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EDITORIAL

João de Freitas Ferreira
Director da Revista

Neste volume XV, 1º número (Maio de 2011) da Revista Psicologia,
Educação e Cultura, publicam-se 12 artigos com temáticas, conteúdos e
perspectivas diferentes, mas, sendo todos eles convergentes, quer nas técnicas
usadas quer nos recursos de investigação. Na ordenação dos artigos, tivemos
em conta a afinidade dos temas.

Este número abre com dois artigos sobre o envelhecimento e os idosos.
Seguem-se três artigos no âmbito da Psicopedagogia. Os dois artigos
seguintes versam a temática vocacional ao longo da vida. Seguem-se três
artigos, que rodam à volta do amor romântico e da sexualidade. No
penúltimo artigo, aborda-se o problema de jovens venezuelanos a viverem em
Portugal. Finalmente, apresentamos um artigo que se situa no âmbito da
justiça e na sua relação com a psicologia.

António Simões aborda vários modelos de envelhecimento, salientando
que uns são mal sucedidos e outros bem sucedidos, conforme facultem ao
idoso uma velhice agradável ou ingrata. A ciência tem-se preocupado em
aumentar a longevidade do idoso, garantindo-lhe uma vida longa, com
dignidade e alguma autonomia. O autor do artigo reconhece, na sua
investigação, os bons resultados obtidos, mas é de opinião que tudo pode
ainda ser melhorado, se forem utilizadas outras variáveis e repensados os
conceitos envolvidos e as respectivas metodologias.

Lia Araújo e Óscar Ribeiro, estudam a situação das pessoas com oitenta
ou mais anos nas próximas décadas. Tendo por base a convivência social, o
bem-estar psicológico e a promoção da saúde física, prevê-se um notável
aumento da esperança de vida para Portugal, neste grupo etário, atingindo-se
percentagens na ordem dos 12.7% que serão 15.8% em 2060.

Andreia Afonso, Manuela Veríssimo, Marília Fernandes e Patrícia Borges
abordam o Papel do Pai em Mudança. Nos últimos tempos, as mudanças
económicas, sócio-demográficas, culturais e de toda a ordem infiltraram-se na
vida da comunidade e romperam toda a sua estabilidade estrutural. O papel
do pai austero, distante e todo-poderoso está em crise e, em seu lugar, surge
a figura de “um novo pai”, que é apeado do seu pedestal e se envolve na
vida da criança em contexto pré-escolar. A presença e participação frequentes
do pai em actividades tipicamente infantis (brincadeiras e lazer) torna as
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crianças mais responsáveis. A presença da mãe e o facto dela assumir
responsabilidades mais directas no lar, leva a criança a participar nas
actividades comuns.

Rosa Isabel Rodrigues e Aristides Isidoro Ferreira estudam a motivação
para a leitura e processos cognitivos em alunos do primeiro ciclo do Ensino
Básico. Os autores do artigo concluem que as crianças não estão
naturalmente motivadas ou desmotivadas pelo leitura em si, mas por
diferentes razões ou propósitos que, esses sim, motivam a criança para a
leitura. A partir daí tentam verificar qual a relação existente entre a leitura e o
rendimento escolar dos alunos. No final, consideram como animadores os
resultados obtidos.

Maria Olímpia Almeida de Paiva e Abílio Afonso Lourenço estudam um
Inventário de Percepções de Ambiente de Ensino na sala de aula. Começam
por reconhecer a importância desse inventário. No final da sua investigação,
concluem que a escola deve ser recriada como um local de trabalho em que
professores e alunos se sintam parceiros e construtores de uma instituição
mais aberta, interventiva e humanizada, onde haja lugar para sonhar e
trabalhar. O inventário proposto para análise revelou características
adequadas para o efeito, embora os autores do artigo reconheçam a
necessidade de novas investigações.

Maria de Nazaré Loureiro, Liliana Faria e Maria do Céu Taveira
exploram o comportamento de jovens e adolescentes no início da carreira e
ao longo da vida, recorrendo ao mesmo instrumento de avaliação e utilizando
dois programas diferentes conforme a situação do candidato, sendo um
preventivo e outro remediativo. O instrumento de avaliação e os programas
utilizados revelaram-se eficazes.

Liliana Faria, Martina Koenigstedt e Maria do Céu Taveira têm como
objectivo avaliar a eficácia das diferentes modalidades da intervenção
psicológica vocacional aplicadas a jovens do 9º ano de escolaridade. Para
isso, fizeram orientação escolar e profissional, utilizando programas
apropriados. Verificaram que o trabalho feito em pequenos grupos é mais
eficaz.

Joana Vieira e Paula Mena Matos estudam o fenómeno da satisfacção e
do stress em família, tendo por base a vinculação romântica adulta a este
nível. As autoras estudam ainda outras variáveis ligadas aos pais, aos filhos,
à estrutura familiar e ao contexto social. Segundo a investigação feita, o
ambiente familiar influencia a qualidade de vida parental, quer originando
experiências gratificantes, quer gerando tensões emocionais.



K. Sorgi, P. Oliveira, M. C. Verrocchio e M. E. Costa abordam a
sexualidade feminina, salientando a sua relação com o parceiro amoroso e
com outros elementos da família. Nesse processo, confrontam padrões de
funcionamento sexual, adaptam instrumentos de análise e salientam a
importância de “Questionários de Vinculação Amorosa”, que avaliam a
vivência dos elementos parentais.

Cyrill Feybesse, Félix Neto e Elaine Hatfield questionam uma cultura de
séculos que considerava o amor, e sobretudo o amor apaixonado, como
sendo uma área limitada à poesia e à literatura, em geral, e pretendem
provar que o amor também pode ser considerado, em certas situações, como
tendo um objectivo científico. Para tal, traduziram para português e validaram
a “Escala de Amor Apaixonado” de Elaine Hatfield e Suzana Spencer,
concluindo que “esta escala pode ser útil aos investigadores interessados em
estudar o amor”.

No penúltimo artigo, Ana Guedez e Félix Neto abordam o tema, cada
vez mais actual, de jovens venezuelanos a viverem em Portugal. Referem-se a
situações vividas pela maioria dos jovens que deixam a sua terra de origem e
avançam para outras pátrias que não são as suas. O processo migratório
obriga-os a encarar situações alheias à sua identidade étnica, a enfrentar a
descriminação e a solidão. Mas o conflito familiar supera todos os outros
conflitos. É neste que os autores do artigo centram a sua investigação.

Finalmente, apresentamos um artigo provindo do Brasil, facto que
registamos sempre com satisfacção. Cristiano Dal Forno e Darian Mônica
Arpini estudam as mudanças significativas que as famílias tradicionais do
Brasil têm vindo a sofrer nos últimos tempos, quer na sua configuração
estrutural quer nos modos de funcionamento. Passou-se rapidamente de um
modelo de família patriarcal, organizada em conceitos de sexo e geração, e
passou-se para um modelo estrutural, em que a democracia, a liberdade e a
igualdade de direitos predominam. Os problemas triplicaram e foi necessário
recorrer a práticas judiciárias e ao Serviço de Psicologia com técnicos
devidamente especializados. Os serviços prestados têm sido relevantes.

Com este número, iniciamos a publicação do Volume XV da Revista
Psicologia, Educação e Cultura. É já uma longa vida. Reconhecemos o
trabalho que todos os colaboradores prestaram à Psicologia, à Educação e à
Cultura. Não queremos destacar colaboradores. Contamos com todos para o
futuro.

Mas não nos sentiríamos bem, se não destacássemos dois colaboradores
da primeira hora e de sempre: José Henrique Barros de Oliveira e António
Fernando Santos Gomes. Os dois tornaram possível a qualidade e a

Editorial
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periodicidade da Revista: O Professor Barros de Oliveira, responsável pela
revisão, selecção e ordenação dos artigos; e o Senhor Fernando Gomes,
responsável pelos serviços de secretariado. Agora, por assumirem novas
responsabilidades profissionais, não podem continuar com as tarefas que
sempre desempenharam com grande aprumo. Aos dois o nosso devido
reconhecimento.

João de Freitas Ferreira
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UM MODELO MAL SUCEDIDO DE ENVELHECIMENTO
BEM SUCEDIDO?

António Simões
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Resumo

Discute-se, neste artigo, a adequação do modelo de envelhecimento bem sucedido,
como foi proposto por Rowe e Kahn. Embora haja diversos modelos, neste domínio, a nos-
sa escolha deve-se ao facto de aquela formulação ter servido de base para grande parte da
investigação empírica produzida sobre esta temática. A conclusão a que chegámos é que,
embora o modelo represente um avanço assinalável, no que se refere à investigação sobre o
envelhecimento bem sucedido, necessita de ter em conta outras variáveis, enquanto a in-
vestigação empírica beneficiaria com alguns refinamentos conceptuais e metodológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Modelos de envelhecimento bem sucedido, envelhecimento bem sucedi-
do, avaliações subjectivas de envelhecimento bem sucedido.

“A velhice tanto pode ser miserável como agradável. Tudo de-
pende das facetas que escolhemos examinar. Mas uma coisa que não
se sabe é que o envelhecimento positivo tem de reflectir a reacção vi-
tal à mudança, à doença e ao conflito” (Vaillant, 2007, p. 181).

“Quando muitas das principais fontes de sentido, como sejam o
trabalho, o estatuto social e a actividade, são ameaçadas ou dimi-
nuídas, como acontece na velhice avançada, torna-se premente a se-
guinte questão: ‘Porquê sobreviver?’ A nossa saúde e satisfação com
a vida dependem, em grande medida, de se se vai ou não ao en-
contro desta necessidade existencial” (Wong, 1989, p. 516).

A ciência tem-se empenhado no combate pela longevidade. E o mínimo
que se poderá dizer é que os resultados superaram, largamente, as expectati-
vas. Com efeito, cerca de metade de todos os seres humanos que atingiram a
idade dos 65 anos ou mais estão vivos, neste momento (Leder, online). Por ou-
tro lado, 15% dos europeus e norte-americanos têm mais de 65 anos, apon-
tando as projecções para a elevação desta cifra para mais de 20%, nos próxi-
mos 25 anos (Almeida et al., 2006).

