

momentos de desregulação emocional (afecto negativo e desfocalização da atenção da tarefa) e 

expressão de afecto negativo por parte da criança. 

 Valores mais elevados na escala, correspondem a um nível adequado de regulação 

emocional, estão associados a uma melhor qualidade da regulação diádica, operacionalizada 

pela: (1) presença de menor quantidade de episódios de desregulação emocional, (2) elevada 

quantidade de tempo em que a criança está focalizada na tarefa, (3) capacidade da criança 

recorrer à figura parental nos momentos de desregulação emocional e desta lhe responder 

adequadamente, (4) capacidade da díade para se coordenar e resolver em conjunto os 

momentos de desregulação emocional, fazendo com que a criança volte a explorar. A imagem 

global de uma díade com estas características é de uma criança que explora bastante os 

materiais do jogo31 (está atenta aos comportamentos parentais de ensino que são sensíveis e 

adequados) e que vai pontuando esta interacção com alguns momentos de desregulação 

emocional ao longo do tempo da tarefa, que vão sendo resolvidos (momentos de conflito na 

interacção) na relação com a figura materna e que permitem o retorno à exploração. 

 Níveis médios e baixos da escala permitem graduar dificuldades crescentes na regulação 

diádica e são caracterizados, de uma forma geral, pela: (1) presença de maior quantidade de 

episódios de desregulação emocional, (2) menor focalização da atenção na tarefa por parte da 

criança, (3) incapacidade da criança em recorrer à figura parental nos momentos de 

desregulação emocional ou por utilizar outros mecanismos (e.g., fuga da tarefa) como recurso 

                                                 
31 Não deverá haver confusão entre a maior competência motora da criança na manipulação das peças, e a melhor qualidade da interacção. Ser 
capaz de inserir mais ou menos peças é independente da capacidade da díade para se coordenar de forma a manter a exploração e regular 
afectos negativos emergentes.  
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secundário a um primeiro esforço de comunicação com o cuidador não resultar numa resposta 

sensível deste, (4) incapacidade da díade para se coordenar e resolver em conjunto os momentos 

de desregulação emocional, fazendo com que a criança tenha dificuldades em voltar a explorar. 

 

 Sinalizadas as díades sem desregulação emocional e tendo em conta os níveis da escala 

de regulação emocional, criaram-se três categorias de Regulação emocional diádica: (1) 

regulação emocional adequada que corresponde aos valores 7 e 6 da RED; (2) dificuldades de 

regulação emocional que corresponde a valores inferiores a 5; (3) sem activação emocional 

negativa que corresponde à ausência de emocionalidade negativa na tarefa. 

 

 Para a cotação da Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé (RED) a 

primeira autora da escala procedeu ao treino de um grupo de licenciadas em Psicologia. Daí 

resultou o grupo de quatro cotadores, no qual se inclui a primeira autora e que, à excepção 

desta, não tiveram qualquer contacto com a amostra antes de procederem a esta avaliação. As 

46 interacções foram distribuídas pelos quatro juízes e 29 foram cotadas por dois cotadores 

(63%). Calculou-se o acordo inter-observador através do coeficiente de correlação intraclasse 

(ICC, one way random), já que não houve um mesmo cotador para todos as interacções, 

obtendo-se um valor aceitável (ICC médio = .76, α = .75, p  < .001). Os valores definitivos foram 

aqueles nos quais houve acordo a 100% entre os dois cotadores ou, no caso de haver 

divergência, a primeira autora da escala re-cotou essa interacção entrando a sua cotação como a 

definitiva.  

 

 

2.2.6. Situação Estranha 
 

 A Situação Estranha é um procedimento laboratorial desenvolvido por Ainsworth 

(Ainsworth e col., 1978) com vista a avaliar a qualidade da relação de vinculação na infância (12-

18 meses), através da classificação do padrão de vinculação do bebé em três tipos: seguro (B), 

inseguro evitante (A) e inseguro ambivalente (C)32. 

                                                 
32 Ver Capítulo I. Teoria da Vinculação: 
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 A Situação Estranha33 é composta por oito episódios (duração total de 21 minutos). Em 

cada novo episódio vão ser introduzidos novos elementos activadores do sistema de vinculação, 

resultando numa activação crescente do mesmo (ver Quadro 5).  

 Para a cotação dos 46 vídeos das Situações Estranhas, segundo o sistema A/B/C de 

Ainsworth e col. (1979), foi formado uma equipa de sete juízes que obtiveram fidelidade na 

cotação deste sistema com a Prof. Doutora Karin Grossmann da Universidade de Regensburg 

(Alemanhã) acreditada para este efeito.  As 46 filmagens foram distribuídas aleatoriamente pelos 

juízes que à excepção de duas das investigadoras principais (deste e de outro projecto que utiliza 

a mesma amostra) não tinham contacto prévio com a amostra. O acordo inter-observador foi 

calculado através do coeficiente Kappa de Cohen numa selecção aleatória de 22 casos (47.8%) 

avaliados por dois juízes. Obteve-se um bom acordo (κ = .74. p < .001). 

 

Quadro 5 
Episódios da Situação Estranha  

 Intervenientes 
Duração 
(minutos) 

Descrição 

1 Mãe e bebé 1 Apresentação da sala à díade 

2 Mãe e bebé 3 
Mãe sentada na cadeira. Criança explora os 
brinquedos no chão. 

3 Mãe, bebé e estranha 1 Entrada da estranha. 
  1 Estranha fala com mãe 
  1 Estranha brinca com bebé 
4 Estranha e bebé 3 Primeira separação: Mãe sai. 
5 Mãe e bebé 3 Primeira reunião: Mãe retorna e estranha sai 
6 Bebé 3 Segunda separação: Mãe sai e bebé fica sozinho. 
7 Bebé e Estranha 3 Estranha entra e acalma bebé se necessário. 
8 Mãe e bebé 3 Segunda reunião: Mãe retorna e estranha sai. 
 

 A cotação definitiva adoptada para as Situações Estranhas cotadas por dois juízes foi a 

seguinte: nos casos em que houve concordância no padrão foi calculada a média dos valores das 

escalas interactivas; nas situações em que houve discordância ao nível do padrão atribuído pelos 

dois juízes iniciais, o vídeo foi analisado por um terceiro juiz e atribuída a classificação com 

acordo com um dos dois juízes iniciais. 

 

 

 

                                                 
33 Ver Capítulo I. Teoria da Vinculação:  
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3. Procedimento 
 

 Como referido, este estudo faz parte de uma investigação longitudinal mais vasta, no 

qual foram avaliadas outras variáveis não analisadas nesta dissertação, bem como as díades pai-

bebé. Para a elaboração deste estudo específico, foram desenhados três momentos de avaliação 

e serão unicamente reportados os procedimentos e resultados respeitantes  às díades mãe-bebé. 

 

3.1. Avaliações aos 10 meses: Contexto familiar e creche 
 

3.1.1. Contexto familiar 
 

 No mês anterior ao bebé fazer 10 meses, contactou-se cada família para agendar as 

filmagens em casa. A observação em casa tinha por objectivo aproximar-se de uma observação 

naturalista de forma a captar uma amostragem comportamental representativa das interacções 

diádicas (mãe-bebé). Todas as interacções foram captadas em registo vídeo para posterior 

cotação.  

 Cada visita iniciou-se com a investigadora a renovar os agradecimentos à família pela 

participação e a relembrar as instruções do procedimento. Seguiram-se os três momentos de 

filmagem, que serão descritos em pormenor mais abaixo, finalizando-se a visita com o 

preenchimento pela mãe da ficha de identificação e do Questionário de comportamentos do bebé 

(ICQ).  

 A filmagem foi dividida em três momentos, totalizando 40 minutos de filmagem. Cada 

um era separado por uma pequena paragem na filmagem de modo a que a investigadora 

pudesse indagar junto da díade sobre o seu estado e se era possível continuar o procedimento, 

relembrando aqui a instruções dadas no início, para o que se iria passar na filmagem seguinte. 

 

 Assim, o primeiro momento consistiu num episódio de interacção livre. Nos primeiros 20 

minutos, era pedido à mãe que fizesse o que costumava fazer aquela hora, podendo levar a cabo 

tarefas domésticas, fazer uma actividade conjunta com toda a família, entre outros. De seguida, 

no segundo momento, iniciava-se uma interacção de jogo livre. Era pedido à mãe que brincasse 

com o seu filho(a) como desejasse, durante 10 minutos.  

 Nestes dois primeiros momentos, deu-se o protagonismo à mãe na escolha das 

actividades. Desta forma, pretendia-se obter uma aproximação ao funcionamento mais frequente 



Capítulo III. Objectivos, hipóteses e método 

 

 

153

da díade e, assim, obter uma amostragem de comportamentos que permitisse a cotação das 

Escalas de Disponibilidade Emocional. 

 No terceiro momento, que durou 10 minutos, e em contraste com o que se tinha 

passado até aí, foi fornecido material que não pertencia à família e foram dadas instruções 

específicas acerca do que era esperado fazer-se de seguida. Foi, então, dado à mãe um balde de 

encaixes e foi pedido que ajudasse a criança a fazer esse jogo, como é descrito na secção 2 

instrumentos deste capítulo (ver 2.5 Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé 

- RED), por forma a colocar a díade no contexto interaccional que permitisse a cotação da Escala 

de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé.  

 

3.1.2. Creche 
 

 Posteriormente às filmagens em casa era agendado com a mãe e com a educadora da 

criança uma deslocação da investigadora à creche na qual se procederia à administração das 

Escalas Bayley para Avaliação do Desenvolvimento Infantil – II. Optou-se por este local para a 

administração de forma a não sobrecarregar os pais com mais uma visita domiciliária. 

 

 

3.2. Avaliação aos 12/16 meses: Laboratório 
 

 O segundo momento de avaliação correspondeu à administração da Situação Estranha, 

como foi referido previamente, o presente estudo insere-se num plano mais vasto de investigação 

que implicou ambos os pais da criança. Por este motivo, foi necessário administrar a Situação 

Estranha a ambos os progenitores contrabalanceando a administração. Visto estar demonstrada 

a elevada estabilidade dos padrões (50% a 96%) quando as avaliações ocorrem de entre 2 a 6 

meses de intervalo (Solomon & George, 1999) seguiu-se o procedimento habitual nestes casos, 

quando é necessário avaliar o padrão de vinculação à mãe e ao pai, de avaliar uma díade aos 12 

meses e a segunda aos 16 meses.  

 No mês anterior a fazerem os 12/16 meses foi feito um contacto telefónico com o mãe 

de forma a agendar o deslocamento da díade ao laboratório, constituído por duas salas contíguas 

separadas por um espelho unidireccional, situado no Centro de Medicina do Porto ou no Instituto 

Superior da Maia. 
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 As decisões estatísticas foram tomadas com base em análises exploratórias de dados 

prévias nas quais se averiguou o cumprimento dos pressupostos subjacentes à utilização de 

testes paramétricos. No caso do seu incumprimento, foram utilizadas metodologias estatísticas 

não paramétricas. Optou-se, no entanto, pela apresentação de médias e desvios padrão, bem 

como de medidas descritivas específicas a cada tipo de variável de forma a facilitar a 

comparação com estudos descritos na literatura que utilizam estas mesmas variáveis. Foi 

utilizado o SPSS 14. 
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 Neste capítulo são apresentados os resultados relativos ao primeiro momento de 

avaliação, aos 10 meses dos bebés, com base nos seguintes instrumentos: Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil – II, Questionário de Características do Bebé (ICQ) e Escalas de 

Disponibilidade Emocional (EAS). 

 

1. Avaliação do desenvolvimento do bebé 
 

1.1. Medidas descritivas 
 

 Foi calculado o índice de desenvolvimento mental (IDMent), bem como o índice de 

desenvolvimento psicomotor (IDPmotor), das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – II, 

como se pode ver no Quadro 6.  

 

Quadro 6 
Desenvolvimento Mental e Psicomotor (N=45) 
 Média d.p. 
Índice desenvolvimento Mental (IDMent) 95.02 12.93 
Índice desenvolvimento Psicomotor (IDPmotor) 94.53 15.61 
 

 

1.2. Correlação entre os índices de desenvolvimento psicomotor 
e mental 

 

 Os índices de desenvolvimento mental e psicomotor encontram-se correlacionados 

positivamente (r = .56, p = .01): os bebés com nível mais elevado de desenvolvimento mental 

tendem a ter um nível mais elevado de desenvolvimento psicomotor. 

 

1.3. Relações com o sexo e a idade do bebé  

 

 O IDMent não está correlacionado com a idade do bebé (r = .07, p = .61), mas a 

correlação entre a idade e o IDPmotor é marginalmente significativa (r = .29, p = .051), ou seja, 

uma maior idade tende a estar associada a um maior desenvolvimento psicomotor. 

Relativamente ao sexo do bebé, não há diferenças significativas entre os grupos para o IDMent, t 

(43) = -.62, p  = .54, nem para o IDPmotor, t (43) = - 1.10, p  = .28. 
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1.4. Relações com idade, anos de escolaridade e nível sócio-
económico das mães  

 

 Não há uma relação significativa entre os índices de desenvolvimento mental e/ou 

psicomotor e (1) idade da mãe (respectivamente, r = .03, p = .87 e r = -.05, p = .76), (2) os anos 

de escolaridade (respectivamente, rs = -.03, p = .86 e rs = -.16, p = .31) e (3) NSE 

(respectivamente, rs = .10, p = .53 e rs = -.17, p = .28).  

 

 

2. Avaliação do temperamento do bebé  
 

2.1. Medidas descritivas 
 

 Os resultados do Questionário de Características do Bebé (ICQ)34, estão apresentados no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 
Escalas do Questionário de Características do Bebé (ICQ) 

 N Média d.p. 
ICQ total 43 59.26 9.27 
ICQ1 lábil 43 22.65 6.60 
ICQ2 encantadora vs. apática 45 27.73 3.67 
ICQ3 imprevisível 45 8.96 2.40 
 

2.2. Intercorrelação entre as escalas 
 

 A escala total está correlacionada com todas as sub-escalas (ver Quadro 8). A escala 

ICQ1 lábil, também se encontra correlacionada positivamente com a escala ICQ2 encantadora vs. 

apática (r = .36, p > .05): os bebés percebidos como mais irritáveis, com maior emocionalidade 

negativa e dificuldade em acalmar (i.e., maior labilidade), têm uma maior probabilidade de ser 

igualmente percepcionados pelas mães como mais activos e com maior tendência para 

responder positivamente à interacção social (i.e., mais encantadores). 

 

 

                                                 
34 Como foi discutido anteriormente, o ICQ é uma medida da percepção materna do temperamento do bebé. No entanto, seguindo a tendência 
identificada na literatura sobre o temperamento, iremo-nos referir à percepção do temperamento e ao temperamento do bebé de forma indistinta. 
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Quadro 8 
Intercorrelação entre escalas do Questionário de Percepção do Características do Bebé (ICQ) 

 1 2 3 4 
1. ICQ total - .90** .65** .41** 
2. ICQ1 lábil - - .36* .21 
3. ICQ2 encantadora vs. apática - - - -.04 
4. ICQ3 imprevisível - - - - 
  * p  < .05, ** p  < .01 

 

 

2.3. Relações com sexo, idade e nível de desenvolvimento bebé  
 

 Não se identifica qualquer diferença significativa entre os sexos relativamente ao ICQ 

total, t (41) = .11, p  = .91; ICQ1 lábil, t (41) = .38, p  = .71; ICQ2 encantadora vs. apática; t (43) 

= .18, p  = .86 e ICQ3 imprevisível, t (43) = -.60, p  = .55, nem uma correlação significativa com 

o IDMent ou IDPmotor (ver Quadro 9). 

 Pela consulta do Quadro 9, é possível verificar que existe uma correlação positiva entre a 

idade aquando da aplicação do questionário e a escala ICQ3 imprevisível (r = .30, p < .05), 

sendo esta a única escala na qual se obtém significância: assim, as mães de bebés mais velhos 

têm mais dificuldade em prever os ritmos biológicos do bebé. 

 

Quadro 9 
Correlações entre escalas do Questionário de Características do Bebé (ICQ) e Idade do Bebé/ 
índice de Desenvolvimento Mental e Psicomotor  

 Idade em meses IDMent  IDPmotor  
ICQ total -.08 .08  .10  
ICQ1 lábil -.11  .06  .10  
ICQ2 encantadora vs. apática -.18 .17 .16 
ICQ3 imprevisível .30* -.15  -.08  
  *p  < .05 

 

 

2.4. Relações com idade, anos de escolaridade e nível sócio-
económico das mães 

 

 Não há uma relação significativa entre a idade da mãe e o temperamento do bebé (ver 

Quadro 10).  
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 Pela consulta do Quadro 10 podemos verificar que um temperamento mais difícil (ICQ 

total) e um temperamento mais imprevisível (ICQ3 imprevisível) estão associados a anos de 

escolaridade maternas mais elevados (respectivamente, rs = .33, p  < .05 e rs = .33, p  < .05). O 

ICQ1 lábil está marginalmente correlacionado com escolaridade materna (rs = .27, p  = .08), 

igualmente no sentido positivo (ver Quadro 10): bebés com maior emocionalidade negativa 

tendem a ter mães com maiores níveis de escolaridade. 

 Por fim, a ICQ3 imprevisível está positivamente correlacionada com NSE da mãe (rs =  

.30, p  < .05): mães de NSE mais elevado tendem a percepcionar os ritmos biológicos da criança 

como mais imprevisíveis.  

 

Quadro 10 
Correlações entre Escalas do Questionário de Características do Bebé (ICQ) e Idade/ Anos de 
escolaridade/ Nível Sócio-Económico da Mãe 

 Idade Mãe 
Anos de 

escolaridade 
Nível Sócio-
Económico 

ICQ total .07 .33 *  .18  
ICQ1 lábil .08 .27  .18  
ICQ2 encantadora vs. apática -.11 -.02 -.19 
ICQ3 imprevisível .14 .33* .30*  
*p  < .05 

 

3. Avaliação da disponibilidade emocional  

 

3.1. Medidas descritivas 
 

 No Quadro 11 estão expressas as medidas descritivas das Escalas de Disponibilidade 

Emocional.  

 

Quadro 11 
Medidas descritivas das Escalas de Disponibilidade Emocional 
 

Min Max Mdn 
Interv. 
InterQ 

Média d.p. 

Sensibilidade Parental 2 7 5.00 2 5.13 1.36 
Estruturação Parental 1 5 3.00 1 3.24 .87 
Não Intrusividade Parental 1 5 4.00 1 4.04 .92 
Não Hostilidade Parental 1 5 4.00 1 4.04 .92 
Responsividade Criança 2 7 4.50 3 4.43 1.44 
Envolvimento Criança 1 7 4.00 2 4.04 1.41 
EAS Total 12 36 - - 24.93 5.75 
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3.2. Intercorrelação entre as escalas 
 

 As diferentes escalas de disponibilidade emocional estão todas intercorrelacionadas de 

forma significativa, bem como com o resultado total (ver Quadro 12).  

 

Quadro 12 
Intercorrelação entre as Escalas de Disponibilidade Emocional  

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Sensibilidade Parental - .87** .57** .57** .90** .88** .97* 
2. Estruturação Parental - - .47** .47** .83** .80** .88** 
3. Não Intrusividad Parent. - - - .98** .37* .40** .67** 
4. Não Hostilidade Parent. - - - - .37* .40** .67** 
5. Responsividade Criança - - - - - .88** .89** 
6. Envolvimento Criança - - - - - - .89** 
7. EAS Total - - - - - - - 
 * p  < .05. ** p  < .01. 

 

3.3. Análise factorial das escalas 
 

 Visto as escalas se encontrarem intercorrelacionadas recorreu-se à análise de 

Componentes Principais, seguida de rotação varimax (ver Quadro 13), de forma diminuir a 

complexidade dos dados, à imagem do que foi feito noutras investigações que utilizaram esta 

medida. Foram identificados dois factores que explicam 93.06% da variância dos resultados: 

EAS1, composta pelas escalas sensibilidade, estruturação, responsividade da criança e 

envolvimento da criança (α = .95)  e EAS2 composta por não intrusividade e não hostildade (α = 

.99). Com base na composição das escalas a EAS1 foi denominada de Escala de Abertura 

Emocional Mútua e a EAS2 de Não-Intrusividade/Não-Hostilidade.  

 

3.4. Relações com sexo, idade, nível de desenvolvimento do bebé 
 

 Os bebés do sexo masculino e feminino não se diferenciam em função do resultado na 

EAS1 – abertura emocional mútua, t (44) = -1.12, p  = .27, ou na EAS2  - não intrusividade/ 

hostilidade , t (44) = .91, p  = .37, bem como na EAS total – disponibilidade emocional, t (44) = -

.63, p  =.53. 
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Quadro 13 
Constituição Factorial da Disponibilidade Emocional Resultante de Análise Factorial das Escalas, 
Após Rotação Varimax  
   Saturação 
Item F1 F2 
Sensibilidade Parental .96  
Estruturação Parental .89  
Responsividade Criança .84  
Envolvimento Criança .87  
Não Intrusividade Parental  .77 
Não Hostilidade Parental  .73 
Eigenvalues 4.05 1.53 
% de variância explicada 67.49 25.57 
Alpha de Cronbach .95 .99 
 

 No que diz respeito à idade do bebé (ver Quadro 14), quanto mais nova é a criança 

maior a probabilidade de obtenção de um resultado superior na EAS total e (r = -.32, p < .05), e 

na EAS1 (r = -.31, p < .05), ou seja, maior disponibilidade emocional e abertura emocional 

mútua. Não se obteve uma relação significativa entre a idade e a EAS2 (rs = -.18, n.s.). 