Psicologia Educação e Cultura
2011, vol. XV, nº 1, pp.7-27
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Entre nós, o panorama não é diferente. Em 1991, os Censos da popula-
ção (I. N. E., CD-ROM) revelavam que o grupo dos residentes no país, com
65 anos ou mais, representava 13.6% da população total; dez anos depois,
os Censos mostravam que tal cifra subira para 16.4% (um crescimento de
2.8%). Enquanto isto, era o grupo dos mais idosos (85+ anos) que mais se ex-
pandia, registando um aumento de 66.0% (Simões, 2006, pp. 17 e ss.).

Dados mais recentes, relativos a Portugal, completam este quadro. Efecti-
vamente, com referência a 31/12/09, o I. N. E. (2009) informava que o gru-
po etário com 65 anos ou mais representava 17.9% da população residente,
ao passo que o grupo dos jovens (0-14 anos) correspondia a 15.2% da mes-
ma população (uma diferença de 2.7%, a favor dos mais velhos). Traduzida
em termos de índice de envelhecimento da população residente, em 2009, tal
diferença cifra-se em 118, ou seja, de 118 idosos para cada 100 jovens. Por
outro lado, se tivermos em conta que a população idosa era de 708.569 indi-
víduos, em 1960, e de 1.904.150, em 2009, conclui-se que, num espaço tem-
poral de 50 anos, a população em causa mais do que duplicou (cresceu 2.69
vezes, para sermos mais preciso), prevendo-se que possa ainda duplicar, até
2050. Paralelamente, verificou-se um crescimento ainda maior, na população
mais idosa (80 ou mais anos de idade). Na verdade, eram 107.617 os indiví-
duos pertencentes a esta categoria etária, em 1960, subindo esta cifra para
401.008, em 2004, o que significa que quase quadruplicou, em perto de 50
anos (mais rigorosamente, aumentou 3.73 vezes), prevendo-se um crescimen-
to de 10.2%, em 2050 (I.N.E., 2005)

Da população mais idosa faz parte o grupo de indivíduos centenários
(com 100 anos de idade) e o dos supercentenários (com 110 ou mais anos).
Nos Estados Unidos, o primeiro é o grupo que mais tem crescido, prevendo-se
que, em 2050, atinja a cifra de 834.000. Tem crescido também o interesse
dos estudiosos pelos mesmos, de tal modo que existem, hoje, mais de uma dú-
zia de estudos sobre este grupo etário, estando em preparação vários outros
(Willcox et al., 2008).

O que fica dito reflecte-se num outro indicador – o da esperança de vida.
A uma esperança média de vida à nascença de 74.1 anos, em 1990, corres-
pondia um valor de 78.5 anos (75.2 para os homens e 81.8 para as mulhe-
res), em 2006. Neste mesmo período de dezasseis anos, a esperança de vida
aos 65 anos, passou de 15.7 anos para 18.2 (16.3 anos para os homens e
19.8 para as mulheres (I.N.E., 2007)1.

António Simões
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Sem dúvida que cabem, em grande parte, à ciência os louros desta vitória
assombrosa na luta pela longevidade. Sem dúvida, também, que a guerra
ainda não terminou. Mas já é tempo de celebrar.

Porém, outro tanto se não pode dizer, quando se considera a outra face
da questão, ou seja, o tipo de qualidade de vida. Mais atrás, referíamos o
grupo dos mais idosos, como sendo aquele em que, de forma mais evidente,
essas transformações se revelam. Mas são, justamente, eles que constituem
aquilo que foi designado pela “quarta idade” (Baltes e Mayer, 1999; Baltes e
Baltes, 1998). Trata-se de um período que representa um salto qualitativo, em
termos do acumular de disfunções de vária ordem, relativamente à fase ante-
rior, ou seja, à “terceira idade”. Como escrevem Baltes e Baltes (1998, p. 16),
são cada vez mais os indícios de que “ os anos acrescidos à idade dos oitenta
e cinco não encerram o mesmo potencial que antes, em termos de ganhos na
esperança de vida; que a paixão por envelhecer bem enfrentará obstáculos,
cada vez mais difíceis, à medida que as pessoas se encaminham para a quar-
ta idade”. Por exemplo, os estudos revelaram (Baltes e Baltes, 1998) que prati-
camente todas as pessoas desta idade mostram substanciais declínios, em to-
dos os aspectos do funcionamento cognitivo; que isso se verifica também, ao
nível da personalidade; que afecções, como a demência de tipo Alzheimer,
atingem níveis de prevalência insuspeitados: no Estudo de Berlim (Baltes e
Mayer, 1999), aquela doença aumentou 2-3%, dos 70 para os 80 anos; 10-
15%, dos 80 para os 90; cerca de 50%, acima dos 90 anos.

No entanto, não se conclua, daqui, que está dirimida a questão de saber
se, com o avançar da idade, aumentam as limitações funcionais e incapacida-
des. Outras investigações sugerem que as pessoas podem viver mais tempo e
sem incapacidades graves (Christensen et al., 2009). Em particular, entre os
centenários e supercentenários, não parece verificar-se uma escalada das
principais doenças clínicas, nomeadamente, das afecções coronárias, do can-
cro, ou da trombose (Willcox et al., 2008, p. 1182).

A ideia do envelhecimento bem sucedido traduz-se num projecto que visa
contrariar, tanto quanto possível, a tendência a que um acréscimo no número
de anos seja acompanhado pelo decréscimo na qualidade de vida.

O presente artigo pretende dar conta das tentativas dos gerontólogos, no
sentido de definir conceitos e elaborar modelos de envelhecimento bem suce-
dido. Começar-se-á por passar em revista os modelos, centrando a atenção,
particularmente, em dois, por serem, sem dúvida, os mais utilizados. Depois,
com base em estudos empíricos, procurar-se-á apontar pistas para a crítica
dos modelos existentes e para o seu consequente aperfeiçoamento.

Um modelo mal sucedido de envelhecimento bem sucedido?
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1. O envelhecimento bem sucedido

Para começar, poder-se-ia opor o modelo da deficiência aos modelos de
envelhecimento bem sucedido. O primeiro, como sugere a designação, coloca
o acento nas perdas que acompanham o envelhecimento: no facto de as pes-
soas se tornarem cada vez mais dependentes, de deixarem de desempenhar
certos papéis sociais, de registarem declínios, tanto a nível físico como psico-
lógico. Os segundos, sem ignorar as perdas, preferem assinalar os meios de
as compensar e enfatizar que elas andam sempre associadas a ganhos, de
outra natureza, ou seja, que o processo do desenvolvimento resulta em perdas
e ganhos, em qualquer idade, embora a relação perdas/ganhos possa alte-
rar-se, ou até inverter-se, ao longo do ciclo da vida.

Sobre a própria designação não se entendem os autores: “envelhecimento
bem sucedido” (Rowe e Kahn, 1999, 1987) é uma forma, mas há quem lhe
prefira “envelhecimento saudável” (Willcox et al., 2008; WHO, 2003), “enve-
lhecimento produtivo” (Butler, 1988), ou “envelhecimento positivo” (aging well)
(Vaillant e Mukamal (2001)2.

Muitos são também os modelos, que nos dispensaremos de analisar, na
totalidade (Lima, 2004), até porque dois deles dominam, nitidamente, a con-
ceptualização e a investigação, neste domínio. O primeiro é conhecido por
modelo SOC (selective optimization with compensation) – o modelo da optimi-
zação selectiva com compensação – e o segundo é designado por modelo de
envelhecimento bem sucedido.

Elaborado por Baltes e Baltes (1990), o modelo SOC estabelece que enve-
lhecer com êxito resulta da conjugação de três processos: a selecção das me-
tas a atingir, a optimização dos meios que a elas conduzem e a compensa-
ção, por meios substitutos, dos recursos perdidos (Baltes e Kunzmann, 2003;
Baltes e Baltes, 1990). Um exemplo ilustrativo do funcionamento deste modelo
é o do pianista octogenário Arthur Rubinstein. Tendo-lhe sido perguntado, um
dia, qual era o segredo da sua notável performance, respondeu que costuma-
va restringir o reportório de obras executadas a um número cada vez menor e
lançar mão de variações e contrastes, para dar a impressão de tocar mais de-
pressa. Restringir o número de obras executadas equivale, obviamente, à utili-
zação do primeiro processo, ou seja, da selecção. Feita esta, tornava-se possí-
vel uma prática mais intensa das obras escolhidas (optimização), que era
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acompanhada por meios alternativos, susceptíveis de compensar (compensa-
ção) as perdas de natureza psicomotora e de agilidade dos dedos (Baltes e
Baltes, 1998).

Têm sido relativamente escassas as aplicações do modelo SOC, ainda que
os resultados conseguidos tenham sido animadores (v. g., Rohr e Lang, 2009;
Hendricks e Cutler, 2004). Talvez porque se trata de um modelo mais formal e
menos operacionalizável do que outros, nomeadamente, o de Rowe e Kahn,
este mais substantivo e mais explícito, no que toca às variáveis específicas a
considerar. Como quer que seja, não há dúvida de que este último tem atraído
muito mais a atenção dos investigadores, pelo que nos iremos concentrar so-
bre ele, exclusivamente, daqui em diante.