 Pela consulta do mesmo Quadro 14 é possível verificar que o nível de desenvolvimento  

não se encontra significativamente relacionado com o resultado às escalas.  

 

Quadro 14 
Correlações entre Abertura Emocional Mútua (EAS1), Não-Hostilidade Não-Intrusividade (EAS1), 
Disponibilidade emocional (EAS total) e Idade/ Nível Desenvolvimento Bebé (IDMent e IDPmotor) 

 Idade IDMent IDPmotor 
EAS1 -.31*  .10 -.06 
EAS2 -.18 -.09 -.03 
EAS total -.32* .06 -.06 
 * p  < .05.  

 

 

3.5. Relações com idade, anos de escolaridade e nível sócio-
económico das mães 

 

 Não foi identificada uma relação significativa entre os resultados das escalas de 

disponibilidade emocional e a idade da mãe, bem como com os seus anos de escolaridade (ver 

Quadro 15). Há uma relação marginalmente significativa negativa entre o nível sócio-económico 

da mãe e a EAS total (rs = -.26, p = .08) e EAS1 (rs = -.26, p = .09), ao contrário da EAS2 que não 

se correlaciona significativamente com esta variável (ver Quadro 16). Níveis superiores de 
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disponibilidade emocional e abertura emocional mútua estão associados marginalmente a um 

NSE mais baixo. 

 

Quadro 15 
Correlações entre Escalas Disponibilidade Emocional (EAS) e Idade/ Anos de escolaridade/ Nível 
Sócio-Económico Materno 

 Idade da Mãe 
Anos de 

escolaridade 
Nível Sócio-
Económico  

EAS1 -.16 -.02 -.26† 
EAS2 -.07 -.23 -.02 
EAS Total -.20 .04 -.26† 
  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 

 
3.6. Relações entre disponibilidade emocional e temperamento  

 

 Quando analisamos as relações entre o temperamento e a disponibilidade emocional 

observa-se uma correlação marginalmente significativa entre a ICQ3 imprevisível e a EAS total (r 

= .29, p = .06) e a EAS1 (r = .26, p = .09). Há uma tendência no sentido de maior 

disponibilidade emocional em geral ou abertura emocional mútua estar associada a uma 

percepção materna do temperamento do bebé como mais imprevisível (ver Quadro 16). 

 

Quadro 16 
Correlações entre as Escalas de Disponibilidade Emocional (EAS) e Escalas de temperamento do 
bebé (ICQ) 

 ICQ total ICQ1 Lábil ICQ2 Encantadora vs. Apática ICQ3 Imprevisível 
EAS1 .08 -.04 .14 .26† 
EAS2 .10 .01 .12 .22 
EAS total .10 -.03 .15 .29† 
  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 

 

 Pretendeu-se analisar de forma mais detalhada a distribuição dos bebés em função do 

temperamento e qualidade de disponibilidade emocional. Como todas as escalas são lineares 

(i.e., valores mais baixos representam menor quantidade da características) elaboraram-se três 

níveis para cada variável. Para tal, procedeu-se à divisão do valor máximo de cada escala por 

três, segundo os pontos de corte presentes no Quadro 17.  
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Quadro 17 
Pontos de Corte para Identificação de Níveis Baixo, Médio e Elevado de Temperamento (ICQ) e 
Disponibilidade emocional (EAS) 

 Máximo Nível 1(<) Nível 2(=) Nível 3 (>) 
ICQ1 lábil 56 19 20-36 37 
ICQ2 encantadora vs. apática 35 11 13-22 23 
ICQ3 imprevisível 28 9 10-17 18 
ICQ total 119 40 41-78 79 
     
EAS1 abertura emocional mútua 38 13 14-24 25 
EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 28 9 10-17 18 
EAS total  10 3 4-5 6 
 

 Analisando a distribuição de bebés nos diferentes níveis de temperamento (ver Quadro 

18) é possível verificar que a maioria dos bebés, 84.8%, têm níveis médios de temperamento 

difícil (ICQ total), que 97.7% apresentam níveis baixos ou médios de susceptibilidade em ficar 

perturbado e apresentar emocionalidade negativa (ICQ1 lábil), que 91.3% têm níveis elevados de 

emocionalidade positiva, actividade e responsividade social positiva (ICQ2 encantadora vs. 

apática) e que 100% da amostra tem níveis baixos e médios de imprevisibilidade em termos do 

ritmo das necessidades biológicas do bebé (ICQ3 imprevisível). 

 

Quadro 18 
Distribuição da Amostra Por Níveis em Função das Escalas de Temperamento (ICQ) e de 
Disponibilidade Emocional (EAS) 

 Nível Baixo Nível Médio Nível Elevado 
 

N  
N (%) 

 
ICQ1 lábil 43 13 (28.3) 29 (63.0) 1 (2.2) 
ICQ2 encantadora vs. apática 43 0 (0) 3 (6.5) 42 (91.3) 
ICQ3 imprevisível 45 25 (54.3) 20 (43.5) 0 (0) 
ICQ total 43 2 (4.3) 39 (84.8) 2 (4.3) 
     
EAS1 abertura emocional mútua 46 4 (8.7) 21 (45.7) 21 (45.7) 
EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 46 1 (2.2) 2 (4.3) 43 (93.5) 
EAS total 46 1 (2.2) 23 (50.0) 22 (47.8) 
 

 No Quadro 18 observa-se que a amostra é caracterizada por níveis médios e elevados 

(97.8%) de disponibilidade emocional (EAS total), níveis médios e elevados (91.3%) de abertura 

emocional mútua (EAS1) e elevada (93.5%) não-intrusividade/ não-hostilidade (EAS2). 
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 De seguida foi analisada a distribuição da amostra considerando os níveis de 

temperamento em função da disponibilidade emocional total (ver Quadro 19 para distribuição da 

amostra), calculando o tau-b de Kendall35 (ver Quadro 20). Embora a associação entre as duas 

variáveis não seja significativa (tau = -.14, p = .34), podemos verificar que a maioria dos 

elementos que compõem a amostra se distribuem por níveis médios e elevados de 

disponibilidade emocional e nível médio de temperamento difícil (n = 38). Não existe nenhuma 

díade com elevado nível de temperamento difícil e baixa disponibilidade emocional. 

 

Quadro 19 
Distribuição da Amostra em Termos de Temperamento (ICQ) em Função da Disponibilidade 
Emocional Total (EAS) 

 EAS total (N)  
  Nível Baixo Nível Médio Nível Elevado N Total 
      
ICQ total (N) Nível Baixo 0 0 2 2 
 Nível Médio 1 21 17 39 
 Nível Elevado 0 1 1 2 
 N Total 1 22 20 43 
 

 Analisando a distribuição da amostra, cruzando os diferentes níveis das sub-escalas não 

foram identificadas relações significativas entre os níveis de ICQ1 lábil e ICQ2 encantadora vs. 

apática e os níveis das escalas de disponibilidade emocional (ver Quadro 20).  

 

Quadro 20 
Associação entre Níveis de Temperamento (ICQ) e Disponibilidade Emocional (EAS) utilizando o 
tau-b de Kendall 

 Níveis EAS total Níveis EAS1  
abertura emocional mútua 

Níveis EAS2 não-
intrusividade/não-hostilidade 

Níveis ICQ total  tau = -.14, p = .34 tau = -.13, p = .38 tau = .00, p = 1 
Níveis ICQ1 lábil tau = -.04, p = .78 tau = -.004, p = .97 tau = -.22, p = .89 
Níveis ICQ2 
encantadora vs. apática tau = .06, p = .66 tau = .03, p = .83 tau = -.07, p = .18 

Níveis ICQ3 
imprevisível tau = .33*, p = .01 tau = .27*, p = .047 tau = .24†, p = .06 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 

  

 No entanto, níveis superiores de ICQ3 imprevisível relacionam-se significativamente com 

níveis superiores na EAS total  (tau = .33, p = .01), com EAS1 (tau = .27, p = .047) e 

                                                 
35 Não é possível utilizar o χ2   para analisar esta distribuição, pois violam-se os pressupostos que lhe são subjacentes. Como se tratam de variáveis 
com três categorias, mas ordinais, optou-se por utilizar o coeficiente de correlação tau-b de Kendall (Morgan, Leech, Gloeckner, & Barrett, 2004). 
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marginalmente significativo com EAS2 (tau = .24, p = .06). Assim, maior imprevisibilidade 

percebida pelas mães está associada a níveis superiores de disponibilidade emocional, abertura 

emocional mútua, havendo igualmente uma tendência para estar associada a níveis superiores 

de não-intrusividade/não-hostilidade (ver Quadro 21).  

 

Quadro 21 
Distribuição da Amostra Cruzando os Níveis de Temperamento Imprevisível (ICQ3) e 
Disponibilidade Emocional (EAS) 

 EAS total - Disponibilidade Emocional (N) 
  Nível Baixo Nível Médio Nível Elevado 
     
ICQ3 (n) Nível Baixo 1 16 8 
 Nível Médio 0 7 13 
 Nível Elevado 0 0 0 
  EAS1 - Abertura Emocional Mútua(N) 
  Nível Baixo Nível Médio Nível Elevado 
     
ICQ3 (n) Nível Baixo 3 14 8 
 Nível Médio 1 7 12 
 Nível Elevado 0 0 0 
  EAS2 - Não-Intrusividade/Não-Hostilidade (N) 
  Nível Baixo Nível Médio Nível Elevado 
ICQ3 (n) Nível Baixo 1 2 22 
 Nível Médio 0 0 20 
 Nível Elevado 0 0 0 
 

 

 

4. Avaliação da regulação emocional diádica  
 

4.1. Medidas descritiva  
 

 No Quadro 22 encontram-se resumidas as medidas descritivas para a Escala de 

regulação diádica das emoções negativas do bebé para esta amostra. Neste quadro está, 

também, presente o número de díades sobre as quais não se pode conduzir um julgamento 

acerca da qualidade diadica da regulação de emoções negativas devido à ausência destas (i.e., 

coluna Sem expressão emocional negativa). 
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Quadro 22  
Escala de Regulação Diádica das Emoções Negativas do Bebé (RED) e Categoria Sem expressão 
Emocional Negativa 
 

Min Max Mdn 
Interv. 
InterQ 

Média d.p. 
Sem expressão 

emocional negativa 
 N = 37 N = 9 
RED 3 7 6 3 5.57 1.48 - 
 

  

 

 No Quadro 23 está indicada a distribuição da amostra pelas três categorias da variável 

Regulação emocional diádica. Metade da amostra tem uma regulação emocional adequada.  

 

Quadro 23 
 Regulação Emocional Diádica (n = 46) 
 Regulação emocional 

adequada 
Dificuldades regulação 

emocional  
Sem expressão emocional 

negativa 
RED (N) 23 14 9 
 

 

 

4.2. Relações com sexo, idade, nível de desenvolvimento e 
temperamento do bebé e disponibilidade emocional  

 

 Para determinar se existia uma associação significativa entre os resultado na Regulação 

emocional diádica e o sexo do bebé recorreu-se a um teste não paramétrico V de Cramer36 

obtendo-se uma relação não significativa (V = .18, p = .47).  

 As diferentes categorias de regulação emocional não se diferenciam, igualmente, em 

função (1) da idade de avaliação da criança (Anova; F (2,43) = 1.58, p = .22), (2) do nível de 

desenvolvimento (MANOVA; Wilks’ Lambda = .84, F(2,43) = 1.17, p = .33), da (3) disponibilidade 

emocional (EAS total: F (2,42) = 2.28, p = .11; EAS1 e EAS2: Wilks’ Lambda = .94, F(2,46) = 

.61, p = .65), ou (4) do temperamento (ICQ total: F (2,45) = 1.22, p = .30 ; ICQ1, ICQ2 e ICQ3: 

Wilks’ Lambda = .95, F(2,45) = .51, p = .73). 

                                                 
36 Não é possível utilizar o χ2  para analisar esta distribuição, pois violam-se os pressupostos que lhe são subjacentes. Como se tratam de variáveis 
nominais, uma com duas categorias e a outra com três categorias, optou-se pela utilização do V de Cramer (Morgan, Leech, Gloeckner, & Barrett, 
2004). 
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4.3. Relações com idade, anos de escolaridade e nível sócio-
económico das mães 

 

 Não há diferenças ao nível da idade (Anova; F (2,44) = .48, p = .22), anos de 

escolaridade (Kruskal-Wallis, χ2 (1) = .98, p = .32), e nível sócio-económico das mães (Kruskal-

Wallis, χ2 (1) = 1.67, p = .20) em função da Regulação emocional diádica. 

 

 

 

5. Estudo de predição da qualidade de regulação emocional diádica 
 
 A análise dos dados aos 10 meses contempla, por último, a predição da qualidade da 

regulação emocional diádica. Para tal, foram conduzidas análises de regressão logística binária, 

visto a variável a ser predita ser nominal. 

 A qualidade da regulação emocional diádica é uma variável composta por três categorias. 

Serão realizadas análises de predição separadas para os contrastes entre as categorias: (1) 

regulação emocional diádica adequada vs. dificuldades de regulação emocional; (2) regulação 

emocional diádica adequada vs. sem expressão emocional negativa; (3) regulação emocional 

adequada vs. grupo que inclua as outras duas categorias, dificuldades de regulação emocional e 

sem expressão emocional negativa. 

 Para cada uma das análises de regressão referidas, iremos utilizar como variáveis 

preditoras o temperamento e a disponibilidade emocional. Teoricamente, é esperado que 

temperamento difícil, caracterizado por uma irritabilidade maior, influencie a resposta emocional 

da criança e como tal, as suas competências regulatórias e a resposta parental às suas 

necessidades. Da mesma forma, a literatura consultada (Fox & Calkins, 2003; Cassidy, 1994) 

documenta a influência da qualidade da interacção diádica no desenvolvimento das 

competências regulatórias do bebé. 

 O efeito do nível de desenvolvimento do bebé será controlado, pois trata-se de uma tarefa 

que faz apelo a competências cognitivas e psicomotoras. Para procedermos à validação da tarefa 

e da escala como medida de regulação emocional diádica, é necessário eliminar a possibilidade 

de ser o nível de desenvolvimento a variável explicativa das diferenças encontradas. 

Controlaremos, igualmente a idade do bebé, NSE e anos de escolaridade da mãe pois foram 

previamente identificadas relações destas variaríeis com as variáveis preditoras. 
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 Assim, para analisar a influência das diferentes variáveis na qualidade da regulação 

emocional, definida pelos três contrastes das categorias da Regulação emocional diádica irá 

ser seguido este procedimento para cada um deles: 

  

1. Análise regressão para testar o valor preditivo das variáveis de desenvolvimento 

mental e psicomotor. 

2. Análise regressão para testar o valor preditivo da variável global do 

temperamento difícil (ICQ total) e a disponibilidade emocional (EAS total). 

3. Análise regressão para testar o valor preditivo de cada escala de temperamento 

(ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática, ICQ3 imprevisível). 

4. Análise regressão para testar o efeito preditivo de cada escala de disponibilidade 

emocional (EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-

hostilidade). 

 

 

 

5.1. Regulação emocional diádica adequada vs. dificuldades de 
regulação emocional  

 
 Neste ponto a variável a ser predita será a regulação emocional adequada vs. 

dificuldades de regulação emocional.  

 

 1. Desenvolvimento mental e psicomotor 

 No Quadro 24 é possível verificar que nenhuma das variáveis introduzidas no bloco 1 

(idade do bebé, anos de escolaridade e NSE da mãe) e no bloco 2 (desenvolvimento mental e 

psicomotor) prediz significativamente a regulação emocional diádica adequada (vs. dificuldade de 

regulação emocional), sendo, portanto, o modelo final não significativo, χ2 (5) = 3.50, p  = .62.  
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Quadro 24 
Regressão Logística Binária para a Predição da Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. 
Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como Preditores Índice desenvolvimento Mental 
(IDMent) e Psicomotor (IDPmotor) (N = 36) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .36 χ2 (3) = 2.33, p = .51 
 Anos escolaridade mãe -.33 .52 .53  
 NSE .46 .47 .30  
Bloco 2      
      
 Índice Desenvolv. Mental .03 .04 .41 χ2 (2) = 2.33, p  = .51 
 Índice Desenvolv. Psicomotor -.03 .03 .30  
Modelo 
final 

    χ2 (5) = 3.50, p  = .62 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); dificuldades de regulação emocional (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) IDMent e IDPmotor: 
valores superiores indicam nível mais elevado de desenvolvimento. 

 

 

 2. ICQ total e EAS total  

 Os resultados em relação à análise de regressão logística binária estão resumidos na 

Quadro 25, no qual se pode verificar que o modelo final é claramente significativo, χ2 (5) = 9.47, 

p  = .01. Analisando os diferentes blocos podemos avaliar a importância de cada variável para a 

predição da regulação emocional adequada vs. dificuldades de regulação emocional.  

 

 No bloco 1, que inclui o sexo do bebé, anos de escolaridade maternos e NSE, podemos 

observar que o modelo não é significativo, χ2 (3) = 4.11, p = .25. 

 No bloco 2, que é composto pelo ICQ total, o modelo é significativo, χ2 (1) = 5.36, p  = 

.02. O ICQ total prediz significativamente a qualidade da regulação emocional (B = -.14, p = .04), 

ou seja, quanto menos difícil for o temperamento da criança, maior a probabilidade de pertença 

ao grupo de regulação emocional diádica adequada. 

 O bloco 3, no qual foi introduzida a variável EAS total, é significativo, χ2 (1) = 5.51, p  = 

.02. A EAS total prediz marginalmente (B = .23, p = .06) a qualidade da regulação emocional 

diádica, ou seja, maior disponibilidade emocional prediz marginalmente a pertença ao grupo de 

regulação emocional diádica adequada. 
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 Como conclusão desta análise de regressão logística, podemos dizer que a probabilidade 

de pertença ao grupo de regulação emocional diádica adequada aumenta se a criança tiver um 

temperamento menos difícil e se houver elevada disponibilidade emocional. 

 

 

Quadro 25 
Regressão Logística Binária para a Predição da Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. 
Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ ICQ total e EAS total (N = 34) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .70 χ2 (3) = 4.11, p = .25 
 Anos escolaridade mãe -.80 .61 .19  
 NSE 1.04† .56 .06  
Bloco 2      
 ICQ total -.14* .07 .04 χ2 (1) = 5.36*, p  = .02 
Bloco 3      
 EAS total .23† .12 .06 χ2 (1) = 5.51*, p  = .02 
Modelo 
final 

    χ2 (5) = 9.47*, p  = .01 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); dificuldades de regulação emocional (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ total: valores 
superiores indicam percepção da criança como difícil; 4) EAS total – valores superiores indicam maior disponibilidade emocional. 
 

 

 

 

 

 3. ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática e ICQ3 imprevisível 

 Esta análise de regressão está resumida no Quadro 26 e o modelo final é marginalmente 

significativo, χ2 (6) = 11.50, p  = .07.  

 No bloco 1, que inclui o sexo do bebé, anos de escolaridade maternos e NSE, podemos 

observar que o modelo é, novamente, não significativo, χ2 (3) = 4.11, p = .25. No bloco 2, no 

qual se introduzem como preditores as sub-escalas de temperamento, observa-se que o modelo 

se torna marginalmente significativo, χ2 (3) = 7.38†, p  = .06, devido ao poder preditivo 

significativo do ICQ1. Assim, embora o modelo global seja marginalmente significativo, um nível 

inferior de labilidade do bebé (B = -.24, p = .04) prediz significativamente a capacidade diádica 

de regulação emocional adequada.  
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Quadro 26 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. 
Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ ICQ1/ICQ2/ICQ3 (N = 34) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .70 χ2 (3) = 4.11, p = .25 
 Anos escolaridade mãe -.80 .61 .19  
 NSE 1.04† 5.85 .06  
Bloco 2      
 ICQ1 lábil -.24* .12 .04 χ2 (3) = 7.38†, p  = .06 
 ICQ2 encantadora vs. apática .02 .14 .91  
 ICQ3 imprevisível -.41 .32 .20  
Modelo 
final 

    χ2 (6) = 11.50†, p  = .07 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); dificuldades de regulação emocional (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ1: valores 
superiores indicam percepção da criança com mais lábil/irritável; 4) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade 
positiva e responsividade social; 5) ICQ3: valores superiores indicam maior imprevisibilidade. 

 

4. EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 

 Analisando os resultados da análise de regressão (ver Quadro 27) verificamos que o 

modelo final não é significativo, χ2 (5) = 6.77, p = .24, nem nenhum dos blocos individualmente. 

A abertura emocional mútua (EAS1) e a intrusividade/hostilidade não são capazes de predizer, 

nesta amostra, a regulação emocional diádica adequada. 

 

Quadro 27 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. 
Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ EAS1/ EAS2  (N = 37) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .35 χ2 (3) = 2.64, p = .45 
 Anos escolaridade mãe -.34 .52 .52  
 NSE .50 .44 .26  
Bloco 2      
 EAS1 abertura emocional mútua .16 .10 .12 χ2 (2) = 4.13, p  = .13 

 EAS2 não-intrusividade/não-
hostilidade .16 .22 .45  

Modelo 
Final 

    χ2 (5) = 6.77, p  = .24 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); dificuldades de regulação 
emocional (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável; 3) EAS1: valores superiores indicam maior abertura emocional mútua; 4) 
EAS2: valores superiores indicam menor intrusividade/hostilidade. 
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5.2. Regulação emocional diádica adequada vs. sem expressão 
emocional negativa 

 

 Neste ponto, pretende-se predizer a variável regulação emocional adequada vs. sem 

expressão emocional negativa a partir das variáveis anteriormente referidas. 

 

 1. Desenvolvimento mental e psicomotor 

 No Quadro 28 é possível verificar que nenhum dos factores introduzidos na análise, 

inclusive o nível de desenvolvimento mental e psicomotor, prediz significativamente a regulação 

emocional diádica adequada (vs. sem expressão emocional negativa), sendo o modelo final não 

significativo, χ2 (5) = 3.34, p  = .80.  

 

Quadro 28 
Regressão Logística Binária para a Predição da Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa) Utilizando como Preditores o  Índice desenvolvimento Mental 
(IDMent) e Psicomotor (IDPmotor) (N = 32) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé -.06 .05 .17 χ2 (3) = 2.28, p = .52 
 Anos escolaridade mãe -.36 .83 .66  
 NSE .31 .67 .65  
Bloco 2      
 Índice Desenvolv. Mental .01 .04 .85 χ2 (2) = .49, p  = .82 
 Índice Desenvolv. Psicomotor 0 .03 .99  
Modelo 
Final 

    χ2 (5) = 3.34, p  = .80 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável 3) IDMent e IDPmotor: valores superiores indicam nível mais elevado de 
desenvolvimento. 
 

 

 2. ICQ total e EAS total  

 Os vários blocos (ver Quadro 29) e o modelo final, χ2 (5) = 6.41, p  = .27, desta análise 

de regressão logística são não significativos. Assim, a idade do bebé, anos escolaridade e NSE da 

mãe, o temperamento difícil do bebé e a disponibilidade emocional não predizem a regulação 

emocional adequada. 
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Quadro 29 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ ICQ total e EAS total (N = 30) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé -.08 0.05 .12 χ2 (3) = 3.43, p = .33 
 Anos escolaridade mãe -1.44 1.24 .25  
 NSE 1.32 1.07 .22  
Bloco 2      
 ICQ total .06 .07 .38 χ2 (1) = .83, p  = .37 
Bloco 3      
 EAS total .15 .11 .20 χ2 (1) = 2.15, p  = .14 
Modelo 
final 

    χ2 (5) = 6.41, p  = .27 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ total: valores superiores indicam percepção da criança como difícil; 
4) EAS total – valores superiores indicam maior disponibilidade emocional. 
 

 

 3. ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática e ICQ3 imprevisível 

 O modelo final de regressão não é significativo, χ2 (4) = 8.35, p  = .21, nem os blocos 

individuais (Ver Quadro 30). Mais uma vez, a idade do bebé, anos escolaridade e NSE da mãe 

não são variáveis preditoras, bem como não o são as sub-escalas de temperamento ICQ1 e 

ICQ3. No entanto, há um efeito marginalmente significativo para o ICQ2 (B = .32, p = .08): a 

regulação emocional adequada está associada a um temperamento do bebé mais encatador. 

 

 

 4. EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 

 Esta análise de regressão não obteve resultados significativos (ver Quadro 31). As 

variáveis de abertura emocional mútua (EAS1) e intrusividade/hostilidade (EAS2) não predizem a 

regulação emocional diádica adequada, χ2 (2) = 2.99, p  = .22, (bloco 2). 
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Quadro 30 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ ICQ1/ ICQ2/ ICQ3 (N = 30) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé -.08 .05 .12 χ2 (3) = 3.43, p = .33 
 Anos escolaridade mãe -1.44 1.24 .25  
 NSE 1.32 1.07 .22  
Bloco 2      
 ICQ1 lábil -.10 .12 .42 χ2 (3) = 4.92, p  = .18 
 ICQ2 encantadora vs. apática .32† .18 .08  
 ICQ3 imprevisível .41 .31 .19  
Modelo 
final 

    χ2 (4) = 8.35, p  = .21 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ1: valores superiores indicam percepção da criança com mais 
lábil/irritável; 4) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade positiva e 
responsividade social; 5) ICQ3: valores superiores indicam maior imprevisibilidade. 
 

 

Quadro 31 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa) Utilizando como Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos 
escolaridade e NSE mãe/ EAS1 e EAS2 (N = 31) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé -.07 .05 .18 χ2 (3) = 2.32, p = .51 
 Anos escolaridade mãe -.38 .83 .65  
 NSE .35 .67 .60  
Bloco 2      
 EAS1 abertura emocional mútua .17 .11 .14 χ2 (2) = 2.99, p  = .22 

 EAS2 não-intrusividade/não-
hostilidade .11 .26 .68  

Modelo 
final 

    χ2 (5) = 5.31, p  = .38 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); Sem expressão emocional 
negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável; 3) EAS1: valores superiores indicam maior abertura emocional mútua; 4) 
EAS2: valores superiores indicam menor intrusividade/hostilidade. 
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5.3. Regulação emocional diádica adequada vs. sem expressão 
afecto negativo e dificuldades de regulação emocional 

 

 Através do conjunto das análises de regressão que se seguem, pretende-se examinar a 

predição da variável definida por estas duas categorias: (1) a regulação emocional diádica 

adequada e (2) sem expressão emocional negativa e dificuldade de regulação emocional a partir 

das variáveis referidas previamente. 

 

 

 1. Desenvolvimento mental e psicomotor 

 A análise de regressão logística binária que pretende testar o poder preditivo da idade do 

bebé, dos anos de escolaridade e NSE da mãe e do nível de desenvolvimento mental e 

psicomotor está representada no Quadro 32. O modelo final é não significativo χ2 (5) = 1.98, p  = 

.85. Estas variáveis não predizem a regulação emocional diádica.  

 

Quadro 32 
Regressão Logística Binária para a Predição da Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. 
Dificuldades de Regulação Emocional  e Sem Expressão Emocional Negativa) Utilizando como 
Preditores Índice desenvolvimento Mental (IDMent) e Psicomotor (IDPmotor) (N = 44) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .01 .70 χ2 (3) = 1.00, p = .80 
 Anos escolaridade mãe -.18 .50 .70  
 NSE .33 .42 .43  
Bloco 2      
 Índice Desenvolv. Mental .02 .03 .44 χ2 (2) = .08, p  = .77 
 Índice Desenvolv. Psicomotor -.02 .03 .35  
Modelo 
final 

    χ2 (5) = 1.98, p  = .85 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); dificuldades de regulação 
emocional e sem expressão emocional negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos 
escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) IDMent e IDPmotor: valores 
superiores indicam nível mais elevado de desenvolvimento. 
 

 2. ICQ total e EAS total  

 O modelo de predição da regulação emocional diádica adequada exposto no Quadro 33 é 

marginalmente significativo, χ2 (5) = 9.95, p  = .08. Para estes resultados contribui o bloco 3 que 

inclui a EAS total  e que é significativo, χ2 (1) = 6.18, p  = .01. Não são preditores o 
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temperamento difícil, a idade do bebé, anos de escolaridade da mãe e NSE. Assim, embora o 

modelo final seja marginalmente significativo, níveis superiores de disponibilidade emocional (B = 

.18, p = .03) predizem a regulação emocional diádica adequada. 

 

 

Quadro 33 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa e Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como 
Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos escolaridade e NSE mãe/ ICQ total e EAS total (N = 42) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .87 χ2 (3) = 2.96, p = .40 
 Anos escolaridade mãe -.65 .59 .27  
 NSE .83 .52 .11  
Bloco 2      
 ICQ total -.04 .04 .38 χ2 (1) = .80, p  = .37 
Bloco 3      
 EAS total .18* .08 .03 χ2 (1) = 6.18*, p  = .01 
Modelo 
final 

 
   

χ2 (5) = 9.95†, p  = .08 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa  e dificuldades de regulação emocional (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos 
escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ total: valores superiores indicam 
percepção da criança como difícil; 4) EAS total – valores superiores indicam maior disponibilidade emocional. 
 

 

 

 

 3. ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática e ICQ3 imprevisível 

 Este modelo de predição (ver Quadro 34) é não significativo, χ2 (6) = 6.21, p = .40. As 

sub-escalas do temperamento ICQ2 e ICQ3 não são variáveis preditoras (bem como a idade do 

bebé, anos de escolaridade e NSE da mãe). No entanto, mesmo considerando que o modelo é 

não significativo, observa-se que menor labilidade/irritabilidade do bebé (B = -.10, p = .10) prediz 

marginalmente a regulação emocional diádica adequada. 
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Quadro 34 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa e Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como 
Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos escolaridade e NSE mãe/ ICQ1/ICQ2/ICQ3 (N = 42) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .02 .87 χ2 (3) = 2.96, p = .40 
 Anos escolaridade mãe -.65 .59 .27  
 NSE .83 .52 .11  
Bloco 2      
 ICQ1 lábil -.10† .06 .10 χ2 (3) = 3.25, p  = .35 
 ICQ2 encantadora vs. apática .11 .11 .33  
 ICQ3 imprevisível .02 .17 .91  
Modelo 
final 

 
   

χ2 (6) = 6.21, p  = .39 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa  e dificuldades de regulação emocional (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos 
escolaridade, NSE mãe – valores superiores indicam maior valor na variável 3) ICQ1: valores superiores indicam 
percepção da criança com mais lábil/irritável; 4) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, 
emocionalidade positiva e responsividade social; 5) ICQ3: valores superiores indicam maior imprevisibilidade. 
 

 4. EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 

 O modelo final da análise de regressão logística presente no Quadro 35 é não 

significativo, χ2 (5) = 6.64, p = .25. No entanto, observa-se que uma maior abertura emocional 

(EAS1) prediz marginalmente a regulação emocional diádica adequada (B = .16, p = .06). 

 

Quadro 35 
Regressão Logística Binária para a Predição do Regulação Emocional Diádica Adequada (vs. Sem 
Expressão Emocional Negativa e Dificuldades de Regulação Emocional) Utilizando como 
Preditores as variáveis Idade Bebé/ Anos escolaridade e NSE mãe/ EAS1 e EAS2 (N = 45) 

  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Idade bebé .01 .01 .68 χ2 (3) = 1.26, p = .74 
 Anos escolaridade mãe -.20 .50 .69  
 NSE .37 .42 .38  
Bloco 2      
 EAS1 abertura emocional mútua .16† .08 .06 χ2 (2) = 5.38†, p = .07 

 EAS2 não-intusividade/não-
hostilidade .13 .19 .50  

Modelo 
final 

    χ2 (5) = 6.64, p = .25 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: regulação emocional diádica adequada – (1); sem expressão emocional 
negativa (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Idade bebé, anos escolaridade, NSE mãe – valores 
superiores indicam maior valor na variável; 3) EAS1: valores superiores indicam maior abertura emocional mútua; 4) 
EAS2: valores superiores indicam menor intrusividade/hostilidade. 
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1. Avaliação do padrão de vinculação do bebé 
 

 Passaremos à apresentação dos resultados relativos aos 12/16 meses ao nível dos 

padrões de vinculação.  

 

 

1.1. Análise descritiva dos resultados  
 

 Na nossa amostra foram identificados (ver Quadro 36) 31 bebés com uma vinculação 

segura (67.4%), 11 bebés com uma vinculação insegura evitante (23.9%) e 4 bebés com uma 

vinculação insegura ambivalente (8.7%). Fazendo uma partição da amostra nos dois grupos 

básicos, temos 67.4% da amostra composta por bebés com uma vinculação segura (n = 31) e 

32.6% da amostra de crianças com vinculação insegura (n = 15).  

 

Quadro 36  
Padrões de Vinculação (A/B/C; Seguro/Inseguro) (N = 46) 

Seguro (B) Inseguro Evitante (A) Inseguro Ambivalente (C) 
n  % n  % n   % 
31 67.4 11 23.9 4 8.7 

 
Seguro (B) Inseguro (A, C) 

n   % n   % 
31 67.4 15 32.6 

 

1.2. Relações com sexo e idade do bebé 
 

 No Quadro 37 está a distribuição da amostra por momento de administração na Situação 

Estranha e sexo: 72% da amostra total, portanto 68% da amostra do sexo masculino e 78% da 

amostra do sexo feminino, utilizada neste estudo, foi recolhida aos 12 meses. A proporção de 

crianças do sexo masculino e feminino avaliadas aos 12 ou 16 meses não difere 

significativamente, χ2 (1) = .53, p = .47. 
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Quadro 37 
Momento de Administração da Situação Estranha e Sexo da Criança 
 12 meses 16 meses Total 
 (N) 
Masculino 19 9 28 
Feminino 14 4 18 
Total 33 13 46 
 

 No Quadro 38 encontra-se a distribuição da amostra por padrão de vinculação e sexo da 

criança. Calculando o V de Cramer para variáveis nominais obtém-se uma relação significativa 

entre o sexo e o padrão de vinculação (V = .38, p = .04). Analisando os grupos seguro e inseguro, 

identifica-se uma relação significativa entre o sexo da criança e os grupos seguros e inseguros na 

vinculação, χ2 (2) = 6.63, p = .04. As crianças do sexo masculino distribuem-se da seguinte 

forma: 46.4% (n = 13) são inseguras e 53.6% (n = 15) são seguras. As bebés do sexo feminino 

têm uma percentagem muito mais baixa de insegurança (11.1%, n = 2) quando comparada com 

a percentagem de segurança (88.9%, n = 16). Assim, as crianças do sexo feminino têm maior 

probabilidade de apresentar um padrão de vinculação seguro. 

 

 

Quadro 38 
Padrão de vinculação e Sexo da criança 
 Seguro (B) Inseguro Evitante (A) Inseguro Ambivalente (C) 
Masculino 15 9 4 
Feminino 16 2 0 
   
 Seguro (B) Inseguro (A, C) 
Masculino 15 13 
Feminino 16 2 
 

 Utilizando o teste estatístico Kruskal-Wallis foi possível verificar que há diferenças 

significativas entre os padrões de vinculação A/B/C no que diz respeito à idade da criança, χ2 (2) 

= 8.93, p = .01. De seguida, com vista a determinar entre que grupos se situam as diferenças 

significativas realizaram-se múltiplas comparações entre os grupos [seguro (X = 385.55 dias, 

D.P. = 42.15), inseguro evitante (X = 427.18 dias, D.P. = 65.21) e inseguro ambivalente (X = 

465.50 dias, D.P. = 65.71)] utilizando a correcção de Bonferroni (p < .017) para diminuir o erro 

advindo de múltiplas comparações. Com esta correcção, o par inseguro evitante/ ambivalente 

não atinge significância estatística (Z = -.78, p = .43) e os restantes apenas são marginalmente 
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significativos: inseguro evitante/ seguro (Z = 2.27, p = .02) e seguro/ inseguro ambivalente (Z = -

2.28, p = .02). Assim, parece haver uma tendência para as crianças inseguras evitantes serem 

mais velhas do que as seguras e para as crianças inseguras ambivalentes serem mais velhas que 

as seguras. A observação do Quadro 39 permite ver que os bebés mais novos têm maior 

probabilidade de apresentar um padrão seguro (Z = -2.89, p = .004).  

 

Quadro 39 
Teste Mann-Whitney para análise das diferenças na Idade dos Bebés entre Grupo Seguro vs. 
Inseguro  
 Idade em dias  

(N = 46) 
z p 

 Média d.p. 
 

  

Seguro  385.55 42.15 -2.89* .004 
Inseguro 437.40 65.35   
  *p < .05. †.10 >p > .05 (marginalmente significativo) 

 

 Recorrendo novamente à análise da distribuição por momento de administração da 

Situação Estranha (ver Quadro 40), observa-se que a 84% dos bebés com um padrão seguro e 

47% das crianças inseguras foram avaliadas aos 12 meses. A proporção de crianças seguras 

avaliadas aos 12 meses é significativamente superior às crianças avaliadas aos 16 meses (teste 

de Fisher, p = .01), enquanto que a proporção de crianças inseguras avaliadas aos 12 meses é 

semelhante à avaliada aos 16 meses.  

 

Quadro 40 
Momento de Administração da Situação Estranha e Segurança Vinculação 
 12 meses 16 meses Total 
 (N) 
Seguro 26 5 31 
Inseguro 7 8 15 
Total 33 13 46 
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1.3. Relações com idade, anos de escolaridade e nível sócio-
económico das mães 

 

 Não há diferenças significativas entre os padrões A/B/C e idade materna [teste Kruskal-

Wallis: χ2 (2) = 1.12, p = .57], anos de escolaridade (teste Mann-Whitney: Z = -.75, p = .45) e 

nível sócio-económico das mães (Z = -.52, p = .60). Da mesma forma, não se identificam 

diferenças entre os grupos seguro/inseguro a respeito da idade materna (Z = -.93, p = .35), anos 

de escolaridade (Z = -.40, p = .69) e nível sócio-económico (Z = -1.06, p = .29) das mães.  

 

 

 

2. Estudo de predição da qualidade da vinculação 
 

 Neste último capítulo, apresentam-se os resultados relativos às relações entre as 

medidas de avaliação aos 10 e aos 12/ 16 meses.  

 Foram identificadas diferenças significativas entre os padrões de vinculação em termos 

de idade e sexo da criança. Por este motivo todas as análises a respeito das medidas de nível de 

desenvolvimento, temperamento, disponibilidade emocional e regulação emocional diádica aos 

10 meses deveriam ser feitas separadamente para o sexo masculino e feminino. Como o 

tamanho e distribuição da amostra não suporta esta partição das análises, iremos apresentar já 

de seguida, as análises de regressão nas quais é possível controlar o efeito do sexo e idade sem 

diminuir o n de cada análise, introduzindo estas variáveis como preditores.  

 O objectivo principal desta investigação centra-se na análise de preditores precoces do 

desenvolvimento da organização da vinculação, com especial interesse na implicação da 

regulação emocional para o desenvolvimento da organização da vinculação. Para tal, nesta 

secção, irá proceder-se a uma série de análises de regressão logística binária. Mas antes de 

avançarmos é necessário contextualizar o procedimento teoricamente e radicá-lo nos dados 

empíricos de forma a determinar quais as variáveis a utilizar. 

 A primeira decisão a tomar diz respeito às variáveis que serão preditas. Foram realizadas 

duas análises de predição da segurança da vinculação, usando para tal, duas variáveis 

dicotómica: (1) segurança/insegurança e (2) padrão seguro/ padrão inseguro evitante.  

 Tal como era esperado, na população portuguesa de baixo risco identifica-se um baixo 

número de crianças ansiosas ambivalentes (n = 4). Assim, estas não poderão ser preditas de 
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forma autónoma, tendo de ser incorporadas num grupo mais lato, da insegurança (predição 1). 

 Como foi referido anteriormente (cf., Parte I: Enquadramento teórico), as crianças 

ansiosas ambivalentes são caracterizadas, nomeadamente na Situação Estranha, por um nível 

elevado de expressão emocional negativa. As crianças seguras são caracterizadas por, de forma 

flexível, oscilarem entre sinalização do seu mal-estar com emocionalidade negativa à figura 

parental e reversão desse estado emocional por intervenção desta. Por fim, as crianças ansiosas 

evitantes são identificáveis pelo baixo nível de sinalização do seu mal-estar, ou seja, pela restrição 

da sua expressão de emoções negativas dirigidas à figura parental. Tendo em conta as 

características a nível da regulação emocional e expressão emocional destas crianças, espera-se 

que as inseguras ambivalentes estejam nos antípodas das evitantes. Nesta sequência de ideias, e 

tendo em mente que a regulação emocional e emocionalidade negativa são variáveis 

fundamentais neste estudo, optou-se por predizer igualmente o grupo seguro em contraste com o 

grupo inseguro evitante, excluindo-se os casos das crianças ambivalentes, que ao integrarem o 

grupo inseguro conjuntamente com as evitantes, podem obscurecer os resultados (predição 2). 

 A segunda decisão a tomar remete-nos para a selecção das variáveis preditoras. Há 

alguns estudos que apontam para diferenças a nível do desenvolvimento entre padrões. O 

temperamento poderá influenciar a resposta emocional da criança na Situação Estranha, a 

qualidade de cuidados e a susceptibilidade aos cuidados e, por conseguinte, a qualidade da 

relação de vinculação (Vaughn & Bost, 1999). É, igualmente esperado que a qualidade das trocas 

emocionais e da interacção em geral seja uma variável importante para o desenvolvimento da 

relação de vinculação (de Wolff & van Ijzendoorn, 1997), incluindo-se a disponibilidade emocional 

como outra variável preditora. A estratégia que a díade mãe-bebé utiliza para regular as emoções 

da criança aos 10 meses é influenciada pela qualidade da relação de vinculação (Ganiban et al., 

1991; Cassidy, 1994; Kobak & Sceery, 1988; Mikulincer et al., 2003; Sroufe, 1996; Main, 

1990). A qualidade da regulação emocional diádica aos 10 meses do bebé pode ser vista como 

um índice precoce da qualidade da relação de vinculação, sendo igualmente introduzida como 

variável preditora. 