Embora o conceito de envelhecimento bem sucedido tenha sido elabora-
do, há mais de cinquenta anos, a expressão só se tornou corrente, a partir de
uma publicação, na revista Science, por parte de Rowe e Kahn (1987). Nela,
estabeleciam estes autores uma distinção entre “envelhecimento usual” e “en-
velhecimento bem sucedido”. No primeiro caso, os declínios apresentam-se
associados à doença e são, muitas vezes, interpretados como efeitos da ida-
de, ao passo que, no segundo, ou seja, no do envelhecimento bem sucedido,
poucos ou nenhuns declínios dessa natureza se verificam, embora possa haver
alguns determinados pela idade e não apenas relacionados com ela. Um
exemplo é o do aumento do tempo necessário para recuperar das infecções
(Kahn, 2002). Assim, a grande maioria dos idosos registaria um “envelheci-
mento usual”, ou seja, acompanhado de riscos substanciais de doença ou in-
capacidade, e só uma minoria envelheceria, de forma bem sucedida, quer di-
zer, liberta de doenças associadas à idade. Mas, se é esta a situação de facto,
ela não representa nenhum fatalismo, uma vez que é possível prevenir muitas
afecções associadas à idade, de modo a conseguir um envelhecimento bem
sucedido para uma percentagem bem mais alargada de idosos.

Desta definição, baseada apenas no critério do evitamento da doença e
incapacidades, passaram os autores, na sequência do Estudo de McArthur so-
bre o Envelhecimento bem Sucedido (McArtur Study of Successful Aging), em
que estiveram empenhados, a um modelo mais alargado, constituído por três
dimensões: baixo risco de doenças, ou incapacidades relacionadas com a
doença; funcionamento físico e mental elevado; empenhamento activo na vida
(Simões, 2005; Rowe e Kahn, 1999, p. 38).

O novo modelo conserva, portanto, a dimensão anterior (evitar a doença
e a incapacidade) e acrescenta-lhe mais duas (a manutenção das capacida-
des físicas e cognitivas e o empenhamento activo na vida). As três dimensões
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constituem uma unidade funcional e estão hierarquicamente organizadas.
Com efeito, a ausência de doenças e incapacidades facilita a manutenção do
funcionamento físico e mental e esta, por sua vez, favorece o empenhamento
na vida. Implícito nesta posição é que as três dimensões deverão coexistir, pa-
ra que se torne possível o envelhecimento bem sucedido, ou, por outras pala-
vras, é suposto que este resulta da presença simultânea e da acção combina-
da das três componentes.

Como notam Minkler e Fadem (2002), evitar a incapacidade implica con-
centrar mais atenção nos cuidados preventivos e na promoção da saúde, de
maneira a comprimir a doença, nos últimos anos da vida. E o mesmo se pode
dizer da manutenção do funcionamento físico e mental, pois que isso pressu-
põe que o receio de perdas das funções é, muitas vezes, exagerado, que mui-
tas perdas funcionais podem ser prevenidas e que é possível recuperar de
muitas delas.

Quanto à última dimensão (o empenhamento activo na vida), ela surge
em contraposição à velha e desacreditada teoria da desvinculação (Cumming
e Henry, 1961), que pretendia ser tarefa da velhice realizar o “des-empenho”
(desvinculação) dos mais idosos para com a sociedade e vice-versa, o que, su-
postamente, redundaria em vantagens para uns e para a outra. Pelo contrá-
rio, o modelo do envelhecimento bem sucedido, com esta terceira dimensão,
coloca-se mais na linha da teoria da actividade (Havighurst, 1963), que sus-
tenta que, para preservar o seu bem-estar, o idoso terá de manter um nível
elevado de actividade. Deste modo, o empenhamento activo com a vida impli-
ca duas coisas: 1ª) manter relações sociais estreitas com as outras pessoas; 2ª)
continuar a desempenhar uma actividade produtiva. No que respeita ao rele-
vo atribuído ao relacionamento social, ele apoia-se em dados da investigação
que mostram que “as pessoas com mais amigos, com relações familiares ou
extra-familiares satisfatórias, são mais longevas, mais saudáveis e mais feli-
zes” (Simões, 2005, p. 224). Quanto à actividade produtiva, este conceito é
definido por Rowe e Kahn (1999) como sendo todo o tipo de actividade, re-
munerada ou não, destinada a produzir bens e serviços. Embora não seja es-
te o lugar para discutir tal conceito (Simões, 2006, pp. 143 e ss.), parece ser
de toda a vantagem, para os idosos e para a sociedade, aproveitar os inúme-
ros recursos que eles representam, considerando, sobretudo, que muitos estão
dispostos e são capazes de proporcionar esse contributo3.
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Do que fica exposto se infere que a formulação de Rowe e Kahn será
mais um modelo empírico, quer dizer, baseado em dados relevantes da inves-
tigação empírica disponível, do que um modelo teórico, ou seja, alicerçado
em especulações de carácter racional. Na secção que vai seguir-se, tentar-se-
á fazer uma apreciação crítica do mesmo, recorrendo, principalmente, a in-
vestigações produzidas no contexto da problemática do envelhecimento bem
sucedido.

2. Considerações críticas, em torno do modelo

O modelo proposto por Rowe e Kahn foi saudado por muitos como um
avanço, neste domínio. E havia boas razões para tal.

Em primeiro lugar, pela sua perspectiva positiva e optimista da saúde,
considerada como algo mais do que a simples ausência de doenças e colo-
cando o acento na promoção da mesma e na prevenção destas últimas4.

Efectivamente, as doenças e as incapacidades não são consideradas pe-
los autores como acompanhantes inevitáveis do envelhecimento, sendo, muitas
vezes, devidas a factores extrínsecos, cujos efeitos podem, em larga medida,
ser controlados pelos sujeitos. Nesta linha de ideias, sublinham a importância
do estudo dos factores ambientais e dos estilos de vida, no sentido de prevenir
os seus efeitos negativos.

Em terceiro lugar, o modelo aponta para a necessidade do envelhecimen-
to activo, com o objectivo do reconhecimento e aproveitamento do imenso po-
tencial de recursos representado pelos idosos e como contributo importante
para a sua auto-estima e bem-estar.

Mas há diversas contrapartidas a estas apreciações positivas do modelo.
Iremos indicá-las, sucessivamente, à medida que avançar a exposição.

Para começar, há quem critique a própria expressão de “envelhecimento
bem sucedido”. Se há envelhecimento bem sucedido – argumenta-se – tam-
bém existe envelhecimento mal sucedido, evocando a imagem de uma compe-
tição, em que há vencedores e vencidos, com a inevitável consequência de
que esta última categoria será marcada pelo estigma social. E isto é tanto
mais provável, quanto é certo que, como vimos, as deficiências de saúde são,
em grande parte, atribuídas à responsabilidade de cada um. Ora, demasiada
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ênfase na responsabilidade individual, no que respeita à probabilidade de
contrair uma doença, pode fazer esquecer que os comportamentos individuais
dependem das estruturas sociais, isto é, que as oportunidades oferecidas, ao
nível da escola, da família e da sociedade em geral, condicionam as perspec-
tivas de envelhecimento bem sucedido (Minkler e Fadem, 2002; Riley, 1998).
Acresce que o envelhecimento só é considerado bem sucedido, se o sujeito
conseguir avaliação positiva nas três dimensões do modelo, o que implica que
um número muito considerável de indivíduos está impossibilitado de atingir a
meta almejada: não só haverá vencidos, mas um número muito significativo
de idosos, porventura, a maior parte, figurará nessa dita categoria dos venci-
dos.

Isso poderia comprovar-se, empiricamente, (e foi tentado), embora os
nossos autores não tivessem definido, operacionalmente, as três dimensões do
modelo5. Mas, no contexto da operacionalização, outro problema se coloca:
como deve esta ser levada a efeito – com dados provenientes da avaliação
objectiva (hetero-avaliação) e /ou da avaliação subjectiva (auto-avaliação, is-
to é, feita pelos próprios idosos)? E que tipo de dados devem entrar em cada
uma delas?

Vem a propósito uma rápida revisão dos estudos disponíveis. Para o efei-
to, vamos referir-nos à publicação de Depp e Jeste (2006), que abrangeu um
período compreendido entre 1978 e 2005, e examinou os estudos quantitati-
vos mais relevantes existentes, à data. Entre eles, incluíam-se o de Tate et al.
(2003), Vaillant e Mukamal (2001), Almeida et al. (2006), Montross et al.
(2006) e Strawbridge et al. (2002). Os 28 trabalhos analisados apresentavam
percentagens muito variáveis de envelhecimento bem sucedido, com um cam-
po de variação que se estendia de 0.4% a 95%. Em termos de média, a per-
centagem dos que envelheciam com sucesso era da ordem dos 35.8%, isto é,
considerando o conjunto das definições, concluir-se-ia que apenas um terço
dos indivíduos envelheceriam com sucesso.

Antes de prosseguir com a análise de outros estudos, convém deixar,
aqui, uma nota, sobre a metodologia dos mesmos. Actualmente, parece pre-
valecer a tendência para definir a variável dependente, em termos objectivos e
subjectivos. No primeiro tipo de abordagem, os participantes são avaliados,
quanto à ausência de doenças (como o cancro, a diabetes, a hipertensão, as
doenças cardiovasculares) e de incapacidades (dificuldades em actividades do
tipo das ADLs, ou das IADLs); além disso, quanto ao relacionamento com as
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outras pessoas (v. g., visitar, mensalmente, 3 ou mais amigos) e quanto ao seu
nível de produtividade (v. g., manter um emprego remunerado, cuidar de um
familiar, exercer actividades de voluntariado). Tratando-se de avaliações sub-
jectivas, pode perguntar-se aos participantes, até que ponto estão de acordo
com uma frase do género da seguinte:”Estou a envelhecer com sucesso (ou a
envelhecer bem)”, considerando envelhecimento bem sucedido aquele em que
o sujeito declara concordar “completamente” com a referida frase (Strawbrid-
ge et al., 2002, p. 728). De forma mais analítica, podem fazer-se avaliar pe-
los próprios idosos diversas variáveis (v. g., a independência, a adaptação
positiva, a satisfação com a vida, ou o bem-estar); depois, definir, para cada
variável, a categoria de resposta que se considera compatível com o envelhe-
cimento bem sucedido (v. g., um escore de pelo menos X na escala Y de satis-
fação com a vida); construir, enfim, uma escala de envelhecimento bem suce-
dido, com categorias bem definidas (v. g., envelhecimento bem sucedido,
intermédio e mal sucedido), com base nos resultados daquelas variáveis (v. g.,
o envelhecimento bem sucedido poderá definir-se como ser capaz de se adap-
tar à mudança, “na maior parte das vezes”, e obter pelo menos, um escore de
X na escala de satisfação com a vida, etc.).6 Análises de regressão logística
permitem, depois, averiguar o valor preditivo de certas variáveis independen-
tes (v. g., idade, género, fumar, abuso do álcool, nível de escolaridade), relati-
vamente ao envelhecimento bem sucedido.

Voltando aos estudos, consideremos a investigação de Strawbridge et al.
(2002), que comparou avaliações de carácter objectivo e de índole subjectiva.
Foi utilizada uma amostra de 867 indivíduos, com idade compreendida entre
65 e 99 anos, provenientes do Alameda County Study. Perguntava-se aos par-
ticipantes, até que ponto concordavam com a afirmação, segundo a qual esta-
vam a envelhecer com êxito (ou a envelhecer bem), classificando envelheci-
mento com sucesso apenas os casos que respondiam estar completamente de
acordo com a dita afirmação. Definiram, operacionalmente, as três dimensões
do modelo, do seguinte modo: 1) ausência de doenças (v. g., afecções cardía-
cas, diabetes, cancro…), de incapacidades (aptidão para realizar as 7 activi-
dades da vida diária – vestir-se, tomar banho, comer …), de factores de risco
(v. g., fumar, hipertensão, obesidade); 2) manutenção do funcionamento físico
e mental (capacidade para subir um lanço de escadas sem repousar, lembrar-
se de coisas sem dificuldade, encontrar a palavra apropriada, ao falar…); 3)
empenhamento activo com a vida, traduzido em termos de relacionamento in-
terpessoal (contacto mensal com três ou mais amigos ou familiares) e de activi-
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dades produtivas (exercendo uma actividade remunerada, cuidando de um fi-
lho ou de um neto, realizando actividades, no âmbito do voluntariado). Os re-
sultados indicaram que cerca de metade dos participantes (mais precisamente,
50.3%) se avaliavam, subjectivamente, como estando a envelhecer com suces-
so. Em contrapartida, só 18.8% foram considerados tais, tendo em conta os
três critérios do modelo de Rowe e Kahn. Por outro lado, eram grandes as dis-
crepâncias entre os dois tipos de avaliação. Por exemplo, de entre os idosos
classificados como casos de êxito no envelhecimento, segundo os critérios ob-
jectivos, 36.8% avaliavam-se a si próprios, de modo negativo (i. e., como ca-
sos de envelhecimento mal sucedido). Inversamente, 47.3%, classificados co-
mo casos de insucesso pelos critérios objectivos, avaliavam-se a si mesmos, de
forma positiva (como casos de sucesso).

As divergências eram notórias, particularmente, no que concerne à saú-
de. Por exemplo, enquanto, segundo os critérios de Rowe e Kahn, a existência
de doenças crónicas excluiria o envelhecimento bem sucedido, 42.7% dos in-
divíduos com uma doença crónica consideravam estar a envelhecer com su-
cesso. Por outro lado, 35.5% dos participantes com deficiências físicas e cog-
nitivas incluíam-se na categoria dos que estavam a envelhecer bem.

Em conclusão, como era previsível, a aplicação dos critérios do modelo
conduz a considerar como êxitos de envelhecimento menos de um quinto dos
idosos, o que suscita, legitimamente, a questão de saber se os critérios pro-
postos não são demasiado restritivos. As auto-avaliações, por seu turno, con-
duzem a resultados mais optimistas e colocam problemas, quanto à utilização
exclusiva dos critérios objectivos. O próprio Kahn reconhece (2002, p. 725)
que “há ampla evidência de que as medidas subjectivas têm poder preditivo,
para além do que é gerado pelas medidas objectivas dos mesmos conceitos”.

Resultados parecidos foram encontrados por outros estudos importantes
com idosos. Por exemplo, numa amostra de 205 adultos, a viver na comuni-
dade e com uma média de idade de 80.4 anos, Montross et al. (2006) verifi-
caram que 92% dos participantes se auto-avaliavam como estando a envelhe-
cer bem. Avaliados, porém, segundo os três critérios de Rowe e Kahn, só uma
minoria de 5% seriam considerados casos de envelhecimento bem sucedido.
No que toca, em particular, à ausência de doenças e incapacidades (limita-
ções, em actividades da vida diária), só 18% e 30%, respectivamente, dos que
se avaliavam como casos de envelhecimento bem sucedido se encontravam
nessas condições (Montross et al., 2006, p. 49). Outros trabalhos, que não
comparam critérios objectivos com critérios subjectivos, como os precedentes,
mas lançaram mão destes últimos, apresentaram percentagens relativamente

António Simões

16 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



elevadas de casos de envelhecimento bem sucedido. Foi o que verificaram Ta-
te et al. (2003), num estudo com 1821 participantes, dos quais 83.8% respon-
deram, afirmativamente, à questão de saber se estavam a envelhecer com su-
cesso.

Se bem que, do ponto de vista psicométrico, possa criticar-se a medição
do sucesso no envelhecimento, através de um só item7, há que sublinhar que
isso não é inédito (por exemplo, é corrente fazer-se na investigação da saúde
subjectiva), e que os resultados dos estudos são suficientemente consistentes
para que se deva incluir esta variável no domínio do envelhecimento bem su-
cedido. Efectivamente, se se admite que as definições de envelhecimento bem
sucedido, para serem válidas, devem reflectir-se, ao nível do bem-estar, então,
a definição subjectiva, a julgar pelos resultados de Strawbridge et al. (2002,
p. 731), não é menos legítima do que a definição objectiva de Rowe e Kahn,
uma vez que a associação entre elas e o envelhecimento bem sucedido era
mais forte, no caso da primeira (definição subjectiva).

Embora, de início, a avaliação objectiva do envelhecimento bem sucedido
tenha claramente dominado (ver figura 1 de Depp e Jeste, 2006, p. 9), hoje
em dia, como atrás foi indicado, cada vez se recorre mais à avaliação subjec-
tiva, ou a ambas, em simultâneo (Hsu, 2007; Montross et al., 2006; Sousa et
al., 2004; Tate et al., 2003; Strawbridge et al., 2002; Vaillant e Mukamal,
2001), apesar de alguns autores continuarem a dar preferência, nos seus tra-
balhos, à avaliação objectiva (Kaplan et al., 2008; Almeida et al., 2006;
Crosnoe e Elder, 2002; Reed et al., 1998). E, tal como acontece na revisão de
Depp e Jeste, em que os dois estudos que utilizaram avaliações subjectivas
apresentavam percentagens mais elevadas de envelhecimento bem sucedido8,
também nos estudos não abrangidos por esta revisão se têm encontrado nú-
meros relativamente elevados de sucesso no envelhecimento com esse tipo de
avaliações.

Tudo isto aponta, no sentido de que é grande a conveniência em utilizar
os dois tipos de avaliação (objectiva e subjectiva), para se poder predizer,
com rigor consideravelmente maior, o envelhecimento bem sucedido.

A terceira componente do modelo foi, igualmente, alvo de críticas, por
razões semelhantes às da primeira. Limitado, de início, à dimensão da saúde,
considerou-se que a adjunção desta componente ao modelo daria, mesmo a
indivíduos, com grandes incapacidades, a possibilidade de permanecerem so-
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7 Foi o que fizeram, por exemplo, a investigação de Strawbridge et al. (2002, p. 728) e de Montross et al., (2006, p. 45).
8 As percentagens de casos de envelhecimento registadas foram de 92.0% e de 50.3%, respectivamente, no estudo de
Montross et al. (2006) e Strawbridge et al. (2002). Recorde-se que a média dos 28 estudos era de 35.8%.



cialmente vinculados e de contribuírem, de maneira significativa, para o pro-
gresso da sociedade.

Porém, e no que toca ao relacionamento social, pode não ser a quantida-
de, mas a qualidade dos contactos, que é mais satisfatória para os idosos.
Nesta linha de ideias, Pennix et al. (1998) verificaram, num grupo de idosas
incapacitadas, que não era a frequência dos contactos, mas o clima emocio-
nal dos mesmos, que vinha ao encontro das suas necessidades. E Carstensen
(1991), mais em consonância com o modelo SOC, opinou que a redução se-
lectiva das interacções sociais poderia até conduzir a uma adaptação mais
satisfatória na velhice9.

Mas não é menos polémico o conceito de envelhecimento produtivo (Si-
mões, 2006; Bass e Caro, 2001; Estes e Mahakian, 2001)10, porque ele evo-
ca, na generalidade das pessoas, a ideia de trabalho remunerado. Ora, como
observam Minkler e Fadem (2002, p. 232), “para as pessoas idosas com in-
capacidades, para as mulheres com mais idade, as pessoas idosas de cor e os
anciãos com baixos rendimentos, cuja relação com o mercado de trabalho foi,
muitas vezes, de marginalização, é particularmente perigoso encarar o enve-
lhecimento produtivo, em termos estritos de trabalho remunerado”.