 Como variáveis a controlar iremos analisar o impacto do sexo e idade do bebé aquando 

da administração da Situação Estranha, já que apresentam relações directas com a distribuição 

dos padrões. 

 Assim, para analisar a influência das diferentes variáveis na segurança da vinculação na 

(1) predição da variável dicotómica segurança/insegurança e (2) predição da variável dicotómica 
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padrão seguro/padrão inseguro evitante, irão ser aplicados os seguintes procedimento para cada 

uma delas: 

 

1. Análise regressão para testar valor preditivo das variáveis de desenvolvimento 

mental (IDMent) e psicomotor(IDPmotor). 

2. Análise regressão para testar valor preditivo da variável global do temperamento 

difícil (ICQ total) e a disponibilidade emocional (EAS total) e da interacção entre 

as duas variáveis. 

3. Análise regressão para testar valor preditivo de cada escala de temperamento 

(ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática, ICQ3 imprevisível). 

4. Análise regressão para testar o efeito preditivo de cada escala de disponibilidade 

emocional (EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-

hostilidade). 

5. Análise regressão para testar valor preditivo da variável Regulação emocional 

diádica. Já que é uma variável com três categorias, tivemos de criar duas novas 

variáveis (dummy variables), cada uma delas representando o contraste entre 

duas das categorias da variável original - (a) REDcat1: sem expressão de afecto 

negativo vs. regulação emocional diádica adequada e dificuldades de regulação 

emocional – que foram introduzidas na análise de regressão e (b) REDcat2: 

regulação emocional diádica adequada vs. sem expressão de afecto negativo e 

dificuldades de regulação emocional. 

6. Análise(s) predição que integrem todas as variáveis significativas obtidas nas 

análises precedentes. 

 

 

 

2.1. Predição da variável seguro/inseguro 
 

 Nesta secção serão apresentados resultados relativos à predição da variável padrão 

seguro/ padrão inseguro (inseguro evitante mais inseguro ambivalente) a partir das variáveis 

anteriormente referidas. 
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 1. Desenvolvimento mental e psicomotor 

 Os resultados da análise de regressão logística para testar o papel do nível de 

desenvolvimento na segurança da vinculação (Quadro 41), mostram através do bloco 2 que o seu 

papel é não significativo, χ2 (2) = .65, p  = .42. O modelo final é significativo, χ2 (4) = 3.34, p  = 

.003, devido ao poder preditivo do sexo e idade do bebé e não do nível de desenvolvimento 

mental e psicomotor. Assim, o sexo feminino (B = 2.27, p = .02) e idade mais nova da criança (B 

= -.02, p = .01) predizem a segurança da vinculação (vs. insegurança). 

 

 

Quadro 41 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ Índice Desenvolvimento Mental 
(IDMent) e Psicomotor (IDPmotor) (N = 45) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 2.27* .99 .02 χ2 (2) = 15.44**, p < .001 
 Idade bebé -.02* .01 .01  
Bloco 2      
 Índice Desenvolv. Mental -.01 .04 .77 χ2 (2) = .65, p  = .42 
 Índice Desenvolv. Psicomotor .03 .03 .43  
Modelo 
final 

    χ2 (4) = 3.34*, p  = .003 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis 
independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor 
na variável; 3) IDMent e IDPmotor: valores superiores indicam nível mais elevado de desenvolvimento. 
 

 

 

 

 2. ICQ total, EAS total e ICQ total*EAS total 

 Os resultados em relação à análise de regressão logística binária estão resumidos na 

Quadro 42, no qual se pode verificar que o modelo final é claramente significativo, χ2 (5) = 22.15, 

p  < .001. Verificamos que, neste modelo, a disponibilidade emocional (B = -.03, p = .72) e a 

interacção entre o temperamento e a disponibilidade emocional não predizem a segurança da 

vinculação (B = 0, p = .98), mas que o sexo feminino (B = 3.29, p = .02) a menor idade da 

criança (B = -.02, p = .01) e o temperamento difícil (B = .14, p = .03) predizem a segurança da 

vinculação (vs. insegurança).  
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Quadro 42 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ total / EAS total e ICQ total*EAS 
total (n = 43) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 3.29* .99 .02 χ2 (2) = 14.83*, p = .001 
 Idade bebé -.02* .01 .01  
Bloco 2      
 ICQ total .14* .06 .03 χ2 (1) = 7.20*, p = .02 
Bloco 3      
 EAS total -.03 .09 .72 χ2 (1) = .12, p = .72 
Bloco 4      
 ICQ total*EAS total 0 .01 .98 χ2 (1) = 0, p = .98 
Modelo 
final  

    χ2 (5) = 22.15**, p < .001 

   * p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis 
independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor 
na variável; 3) ICQ total: valores superiores indicam percepção da criança como difícil; 4) EAS total – valores 
superiores indicam maior disponibilidade emocional. 
 

 

 3. ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática e ICQ3 imprevisível 

 No Quadro 43 pode-se verificar que a análise de regressão é significativa, χ2 (5) = 28.33, 

p < .001. Assim, identificam-se como variáveis preditoras da segurança da vinculação, a idade e 

sexo do bebé, no bloco 1 significativo (χ2 (2) = 14.83, p = .001), bem como o ICQ2 e 

marginalmente o ICQ3, no bloco 2 significativo (χ2 (3) = 13.50, p = .004). Podemos concluir que 

há uma probabilidade acrescida da criança ser classificada como segura se tiver uma idade 

inferior (B = -.02, p = .01), se for do sexo feminino (B = 2.29, p = .02) e tiver um temperamento 

caracterizado por maior nível de actividade, emocionalidade positiva e responsividade social (B = 

.51, p = .02). Há igualmente uma tendência (marginalmente significativa) para que as crianças 

seguras tenham um temperamento mais imprevisível (B = 2.09, p = .09). 

 

 

 4. EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 

 Consultando o Quadro 44 podemos ver que o modelo final é significativo, χ2 (4) = 15.96, 

p = .003, mas que este não é explicado pelas variáveis que pretendíamos testar com esta análise 

de regressão, no bloco 2 que é não significativo (χ2 (2) = .32, p  = .85), a abertura emocional 
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mútua (EAS1; B = .05, p = .59) e intrusividade/hostilidade (EAS2; B = -.09, p = .74), mas sim 

pelo efeito já conhecido do sexo e idade do bebé (ver Quadro 44). 

 

Quadro 43 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ1/ICQ2/ICQ3 (n = 43) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 2.29* .99 .02 χ2 (2) = 14.83*, p = .001 
 Idade bebé -.02* .01 .01  
Bloco 2      
 ICQ1 lábil -.02 .09 .80 χ2 (3) = 13.50*, p = .004 
 ICQ2 encantadora vs. apática .51* .22 .02  
 ICQ3 imprevisível .47† .27 .09  
Modelo 
final 

    χ2 (5) = 28.33**, p  < .001 

   * p  < .05. ** p  < .01.† .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
vNota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis 
independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor 
na variável; 3) ICQ1: valores superiores indicam percepção da criança com mais lábil/irritável; 4) ICQ2: valores 
superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade positiva e responsividade social; 5) ICQ3: valores 
superiores indicam maior imprevisibilidade. 
 

 

 

 

Quadro 44 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ EAS1 e EAS2  (n = 46) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 2.25* 1.00 .02 χ2 (2) = 15.64**, p  < .001 
 Idade bebé -.02* .01 .01  
Bloco 2      
 EAS1 abertura emocional mútua .05 .10 .59 χ2 (2) = .32, p  = .85 

 EAS2 não-intusividade/não-
hostilidade -.09 .27 .74  

Modelo 
final 

    χ2 (4) = 15.96*, p  = .003 

   * p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Sexo bebé – 
masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor na variável; 3) EAS1: valores superiores indicam maior 
abertura emocional mútua; 4) EAS2: valores superiores indicam menor intrusividade/hostilidade. 
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 5. Qualidade da regulação emocional 

 Esta nova análise regressão é significativa, χ2 (4) = 22.37, p  = .001 (modelo final, ver 

Quadro 45). A predição da segurança deve-se, novamente de forma significativa ao sexo feminino 

do bebé (B = 2.25, p = .02 e idade (B = -.02, p = .01), no bloco 1, mas também, à qualidade da 

regulação emocional, na forma da variável REDcat1 (B = 2.52, p = .02), no bloco 2. Isto é o 

mesmo que dizer que a segurança da vinculação é predita pela categoria regulação emocional 

adequada ou dificuldades de regulação emocional e a insegurança pela categoria sem expressão 

emocional negativa. 

 

Quadro 45 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ Qualidade da Regulação emocional 
Diádica (n = 46) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 2.25* 1.00 .02 χ2 (2) = 15.64**, p  < .001 
 Idade bebé -.02* .01 .01  
Bloco 2      
 REDcat1  2.52* 1.08 .02 χ2 (1) = 6.72*, p  = .01 
Bloco 3      
 REDcat2 -.10 .97 .92 χ2 (1) = .01,  p  = .92 
Modelo 
final 

    χ2 (4) = 22.37*, p  = .001 

* p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis independentes: 1) Sexo bebé – 
masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor na variável; 3) REDcat1: sem expressão emocional negativa 
(0); regulação emocional diádica adequada e dificuldades de regulação emocional (1); 4) REDcat2: sem expressão de afecto negativo e 
dificuldades de regulação emocional (0); regulação emocional diádica adequada (1). 

 

 

 6. Predições finais 

 Nas análises de regressão prévias foram identificadas as seguintes variáveis preditoras 

da segurança da vinculação (vs. insegurança): sexo e idade do bebé, temperamento difícil 

(ICQtotal), temperamento mais apático ou encantador (ICQ2), temperamento imprevisível (ICQ3) 

e REDcat1. Uma vez que ICQ total se refere à escala global da qual são extraídos os factores 

ICQ2 e ICQ3 iremos conduzir duas análises de regressão finais, uma que englobe o ICQ total e 

outra com ICQ2/ICQ337. 

 
                                                 
37 As sub-escalas estão altamente correlacionadas com a escala total. Assim, não é possível realizar uma análise de regressão que contenha todas 
as variáveis, pois iria ser quebrado um dos pressupostos de utilização da análise de predição, a inexistência de multicolinariedade (Morgan, Leech, 
Gloeckner, & Barrett, 2004). 
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 No Quadro 46 estão contidos os resultados da análise de regressão com as variáveis: 

sexo e idade do bebé, ICQ total e REdat1, com vista à predição variável segurança/ insegurança. 

  O modelo é significativo, χ2 (4) = 25.55, p < .001. As variáveis preditoras significativas 

da segurança (por contraposição à insegurança da vinculação) são o sexo feminino do bebé (B = 

2.29, p = .02), a menor idade do bebé (B = -.02, p = .01) e, marginalmente significativas, o 

temperamento difícil (B = .12, p = .07) e a regulação emocional diádica adequada e dificuldades 

de regulação emocional (B = 1.47, p = .08).  

 

 

 

Quadro 46 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ total / REDcat1 (n = 43) 
  B SE p Modelo 
      
Sexo 2.29* 1.24 .02 χ2 (4) = 25.55**, p  < .001 
Idade bebé -.02* .01 .01  
ICQ total - temperamento difícil .12† .07 .07  
REDcat1 1.47† .97 .08  
   * p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis 
independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor 
na variável; 3) ICQ total: valores superiores indicam percepção da criança como difícil; 4) REDcat1: sem expressão 
emocional negativa (0); regulação emocional diádica adequada e dificuldades de regulação emocional (1). 
 

  

 Por fim, no Quadro 47 encontram-se resumidos os resultados da análise de predição da 

variável segurança/insegurança, recorrendo para tal às variáveis preditoras sexo, idade do bebé e 

ICQ2, ICQ3 e REDcat1. 

 Podemos verificar que o modelo de predição é significativo, χ2 (5) = 31.96, p  < .001 e 

que o poder preditivo das variáveis ICQ3 (B = .46, p = .15) e REDcat1 (B = 1.85, p = .17) 

observado em modelos anteriores, desaparece. Neste modelo, são então, identificadas como 

variáveis preditoras o sexo, idade do bebé e ICQ2. Assim, a segurança da vinculação (por 

contraposição à insegurança da vinculação) é predita pelo sexo feminino do bebé (B = 3.36, p = 

.02), por uma menor idade do bebé (B = -.03, p = .004), por um bebé com um temperamento 

com maior nível de actividade, emocionalidade positiva e responsividade social (B = .50, p = .03). 
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Quadro 47 
Regressão Logística Binária para a Predição da Segurança da Vinculação (vs. Insegurança) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ2/ICQ3 / REDcat1 (n = 45) 
 B SE p Modelo 
     
Sexo 3.36* 1.46 .02 χ2 (5) = 31.96, p  < .001 
Idade bebé -.03* .01 .004  
ICQ2 encantadora vs. apática .50* .23 .03  
ICQ3 imprevisível .46 .32 .15  
REDcat1 1.85 1.34 .17  
   * p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: Padrão seguro – (1); Padrão Inseguro (0). Codificação das variáveis 
independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam maior valor 
na variável; 3) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade positiva e responsividade 
social; 4) ICQ3: valores superiores indicam maior imprevisibilidade; 5) REDcat1: sem expressão emocional negativa 
(0); regulação emocional diádica adequada e dificuldades de regulação emocional (1). 
 

 

 

2.2. Predição da variável seguro/inseguro evitante 
 

 Nesta secção iremos prever a variável padrão seguro/ padrão inseguro evitante partindo 

das variáveis preditoras já referenciadas. 

 

 1. Desenvolvimento mental e psicomotor 

 Os resultados da análise de regressão logística para testar o papel do nível de 

desenvolvimento na segurança da vinculação (ver Quadro 48), mostram que estas variáveis não 

predizem a segurança da vinculação, bloco 2 não significativo (χ2 (2) = .67, p = .41). No entanto, 

o modelo final é significativo, χ2 (4) = 11.60, p  = .02, devido ao poder preditivo do sexo e idade 

do bebé. Assim, o sexo feminino (B = 1.94, p = .051) prediz marginalmente a segurança da 

vinculação (vs. insegurança) e a idade mais nova da criança (B = -.02, p = .03) prediz a 

segurança de forma significativa.   

 

 

 2. ICQ total, EAS total e ICQ total*EAS total 

 O modelo final é significativo, χ2 (5) = 19.38, p  = .002. No entanto, nem todas as 

variáveis introduzidas predizem o padrão seguro (vs. inseguro evitante), como é o caso da 

disponibilidade emocional, no bloco 3 não significativo (χ2 (1) = .24, p = .62) e a interacção entre 
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o temperamento difícil e a disponibilidade emocional, no bloco 4 não significativo (χ2 (1) = 0.26, p 

= .87). Podemos, então, dizer que há uma maior probabilidade da criança ser segura, ao invés 

de insegura evitante, se for do sexo feminino (B = 1.95, p = .05), quanto menor for a idade do 

bebé (B = -.02, p = .03) e se o seu temperamento for mais difícil (B = .16, p = .02). 

 

 

Quadro 48 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ Índice Desenvolvimento Mental 
(IDMent) e Psicomotor (IDPmotor) (N = 41) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 1.94† .99 .051 χ2 (2) = 9.62*, p = .01 
 Idade bebé -.02* .01 .03  
Bloco 2      
 Índice Desenvolv. Mental .003 .04 .95 χ2 (2) = .67, p = .41 
 Índice Desenvolv. Psicomotor .04 .04 .28  
Modelo 
final 

    χ2 (4) = 11.60*, p  = .02 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam 
maior valor na variável; 3) IDMent e IDPmotor: valores superiores indicam nível mais elevado de desenvolvimento. 
 

Quadro 49 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ICQ total/ EAS total e ICQ total*Eas 
total (n = 39) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 1.95* .99 .05 χ2 (2) = 9.25*, p = .01 
 Idade bebé -.02* .01 .03  
Bloco 2      
 ICQ total .16* .07 .02 χ2 (1) = 9.86*, p = .002 
Bloco 3      
 EAS total 1.28 4.60 .62 χ2 (1) = .24, p = .62 
Bloco 4      
 ICQ total*Eas total .001 .01 .87 χ2 (1) = 0.26, p = .87 
Modelo 
final 

 
   

χ2 (5) = 19.38*, p  = .002 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé– valores superiores indicam 
maior valor na variável; 3) ICQ total: valores superiores indicam percepção da criança como difícil; 4) EAS total – 
valores superiores indicam maior disponibilidade emocional. 
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 3. ICQ1 lábil, ICQ2 encantadora vs. apática e ICQ3 imprevisível 

 No Quadro 50 estão expressos os resultados que evidenciam um modelo final 

significativo, χ2 (5) = 25.53, p < .001, para o qual concorrem as variáveis sexo, idade bebé e 

ICQ2. Assim temos que, a segurança da vinculação está associada ao sexo feminino (B = 1.95, p 

= .05), a bebés mais novos (B = -.02, p = .03) e a crianças com um temperamento mais activo, 

com emocionalidade positiva e boa responsividade social (B = .64, p = .02).  

 

 

Quadro 50 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ1/ICQ2/ICQ3  (n = 39) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 1.95* .99 .05 χ2 (2) = 9.25*, p = .01 
 Idade bebé -.02* .01 .03  
Bloco 2      
 ICQ1 lábil .002 .10 .99 χ2 (3) = 16.28*, p = .001 
 ICQ2 encantadora vs. apática .64* .28 .02  
 ICQ3 imprevisível .68 .41 .18  
Modelo 
final 

 
   

χ2 (5) = 25.53**, p < .001 

* p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 

Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam 
maior valor na variável; 4) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade positiva e 
responsividade social; 5) ICQ3: valores superiores indicam maior imprevisibilidade. 
 

 

 

 4. EAS1 abertura emocional mútua e EAS2 não-intrusividade/não-hostilidade 

 Tal como na predição da segurança/ insegurança, a abertura emocional mútua (EAS1) e 

intrusividade/hostilidade (EAS2) não predizem o padrão seguro (vs. inseguro, ver Quadro 51): 

bloco 2 não significativo (χ2 (2) = .16, p = .92). O modelo final é significativo (χ2 (4) = 9.90, p = 

.04), remetendo-nos novamente para a importância da menor idade do bebé (B = -.02, p = .02) e 

marginalmente para o sexo feminino da criança (B  = 1.91, p = .055). 
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Quadro 51 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ EAS1 e EAS2 (n = 42) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 1.91† 1.00 .055 χ2 (2) = 9.73*, p = .01 
 Idade bebé -.02* .02 .02  
Bloco 2      
 EAS1 abertura emocional mútua .04 .10 .69 χ2 (2) = .16, p  = .92 

 EAS2 não-intrusividade/não-
hostilidade -.05 .28 .84  

Modelo 
final 

    χ2 (4) = 9.90*, p  = .04 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam 
maior valor na variável; 3) EAS1: valores superiores indicam maior abertura emocional mútua; 4) EAS2: valores 
superiores indicam menor intrusividade/hostilidade. 
 

 

 5. Qualidade da regulação emocional  

 O modelo final (ver Quadro 52) é significativo, χ2 (4) = 19.04, p  = .001. O padrão seguro 

é predito significativamente pela menor idade do bebé (B = -.02, p = .03) e pela regulação 

emocional diádica adequada ou dificuldades de regulação emocional (B = 2.83, p = .01) e 

marginalmente, pelo sexo feminino (B = 1.91, p = .055). 

 

Quadro 52 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé / Qualidade da Regulação emocional 
Diádica (n = 42) 
  B SE p Modelo 
Bloco 1      
 Sexo 1.91† 1.00 .055 χ2 (2) = 9.73*, p = .01 
 Idade bebé -.02* .01 .02  
Bloco 2      
 REDcat1 2.83* 1.09 .01 χ2 (2) = 8.49*, p  = .004 
Bloco 3      
 REDcat2 -1.11 1.30 .40 χ2 (1) = .82, p  = .36 
Modelo 
final 

 
   

χ2 (4) = 19.04*, p  = .001 

  * p < .05. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota:  Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam 
maior valor na variável; 3) REDcat1: sem expressão emocional negativa (0); regulação emocional diádica adequada e 
dificuldades de regulação emocional (1); 4) REDcat2: sem expressão emocional negativa e dificuldades de regulação 
emocional (0); regulação emocional diádica adequada (1). 
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 6. Predições finais 

 As análises de regressão anteriores resultaram no seguinte conjunto de variáveis 

preditoras: sexo e idade do bebé, temperamento difícil (ICQtotal), temperamento mais apático ou 

encantador (ICQ2) e REDcat1. Mais uma vez, como o ICQ total engloba o ICQ2 iremos conduzir 

duas análises de regressão finais com cada uma das variáveis de temperamento em separado e 

em conjunto com os outros preditores identificados. 

 

 No Quadro 53 estão contidos os resultados da análise de regressão com as variáveis 

sexo e idade do bebé, ICQ total e REDcat1, para a predição da variável padrão seguro/ inseguro 

evitante. 