É certo que grande parte dos autores que abordam esta temática – in-
cluindo Rowe e Kahn – utilizam o conceito, em sentido mais abrangente.
Mas abundam as divergências, no que concerne à sua extensão: alguns en-
tendem-no, em sentido eminentemente económico, considerando produtivas
as actividades que estão na origem de bens e serviços (Morgan, 1986); ou-
tros especificam que tais actividades podem ser ou não remuneradas, nestas
últimas incluindo o voluntariado, as tarefas em prol dos membros da própria
família, dos amigos, ou dos doentes (Bass e Caro, 2001). Mas poderá per-
guntar-se: E as actividades do tipo da reflexão, da meditação, da oração? E
aquelas com vista ao enriquecimento pessoal, como a educação, o exercício
físico e, de uma maneira geral, as que se destinam a manter-se funcional-
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9 A perspectiva teórica de Tornstam, a que aludiremos, mais adiante, vai também nesse sentido. Com efeito, o autor aponta
como uma das dimensões da gerotranscendência, a mudança nas relações pessoais e sociais, de modo a seleccionar os
contactos sociais, preferindo os mais profundos e estreitos.
10 Não se nega que a participação social, mesmo em populações muito idosas, seja bastante expressiva. Exemplo disso é a
investigação de Bukov et al. (2002), com sujeitos do Estudo sobre o Envelhecimento de Berlim. Este, como é sabido, incluiu
indivíduos com idades compreendidas entre os 70 e os 103 anos (média de 84.9 anos). Ora, uma grande percentagem
apresentava alguma forma de participação social, fosse ela política, produtiva ou colectiva, ou um conjunto de duas ou três
destas últimas (ver figura 1, p. 514). Por outro lado, reconhece-se que a participação social, do género do voluntariado ou
de actividades produtivas (designada pelos autores como participação produtiva), desempenha um papel importante na
qualidade de vida, na última fase da existência: os idosos voluntários revelam-se mais satisfeitos com a vida e apresentam
menos sintomas somáticos e depressivos que os não voluntários (Hunter e Linn, 1980-1981).



mente independente? E mesmo as que visam o aperfeiçoamento moral e reli-
gioso?

A expressão “envelhecimento produtivo” pode, então, ser utilizada, numa
acepção demasiado restritiva e, neste sentido, prestará um mau serviço aos
idosos. Mas, independentemente disso, poderá ainda contribuir para estabele-
cer dicotomias desfavoráveis aos mesmos, que redundarão na estigmatização
de muitos deles: se há um envelhecimento “produtivo”, isto é, um envelheci-
mento “bom”, ou com valor, haverá também um envelhecimento “não produti-
vo”, ou seja, um envelhecimento “mau”, ou sem valor. E é a cada um, indivi-
dualmente, que é atribuível a qualidade do seu envelhecimento, por ela
devendo ser, portanto, responsabilizado. Assim, os “improdutivos” verão pio-
rar a sua situação e, eventualmente, diminuir o seu conceito de si e a sua au-
to-estima.

Para além disso, como observam Minkler e Fadem (2002), centrar a aten-
ção na produtividade de bens e serviços, sejam eles remunerados ou não, po-
de não deixar espaço para as questões relativas ao significado e importância
do envelhecimento e da velhice. E isto conduz-nos ao nosso derradeiro reparo
crítico ao modelo do envelhecimento bem sucedido.

No caso presente, a crítica é mais de índole estrutural – considera-se que
é a falta de dimensões essenciais que constitui a limitação maior do modelo. A
este nível, atribui-se relevância particular ao sentido da vida, traduzido em
termos de espiritualidade, religiosidade, ou sentido pessoal (contrapõe-se o
“modelo do envelhecimento espiritual” ao do “envelhecimento bem sucedido”;
Simões et al., 2009).

Por exemplo, Tornstam (2005,1989) formulou a teoria da gerotranscen-
dência, que sustenta que, no processo do envelhecimento normal, se verifica
uma transição na metaperspectiva do indivíduo, de uma visão racionalista e
materialista da vida, para uma visão mais cósmica e transcendente (Tornstam,
1989). Dimensão desta perspectiva é a transcendência cósmica, ou seja, o
sentido de comunhão com todo o universo, de união com o mesmo como par-
te de um todo. Em consequência disso, aumenta o sentimento de afinidade
com as gerações presentes, passadas e futuras, diminui o medo da morte e
aceita-se o mistério da vida, renunciando à pretensão de tudo explicar.

É esta dimensão espiritual que falta ao modelo de Rowe e Kahn, e que, se
nele introduzida, lhe acrescentaria a componente fundamental do sentido e
lhe tiraria o carácter “discriminatório”, a que atrás se aludiu, pois que, segun-
do Tornstam, se nem todos acedem, de facto, à gerotranscendência, todos têm
a possibilidade de a atingir (mesmo os incapacitados, os frágeis e os doentes).
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Também para Crowther et al. (2002), o “factor esquecido” do modelo é a
espiritualidade, ou, para usar os seus próprios termos, a espiritualidade positi-
va.11 No que respeita às três dimensões propostas por Rowe e Kahn, não têm
os autores dificuldade em as aceitar, julgando-as suficientemente fundadas
nos dados da investigação. Consideram, porém, que o modelo não tem em
conta uma massa apreciável de estudos que encontraram relações entre a es-
piritualidade e a saúde física e mental, nomeadamente, no que toca à redu-
ção dos níveis de depressão, do mal-estar e da morbilidade, e no que concer-
ne à promoção do bem-estar, da satisfação com a vida, do sentido da vida e
do optimismo. Por outro lado, a adjunção da dimensão da espiritualidade da-
ria ao modelo, segundo os autores, um carácter mais pragmático, uma vez
que proporcionaria levar a efeito estudos de intervenção, com base numa vas-
ta maioria de pessoas, para quem é relevante a componente religiosa e espiri-
tual (Parker et al., 2002). Em suma, a correcção proposta ao modelo consisti-
ria, simplesmente, em acrescentar uma quarta dimensão (a saber, maximizar
a espiritualidade positiva), deixando intactas as outras três.

A crítica de Wong, por sua vez, vai no sentido de considerar demasiado
restritiva a noção de actividades produtivas e da falta de referência à compo-
nente espiritual e à sabedoria existencial. Efectivamente, “o desafio do enve-
lhecimento bem sucedido é descobrir sentidos positivos de vida e de morte,
mesmo quando falta a saúde física. Precisamos de ir ao encontro das necessi-
dades dos que são frágeis, incapacitados e cronicamente doentes; não deve-
remos considerá-los como casos de envelhecimento mal sucedido. Precisamos
de olhar mais em profundidade e averiguar o que é que possibilita a alguém
triunfar de uma incapacidade e doença prolongada. Sim, o segredo do enve-
lhecimento bem sucedido para o frágil, ou o moribundo, está em descobrir o
sentido transcendental da vida e da morte” (Wong, Meaning of life, online).

Num projecto de investigação levado a efeito por Wong – o Ontario Pro-
ject on Successful Aging – foram considerados, para além dos estilos de vida
saudável e dos recursos sociais, propostos por Rowe e Kahn, também a reli-
giosidade, o sentido pessoal, o optimismo, o compromisso (commitment) e o
“coping”. Em todas estas variáveis, os casos de envelhecimento bem sucedi-
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11 Por espiritualidade, entende-se “a busca pessoal, tendente a compreender as respostas às questões últimas, respeitantes
à vida, ao sentido e à relação com o sagrado ou transcendente, o que pode (ou não) levar ao (ou originar do)
desenvolvimento de rituais religiosos e à formação da comunidade” (Koenig et al., 2000, p. 18). Ao aludir à
“espiritualidade positiva”, os autores querem referir-se àquela que promove o bem-estar pessoal e social, excluindo,
portanto, a que afecta a saúde física e mental, ou que fomenta o ódio, o preconceito, a hipocrisia, a adesão incondicional
a um líder carismático.
Note-se que espiritualidade não implica, necessariamente, adesão a uma confissão religiosa, de tal modo que um ateu ou
um agnóstico pode apresentar um elevado nível de espiritualidade.



do12 diferiam, significativamente, dos indivíduos que registavam envelheci-
mento menos bem sucedido. Por outro lado, o sentido pessoal revelou-se o
melhor preditor da felicidade, do bem-estar, da ausência de psicopatologias e
da depressão. Resumindo, conclui Wong: o envelhecimento bem sucedido é
80% atitude e 20% qualquer outra coisa e, por conseguinte, está ao alcance
de toda a gente, incluindo os incapacitados e cronicamente doentes.

Conclusão

Se é consensual que o modelo de Rowe e Kahn representou um avanço
significativo no estudo do envelhecimento bem sucedido, reconhece-se tam-
bém, cada vez mais, que se trata de um instrumento incompleto e limitado,
susceptível, inclusivamente, de promover o ancianismo (ageism) que, no fun-
do, se propunha combater.

Não há dúvida de que foi salutar a chamada de atenção para os factores
de risco de doenças que, com a adopção de estilos de vida mais saudáveis,
poderiam ser perfeitamente evitáveis, promovendo-se, deste modo, o envelhe-
cimento bem sucedido e restringindo-se o envelhecimento “usual”. Mas o mo-
delo permaneceu, apesar de tudo, demasiado centrado na doença física e
mental, como, aliás, acontece com a maior parte das definições de envelheci-
mento bem sucedido (Vahia et al., 2010).

Com isto, não se pretende afirmar que a dimensão ‘saúde’ não seja im-
portante, ou que não deva fazer parte da noção de envelhecimento bem suce-
dido. O que se quer, sim, acentuar é que se deve relativizar tal importância,
tendo em conta o possível efeito discriminatório e estigmatizante numa faixa
considerável da população idosa – os cronicamente doentes, os frágeis ou in-
capacitados. Por outro lado, há que não esquecer que as avaliações subjecti-
vas do envelhecimento bem sucedido revelam que a ausência de doenças não
é critério absoluto para a existência daquele. Mais do que a ausência de
doenças é a atitude para com estas e a adaptação às mesmas que se afigura
crucial.

Isto prende-se com o conceito de envelhecimento bem sucedido. A propó-
sito, foi dito e sublinhado que não há nenhum consenso generalizado, entre os
especialistas no domínio. E tal é, seguramente, um dos obstáculos maiores aos
desejáveis avanços teóricos da Gerontologia e das suas necessárias aplica-
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12 Definido com base na avaliação de técnicos competentes e na maneira como os indivíduos reagiam às situações
stressantes.