 O modelo é significativo, χ2 (4) = 24.78, p < .001. Para a predição da segurança da 

vinculação estão a contribuir significativamente a menor idade da criança (B = -.03, p = .02), a 

regulação emocional diádica adequada ou dificuldades de regulação emocional (B = 3.07, p = 

.04) e marginalmente, o sexo feminino do bebé (B = 2.71, p = .051) e o temperamento mais 

difícil (B = .22, p = .09). 

 

 

Quadro 53 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQtotal e REDcat1 (n = 39) 
  B SE p Modelo 
Sexo 2.71† 1.39 .051 χ2 (4) = 24.78**, p  < .001 
Idade bebé -.03* .01 .02  
ICQ total – temperamento difícil .22† .12 .09  
REDcat1 3.07* 1.53 .04  
* p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade; 3) ICQ total: valores superiores 
indicam percepção da criança como difícil; 4) REDcat1: sem expressão de afecto negativo (0); regulação emocional 
diádica adequada e dificuldades de regulação emocional (1). 
 

 

 Finalmente, no Quadro 54 estão contidos os resultados da análise de regressão com as 

variáveis sexo e idade do bebé, ICQ2 e REDcat1 para a predição da variável padrão seguro/ 

inseguro evitante. 

 O modelo final é significativo, χ2 (4) = 26.84, p < .001. Verificamos que todas as variáveis 

predizem significativamente a segurança da vinculação (em oposição ao padrão inseguro 
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evitante). A probabilidade de classificarmos correctamente um bebé como seguro aumenta se o 

bebé for do sexo feminino (B = 3.01, p = .04), tiver menor idade (B = -.03, p = .01) e se o bebé 

tiver um temperamento mais activo, com emocionalidade positiva e boa responsividade social (B 

= .53, p = .02) se a díade tiver uma regulação emocional diádica adequada ou dificuldades de 

regulação emocional (B = 2.76, p = .04). 

 

 

Quadro 54 
Regressão Logística Binária para a Predição do Padrão Seguro (vs. Padrão Inseguro Evitante) 
Utilizando como Preditores as variáveis Sexo e Idade Bebé/ ICQ2/ REDcat1 (n = 42) 
  B SE p Modelo 
Sexo 3.01* 1.47 .04 χ2 (4) = 26.84, p  < .001 
Idade bebé -.03* .01 .01  
ICQ2 encantadora vs. apática .53* .22 .02  
REDcat1 2.76* 1.35 .04  
* p  < .05. ** p  < .01. † .10 > p > .05 (marginalmente significativo) 
Nota: Codificação da variável dependente: padrão seguro – (1); padrão inseguro evitante (0). Codificação das 
variáveis independentes: 1) Sexo bebé – masculino (0), feminino (1); 2) Idade bebé – valores superiores indicam 
maior valor na variável; 4) ICQ2: valores superiores indicam maior nível de actividade, emocionalidade positiva e 
responsividade social; 4) REDcat1: sem expressão emocional negativa (0); regulação emocional diádica adequada e 
dificuldades de regulação emocional (1). 
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1. Introdução 
 

 Iniciaremos este capítulo com uma síntese dos principais resultados encontrados. 

 

 O temperamento dos bebés desta amostra é, em geral, percepcionado pelas mães 

como de média dificuldade, as quais tendem a considerar que os seus filhos(as): (1) choram ou 

ficam tanto ou menos perturbados que outros bebés e (2) são encantadores(as), ou seja, que 

apresentam um humor habitualmente alegre, são sociáveis e com um nível de actividade 

elevado. Consideram, igualmente, ter pouca ou média dificuldade em prever o horário e ritmo 

das necessidades biológicas do bebé (e.g., quando vai acordar, ter fome, mudar fralda). 

 A disponibilidade emocional e a abertura emocional mútua é média-elevada e o nível 

de não-intrusividade/não-hostilidade é elevado.   

 A qualidade da regulação emocional diádica na tarefa de encaixes em 50% da 

amostra é adequada, 30% apresenta dificuldades de regulação emocional e 20% não expressa 

emoções negativas. 

 

 A regulação emocional adequada está associada a um temperamento mais fácil, 

menor labilidade (i.e., choram ou ficam menos perturbados que outros bebés), maior 

disponibilidade emocional e, marginalmente, a um NSE superior. As dificuldades de 

regulação emocional estão relacionadas com um temperamento mais difícil, maior labilidade, 

menor disponibilidade emocional e marginalmente associadas a um NSE inferior. 

 

 A regulação emocional adequada está associada, marginalmente, a uma percepção 

materna do bebé como encantador (i.e., com elevada emocionalidade positiva, maior nível de 

actividade do bebé e responsividade social positiva), enquanto que as mães dos bebés sem 

expressão emocional negativa tendem a percepcioná-los como apáticos, ou seja, como mais 

calmos (menor nível de actividade), mais sérios e que sorriem ou palram menos que a maioria 

dos bebés (menor emocionalidade positiva), gostam menos de ser pegados ao colo ou 

respondem de forma menos entusiasta à interacção social (menor responsividade social). 

 A regulação emocional adequada está associada, marginalmente, a menor labilidade 

(i.e., choram ou ficam menos perturbados que outros bebés), mas relaciona-se significativamente 

com maior disponibilidade emocional e, marginalmente, com maior abertura emocional. Em 
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sentido inverso, o grupo formado pelos bebés sem expressão emocional negativa e com 

dificuldades de regulação emocional foi avaliado como apresentando maior labilidade e 

abertura emocional (marginalmente), e, significativamente, com menor disponibilidade 

emocional. 

 

 A maior parte dos bebés foi avaliada com vinculação segura (67%), e a percentagem de 

inseguros evitantes (24%) foi superior à dos inseguros ambivalentes (9%). Os bebés mais novos e 

do sexo feminino têm maior probabilidade de serem classificados como seguros. 

 

 Uma organização da vinculação segura está associada ao sexo feminino, a menor idade 

do bebé e a uma percepção materna do bebé como encantador (maior emocionalidade positiva, 

responsividade social positiva e nível de actividade). Está igualmente associada (marginalmente) 

ao temperamento difícil e à regulação emocional adequada ou dificuldades de regulação 

emocional na tarefa de encaixes. Por seu turno, uma organização de vinculação insegura está 

associada significativamente ao sexo masculino, a maior idade do bebé e a uma percepção 

materna de que o bebé é apático (i.e., tem um menor nível de actividade, de emocionalidade 

positiva, é mais sério e menor responsividade social) e marginalmente a um temperamento mais 

fácil e maior probabilidade de não expressar emocionalidade negativa na tarefa de encaixes. 

 

 Quando contrastamos o padrão de vinculação seguro com o evitante, o seguro está 

associado ao sexo feminino, a menor idade do bebé, a uma percepção materna do bebé como 

encantador (i.e., maior emocionalidade e responsividade social positiva e nível de actividade), 

maior probabilidade de apresentar uma regulação emocional diádica adequada ou desregulação 

emocional e marginalmente a um temperamento mais difícil. O padrão inseguro evitante, pelo 

contrário, está associado ao sexo masculino, a idade superior do bebé, a uma percepção 

materna do bebé como apático (i.e., com menor nível de actvidade, emocionalidade positiva e 

responsividade social), a uma maior probabilidade de não apresentar emocionalidade negativa na 

tarefa de encaixes e marginalmente a um temperamento mais fácil. 

 

 Será útil ainda referir que esta amostra é de baixo risco, o que nos leva a comparar os 

resultados deste estudo com os níveis normativos identificados na literatura, segundo os quais 

será de esperar encontrar níveis de prestação de cuidados adequados de uma forma geral, 
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menores dificuldades na interacção mãe-bebé e um desenvolvimento emocional mais adaptativo 

(Raver, 2004). É constituída por famílias intactas e as mães têm em média 33.58 anos e níveis 

educacionais médio-altos. Nenhuma das famílias pertence ao escalão socio-económico mais 

baixo e mais de 55% da amostra é de NSE médio alto ou superior.  

 

 

2. Avaliação aos 10 meses 
 

 

2.1.  Características do bebé 
 

 Tal como seria de esperar pelas características da amostra descrita anteriormente, o 

nível de desenvolvimento mental e psicomotor das crianças encontra-se na média esperada para 

a idade38. 

 Relativamente ao temperamento dos bebés aos 10 meses, observa-se que as médias das 

diferentes sub-escalas de temperamento são mais elevadas do que as identificadas para os 6 

meses na população portuguesa, no estudo original americano e numa amostra holandesa (cf., 

Pereira et al., 2002). O aumento dos valores médios das escalas entre os 6 meses e os 10 

meses é um resultado coincidente com o evidenciado na amostra americana (cf., Lee & Bates, 

1985). Assim, na ausência de valores normativos para esta idade, iremos analisar os resultados 

com base nos níveis de temperamento definidos no Capítulo IV. Resultados aos 10 meses39. 

 O temperamento dos bebés desta amostra é, em geral, percebido pelas mães como de 

média dificuldade. A maior parte das mães da amostra considera que os seus filhos(as): (1) 

choram ou ficam tanto ou menos perturbados que outros bebés e (2) são encantadores(as), ou 

seja, que apresentam um humor habitualmente alegre, que são sociáveis e com têm nível de 

actividade elevado.  Consideram, igualmente, ter pouca ou média dificuldade em prever o horário 

e ritmo das necessidades biológicas do bebé (e.g., quando vai acordar, ter fome, mudar fralda). 

 Outro resultado sobre a percepção do temperamento é que as escalas de labilidade (i.e., 

quantidade de choro e probabilidade em ficar perturbado) e encantadora vs apática (i.e., 

                                                 
38 Não foi possível comparar os resultados obtidos com outras investigações portuguesas, pois aquelas a que 
tivemos acesso utilizaram a versão anterior das escalas, a Escalas Bayley para Avaliação do Desenvolvimento infantil  
- I (e.g., Figueiredo, 1997). 
39 Como todas as escalas são lineares (i.e., valores mais baixos representam menor quantidade da características de 
temperamento) elaboraram-se três níveis para cada escala: nível baixo, médio e elevado. Para tal, procedeu-se à 
divisão do valor máximo de cada escala por três. 
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emocionalidade positiva, sociabilidade e nível de actividade) aparecem associadas, o mesmo não 

acontecendo com a escala imprevisível (dificuldade em prever o horário e ritmo das necessidades 

biológicas do bebé). A análise do conteúdo das escalas sugere que as primeiras duas poderão 

representar uma dimensão global de expressão emocional do bebé, positiva e negativa, enquanto 

que a escala de imprevisibilidade poderá dizer respeito à dificuldade materna em compreender 

as ritmos e as necessidades da criança. Esta sub-escala de temperamento está associada a 

determinadas características sócio-demográficas maternas e idade do bebé. Assim, quanto mais 

velha é a criança e maior o nível de escolaridade e NSE da mãe, maior a probabilidade de ser 

percebida como imprevisível. Podemos hipotetizar que mães com estas características poderão 

ter empregos mais exigentes e com menos tempo para a criança ou com menor disponibilidade 

psicológica para compreender os ritmos do seu bebé. A relação da idade da criança com a 

imprevisibilidade poderá estar relacionada com as mudanças desenvolvimentais que ocorrem 

nestas fases (e.g., aumento de capacidades motóricas). 

 

 

2.2.  Disponibilidade emocional 
 

 Tal como seria esperado para uma amostra de baixo risco, as média e desvios padrão 

das Escalas de Disponibilidade Emocional, de terceira edição, são semelhantes às identificados 

em amostras, igualmente de baixo risco nos EUA, entre os 12 e 13 meses do bebé (cf., Biringen 

et al., 2005) e superiores a todas as escalas, quando comparado com uma amostra clínica (cf., 

Weifel, Wollenweber, Oepen, Lenz, Lhmkul, & Biringen, 2005).  

 Os resultados das correlações entre as escalas são idênticos aos encontrados na 

literatura, na associação entre as escalas de sensibilidade parental, estruturação parental, 

responsividade da criança e envolvimento da criança e entre as escalas de não-intrusividade e 

não-hostilidade (cf., Biringen, Brown, Donaldson, Green, Krcmarik, & Lovas, 2000), não sendo 

surpreendente que a análise factorial tivesse como resultado a obtenção de dois factores. A EAS1 

que denominamos de Escala de Abertura Emocional Mútua faz apelo à qualidade da relação nas 

vertentes mais relacionadas com as trocas emocionais e comportamentais positivas. Por seu 

turno, o factor 2, EAS2 denominada de Não-Intrusividade/Não-Hostilidade remete para trocas 

mais negativas, como a falta de respeito pela iniciativa da criança e expressão de afecto negativo 

materno. 
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 A disponibilidade emocional nas díades desta amostra é marioritariamente média e 

elevada40. Observa-se que a grande maioria se distribui de forma equitativa entre níveis médios e 

elevados de (1) disponibilidade emocional global (somente uma díade é classificada com pouca 

disponibilidade emocional) e (2) abertura emocional mútua (somente 4 díades são classificadas 

com pouca abertura emocional mútua) e ainda (3) que o nível de não-intrusividade/não-

hostilidade é muito elevado (somente 1 mãe é classificada como muito intrusiva/hostil e 2 com 

nível médio de intrusividade/hostilidade). Estes dados são consentâneos com as evidências em 

amostras que não são de risco, nas quais a qualidade da prestação de cuidados é 

tendencialmente média ou elevada, em domínios diversos como a mutualidade, sincronia, 

suporte emocional ou sensibilidade materna (de Wolff & van Ijzendoorn, 1997; Sroufe et al., 

2005). 

 

 No que respeita a variáveis sócio-demográficas da criança e da mãe foi identificada uma 

associação entre (1) menor idade do bebé e maior disponibilidade emocional e abertura 

emocional mútua e (2) NSE materno mais elevado e menor disponibilidade emocional e abertura 

emocional mútua. Na revisão da literatura efectuada, não foram encontradas associações entre 

estas variáveis sócio-demográficas e as escalas de disponibilidade emocional, utilizadas neste 

estudo. É possível que o resultado encontrado para a idade seja devido ao facto de bebés mais 

pequenos necessitarem de mais cuidados, havendo, do lado materno, uma resposta adequada a 

esta necessidade. Relativamente ao NSE materno, marioritariamente de nível médio-elevado, 

podemos considerar, mais uma vez, a hipótese de que estas mães possam ter outras exigências 

(eg., laborais) que entrem em competição com a prestação de cuidados. 

 

 

2.3. Temperamento e Disponibilidade emocional 
 

 Só foram identificadas associações significativas positivas entre a dimensão de 

temperamento imprevisível e a disponibilidade emocional. Analisando a amostra nestas 

dimensões, observa-se que um bebé com um nível médio de imprevisibilidade (que é o nível 

máximo identificado nesta amostra) tem uma maior probabilidade de pertencer a uma díade com 
                                                 
40 Tal como para o temperamento a amostra foi dividida em níveis de disponibilidade emocional. Como todas as 
escalas são lineares (i.e., valores mais baixos representam menor quantidade de disponibilidade emocional) 
elaboraram-se três níveis para cada escala: nível baixo, médio e elevado. Para tal, procedeu-se à divisão do valor 
máximo de cada escala por três. 
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elevada disponibilidade emocional, abertura emocional mútua e não-intrusividade/não-

hostilidade. Este resultado poderá à primeira vista ser surpreendente, pois a escala de 

imprevisibilidade reporta-se à percepção materna da dificuldade em prever o horário e ritmo das 

necessidades fisiológicas bebé (e.g., sono, fome, mudança de fralda). Como tal, poderia estar 

relacionado com uma maior dificuldade materna em prestar cuidados adequados às 

necessidades do bebé (cf., conceito de sensibilidade Ainsworth et al., 1978) contribuindo, dessa 

forma, para uma interacção mãe-bebé de pior qualidade, o que não é o caso, já que o nível de 

disponibilidade emocional é mais elevado nestas díades. Evidencia-se, então, em sentido inverso 

uma maior disponibilidade emocional no caso das crianças serem percebidas pelas mães como 

mais imprevisíveis. 

 Para compreendermos estes resultados é necessário considerar a distribuição da 

amostra. Como vimos anteriormente, nenhuma mãe desta amostra considera que tem muitas 

dificuldades em prever o horário e ritmo das necessidades fisiológicas do bebé, o que poderá 

contribuir para que a prestação de cuidados seja mais fácil para estas mães. Ao mesmo tempo, a 

qualidade de cuidados e da interacção avaliada através das escalas de disponibilidade emocional 

é, na grande maioria dos casos, de nível médio e elevado. Assim, poderemos avançar a hipótese 

de que pertencendo estas mães a uma amostra de baixo risco, de NSE médio-alto, se assiste a 

um “efeito compensatório” materno, no sentido de que a percepção materna de menor 

compreensão dos ritmos do bebé poderá ser acompanhada por um esforço suplementar, por 

parte desta, para responder com sucesso às necessidades do bebé. Como foi referido no capítulo 

do Método, recorreu-se a uma amostragem ocasional, só integrando a amostra as mães 

interessadas em participar num estudo de Psicologia. Com todas as exigências que a vida 

contemporânea impõe à figura materna no quotidiano e sabendo que esta investigação iria 

estender-se ao longo de vários meses e obrigaria a vários momentos de contacto com a família, a 

motivação destas famílias para participar neste estudo poderá, também, ser vista como um 

índice do próprio investimento na educação e prestação de cuidados aos seus filhos. Para além 

disso, a capacidade para se exporem aos escrutínio do investigador pode ser interpretado como 

capacidade da figura parental para se confrontar com momentos menos positivos que possam 

ocorrer durante a interacção com o bebé durante as filmagens. Assim, para além de pertencerem 

a uma amostra de baixo risco, poderão ser mães motivadas para os cuidados e com iniciativa 

para ultrapassar os obstáculos na prestação destes. 
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 Com base numa análise puramente descritiva dos dados, já que não foram identificadas 

associações significativas entre as escalas, a percepção da criança como difícil e a 

disponibilidade emocional apresentam uma tendência para uma associação semelhante à 

descrita anteriormente para a imprevisibilidade: nenhuma criança com temperamento difícil 

pertence a uma díade com baixo nível de disponibilidade emocional. 

 

 

2.4. Predição da qualidade da regulação emocional 
 

 Um dos objectivos desta investigação diz respeito ao desenvolvimento de uma medida da 

qualidade da regulação emocional e à predição dessa qualidade regulatória. A discussão dos 

resultados respeitante a estes objectivos irá ser dividida em dois momentos. No primeiro, 

avaliam-se os diferentes factores (i.e., preditores) que influenciam a qualidade da regulação 

emocional quando emergem emoções negativas (i.e., regulação emocional adequada vs 

dificuldades de regulação emocional) e no segundo, avaliam-se os diferentes factores associados 

às três configurações regulatórias diádicas (regulação emocional adequada vs dificuldades de 

regulação emocional vs sem expressão emocional negativa) e tenta-se interpretar as diferenças 

entre elas em termos de qualidade regulatória.  

 

 1. Qualidade da regulação emocional quando emergem emoções negativas 

 

 A hipótese 6 remete-nos para a validação da medida de qualidade de regulação 

emocional: esperava-se que as características da criança, nível de desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor, não influenciassem a avaliação da qualidade da regulação emocional obtida na tarefa 

de encaixes. Tal como previsto, os índices de desenvolvimento psicomotor e mental não foram 

identificados como preditores da regulação emocional adequada e, desta forma, controla-se o 

efeito das diferenças desenvolvimentais na qualidade regulatória avaliada, o que se constituía 

como uma das preocupações que acompanhou a elaboração da tarefa e da escala de avaliação 

da qualidade de regulação emocional diádica de emoções negativas. 

 Na hipótese 7, considerou-se que um temperamento mais difícil estaria associado a 

maiores dificuldades de regulação emocional. Os resultados confirmam esta hipótese. As 

dificuldades de regulação emocional na tarefa de encaixes estão associadas a uma percepção 
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materna do bebé como tendo um temperamento mais difícil e como mais lábil, ou seja, que 

chora mais e que tem maior tendência a ficar mais perturbado com a estimulação do que outros 

bebés. 

 Os resultados de outros estudo evidenciam uma associação entre certas características 

temperamentais de tonalidade emocional negativa, que de uma forma geral são denominadas de 

reactividade negativa (Fox & Calkins, 2003) e maiores dificuldades de regulação de emoções 

negativas. Na maioria das investigações sobre esta temática a desregulação emocional é 

operacionalizada como maior expressão emocional negativa em situações desenhadas para 

desencadear essas respostas emocionais como por exemplo, situações frustradoras ou 

causadoras de medo. Assim, dificuldades na regulação emocional estão relacionadas a 

características temperamentais de maior mal-estar e emocionalidade negativa evidenciadas em 

situações novas ou não familiares (distress to novelty) ou em situações de frustração (frustration 

reactivity) (Calkins, et al., 2002; Stifter & Braungart, 1995; Buss & Goldsmith, 1998; Braungart-

Rieker & Stifter, 1996; Bridges, Grolnick, & Connell, 1996; 1997). Uma das possíveis explicações 

para a associação entre características temperamentais mais negativas e menor competência de 

regulação emocional do bebé parece ser a menor utilização de estratégias regulatórias 

atencionais (e.g., focalização da atenção num objecto) nestas crianças caracterizadas por maior 

reactividade negativa. As estratégias atencionais têm sido apontadas como fundamentais para a 

regulação emocional dos afectos negativos (Fox & Calkins, 2003; Posner & Rothbart, 2000; 

Stifter & Braungart, 1995; Buss & Goldsmith, 1998). No entanto, outras explicações podem ser 

avançadas, nomeadamente que o temperamento poder influenciar e ser influenciado pelas 

condições de cuidados (cf., Fox & Calkins, 2003), o que nos remete para a hipótese seguinte.  