ções práticas. Todavia, um olhar atento pela investigação produzida revela já
ilhotas de consenso, que levam a suspeitar da possibilidade da existência de
continentes a descobrir, num futuro mais ou menos próximo. Para ser mais
concreto, desenha-se uma certa unanimidade, no sentido de considerar o con-
ceito de envelhecimento bem sucedido como sendo multidimensional (Fernán-
dez-Ballesteros et al., 2010). Também se considera que dele devem fazer, ob-
rigatoriamente, parte, para além das dimensões da saúde física e mental, as
componentes da adaptação à mudança (e, mais especificamente, à doença),
da independência, da satisfação com a vida, do bem-estar psicológico, do
empenhamento com a vida (em termos de participação social e de relaciona-
mento com os outros). Em particular – e foi este um factor esquecido pelo mo-
delo de Rowe e Kahn – a dimensão da espiritualidade ou transcendência, tra-
duzindo a necessidade de encontrar um sentido para a vida, tem despertado,
ultimamente, o interesse dos investigadores (Barros, 2009).

Para terminar, só nos resta acrescentar algumas observações de carácter
metodológico. A primeira, para acentuar a necessidade de avaliações subjec-
tivas, a par das observações objectivas. Neste ponto, fazemos nossas as pala-
vras de Blazer (2006, p. 3), que afirma: “a maneira como os adultos mais ve-
lhos percebem o envelhecimento é, talvez, tão importante como a forma como
os clínicos definem envelhecimento bem sucedido”. Felizmente que elas se vão
tornando uma rotina, pois, é substancial o seu contributo preditivo. O segundo
e último reparo metodológico tem a ver com a definição operacional de enve-
lhecimento bem sucedido. Como, atrás, foi dito, pede-se aos idosos que se
avaliem num item relativo ao modo como pensam estar a envelhecer e/ou nu-
ma variedade de medidas objectivas, a partir das quais se pode, eventual-
mente, obter um escore compósito. Depois, estabelecem-se categorias, às ve-
zes, de forma dicotómica (de envelhecimento “bem” e “mal” sucedido),
baseadas em cutoff points muito restritivos. Daqui resulta que o que se define
é um envelhecimento de “excelência” versus outros tipos de envelhecimento. E
estes não têm de ser envelhecimentos “mal sucedidos”, pois, podem ser enve-
lhecimentos positivos, incluindo gradações que abrangem o mau, o medíocre,
o bom e o muito bom. Em suma, a proposta que defendemos é que se consi-
dere o sucesso no envelhecimento como uma variável contínua e se estabele-
çam categorias, com base em cutoff points menos restritivos. Cremos que, as-
sim, as medições se apresentariam mais realistas e se evitaria o resultado
paradoxal de muitas investigações, segundo o qual o envelhecimento bem su-
cedido seria uma relativa raridade.
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AN UNSUCCESSFUL MODEL OF SUCCESSFUL AGING?
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Abstract: The adequacy of the model of successful aging, as it was presented by Rowe
and Kahn, is discussed in this paper. Although there are a lot of those models, our choice is
due to the fact that its formulation has been the foundation for a great deal of research in
this field. Our conclusion is that, although the model represents a remarkable advance in
investigation on successful aging, it needs adding in some variables, whereas the empirical
research would profit from some conceptual and methodological refinements.
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Resumo

As pessoas com 80 e mais anos, apesar da deterioração da sua saúde física e funcio-
nal, tendem a avaliar subjectivamente a sua saúde como melhor. Este estudo analisa os fac-
tores que interferem na auto-percepção de saúde e no distress psicológico numa população
de muito idosos residentes na comunidade, e evidencia a importância do processo de com-
paração social com congéneres nessa dinâmica. Os autores destacam a importância de de-
senvolver estratégias que visem a promoção do bem-estar psicológico a par da promoção
da saúde física.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoas muito-idosas, saúde objectiva, saúde subjectiva, distress psico-
lógico, saúde mental.

Introdução

A longevidade está a aumentar a um ritmo sem precedentes históricos,
bem como a proporção de pessoas com idade avançada, sendo que o grupo
das pessoas com 80 e mais anos, nos países desenvolvidos, já constitui 3% da
população (OMS, 2002). Correspondendo ao segmento populacional que
mais cresce anualmente, espera-se que até 2050 represente mais de 4.1% do
total da população mundial, o que, nas regiões desenvolvidas, corresponderá
a cerca de um indivíduo com 80 e mais anos a cada dez indivíduos (UNO,
2002). Concretamente em Portugal, este grupo constituiu 4.2% do total de
efectivos em 2008, mas esperam-se valores entre os 12.7% e 15.8% em 2060,
evolução que resulta sobretudo do aumento da esperança média de vida (INE,
2009).
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O cenário demográfico projectado justifica o crescente interesse, acadé-
mico e profissional, pelo grupo de pessoas idosas com idade mais avançada,
que é tido como mais vulnerável e mais necessitado de serviços e atenção (Wu
et al., 2008). Para uma preparação e intervenção adequada face aos desa-
fios que uma sociedade profundamente envelhecida coloca, é importante in-
vestigar a saúde dos mais velhos, no sentido de se intervir atempadamente,
numa lógica de prevenção e promoção da saúde.

Apesar da frequente associação da saúde a critérios objectivos e fáceis de
mensurar, tais como a saúde física e a funcionalidade, é igualmente importante
considerar outros factores, bem como a relação entre as variáveis psicológicas,
sociais e de saúde física (Paúl e Fonseca, 1999). Uma das componentes da saúde
que importa analisar é a saúde subjectiva, isto é, a forma como as pessoas per-
cepcionam o seu próprio estado de saúde. Há 25 anos atrás, Mossey e Shapira
(1982) mostraram que uma simples questão sobre a auto-percepção de saúde
(“Para a sua idade, de forma geral, considera a sua saúde excelente, boa, ra-
zoável, pobre ou muito pobre?”) revelou ser um dos melhores preditores de mor-
talidade, sendo que vários estudos posteriores vieram confirmar este dado. No
MacArthur Field Study of Successful Aging, o risco de morte, por exemplo, foi 19
vezes maior para aqueles que consideraram a sua saúde como “pobre” ou “má”
durante um período precedente de 3 anos (Schoenfeld et al., 1994).

Em face a estas evidências, a saúde percebida enquanto componente sub-
jectiva da saúde, tem sido uma medida amplamente utilizada nas investiga-
ções gerontológicas: (i) associa-se com a saúde objectiva, (ii) está relacionada
com o declínio funcional e a mortalidade, (iii) influencia a utilização dos servi-
ços de saúde, (iv) é uma forma de avaliar o estado de saúde que não implica
gastos (Pinquart, 2001), (v) e está associada a comportamentos saudáveis, re-
cuperação rápida, bem-estar físico e emocional e, até mesmo, maior longevi-
dade (Jang, Kim e Chiriboga, 2006).

Mais recentemente, tem vindo a aumentar o interesse em estudar os facto-
res que contribuem para a alteração na percepção da saúde ao longo dos
anos. Nos estudos que associaram este indicador a outras variáveis de saúde,
tem sido demonstrado que a saúde percebida correlaciona-se positivamente
com outras medidas objectivas como o resultado de exames físicos e escalas
clínicas, condições crónicas e estado funcional (Bryant, Beck e Fairclough,
2000; Pinquart, 2001). No entanto, ao se verificar que indivíduos com níveis
equivalentes de doença “objectiva” percepcionam a sua saúde em níveis dife-
rentes, torna-se necessário considerar a influência de outros factores nessa
apreciação, nomeadamente a contribuição dos factores psicológicos (e.g.
Wurm, Tomasik e Tesch-Romer, 2008).
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No que diz respeito aos factores psicológicos, o distress psicológico, defi-
nido como um estado marcado por sentimentos de desânimo, abandono e
frustração, que estão relacionados com a depressão, a ansiedade e a perda
de controlo emocional e comportamental (Fragoeiro, 2008), tem vindo a assu-
mir-se como uma variável de grande importância em estudos comunitários
(eg. Paúl, Ayis e Ebrahim, 2006). Recentemente foi proposto pela Comissão
Europeia como uma das três dimensões que devem ser tidas em conta na saú-
de mental (European Comission, 2004), por não pressupor obrigatoriamente
uma perturbação mental, na medida em que o indivíduo pode ter distress de-
vido a circunstâncias pessoais ou sociais sem que estejam reunidos os critérios
para o diagnóstico de perturbação mental (OMS, 2001).

Quando analisamos especificamente a saúde mental das pessoas mais ve-
lhas, a importância de considerar situações de sofrimento subclínico, para
além das perturbações mentais, ganha particular relevo. Tem sido verificado
que a prevalência de determinadas desordens psiquiátricas nas pessoas ido-
sas permanece desconhecida (OMS, 2001), sendo a detecção clínica da de-
pressão nos idosos que vivem na comunidade um problema maior de saúde
pública. Com efeito, os transtornos mentais na velhice, muitas vezes subdiag-
nosticados, são muito comuns e podem ter consequências a vários níveis, no-
meadamente redução da funcionalidade e diminuição da qualidade de vida.
É frequente verificarem-se sintomas que não preenchem os requisitos de um
diagnóstico de perturbação psiquiátrica, como, por exemplo, de depressão,
mas que causam incapacidade, podendo estar associados um aumento da
morbilidade e mortalidade (Steffens et al., 2000). As investigações que procu-
ram analisar a evolução da saúde mental com o avançar da idade focam so-
bretudo a depressão, e os seus resultados são divergentes: algumas revelam,
por um lado, um aumento do risco de depressão na idade avançada, outros,
pelo contrário, verificam uma diminuição desta perturbação, havendo, ainda,
autores que defendem que existem dois picos de prevalência - um na meia-
idade ou antes, e outro na idade tardia (cf. Pinquart, 2001). Apesar da maior
parte da literatura se ter debruçado na depressão, esta mesma divergência de
opiniões verifica-se também para a ansiedade e para o distress psicológico
geral (Jorm et al., 2005).

Concretamente sobre os factores que podem estar associados à vulnerabi-
lidade da saúde mental e que podem ser desencadeantes de perturbações na
velhice, é de referir que uma grande parte da literatura tem identificado as
restrições de saúde física como um dos principais factores de risco, nomeada-
mente a contribuição das patologias e da incapacidade funcional para a sin-
tomatologia depressiva (Jang, Kim e Chiribogam 2006).
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Também a relação entre a saúde mental e a saúde subjectiva tem sido al-
vo de interesse, tendo-se verificado que existe uma relação recíproca entre au-
to-percepção de saúde e distress psicológico, em que a avaliação negativa de
saúde leva a um aumento do distress psicológico, que por sua vez influencia
uma pior percepção de saúde. À medida que as componentes depressivas e
psicológicas do distress se intensificam, aumenta a visão negativa sobre a saú-
de (Cappeliz et al., 2004). Por outro lado, uma percepção negativa da saúde
revela-se preditora de sintomas depressivos e níveis elevados de ansiedade,
correntemente e ao longo do tempo, independentemente da saúde objectiva
(Jang, Kim e Chiriboga, 2006).

No geral, estas observações realçam a necessidade de elucidar a relação
que existe entre a saúde e o distress psicológico, especialmente nas pessoas
idosas. Apesar dos grandes avanços médicos, os constrangimentos associados
ao processo de envelhecimento são naturais e impossíveis de reverter, pelo
que é essencial aprofundar e clarificar a contribuição da auto-percepção de
saúde e do distress psicológico, especialmente de forma articulada e integra-
da. O objectivo do presente estudo é, assim, investigar, numa amostra de ido-
sos muito velhos residentes na comunidade, os factores que contribuem para a
variação da auto-percepção de saúde e do distress psicológico nas pessoas
com idade muito avançada.

Método

Participantes

A amostra compreende 207 pessoas, 137 mulheres (66.2%) e 70 homens
(33.8%), com idades compreendidas entre os 80 e os 101 anos. A maioria
dos participantes são viúvos (57.8%), 28.4% são casados ou vivem em união
de facto, 9.8% solteiros e 3.9% divorciados. Um número elevado de pessoas
nunca frequentou a escola (30.2%) e 57.9% frequentaram o ensino primário.
Relativamente à proveniência da amostra 61.8% são oriundas de Portugal
continental, 28.5% da Região Autónoma da Madeira e 9.7% da Região Autó-
noma dos Açores. Grande parte das pessoas vivem sozinhos (35.6%), os res-
tantes vivem com os filhos (22.4%), com o cônjuge (21%) ou com outros (21%).

Material

Além das questões relativas à identificação geral dos sujeitos (informação
sobre a idade, sexo, estado civil, educação e residência - rural vs urbano), uti-
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lizaram-se alguns itens da Escala de Saúde e Estilos de Vida e o General
Health Questionnaire - 12.

O General Health Questionnaire – 12 é uma versão reduzida do questio-
nário original (GHQ-60), desenvolvido por Goldberg para avaliar perturba-
ções psiquiátricas minor (Goldberg e Blackwell, 1970), usualmente utilizado
como indicador único de distress psicológico, especialmente de depressão.
Neste estudo, optou-se por uma cotação dicotomizada, com recurso a um cut
off point de 4 para identificar os casos de distress psicológico, dado tratar-se
de um critério amplamente recomendado por diversos autores em estudos com
pessoas idosas (Bowling, 1991; Paúl e Ribeiro, 2008).

A informação relativa à saúde subjectiva foi avaliada através de duas
questões “Em geral considera que a sua saúde é…?”, “Comparando com as
pessoas próximas consideram que a sua saúde é…?”, cujas respostas variam
numa escala do tipo Likert, entre “muito boa”, boa”, “aceitável”, “fraca” ou
“muito fraca”. Na saúde física, os participantes foram questionados sobre a
presença de doenças para as quais tomavam alguma medicação, tendo por
base numa lista de enfermidades mais comuns, sobre a visão (considerando o
recurso a óculos ou lentes de contacto) e audição (considerando o recurso a
aparelho auditivo). A funcionalidade foi medida através de uma Escala de Ac-
tividades de Vida Diária, básicas (AVD) e instrumentais (AIVD), nas quais os
participantes indicaram o grau de dificuldade na execução das mesmas.

Procedimento

Utilizou-se uma amostra que deriva de um estudo transversal sobre enve-
lhecimento activo (Projecto DIA, www.projectodia.com), desenvolvido pela
Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UniFai / ICBAS-
UP), constituída por pessoas idosas que residem no continente (grande Porto,
Ovar, Pombal e Leiria e grande Lisboa) e nos arquipélagos (Região Autónoma
dos Açores e Região Autónoma da Madeira). Os participantes residem na co-
munidade, pelo que o recrutamento destes foi realizado através de anúncios
de jornais, recursos locais (e.g. associações e centros de dia) e de referências
a sujeitos que iam surgindo aquando do estudo. Os participantes foram entre-
vistados no seu domicílio por profissionais qualificados e treinados que segui-
ram os requisitos éticos necessários.

Na análise de dados utilizou-se a regressão multinomial (utilizando-se a
auto-percepção de saúde como variável dependente) e a regressão logística
binária (tendo como variável dependente o distress psicológico). Para ambos
os modelos, as variáveis explicativas utilizadas foram o número de diagnósti-
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cos médicos, a capacidade de visão, a funcionalidade, o distress psicológico
(para o primeiro modelo), a auto-percepção de saúde (para o segundo mode-
lo) e as variáveis sociodemográficas. Utilizou-se o SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) versão 17, em todas as análises efectuadas, para as quais foi
considerado o valor α=0.05 como nível de significância.

Resultados

A distribuição das potenciais variáveis exploratórias do distress psicológi-
co é apresentada na Tabela 1. A prevalência de distress psicológico nas mu-
lheres (42.3%) é maior que nos homens (20%), sendo que ao nível do estado
civil, esta é superior nos divorciados (50%), nos solteiros (40%) e nos viúvos
(38.1%) quando comparada com os casados (24.1%). A percentagem de pes-
soas com distress psicológico varia também de acordo com os níveis de edu-
cação, sendo os que nunca frequentaram a escola aqueles que apresentam
um valor mais elevado (49.2%). Os idosos mais velhos que avaliam a sua saú-
de como “fraca ou muito fraca” apresentam um número mais elevado de ca-
sos de distress psicológico, quer quando avaliam a sua saúde de forma geral
(60.3%), quer quando a avaliam em comparação com os outros (76.7%). No
que diz respeito à saúde funcional, o número de casos de distress psicológico
é superior nas situações com limitações nas AVD (de 20% para 40.8%) e nas
AIVD (de 17.2% para 41.6%). Por outro lado, no que diz respeito à saúde físi-
ca, não se verifica um aumento do distress psicológico com o aumento do nú-
mero de diagnósticos médicos.

Os valores de odds ratios não ajustados demonstram que o género, a
educação, o estado civil, a auto-avaliação de saúde (geral e em comparação
com outros) e a realização das AVD e AIVD estão associados com o distress
psicológico. Considerando o modelo ajustado para as variáveis referidas, o
género, a educação, a auto-percepção de saúde geral e as actividades de vi-
da diária básicas e instrumentais perdem a sua contribuição para o modelo
(também estes dados são apresentados na Tabela 1). A auto-percepção de
saúde em comparação com outros torna-se a variável mais significativa no
modelo. Os muitos idosos que consideram a sua saúde “razoável” e “fra-
ca/muito fraca” comparando com os outros apresentam um risco acrescido de
distress em relação aos que consideram a sua saúde “muito boa/boa” (OR
8.6, 95% CI 2.5-29.1 e OR 3.5, 95% IC 1.5 – 8.2, respectivamente). A varia-
ção do GHQ-12 explicada pelo modelo, estimada pela estatística de Nagel-
kerke R2, é de 37.2%.
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Tabela 1: Associação entre as potenciais variáveis exploratórias e distress psicológico (GHQ≥4)

OR não ajustados p OR ajustados p
(IC 95%) (IC 95%)

Género
Masculino 70 14 (20%) 1 1
Feminino 137 58 (42.3%) 2.9 (1.5, 5.8) 0.002 2.0 (0.9, 4.7) 0.10

Escolaridade
>Ensino básico 29 30 (49.2%) 3.0 (1.1, 8.2) 0.027 1.7 (0.4, 6.6) 0.443
Ensino básico 117 35 (29.9%) 1.3 (0.5, 3.4) 0.539 0.8 (0.2, 2.9) 0.731
Analfabeto 61 7 (24.1%) 1 1
Auto-avaliação
de saúde geral
Muito boa/ boa 52 7 (13.5%) 1 1
Aceitável 84 22 (26.2%) 2.3 (0.9, 5.8) 0.000 1.1 (0.4, 3.2) 0.888
Fraca/ Muito fraca 63 38 (60.3%) 9.8 (3.8, 25.1) 0.083 2.3 (0.7, 7.5) 0.164
Auto-avaliação de
saúde comparando
com os outros
Muito boa/ boa 93 12 (12.9%) 1 1
Aceitável 72 29 (40.3%) 4.6 (2.1, 9.8) 0.000 3.5 (1.5, 8.2) 0.004
Fraca/ Muito fraca 30 23 (76.7%) 22.2 (7.8, 62.8) 0.000 8.6 (2.5, 29.1) 0.001
Diagnósticos médicos
Sem diagnósticos 34 11 (32.4%) 1 1
1 ou 2 diagnósticos 87 25 (28.7%) 0.8 (0.4, 2.0) 0.696 1.4 (0.4, 5.5) 0.608
3 ou mais diagnósticos 86 36 (41.9%) 1.5 (0.7, 3.5) 0.338 1.6 (0.4, 5.9) 0.513
AVD
Sem dificuldade 60 12 (20%) 1 1
Com dificuldade 147 60 (40.8%) 2.8 (1.4, 5.6) 0.005 1.8 (0.6, 5.2) 0.267
AIVD
Sem dificuldade 58 10 (17.2%) 1 1
Com dificuldade 149 62 (41.6%) 3.4 (1.6, 7.3) 0.001 1.1 (0.4, 3.3) 0.895

A variação da auto-percepção de saúde é apresentada na Tabela 2. Os
participantes deste estudo tendem a auto-avaliar a sua saúde como aceitável
(48.2%), no entanto 36.4% das mulheres e 22.9% dos homens percepcionam
a sua saúde como “fraca/muito fraca”. Uma elevada percentagem dos parti-
cipantes com distress psicológico avalia a sua saúde como “fraca/muito fra-
ca” (56.7%), tal como acontece nas pessoas com uma capacidade de visão
“má/muito má” (43.8%). Relativamente ao número de diagnósticos clínicos,
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50% das pessoas sem diagnósticos avalia a sua saúde como “muito boa/boa”
e 32.1% avalia como “fraca/muito fraca”. Por outro lado, das pessoas com 3
ou mais diagnósticos, 20% auto-percepciona a sua saúde como “muito
boa/boa” e 37.6% como “fraca/muito fraca”. O modelo ajustado é estatisti-
camente significativo (G2 (16) =56.995; p<0.001) e as estimativas dos coefi-
cientes do modelo para as varáveis seleccionadas relativamente à classe de
referência “Muito boa/ boa” são também apresentadas na Tabela 2. De uma
forma lata, podemos afirmar que o distress psicológico (p=0.001) e as activi-
dades instrumentais de vida diária (p=0.016) têm um efeito significativo sobre
a auto-avaliação de saúde.