 

  A hipótese 8 que associa maior disponibilidade emocional a melhor regulação 

emocional diádica obtém suporte parcial, já que a disponibilidade emocional é um preditor 

marginalmente significativo da regulação emocional adequada. As escalas de disponibilidade 

emocional utilizadas pretendem ser especialmente sensíveis à qualidade do diálogo emocional 

estabelecido (Easterbrooks & Biringen, 2005; Biringen, 2000) e à qualidade da resolução de 

conflito nas interacções (Bretherton, 2000). Estes resultados dão algum suporte empírico à 

associação entre o desenvolvimento de competências regulatórias mais adaptativas e interacção 

nas quais a figura parental consegue coordenar-se com o bebé e resolver os momentos de não 

sincronia afectiva (Tronick, 1989; Stern, 1985, Fogel, 1993; Siegel, 2001; Feldman, Greenbaum, 
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& Yirmiya, 1999) e nos quais há sensibilidade materna e pouca expressão emocional negativa e 

sobre-controlo da criança (Berlin & Cassidy, 2003; Calkins, Smith, Gill, & Johnson, 1998; 

Crockenberg & Litman, 1990; Schore, 2001; Sroufe, 1996; Fonagy & Target, 2002). 

 O NSE materno é igualmente um preditor da qualidade de regulação emocional. Assim, 

NSE superiores associam-se a regulação emocional adequada. Este resultado vai no sentido dos 

encontrados por Martini, Root e Jenkins (2004) em que o NSE médio (em contraposição com o 

NSE baixo) está associado a menor expressão de hostilidade em resposta a emoções negativas 

da criança como tristeza e medo: outros estudos têm revelado que menores recursos 

económicos podem ter um impacto negativo no desenvolvimento atencional e afectivo do bebé, 

nomeadamente através da exposição parental a níveis superiores de stressores ambientais que 

podem diminuir a qualidade dos cuidados (Sameroff, Seifer, & Zax, 1982; Raver, 2004). 

 

 2. Qualidade da regulação emocional e não emergência de emoções 

negativas  

 

 Neste segundo momento, vão ser examinados os diferentes factores associados às três 

configurações regulatórias diádicas (regulação emocional adequada vs dificuldades de regulação 

emocional vs sem expressão emocional negativa). Esta questão é pertinente visto a tarefa ser 

elaborada para desencadear emoções negativas. Ao surgir um grupo de crianças em que isso 

não acontece (20%), é necessário reflectir sobre o processos emocionais e regulatórios que 

possam estar subjacentes a esta interacção diádica e para tal, iremos primeiramente resumir os 

resultados encontrados. 

 Através das análises de predição efectuadas com esta categoria podemos verificar que 

(1) a qualidade de regulação emocional adequada está associada a uma percepção materna do 

temperamento do bebé como mais “encantador” e as crianças sem activação emocional negativa 

tendem a ser percepcionadas como “apáticas”. Acrescentando a este resultado, quando 

avaliamos os factores envolvido na predição da regulação emocional adequada em contraste com 

as categorias de dificuldades de regulação emocional e sem expressão emocional negativa 

verifica-se que a regulação emocional adequada está associada (2) marginalmente a uma 

percepção materna de que o bebé como menos lábil (i.e., chora menos e se perturba menos do 

que a maioria dos bebés), (3) significativamente a uma maior disponibilidade emocional e (4) 
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marginalmente a uma maior abertura emocional mútua. Iremos agora proceder à interpretação 

destes resultados. 

 

 As crianças sem activação emocional negativa na tarefa são percepcionadas pelas mães 

como mais “apáticas”. As crianças classificadas com regulação emocional adequada estão 

associadas a uma percepção materna da criança como “encantadora”. Estes resultados 

assemelham-se aos encontrados por Stifter e Fox (1990) que estudaram a associação entre 

características temperamentais do bebé e a resposta da criança numa situação laboratorial 

desenhada para desencadear emoções negativas e positivas. Esta pesquisa revelou uma 

associação positiva, aos 5 meses, entre reactividade negativa desencadeada no laboratório e a 

uma percepção materna de nível de actividade do bebé elevada e de frequência elevada de 

sorriso. Assim, podemos avançar a possibilidade das diferenças comportamentais observadas na 

tarefa sem expressão emocional negativa vs regulação emocional adequada serem função de 

características temperamentais, que fazem com que as primeiras sejam menos activas e como 

tal menos propensas a se perturbarem ou expressarem emoções negativas nesta tarefa de 

encaixes.  

 Contudo, se examinarmos as variáveis associadas à regulação emocional adequada, 

quando juntamos numa categoria única as outras duas possibilidades (dificuldades de regulação 

emocional e sem expressão emocional negativa), verifica-se que a emocionalidade negativa e a 

disponibilidade emocional, bem como a abertura emocional mútua se tornam variáveis 

preditoras. Como foi demonstrado anteriormente e é suportado pela literatura, espera-se que a 

qualidade da regulação emocional esteja associada a um contexto de cuidados e interacção 

diádica de melhor qualidade, que nesta investigação é operacionalizada como maior 

disponibilidade emocional (cf., Fox & Calkins, 2003). Sendo assim, já que a regulação emocional 

adequada está associada a maior disponibilidade emocional e abertura emocional mútua 

poderemos hipotetizar que as restantes categorias regulatórias, sem expressão emocional 

negativa e dificuldades de regulação emocional serão expressões de qualidade regulatória 

inferior. Ao mesmo tempo, verifica-se que o facto da disponibilidade emocional ser uma variável 

preditora nesta análise não se deve unicamente às características das díades que pertencem ao 
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grupo com dificuldades de regulação emocional, mas também às das crianças sem expressão 

emocional negativa 41 

 

 Como poderemos, então, interpretar a não emergência de afectos negativos, numa tarefa 

desenhada para o fazer, como um índice de menor qualidade da estratégia regulatória? Uma 

resposta possível será de que poderão estar a ocorrer processos regulatórios que proporcionam a 

restrição da expressão emocional e que aparentam uma regulação emocional adaptativa.  

 Recorrendo à investigação do processo regulatório emocional em adultos é possível 

analisar o impacto da inibição da expressão afectiva na experiência subjectiva do sujeito. Por 

exemplo, Gross e Levenson (1997) referem que a supressão da expressão emocional 

desencadeada pela visualização de filmes com tonalidades afectivas diversas não tinha impacto 

na diminuição da experiência subjectiva emocional negativa e que, ao mesmo tempo, estava 

associada a uma activação do sistema nervoso simpático (SNS). Desta forma, a inibição da 

expressão emocional pode não ter consequências adaptativas para a organização global da 

pessoa, já que não permitiu alterar a emocionalidade sentida, na experiência anterior, e levou a 

um aumento da activação do SNS, que está associado, nomeadamente, à diminuição da 

performance cognitiva (Gross & Levenson, 1997). 

 A investigação na área da vinculação ofrece evidências de que as organizações evitantes 

nos bebés (Soares et al., 1996; Sroufe & Waters, 1977; Spangler & Grossmann, 1993) e as 

organizações desligadas nos adultos (Roisman, Chiang, & Tsai, 2004; Belsky, 2002; 

Zimmermann, 1999) estão associadas a estratégias de hiper-controlo emocional. Supõe-se que 

estas tenham a sua origem em cuidados de menor qualidade e que funcionem como factor de 

risco para o desenvolvimento de problemas de externalização entre outros (Sroufe et al., 2005; 

Belsky & Fearon, 2002). 

 De uma forma geral, observa-se que a operacionalização da regulação de emoções 

negativas em crianças está associada à expressão de menor afecto negativo42 (e.g., Stifter & 

                                                 
41 A menor disponibilidade emocional (EAS total) é um preditor de dificuldades de regulação emocional quando a variável binária predita é 
regulação emocional adequada vs. dificuldades de regulação emocional. Quando se juntam as duas categorias dificuldades de regulação 
emocional e sem expressão de afecto negativo num mesmo grupo que é contrastado com a regulação emocional adequada, a disponibilidade 
emocional total (EAS total) continua a ser um preditor significativo e emerge igualmente como preditor marginalmente significativo, a abertura 
emocional mútua (EAS1). Evidencia-se que a conjugação das duas sub-amostras faz aumentar o papel preditivo da disponibilidade emocional e 
que, portanto, o efeito não se deve exclusivamente às crianças que pertencem ao grupo de dificuldades de regulação emocional. A não 
identificação da disponibilidade emocional como um preditor da categoria sem afecto negativo (9 bebés), quando contrastada com a regulação 
emocional adequada (23 bebés) pode dever-se a número reduzido de bebés pertencentes à primeira categoria.  
Pelo contrário o temperamento lábil que prediz as dificuldades de regulação emocional perde força preditiva quando se junta à categoria sem 
expressão emocional negativa, provavelmente por neste procedimento se estar a associar bebés com tonalidades emocionais tendencialmente 
opostas. 
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Braungart, 1995; Buss & Goldsmith, 1998; Braungart-Rieker & Stifter, 1996). Dentro do 

“paradigma” metodológico mais comum são identificadas configurações regulatórias que 

associam (1) menor expressão emocional negativa à utilização de estratégias de focalização da 

atenção e (2) maior expressão emocional negativa à utilização de estratégias focalizadas no 

cuidador e que se tem negligenciado o estudo da sobre-regulação da expressão emocional, que 

pode ser tão mal-adaptativa como a sub-regulação (Fox & Calkins, 2003). Por exemplo, Bridges, 

Grolnick e Connell (1996; 1997) estudaram os comportamentos regulatórios de bebés com 12 a 

24 meses sujeitos a dois procedimentos de adiamento de gratificação (i.e., frustração). No 

primeiro, o experimentador traz para a sala de observações um presente embrulhado e no 

segundo uma taça de bolachas que a criança não pode ter de imediato. Verificaram que (1) 

bebés que se envolvem mais na exploração dos brinquedos que estavam na sala, apresentam 

menos afecto negativo e (2) os que tentam lidar com a frustração por meio de estratégias de 

pedida de ajuda à figura parental apresentam mais afecto negativo. Calkins et al. (2002) 

utilizando um outro conjunto de tarefas de frustração (Goldsmith & Rothbart, 1993) evidenciam 

uma associação semelhante entre características temperamentais e estratégias regulatórias dos 

afectos negativos. Assim, as crianças mais facilmente frustradas, que portanto expressavam mais 

emocionalidade negativa eram aquelas que utilizavam menos estratégias atencionais de 

distracção (atenção focalizada), que olhavam em volta sem focalizar a atenção e que se 

orientavam mais para a figura parental para pedir apoio.  

 Contudo esta associação entre expressão emocional menos negativa e mais focalizada 

nos objectos, como uma configuração emocional mais positiva pode ser simplista, pois não 

contempla duas dimensões fundamentais da qualidade do processo regulatório na infância, que é 

diádico. Uma delas, refere-se à função da emocionalidade negativa. A expressão emocional 

negativa que nem sempre é sintoma de um processo comunicacional negativo entre a díade 

(NICHD ECCRN, 2004), poderá, pelo contrário, ser um comportamento regulatório adaptativo, 

utilizado intencionalmente para promover a intervenção parental em situações demasiado 

desafiantes do ponto de vista desenvolvimental para a criança (Sroufe, 1996). Uma segunda, 

remete-nos para o facto das interacções diádicas saudáveis contemplarem momentos de conflito 

e não sincronia entre os seus elementos, que é muitas vezes acompanhado de afecto negativo 

(Tronick, 1989; Stern, 1985; Fogel, 1993). Estas evidências sugerem a necessidade de se 
                                                                                                                                                
42 Esta operacionalização poderá ser explicada pela impossibilidade em aceder à dimensão mais cognitiva da experiência emocional, o 
sentimento, e daí retirar informação para a análise do impacto dos comportamentos regulatórios no funcionamento global do bebé (Eisenberg & 
Spinrad, 2004; Barret, 1998). 
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contemplar na análise da qualidade da regulação emocional não só a emergência de afecto 

negativo, mas a forma como este é resolvido. 

 Com base nos argumentos anteriores, poderemos ponderar a hipótese de que ausência 

de emocionalidade negativa na tarefa de encaixes poderá estar associada a um funcionamento 

regulatório menos adaptativo, que fomenta a inibição da expressão emocional e a utilização de 

estratégias regulatórias centradas nos objectos. 

 

 Em resumo, parece haver algum suporte empírico que aponta no sentido de a categoria 

de regulação emocional adequada corresponde a uma regulação emocional mais adaptativa, 

validando desta forma a escala de regulação diádica de emoções negativas. Esta categoria 

caracteriza bebés que na tarefa de encaixes têm momentos de desregulação emocional, que são 

facilmente resolvidos através da intervenção materna e que assegura a reorganização 

comportamental e o investimento na tarefa por parte do bebé. Esta interacção diádica é 

“explicada” pela intervenção de variáveis de temperamento e de qualidade de cuidados e não por 

diferenças no nível de desenvolvimento cognitivo ou psicomotor do bebé. Assim, para que as 

díades tenham uma regulação emocional adequada parece estar a contribuir a percepção 

materna de que os bebés são menos difíceis e mais encantadores (i.e., activos, sociáveis e com 

mais emocionalidade positiva), bem como maior disponibilidade emocional e abertura emocional 

mútua. 

 Por seu turno, alguns resultados dão azo à hipótese de que as categorias sem expressão 

emocional negativa e dificuldades de regulação emocional correspondam a estratégias 

regulatórias de menor qualidade, embora com organizações distintas.  

 As crianças que pertencem ao grupo de dificuldades de regulação emocional são 

classificadas como tendo menor qualidade regulatória diádica devido ao excesso de 

emocionalidade negativa do bebé que não é revertido pela interacção diádica e que perturba a 

manutenção da atenção e realização da tarefa. Para este “fenótipo regulatório” parecem 

concorrer variáveis temperamentais e de qualidade de cuidados. Maiores dificuldades de 

regulação emocional estão associadas a uma percepção materna de um temperamento mais 

difícil, mais lábil (i.e., com maior choro e facilidade em ficar perturbado com a estimulação e de 

forma mais intensa) e a um menor nível de disponibilidade emocional e abertura emocional 

mútua. 
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  Pelo contrário, no caso das díades nas quais não ocorrem episódios de emocionalidade 

negativa na tarefa e há elevada focalização da atenção na tarefa (i.e., sem expressão emocional 

negativa) a menor qualidade de regulação emocional diádica não pode ser perspectivada como 

um excesso de emoções negativas, mas antes como uma elevada inibição destas. Este 

funcionamento está associado a uma percepção materna do bebé como “apático” (i.e., tendo um 

nível de actividade mais baixo, sociabilidade e emocionalidade positiva) e menor disponibilidade 

emocional. Parece haver, então, a contribuição de características temperamentais e da qualidade 

de cuidados para este funcionamento. 

 Esta estratégia regulatória pode ser enganadora se nos colocarmos no ponto de vista de 

uma perspectiva teórica que coloque grande ênfase no excesso de emocionalidade negativa para 

a definição da desregulação emocional. Nesta óptica, as crianças que não apresentam 

emocionalidade negativa poderiam ser simplesmente menos propensas a se perturbarem ou 

expressarem emoções negativas na tarefa de encaixes. No entanto, está igualmente associada a 

menor disponibilidade emocional o que nos levou a ponderar a hipótese de que esta estratégia 

regulatória poderá fomentar a restrição emocional e ser de qualidade inferior. Como vimos, a 

inibição da expressão emocional negativa está associada a utilização de estratégias de 

focalização da atenção nos objectos (e.g., Calkins, et al., 2002; Bridges et al.,1996; 1997). 

Assim, esta estratégia regulatória poderá aparentar uma qualidade funcional diádica superior à 

das restantes crianças: (1) pela ausência de afecto negativo manifesto e (2) pela focalização da 

atenção nos objectos, que coincide com o objectivo da tarefa. De igual forma, a percepção 

materna de que estes bebés não são mais “apáticos” poderá ser interpretado como mais um 

indício de que estas crianças podem apresentar um funcionamento restritivo emocional mais 

transversal que influencie as emoções positivas, a interacção social e o nível de actividade (fora 

da tarefa).  

 

 

3. Avaliação aos 12/16 meses 
 

 Esta amostra apresenta uma distribuição pelos três padrões seguro (67.4%), inseguro 

evitante (23.9%) e inseguro ambivalente (8.7%) que se aproxima dos resultados obtidos no estudo 

original de Ainsworth et al. (1978) e de estudos com amostras portuguesas (cf., Soares et al., 
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1996) e que se corresponde a uma amostra de baixo risco (van Ijzendoorn & Kroonenberg, 

1988).  

 Relativamente à distribuição por sexos, verifica-se que os bebés do sexo feminino têm 

maior probabilidade de serem identificados como seguros, já que das 18 meninas, 16 são 

seguras. Na maioria dos estudos revistos no Capítulo II. Antecedentes da Vinculação, não se 

verificam diferenças entre os sexos. Desta forma, antes de procurarmos discutir os resultados é 

importante analisar a amostra em termos de distribuição pelos dois sexos: são 28 rapazes contra 

18 raparigas. Assim, a diferença de sexo poderá advir desta amostragem diferencial. No entanto, 

não se exclui a hipótese prevista na literatura de que as crianças do sexo masculino poderão ser 

mais vulneráveis pelas suas características temperamentais mais negativas (McCartney, et al., 

2004; Huston et al., 2001) e por serem objecto de cuidados parentais de qualidade inferior 

(Leaper, 2002; Belsky, 1984; Bornstein, 2002). No entanto, nas análises realizadas aos 10 

meses não foram detectadas estas interacções entre o sexo e o temperamento, disponibilidade 

emocional ou qualidade da regulação emocional que expliquem estes resultados e por isso, 

parece-nos adequada a hipótese que aponta para a variabilidade reduzida da amostra. 

 Como foi referido atrás na secção relativa ao Método, verifica-se igualmente nesta 

amostra um efeito da idade no padrão de vinculação: há uma associação positiva entre menor 

idade do bebé e segurança da vinculação. A amostra utilizada faz parte de um estudo mais vasto 

que avaliou igualmente os bebés com os pais na Situação Estranha. Para tal ser possível, foi 

necessário avaliar os bebés com os dois progenitores, um aos 12 e outro aos 16 meses. 

Inicialmente foi previsto o contrabalanceamento da avaliação das díades mães-bebés e as pais-

bebés nos dois momentos, mas houve alguma resistência de uma porção elevada de pais em 

serem avaliados antes das mãe e como tal, não foi possível levar a bom termo este 

procedimento. Daí que 33 (72%) das díades maternas tenham sido avaliadas aos 12 meses e 

somente 13 (28%) aos 16 meses, o que mais uma vez contribui para uma amostragem desigual 

nos dois grupos (tal como no sexo) e uma menor variabilidade na sub-amostra avaliada aos 16 

meses. O que se verifica nesta amostra é que 84% dos bebés seguros foram avaliados aos 12 

meses, podendo isto contribuir para a associação entre menor idade do bebé e o padrão de 

vinculação seguro. 

 

 



Capítulo VI. Discussão dos resultados 

 

 

213 

3.1. Predição aos 10 meses da qualidade da vinculação aos 
12/16 meses 

 

 A pertença dos bebés a cada padrão de vinculação acompanha a distribuição esperada 

para uma amostra de baixo risco e por conseguinte, o número de participantes inseguros 

ambivalentes é muito baixa para que seja possível fazer análises específicas para este grupo. Por 

este motivo, para a refutação ou demonstração das hipóteses relativas à predição do padrão de 

vinculação foram realizadas análises de predição para duas variáveis: seguro/inseguro (na qual 

as crianças inseguras ambivalentes são integradas no grupo seguro) e seguro/inseguro evitante.  

 A opção de contrastar as crianças inseguras evitantes e seguras deveu-se à predição 

teórica de que ao inserirmos as crianças ambivalentes e evitantes no mesmo conjunto para 

comparação com o seguro, iremos provocar uma diminuição das diferenças entre esses dois 

grupos (seguro e evitante). Esta decisão prende-se com o facto de, nesta investigação, as 

variáveis antecedentes da qualidade da vinculação avaliarem aspectos relativos à emocionalidade 

negativa e à sua regulação, nomeadamente o temperamento difícil e a regulação diádica de 

emoções negativas. As crianças ansiosas evitantes tendem a revelar baixos níveis de sinalização 

do seu mal-estar e choro na Situação Estranha e, pelo contrário, as crianças inseguras 

ambivalentes exibem um nível elevado de expressão emocional negativa, como choro e raiva 

(Thompson & Lamb, 1984). Assim, ao conjugarmos os dois padrões inseguros, podemos 

proporcionar as condições para que qualidades expressivas emocionais e estratégias regulatórias 

opostas anulem diferenças que existam realmente na amostra entre crianças seguras e evitantes. 

 Neste momento serão discutidas as hipóteses avançadas para o papel dos preditores na 

qualidade da vinculação. Iremos iniciar a discussão pelas variáveis que predizem a qualidade da 

vinculação. 

 

 Antecedentes da vinculação 

 

 Nesta amostra há uma probabilidade acrescida dos bebés com um padrão seguro serem 

do sexo feminino e mais novos. No entanto, o efeito significativo do sexo e idade na predição da 

qualidade da vinculação deve-se provavelmente: (1) a uma menor percentagem de bebés do sexo 

feminino que compõem a amostra, o que conduz a uma diminuição da variabilidade dos padrões 

encontrados neste género e (2) ao facto de 84% dos bebés seguros terem sido avaliados aos 12 

meses e os restantes aos 16 meses. 
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 A hipótese 2 que diz que o temperamento mais difícil está associado, por ordem 

decrescente, à vinculação insegura ambivalente, segura e insegura evitante recebe apoio dos 

resultados43. O temperamento difícil aparece como uma variável preditora marginalmente 

significativa do padrão seguro, tanto nas análises em que é predita a segurança por 

contraposição ao grupo de bebés evitantes como ao grupo inseguro. Assim, os bebés seguros 

têm maior probabilidade de serem percebidos pelas suas mães como tendo temperamento mais 

difícil. Estes resultados reforçam evidências anteriores que indicam uma tendência para que a 

percepção materna de bebés evitantes seja de que estes têm um temperamento mais fácil 

quando comparadas com a percepção materna dos bebés seguros (Coffman et al., 1995; Kemp, 

1987), sobretudo quando comparados com os subpadrões B3 e B4 (Marshall & Fox, 2005; 

Sroufe et al., 2005; Kochanska, 1998; Belsky & Rovine, 1987)44. Aliás Seifer et al. (1996) obtêm 

um resultado curioso: mães classificadas como mais sensíveis percepcionavam os seus bebés 

como difíceis, mas estes mesmos bebés eram percepcionados por observadores externos como 

menos difíceis. As mães dos bebés seguros são na generalidade mais sensíveis e por isso, 

poderão estar mais despertas para detectar a sinalização de mal-estar por parte do bebé 

enviesando a sua percepção no sentido de que a criança é muito irritável. 

 Foi obtido outro resultado interessante a respeito das diferenças de temperamento, 

relativo à tonalidade emocional positiva do bebé: a percepção materna da criança como mais 

“apática” (i.e., menos activo – calmo, menor emocionalidade positiva - mais sério e que sorri ou 

palra menos que a maioria dos bebés, menor responsividade social - gosta menos de ser pegado 

ao colo ou responde de forma menos entusiasta à interacção social) prediz significativamente a 

pertença ao grupo inseguro e evitante. Utilizando o mesmo instrumento para avaliar o 

temperamento difícil da presente investigação, Bates, Maslin e Frankel (1985), com uma amostra 

de bebés com 13 meses igualmente de baixo risco, obtiveram relações significativas semelhantes 

entre a vinculação insegura e a percepção materna da criança como menos responsivas 

socialmente, menos excitáveis e como não gostando muito de brincar com outras pessoas, ou 

seja, mais apática. No mesmo sentido, Matas et al. (1978) referem que na sua investigação as 

crianças evitantes tinham menor probabilidade de expressar afectos positivos na relação com a 

figura parental.  
                                                 
43 Embora não seja possível avaliar a relação entre o temperamento e padrão inseguro ambivalente, devido ao N 
reduzido. 
44 Já foi referido no capítulo dos antecedentes da vinculação que nem toda a investigação confirma estes resultados (c.f., van den Boom, 1994; 
Frodi et al., 1989). 
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 Concluindo, as crianças seguras parecem ter uma tendência para expressar mais 

emoções negativas (temperamento difícil) e positivas e serem mais sociáveis (sub-escala 

encantadora vs apática) do que os bebés evitantes. Este resultado é esperado já que as crianças 

evitantes exercem uma maior restrição da sua expressão emocional negativa (Cassidy, 1994; 

Main & Hess, 1994), mas também, da emocionalidade positiva (Malatesta & Wilson, 1988) e 

igualmente caracterizadas por recorrerem a estratégias regulatórias mais centradas nos objectos 

do que interpessoais (Main, 1983; Braungart & Stifter, 1991).  

 

 A hipótese 5 refere que melhor qualidade de regulação emocional diádica está 

associada à vinculação segura. Espera-se verificar que os bebés seguros apresentem estratégias 

regulatórias de procura de proximidade, que os bebés inseguros ambivalentes desenvolvam 

estratégias de hiperactivação ou intensificação da expressão emocional e que as crianças 

inseguras evitantes desenvolvam estratégias de desactivação ou de minimização, inibição ou 

restrição da expressão emocional. Os resultados dão algum apoio a esta hipótese45. Contudo 

antes de prosseguirmos com a discussão dos resultados, convém recordar que a variável da 

qualidade da regulação emocional tem três categorias e que para as introduzir na análise de 

predição foi necessário criar duas dummie variables, variáveis dicotómicas que contrastassem de 

forma diferente as três categorias. Destas duas, a variável que se assume como preditora da 

variável seguro/inseguro evitante e marginalmente como preditora da variável seguro/inseguro é 

a que contrasta a categoria sem expressão emocional negativa com o grupo composto pelas 

categorias regulação emocional adequada e dificuldades de regulação emocional. Assim, bebés 

seguros apresentam uma maior probabilidade de terem uma regulação emocional adequada ou 

dificuldades de regulação emocional e os bebés inseguros evitantes uma maior probabilidade 

serem classificados na categoria sem expressão emocional negativa.46 

 Para além disso, é importante reter que na análise da qualidade da regulação emocional 

diádica, se reuniram algumas evidências que possibilitam interpretar a categoria sem expressão 

emocional negativa como a expressão de estratégia regulatória de restrição emocional 

caracterizada por pouca expressão de emocionalidade negativa e que está associada à utilização 

                                                 
45 Mais uma vez, não foi possível avaliar esta hipótese para o padrão de vinculação ambivalente devido ao número reduzido de bebés classificados 
com este padrão.  
46 Quando analisamos o papel da qualidade da regulação emocional na predição da variável segurança/insegurança esta passa a ser 
marginalmente significativa e no contexto de variável temperamento encantadora vs apática, perde o seu valor preditivo. Este resultado é 
esperado, já que ao englobar no mesmo grupo da insegurança, os bebés inseguros evitantes e seguros ambivalente estamos a misturar crianças 
com estratégias opostas de regulação emocional, a primeira restritiva e a segunda aumentativa (Mikulincer et al., 2003; Berlin & Cassidy, 2003; 
Main, 1990; Cassidy, 1994; Cassidy & Kobak, 1988), conduzindo a um aumento das diferenças dentro do grupo inseguro e diminuindo as 
diferenças entre os grupos seguro e inseguro.  
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de estratégias de focalização da atenção nos objectos. A estratégia regulatória emocional 

restritiva é a estratégia preferencial do padrão de vinculação evitante (Cassidy & Kobak, 1988; 

Main, 1990; Mikulincer et al., 2003). Assim, ao verificarmos que a vinculação evitante está 

associada à categoria sem expressão emocional negativa estamos perante resultados que 

suportam esta interpretação. Em actividades de interacção face-a-face (Malatesata, Culver, 

Tesman, & Shepherd, 1989) as crianças evitantes apresentavam mais afecto positivo (sobretudo 

interesse) nos momentos em que é mais adaptativo comunicar mal-estar. Braungart-Rieke et al. 

(2001) referem que vinculação evitante (bem como a segura - B1 e B2) estava associada a uma 

utilização pelo bebé de estratégias de auto-regulação e menor expressão de afecto negativo no 

procedimento Still-face (Tronick et al., 1978). Na própria Situação Estranha as crianças evitantes 

evidenciam a utilização de mais comportamentos regulatórios autónomos como o auto-

apaziguamento ou a exploração dos objectos e tendiam a orientar-se menos para as mães 

(Braungart & Stifter, 1991). Crowell e Feldman (1988) observam que mães desligadas47 têm 

filhos(as) que no pré-escolar exibem menos expressões de afecto negativo, mas eram mais 

ansioso(as) e tendiam a não dirigir comportamentos afectuoso à mãe, numa tarefa de resolução 

de problemas. Assim, de uma forma geral, obtiveram-se resultados que relacionam a vinculação 

evitante com maior probabilidade de utilização de uma estratégia de regulação emocional 

restritiva caracterizada por uma diminuição da importância da figura de vinculação como fonte de 

apoio na regulação emocional e pela redução da expressão emocional negativa e pelo 

desenvolvimento de tentativas para lidar com o mal-estar de forma autónoma. 

 Pelo contrário, a segurança da vinculação associa-se a uma estratégia regulatória de 

procura de proximidade à figura parental, ou seja, de manifestação directa do mal-estar e pelo 

pedido de apoio, nomeadamente através da expressão de emocionalidade negativa (Cassidy & 

Kobak, 1988; Main, 1990; Mikulincer et al., 2003; Waters et al., 1998). Por exemplo, Diener et 

al. (2002) refere que quando o bebé era classificado como seguro à mãe e ao pai tinha maior 

probabilidade de utilizar estratégias de pedido de ajuda à figura parental, bem como Nachmias et 

al. (1996) que mostraram que crianças seguras aos 18 meses, se envolviam em estratégias 

regulatórias essencialmente centradas na figura materna (e.g., partilha de afecto, social 

referencing) sendo menos provável que iniciassem estratégias centradas nos objectos ou 

fugissem da situação.  

                                                 
47 Têm sido encontradas associações entre a qualidade da representação da vinculação parental, avaliada através da AAI e o padrão de vinculação 
do filho/a na Situação Estranha (van IJzendoorn, 1995b), processo denominado por transmissão intergeracional da vinculação (van IJzendoorn, 
1995b; Main, Hesse, & Kaplan, 2005). 
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 As categorias de regulação emocional a que o padrão de vinculação seguro está 

associado (i.e., regulação emocional adequada e dificuldades de regulação emocional) implicam 

a expressão emocional negativa e a necessidade de intervenção parental para a resolução destes 

momentos de desregulação emocional, com maior ou menor sucesso. Walden e Smith (1997) 

chamam a atenção para que as diferenças entre uma organização regulatória adaptativa e uma 

não adaptativa são melhor compreendidas se perspectivadas num contínuo. A polarização entre 

aquilo que pode ser considerado indubitavelmente como um processo regulatório adaptativo ou 

não adaptativo é difícil de conceber, até porque perante diferentes situações, o mesmo bebé 

pode demonstra-se capaz de regulação emocional enquanto que noutras não. Assim, os bebés 

B3 e B4 que se inserem no grupo seguro podem apresentar características temperamentais 

(e.g., maior reactividade emocional) ou outras que os colocam mais próximos do pólo de 

dificuldades de regulação emocional (c.f., Diener et al., 2002; Braungart-Rieke et al., 2001; 

Braungart & Stifter, 1991), podendo este ser um dos motivos para que o padrão seguro esteja 

associado, não só à regulação emocional adequada, mas também às dificuldades de regulação 

emocional.  

 

 Variáveis que não predizem a qualidade da vinculação 

 

 A hipótese 1 sobre a não identificação de diferenças entre os padrões de vinculação em 

função do nível de desenvolvimento dos bebés foi comprovada. Como foi discutido previamente, 

as diferenças referenciadas na literatura apontam para que as crianças ambivalentes se possam 

diferenciar das restantes por apresentarem níveis inferiores de desenvolvimento (Sroufe et al., 

2005; van IJzendoorn, Dijkstra, & Bus, 1995; Ainswoth et al., 1978). Como a distribuição desta 

amostra é normativa, o número destas crianças é baixo não permitindo evidenciar qualquer 

associação.  

 Ao contrário do que é referido na hipótese 4, de que a qualidade da disponibilidade 

emocional iria ter maior impacto na qualidade da relação de vinculação nos bebés com um 

temperamento difícil, a interacção entre o temperamento e a disponibilidade emocional não 

prediz a qualidade da vinculação. No entanto, considera-se que não estão reunidas as condições 

na amostra para ser possível fazer uma comparação entre o efeito da disponibilidade emocional 

na qualidade da vinculação em crianças com o temperamento difícil e nas crianças com um 

temperamento mais fácil, pois os resultados revelam que somente duas crianças são 
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classificadas como tendo um temperamento difícil. Nas investigações citadas por Belsky (1997b, 

1999b) para fundamentar esta perspectiva teórica observa-se que as amostras têm uma 

proporção mais elevada de crianças com temperamento caracterizado por elevada 

emocionalidade negativa que lhe permitiram fazer este tipo de análises, quer em amostras 

normativas de classe média (Crockenberg, 1981; Velderman et al., 2006) quer de risco (van den 

Boom, 1994).  

 

 A hipótese 3 de que maior disponibilidade emocional está associada ao padrão seguro 

é refutada pelos resultados deste estudo. Como foi referido nos capítulos I e II, têm sido 

evidenciadas relações entre a segurança da vinculação e a qualidade dos cuidados em geral 

(Ainsworth et al., 1978; de Wolff & van IJzendoorn, 1997; van IJzendoorn, Juffer, & Duyvesteyn, 

1995; Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003) e a disponibilidade emocional em 

específico (Biringen et al., 2005; Swanson et al., 2000; Easterbrooks et al., 2000; Ziv et al., 

2000). No entanto, nem sempre são identificadas estas ligações (Seifer et al., 1996; Ward & 

Carlson, 1995; Gewirtz & Boyd, 1977; Rosen & Rothbaum, 1993). 

 Há dois conjuntos de explicações que poderão ser avançados para se compreender 

melhor estes resultados, o primeiro que se refere a características da metodologia utilizada (i.e., 

do contexto de avaliação e da própria medida de disponibilidade emocional) e o segundo, que se 

refere à inexistência de interacção entre as características temperamentais do bebé e a 

disponibilidade emocional. 

 A qualidade dos cuidados e da relação foi avaliada num contexto livre, escolhido pelas 

mães, de forma a manter as condições da interacção semelhantes com o que se verifica no 

quotidiano. No entanto, a grande maioria iniciou actividades lúdicas com o bebé, que poderão 

não ser o melhor contexto para avaliação das dimensões da interacção mãe-bebé relacionadas 

com a qualidade da vinculação (Thompson, 1997; Goldberg et al., 1999a; 1999b)48. Esta 

perspectiva que implica uma definição mais restrita de vinculação (narrow view of attachment; 

Goldberg et al., 1999a; 1999b) sugere que os comportamentos parentais relevantes para a 

qualidade da vinculação (i.e., comportamento protector) são observáveis em contextos de 

resposta à emocionalidade negativa do bebé (Goldberg et al., 1999a; McElwain e Booth-LaForce, 

2006). Assim, a elevada associação entre a responsividade sensível e a qualidade da vinculação 

no estudo original de Ainsworth et al. (1978) pode ser visto a esta luz. Embora as situações de 
                                                 
48 Pelo contrário, o contexto lúdico parece ser fundamental para avaliação das características da interacção pai-bebé relacionadas com a qualidade 
da vinculação (Grossmann et al., 2002; Grossman, Grossman e Kindler, 2005). 
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observação tenham sido diversas, o elevado tempo de observação poderá ter permitido uma 

diversidade na amostragem comportamental no que toca à qualidade da resposta parental às 

sinalizações emocionais do bebé (e.g., como são resolvidos os momentos de conflito) para 

permitir fazer-se um julgamento completo sobre a qualidade da relação ou os ingredientes 

específicos de resposta ao mal-estar da criança. Assim, pelo menos nesta amostra, a maior 

ênfase colocada nas escalas de disponibilidade emocional na avaliação, das trocas emocionais e 

na sintonia afectiva entre os elementos da díade (Easterbrooks & Biringen, 2005), bem como, no 

processo de reparação dos momentos de conflito ou falta de sincronia na interacção (Bretherton, 

2000) não permite aumentar o seu valor preditivo da qualidade da vinculação num contexto de 

contexto de interacção livre e de baixo stress.  

 Ainda relativamente à metodologia de avaliação, na revisão da literatura apresentada no 

capítulo II, sugere-se a associação entre as escalas de disponibilidade emocional e a segurança 

da vinculação na infância utilizando para isso a segunda (Easterbrooks et al., 2000; Ziv et al., 

2000) e a terceira (Biringen et al., 2005; Swanson et al., 2000) versões das Escalas de 

Disponibilidade Emocional. Estas associações foram obtidas em amostras classificadas segundo 

o sistema A/B/C/D, que avalia a qualidade da vinculação nos grupos organizados e com 

desorganização da vinculação (Biringen et al., 2005; Easterbrooks et al., 2000; Ziv et al., 2000; 

Swanson et al., 2000) e numa amostra israelita caracterizada por um elevado número de bebés 

ambivalentes (Ziv et al., 2000). Nesta amostra, pelo contrário, a desorganização da vinculação 

não foi avaliada e o número de crianças ambivalentes é baixo (i.e., normativo). Nas amostras 

com uma distribuição normativa em termos de padrões a associação entre maior disponibilidade 

emocional e segurança da vinculação é obtida através da correlação das escalas com as 

categorias de vinculação (A/B/C/D) transformadas numa escala de 3 pontos no sentido de 

aumento de insegurança (1- seguro, 2- inseguro e 3- desorganizado) ou com uma variável 

dicotómica segurança vs. insegurança (que inclui o padrão inseguro evitante, ambivalente e 

desorganização da vinculação). Na amostra israelita, com número elevado de bebés inseguros 

ambivalentes, as escalas de disponibilidade emocional discriminam unicamente os grupos 

seguros dos inseguros ambivalentes. Partindo destes resultados, poderemos considerar que 

estas escalas poderão ser mais sensíveis a características dos comportamentos parentais 

relacionados com a desorganização da vinculação e com a vinculação ambivalente, o que poderá, 

então explicar que a disponibilidade emocional não seja um preditor da vinculação nesta 

investigação. 
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 Por fim, outra razão que poderá eventualmente explicar porque é que a disponibilidade 

emocional não foi identificada como um preditor significativo da qualidade da vinculação, reside 

no facto desta amostra ser constituída na maior parte por bebés com temperamento fácil ou de 

dificuldade média. Segundo a perspectiva que defende que existem diferenças entre os indivíduos 

no que toca à susceptibilidade ao ambiente de cuidados e que as crianças com temperamento 

mais difícil serão aquelas mais vulneráveis à qualidade dos cuidados para o desenvolvimento da 

qualidade de vinculação (Belsky 1997a, 1997b; Belsky et al., 1998), não se espera, assim, um 

impacto significativo da disponibilidade emocional na qualidade da vinculação nesta amostra. 

 

 

 

 

4. Conclusões 
 

 Tendo em conta o objectivo principal desta investigação, o estudo dos antecedentes da 

qualidade da vinculação, foi possível evidenciar um funcionamento característico dos bebés 

evitantes e da interacção diádica que os diferencia das crianças seguras, aos 10 meses, ao nível 

do temperamento e da qualidade da regulação emocional diádica. Não foi possível examinar o 

padrão ambivalente pois somente quatro bebés com este padrão integraram a amostra. Salienta-

se que estes resultados se aplicam a uma amostra de baixo risco. 

 Os bebés evitantes aos 10 meses têm uma probabilidade maior de serem 

percepcionados pelas suas mães como tendo um temperamento mais fácil e “apático”: são 

menos irritáveis e mais fáceis de acalmar, têm um nível de actividade menor, são mais sérios e 

sorrirem ou palrarem menos que a maioria dos bebés e gostam menos de ser pegados ao colo 

ou respondem de forma menos entusiasta à interacção social. 

 Relativamente à regulação emocional diádica, considera-se haver suporte empírico para 

confirmar a asserção teórica de que as crianças evitantes põem em prática uma estratégia 

regulatória de desactivação ou de minimização, inibição ou restrição da expressão emocional e 

que o fazem desde muito cedo (Braungart-Rieke et al., 2001). Aos 10 meses, as crianças 

evitantes têm uma probabilidade acrescida de (1) não exprimir emocionalidade negativa numa 

tarefa desenhada para tal e apresentam-se altamente focalizados na manipulação dos materiais 

da tarefa e (2) de serem percebidos pelas mães como mais “apáticos”, ou seja, de exprimirem 
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menos emocionalidade positiva e retirarem menos prazer da interacção social, do que os bebés 

seguros. 

 Os resultados desta investigação permitiram verificar que os bebés aos 10 meses já 

apresentam uma estratégia regulatória de inibição da expressão emocional e o que parecem ser 

os indícios de menores competências interpessoais (i.e., serem percepcionados pelas mães 

como gostando pouco de serem pegados ao colo ou responderem de forma menos entusiasta à 

interacção social) que são “ingredientes” característicos do funcionamento de uma criança com 

padrão de vinculação evitante.   

 No âmbito do debate sobre a influência do temperamento na qualidade da vinculação 

(cf., Vaughn & Bost, 1999), esta investigação revelou que, embora este seja importante, não é o 

único factor determinante, pois a qualidade da regulação emocional demonstrou-se como um 

preditor significativo mesmo depois de inserida a influência do temperamento na distribuição dos 

padrões.   

 A associação evidenciada entre a qualidade da vinculação aos 12/16 meses e a 

qualidade da regulação emocional diádica aos 10 meses fundamenta empiricamente a 

formulação teórica de que a vinculação está intimamente relacionada com o desenvolvimento da 

estratégia regulatória da criança (Sroufe, 1996; Cassidy, 1994; Kobak & Sceery, 1988; 

Mikulincer et al., 2003; Main, 1990) e de que nesta faixa etária é diádica (Kopp, 1989, 2002; 

Thompson, 1998; Sroufe, 1996; Fogel, 1993; Tronick, 1989).  

 Nesta investigação a disponibilidade emocional não é preditora da qualidade da 

vinculação. Este resultado que inicialmente se apresentou como estranho, visto na literatura ser 

ampla a associação entre qualidade da interacção mãe-bebé e a qualidade da vinculação, levou-

nos a reflectir sobre a sensibilidade das escalas de disponibilidade emocional às competências 

interactivas relacionadas com o desenvolvimento da vinculação. Levanta-se a hipótese, que 

necessita de ser testada em outras amostras, de que as escalas são sensíveis a diferenças 

comportamentais que estão associadas ao desenvolvimento da vinculação ambivalente e à 

desorganização da vinculação, grupos que não foram testados nesta investigação. Da mesma 

forma, o contexto de avaliação lúdico, no qual foram aplicadas, pode motivar este resultado, já 

que os contextos de baixo stress podem não ser propícios à avaliação das competências 

interactivas materna associadas à qualidade da vinculação (Goldberg et al., 1999a; 1999b,  

Thompson, 1997). 
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 Nesta investigação pretendeu-se a criação de uma medida da qualidade da regulação 

emocional e da predição dessa qualidade regulatória. Podemos considerar que os resultados 

apontam para a validação da medida de avaliação da qualidade da regulação diádica e da tarefa 

na qual é aplicada. Como foi referido, demonstrou-se que não é sensível ao nível de 

desenvolvimento psicomotor e mental da criança. A variável construída a partir da escala de 

regulação diádica de emoções negativas tem três categorias que se aproximam das estratégias 

regulatórias identificados na literatura (Mikulincer et al., 2003; Main, 1990; Cassidy, 1994). 

Assim, a regulação emocional adaptativa pode ser identificada com a categoria de regulação 

emocional adequada, já que está associada a níveis superiores de disponibilidade emocional e 

abertura emocional mútua, bem como a níveis mais baixos de temperamento difícil e percepção 

materna do bebé como “encantador”e ao padrão seguro. A estratégia de restrição emocional é 

paralela à categoria sem expressão emocional negativa e é predita por níveis inferiores de 

disponibilidade emocional e abertura emocional mútua, bem como uma percepção materna do 

bebé como “apático” e prediz ao padrão inseguro evitante. 

 Partindo das associações descritas no parágrafo anterior podemos afirmar que obtivemos 

resultados que vão no sentido de confirmar a regulação emocional é um processo social que 

ocorre no contexto das relações interpessoais e que os processos interpessoais influenciam a 

utilização de determinadas estratégias regulatórias (Walden & Smith, 1997) com especial 

enfoque na importância da qualidade da vinculação (Sroufe, 1996). No entanto, mostram 

analogamente que as características temperamentais do bebé influenciam este processo, 

resultado esperado pela consulta da literatura da especialidade e pela ênfase nas trocas 

bidireccionais diádicas no desenvolvimento do bebé (Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

 Esta escala, bem como a tarefa de encaixes desenhada para a sua aplicação, 

correspondem, então, a um primeiro esforço para o desenvolvimento de uma mediada que 

permita a exploração empírica de aspectos específicos da regulação emocional na primeira 

infância e das suas relação com a qualidade da vinculação. Assim, diferencia-se das 

metodologias existentes pois constitui-se como uma medida (1) diádica, o que permite a 

validação das teorias vigentes sobre o desenvolvimento das auto-regulação na primeira infância 

(Sroufe, 1996), bem como o estudo do impacto no desenvolvimento da criança da utilização de 

estratégias regulatórias diferentes com figuras parentais diferentes (cf., Bridges et al., 1997; 

Diener et al., 2002), (2) para bebés antes de completarem o primeiro ano de vida, o que permite 

evidenciar estratégias precoces em desenvolvimento, (3) que parece ser sensível às estratégias 
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regulatórias de sobre-regulação emocional, às quais se tem prestado menos atenção na 

investigação, (4) ao estar associada aos bebés evitantes responde a uma necessidade premente 

de desenvolvimento de formas de avaliação que permitam discernir estas crianças dos outros 

padrões, já que muitas vezes estas crianças apresentam um funcionamento diádico que as 

aproximam sobretudo dos bebés com padrão seguro (c.f., Braungart-Rieke et al., 2001; Cohn, 

Campbell, & Ross, 1992) e (5) que avalia a qualidade da interacção numa tarefa que 

desencadeia a expressão emocional negativa e que para alguns autores parece ser o contexto 

adequado para a avaliação dos preditores diádicos da qualidade da vinculação (Goldberg et al., 

1999a; 1999b, Thompson, 1997). 

  

 Algumas limitações podem ser observadas no desenho deste estudo. Pdemos considerar 

como contributos desta investigação o seu desenho longitudinal e a avaliação dos preditores da 

qualidade da vinculação ter sido realizada em contexto natural, a residência familiar. No entanto, 

sendo um procedimento invasivo da privacidade familiar, bem como de longa duração, fez com 

que fosse difícil reunir um número de participantes suficiente, resultando numa amostra desigual 

em termos de sexo dos bebés, falta de contrabalanceamento das avaliações e N da amostra que 

não permitiu a elaboração de cálculos estatísticos mais robustos, bem como a avaliação dos 

antecedentes dos bebés inseguros ambivalentes.  

 Outras limitações prendem-se com: (1) a impossibilidade de discernir diferenças a nível 

da disponibilidade emocional entre as diferentes estratégias de regulação emocional e os padrões 

de vinculação, (2) a não utilização do sistema A/B/C/D que inclui a avaliação da desorganização 

da vinculação e (3) a centração da avaliação dos antecedentes em características 

microssistémicas.  

 

 Para investigações futuras será necessário a continuação da validação da medida de 

qualidade da regulação emocional e da tarefa de encaixes, bem como do seu desenvolvimento. 

Antes de se considerar que esta medida está finalizada será necessário replicar estes resultados 

noutras amostras semelhantes, mas também noutras que tenham uma proporção mais elevada 

de crianças com maior reactividade negativa e vinculação ambivalente, que permitam a avaliação 

da capacidade discriminatória da escala relativamente às díades com dificuldades de regulação 

emocional com elevada expressão emocional negativa. Será necessário, igualmente, a validação 

das categorias regulatórias contra outras medidas de regulação emocional existentes e sobretudo 
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a inclusão neste processo de medidas psicofisológicas que permitam verificar se as crianças que 

não expressão afectos negativos na tarefa estão realmente a suprimir a sua expressão (cf., Fox e 

Calkins, 2003 para as medidas psicofisiológicas correlacionadas com a regulação emocional) e 

aumentar a sensibilidade desta metodologia a diferentes formas de funcionamento regulatório 

restritivo. Para isso, será provavelmente necessário acrescentar um novo contexto de interacção 

que não sobre objectos, mas de valência mais social, no qual a estratégia regulatória de 

focalização da atenção para a inibição da expressão emocional não seja confundida com o 

funcionamento adaptativo.   

 A tendência geral de investigação vai no sentido do estudo das interacções mãe-bebé, 

negligenciando a influência paterna no desenvolvimento. No entanto, o pai tem um papel único 

na socialização da expressão emocional e regulação emocional da criança, já que na sua 

interacção com esta é mais robusto na manipulação física, conduzindo a estados de maior 

excitação, que normalmente não são desencadeados na interacção com a mãe (Parke, 1995; 

Lamb, 1997). Será então necessário analisar a forma como a interacção com o pai tem impacto 

no desenvolvimento da regulação emocional da criança (Bridges et al., 1997; Diener et al 2002), 

elucidando igualmente o processo de formação da relação de vinculação ao pai que se 

demonstra diferente da relação com a mãe (Grossmann et al., 2002). 

 Espera-se também, que estes resultados sejam integrados com outros advindos da 

investigação mais vasta em que esta está inserida, nomeadamente as características mais distais 

que influenciam a vinculação se possa alargar a compreensibilidade dos antecedentes da 

qualidade da vinculação, da regulação emocional e dos resultados desenvolvimentais com estas 

relacionados. 
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Anexo A - Ficha de Identificação 
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Anexo B - Comparação da estrutura factorial do Questionários de Características da 

Criança (ICQ) aos 10 meses com a dos 6 meses (Pires, 1994; 1997)  

 
Quadro 1 
Comparação da Estrutura factorial do ICQ aos 10 meses com a dos 6 meses  

 Lábil Encantadora vs. 
Apática 

Imprevisível Não Interpretável 

ICQ  10 m ICQ 6 m ICQ 10 m ICQ 6 m ICQ 10 m ICQ 6 m - ICQ 6 m 
5 5 15 15 3 3 - 23 
6 6 16 16 4 4  24 
12 12 17 17 21 21   
13 13 19  2 2   
14 14 23   1   
22 22       
1 19       

24        
Nota. As células a cinza claro indicam os itens que saturam no mesmo factor na amostra de mães aos 10 (Martins, 
Martins & Soares, 2006) e aos 6 meses (Pires, 1994; 1997). 
 

 O factor Lábil caracterizado pela elevada susceptibilidade do bebé em ficar perturbado e 

apresentar emocionalidade negativa, é coincidente em seis itens (ver Quadro 1, células a azul 

claro) com do ICQ 6 meses. No ICQ 10 meses há a incorporação do item 24 (Grau dificuldade 

bebé para maior parte de mães?). Faz sentido que este item sature neste factor, pois um bebé 

que fique facilmente perturbado, com consequente emocionalidade negativa, provavelmente será 

visto pela mãe como difícil de acalmar. O item 1 (Fácil acalmar bebé quando chora ou está 

inquieto?) satura também, no factor 1 (ICQ 10), ao contrário do que acontece no ICQ 6, no qual 

satura no factor imprevisível. Analisando o conteúdo do item, parece -nos que a inclusão do item 

1 no factor lábil se adequa, mais ainda do que no factor imprevisível (ICQ 6), visto fazer apelo à 

dificuldade sentida pela mãe na organização emocional e comportamental do bebé e não na 

dificuldade em prever o ritmo das necessidades biológicas do bebé (e.g., quando vai acordar, ter 

fome). Pela consulta da versão original do questionário (Bates, Freeland, e Lounsbury, 1979) 

observamos que ambos os itens (1 e 24) saturam no factor 1, obtendo-se assim, suporte 

adicional para os manter no factor Lábil.  

 O factor Encantadora vs. Apática identificado no ICQ 10 meses incorpora os itens do 

do ICQ 6 meses, (ver Quadro 2, células a cinza claro). Pretende avaliar a presença de 

emocionalidade positiva, o tipo de responsividade social e o nível de actividade do bebé. Visto o 

item 23 (Fica excitado, alegre quando brincam/falam com ele?) e o 19 (Bebé gosta que lhe 
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peguem?) serem questões vocacionadas para a análise do tipo de responsividade social do bebé, 

considera-se adequada a sua integração no factor Encantadora vs. Apática, no ICQ10 meses.  

 O factor Imprevisível do ICQ 10  é constituído por quatro, dos cinco itens ICQ 6, no (ver 

Quadro 2, células a cinza claro) e permite avaliar a dificuldade em prever as necessidades 

fisiológicas da criança como o sono, fome, mudança de fralda… 
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Anexo C 
 

Escala de Regulação Diádica de Emoções Negativas do Bebé (RED) 
 

Eva Costa Martins 
Isabel Soares 

(2006) 
 

Código do bebé: ___ 

Cotação final: _____ 

Sem cotação à RED Interacções nas quais não se verificam momentos de desregulação 
emocional (emocionalidade negativa do bebé e desfocalização da 
atenção da tarefa) e/ou expressão de afecto negativo. 

 
 

Ponto 7 (máximo) 
 
O bebé apresenta alguns momentos de desregulação emocional que ocorrem para o 

meio ou fim da tarefa, mas mesmo assim, passa a maior parte do tempo com a sua atenção 
focalizada na tarefa e a qualidade da exploração é elevada. 

 
A figura parental tenta ensinar a criança a fazer a tarefa e as suas ajudas são bem 

acolhidas por esta. A figura parental é capaz de reconhecer sinais da criança que indiciam mal-
estar e de responder adequadamente, alterando o seu comportamento, a disposição dos 
materiais, a postura, etc. A qualidade da interacção e da própria exploração pode aumentar ao 
longo do tempo da tarefa.  

 
Aquando dos momentos de desregulação, a figura parental é capaz de responder à 

sinalização emocional negativa da criança (e.g., acarinha-a, pega nela ao colo…), dá-lhe 
espaço e tempo para se re-estabelecer, fazendo com que a bebé volte sempre a explorar os 
materiais. Mesmo para o final da interacção o bebé pode estar saturado do jogo e não voltar a 
brincar, mas acalma facilmente no colo da figura parental e a interacção diádica fora da tarefa 
é positiva. 

 
O bebé inicia momentos de atenção partilhada e trocas de afecto positivo com a figura 

parental, bem como comunicação de emoções negativas (e.g., choro) para sinalizar o seu mal-
estar.  

 
A interacção entre a figura parental e a criança atinge um nível elevado de coordenação, 

de ajustamento mútuo e de sincronização diádica, permitindo uma boa elaboração da tarefa, 
bem como a regulação emocional da criança. 
 
 

Ponto 5 
 
O bebé apresenta muitos momentos de desregulação emocional que ocorrem ao longo 
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do tempo da tarefa. No entanto, ainda são identificados vários momentos de atenção 
focalizada na tarefa, mas que são frequentemente interrompidos por momentos de 
desregulação.  

A figura parental ao tentar ensinar a tarefa é intrusiva, podendo oscilar entre momentos 
de distanciamento e directividade/controlo das acções da criança. Centra-se no cumprimento 
do objectivo da tarefa, tendo dificuldade em reconhecer sinais de mal-estar mais subtis da 
criança.  

 
Aquando dos momentos de desregulação, nos quais a emocionalidade negativa é mais 

evidente, a figura parental é capaz de alterar o seu comportamento e responder à sinalização 
emocional negativa da criança (e.g., pegando ao colo, fazendo uma festa à criança). A 
interacção figura parental/ criança permite que esta retorne à tarefa algumas vezes, ainda que 
com alguma dificuldade.  

 
A criança inicia menos trocas com a figura parental, como atenção partilhada sobre 

objectos ou partilha de afecto positivo, mas há momentos nos quais sinaliza directamente o 
seu mal-estar à figura parental, recorrendo a ela para sair da tarefa (e.g., pedido colo).  

 
A interacção entre a figura parental e a criança atinge um nível médio de coordenação, 

de ajustamento mútuo e de sincronização diádica, permitindo algum grau de elaboração da 
tarefa, apresentando dificuldades na regulação emocional da criança. 

 
Ponto 3 

 
Os bebés passam a maior parte do tempo com elevada emocionalidade negativa.  
 
Podem ser bebés que apresentam muitos momentos de desregulação emocional e que, 

portanto, têm poucos momentos de atenção focalizada na tarefa. Ou então, são bebés que 
podem apresentar vários sinais de agitação comportamental, mais subtis (e.g., abanar corpo, 
utilização da chupeta) enquanto continuam a exploração dos materiais, apresentando alguns 
episódios de desregulação emocional, caracterizados por emocionalidade negativa que pode 
ser forte (e.g., arquear das costas...).  

 
A figura parental é muito intrusiva e pode apresentar sinais de emocionalidade negativa 

(e.g., raiva, ansiedade). Tem uma postura educacional, centrada no cumprimento do objectivo 
da tarefa, pondo em segundo plano a resposta aos sinais de mal-estar que a criança possa 
apresentar.  

 
Quando a criança apresenta momentos de desregulação emocional, a figura parental 

poderá não ser capaz de responder adequadamente à criança, não conseguindo que ela 
retorne à tarefa, mesmo que tenha algum sucesso em diminuir o afecto negativo da criança. 
Pode, também, acontecer que nos momentos de desorganização emocional a figura parental 
apresente comportamentos que não ajudam a criança a reorganizar-se (e.g., expressões 
hostilidade: não chores! Não sejas assim mal comportado!), mas mesmo assim, a criança 
volte a explorar sem obter resposta da figura parental às suas necessidades emocionais.  

 
O bebé tendencialmente não inicia trocas positivas afectivas (e.g., partilha de afecto 

positivo) e comportamentais (e.g., atenção partilhada) com a figura parental. Raramente 
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sinaliza directamente o seu mal-estar à figura parental, não recorrendo a ela para lidar com 
afectos negativos ou quando o faz, a interacção diádica não é eficaz na sua reorganização 
emocional (ou a criança desregula ainda mais ou organiza o seu comportamento na tarefa por 
meio dos seus recursos individuais).  

 
A interacção entre a figura parental e a criança atinge um baixo nível de coordenação, 

não favorecendo a elaboração da tarefa pela criança, bem como a sua regulação emocional. 
 

Ponto 1 (mínimo) 
 
A emocionalidade da criança é predominantemente negativa, havendo inúmeros 

momentos de desorganização emocional ou podem ser identificados bebés que apresentem 
olhar vazio e inexpressivo. Em ambos os casos e há pouca atenção focalizada na tarefa. Não 
há trocas emocionais positivas entre a díade, sobretudo da criança para a figura parental. 

 
O bebé apresenta sinais de medo e apreensão na interacção com a figura parental. 

Identificam-se expressões faciais de medo, movimentos corporais bizarros (e.g., movimentos 
rítmicos repetitivos sem função como mexer nas orelhas, no cabelo) ou posições físicas 
estranhas/ anómalas (e.g., afastamento/ protecção da figura parental, estáticas: freezing ou 
steeling).  

 
Figura parental pode apresentar sinais de intrusividade elevada e agressividade, que 

podem ser explícitos: comportamentos de “ataque” à criança de forma verbal (e.g., falar de 
forma ríspida, comentários depreciativos acerca do bebé, gozar o bebé), vocal (e.g., ruídos 
assustadores) ou comportamental (e.g., manipulação do corpo do bebé de forma muito 
intrusiva e rápida: segurar a mão da criança com força; movimentos súbitos de aproximação à 
cara e olhos da criança, postura de ataque), expressões faciais agressivas (dentes serrados, 
cara fechada). Ou  A figura parental pode não apresentar muitos sinais de agressividade, mas 
assiste-se a comportamentos de grande ansiedade por parte da figura parental, quase como se 
tivesse medo da criança e do seu comportamento: expressão facial de medo e ansiedade, 
afastamentos persistentes do bebé quando este se aproxima da figura parental, voz trémula ou 
tensa. A figura parental está mais ausente da interacção e inibida podendo parecer pessoa 
carinhosa e frágil. 

 
A figura parental pode fornecer à criança pistas contraditórias para a interacção (e.g., 

convidar à aproximação verbalmente e afastar o corpo) ou não dar resposta necessária às 
necessidades da criança (e.g., não oferece conforto à criança que apresenta mal-estar) ou 
sincronia com os afectos da criança (e.g., mãe sorri, enquanto a criança apresenta afecto 
negativo, como o mal-estar ou raiva). 

 
Podem, em casos muito excepcionais, ser identificados comportamentos dissociativos por 

parte da figura parental: mudanças no tom de voz que não são intencionais (e.g., voz feminina 
que passa a masculina) e estados de transe. 

 
A interacção entre a figura parental e a criança atinge é pautada por trocas emocionais 

negativas que não favorecem a elaboração da tarefa pela criança, bem como a sua regulação 
emocional. 
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Escala de Regulação Emocional Diádica de Emoções Negativas do Bebé 
 
Eva Costa Martins 
Isabel Soares 
(2006) 
 
 
 Objectivo da escala: 

 Esta escala pretende avaliar a qualidade da regulação diádica de emoções negativas. A 

qualidade é operacionalizada pela menor desorganização comportamental da criança face à 

emergência de emoções negativas, numa situação de interacção com a figura parental. 

 
 Definições: 

 Desregulação emocional: são episódios caracterizados pela presença simultânea de 1) 

afectos negativos por parte do bebé e 2) desfocalização da atenção da tarefa. 

 
 Pontos-chave a observar: 

 Momentos de desregulação emocional, como são resolvidos em conjunto com a figura 

parental? (é um dado mais relevante do que a quantidade de momentos de desregulação 

emocional per si.) 

 A díade coordena-se para a criança voltar a explorar, mas qual é a qualidade dessa 

exploração (organização comportamental para a tarefa?) e duração na totalidade do tempo da 

tarefa? 

 A criança pode conseguir organizar-se, mas se a relação diádica não foi útil neste 

processo ou a intervenção parental é mesmo contraproducente, a cotação desce. 

 A cotação da interacção aumenta se a qualidade da interacção melhora ao longo do 

tempo. 

 Advertências: 

 Cuidado para não confundir maior competência motora da criança na manipulação das 

peças, com melhor qualidade da interacção. Ser capaz de inserir mais ou menos peças é 

independente da díade se conseguir coordenar para manter a exploração e regular afectos 

negativos emergentes.  

 Quando houver sinais claros de apreensão/ medo em relação à figura parental a cotação 

tem de ser abaixo de 3. 

 O tempo da interacção tem de ser cronometrado. Só cotamos os primeiros 10 minutos. 
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