Tabela 2: Coeficientes do modelo multinomial que relaciona a auto-avaliação de saúde e as
potenciais variáveis exploratórias (classe de referência: classe 1 - “Muito boa/boa).

Auto-percepção de Auto-percepção de
saúde aceitável saúde fraca/muito fraca

N (%) OR ajustados p N (%) OR ajustados p
(IC 95%) (IC 95%)

Género
Masculino 56 (43.4%) 1.3 (0.5-3.1) 0.562 47 (36.4%) 2 (0.6-6.5) 0.246
Feminino 28 (40%) - - 16 (22.9%) - -

Distress psicológico
Sem distress 62 (47%) 0.5 (0.2-1.5) 0.242 25 (18.9%) 0.2 (0.0-0.5) 0.001
Com distress 22 (32.8%) - - 38 (56.7%) - -
Diagnósticos médicos
Sem diagnósticos 5 (17.9%) 0.1 (0.3-0.7) 0.015 9 (32.1%) 0.2 (0.0-1.2) 0.079
1 ou 2 diagnósticos 43 (50%) 0.8 (0.3-2.0) 0.634 22 (25.6%) 0.6 (0.2-1.9) 0.395
3 ou mais diagnósticos 36 (42.4%) - - 32 (37.6%) - -
Capacidade de visão
Má/ Muito má 19 (39.6%) 1.7 (0.6-5.1) 0.338 21 (43.8%) 5.7 (1.5-21.5) 0.011
Razoável 24 (49%) 1.5 (0.6-4.0) 0.384 12 (24.5%) 2.5 (0.7-9.1) 0.166
Boa/ Muito boa 28 (47.5%) - - 8 (13.6%) - -
AVD
Sem dificuldade 28 (46.7%) 1.4 (0.5 – 4.1) 0.502 9 (15%) 0.8 (0.2-3.0) 0.701
Com dificuldade 56 (40.3%) - - 54 (38.8%) - -
AIVD
Sem dificuldade 22 (38.6%) 0.2 (0.7-0.7) 0.007 7 (12.3%) 0.3 (0.6-1.0) 0.050
Com dificuldade 62 (43.7%) - - 56 (39.4%) - -
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De acordo com os modelos independentes, para ambas as classes consi-
deradas, nenhuma das variáveis sociodemograficas revelou significância esta-
tística. No modelo ajustado, relativamente aos indicadores de saúde, para a
classe “aceitável” os coeficientes das variáveis “sem diagnósticos” (p=0.015) e
“sem dificuldade nas actividades instrumentais de vida diária” (p=0.007) são
significativamente diferentes de zero, comparativamente com a classe de refe-
rência; para a auto-avaliação de saúde “fraca/muito fraca”, a variável “sem
distress psicológico” é estatisticamente significativa (p=0.001), bem como a
correspondente à primeira classe da capacidade de visão (“fraca/ muito fra-
ca”) (p=0.010). Assim, podemos afirmar que as variáveis independentes per-
mitem distinguir as probabilidades de se verificar a classe “aceitável” e a clas-
se “fraca/ muito fraca” face à classe de referência “muito boa/ boa”.

O modelo ajustado demonstra que os sujeitos inquiridos que não apresen-
tam diagnósticos médicos apresentam maior risco de ter uma saúde “muito
boa/boa” do que aqueles com 3 ou mais diagnósticos. Mais concretamente,
não ter diagnóstico clínico, relativamente a ter, reduz as chances de ter uma
auto-avaliação de saúde razoável em 90%. No que se refere às actividades
instrumentais de vida diária, também a ausência de dificuldades no seu de-
sempenho reduz as chances de ter uma auto-avaliação de saúde razoável em
80%.

A probabilidade de passar de uma auto-avaliação de saúde “fraca/muito
fraca” para uma “muito boa/boa” é afectada pelo distress psicológico. Mais
precisamente, um sujeito sem distress psicológico apresenta um rácio de chan-
ces de ter uma auto-avaliação de saúde “fraca/muito fraca” relativamente a
uma saúde “muito boa/boa” de 0.2, ou seja, a redução das chances de ter
uma auto-avaliação de saúde “fraca/muito fraca” de um sujeito sem distress
psicológico é de 80%. Também a capacidade de visão “má/muito má”, em
comparação a uma capacidade “muito boa/boa”, altera significativamente a
probabilidade de se ter uma auto-avaliação de saúde “fraca/muito fraca”.
Um indivíduo com uma capacidade de visão “má/muito má” tem um risco
acrescido de ter uma saúde “muito fraca/ fraca” do que um indivíduo com ca-
pacidade de visão “muito boa/ boa” (OR=5.7).

Discussão

A percentagem de distress psicológico (GHQ-12≥4) encontrada neste es-
tudo foi de 26.8% para o grupo dos mais velhos, sendo uma prevalência um
pouco maior que a que foi encontrada para o mesmo grupo etário numa
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amostra da comunidade em Inglaterra, situada nos 24% (Paúl, Ayis e Ebra-
him, 2006). Os resultados sobre a saúde mental dos países Europeus, publica-
dos pela Comissão Europeia (EC, 2004), confirmam o elevado risco de dis-
tress psicológico que existe no nosso país. De todos os países considerados no
estudo, é em Portugal que o risco de uma pessoa com 65 e mais anos ter dis-
tress psicológico, em relação a um adulto entre os 26 e os 64 anos, é 2.45
maior. Este resultado encontra-se muito além da média dos países Europeus,
em que o risco é de 1.28. Por outro lado, quando se compara o mesmo risco
entre um jovem dos 15 aos 24 anos e um adulto com idade entre os 25 e os
64 anos, o risco de distress psicológico é menor para um jovem do que para
um adulto, sendo Portugal o país onde esta diferença é mais significativa
(0.45).

Relativamente às diferenças de género, apesar de as mulheres terem uma
percentagem mais elevada de distress psicológico em relação aos homens, a
diferença entre os sexos não se mostrou relevante na análise estatística. Os re-
sultados dos modelos de regressão logística deste estudo demonstram que a
saúde subjectiva tem mais influência que a saúde objectiva na saúde mental.
Estudos que analisam a sintomatologia depressiva, clínica e subclínica, tam-
bém verificaram um aumento da prevalência com o avançar da idade, a par
de uma relação estatisticamente significativa entre esta variável e a auto-per-
cepção de saúde, sendo que indivíduos com uma percepção de saúde mais
positiva reportam menos sintomatologia depressiva (e.g. Jang et al., 2006).
Por outro lado, os resultados do segundo modelo de regressão logística deste
estudo apontam que o distress psicológico tem um efeito independente na saú-
de subjectiva, o que, juntamente com os resultados descritos anteriormente, su-
porta a hipótese de uma relação recíproca entre o distress psicológico e a au-
to-avaliação de saúde.

Assim, observamos uma pior percepção de saúde em pessoas com dis-
tress psicológico, com diagnósticos médicos e dificuldade nas actividades de
vida diária básicas e instrumentais, tal como verificado por Jang, Kim e Chiri-
boga (2006) num estudo que procurou identificar os predictores da saúde
subjectiva. São resultados também em linha com aqueles apresentados por
Cappeliez et al. (2004) e com a revisão teórica de Pinquart (2001).

Apesar dos resultados do ponto de vista da relação entre estas duas variá-
veis ser evidente, a dinâmica dessa mesma relação tem sido difícil de esclarecer,
isto é, é uma má percepção de saúde que causa o distress psicológico ou é o
distress psicológico que leva a uma auto-avaliação negativa da saúde. Devido
ao facto de este ser um estudo transversal, afigura-se impossível observar a na-
tureza desta relação, pelo que mais estudos neste sentido são necessários.
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Conclusão

A relação que se estabelece entre a saúde subjectiva e a saúde mental no
grupo dos mais idosos (80 e mais anos) demonstra que os mais velhos parecem
possuir capacidades que podem ser canalizadas e orientadas para prover à sua
própria saúde. Tendo em conta a relação verificada entre a auto-percepção de
saúde e o distress psicológico nos mais velhos, surge neste sentido um caminho
de investigação e intervenção fulcral para a Psicologia. Da mesma forma, estes
dados reforçam a importância da integração da saúde mental nos cuidados de
saúde primários, pois uma intervenção que tenha em conta a relação entre os
pensamentos, os sentimentos e os comportamentos das pessoas com os sintomas
físicos, aumentará a probabilidade de resultados positivos, tanto para problemas
de saúde mental, como para de saúde física.
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HEALTH AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN PEOPLE AGED
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Abstract: People aged 80 years and over, despite disability and age-related losses,
tend to evaluate their health more positively. This study analyze the factors that mediate
the self-perception of health and the psychological distress in a sample of very-old com-
munity-dwelling participants, and shows the importance of social comparison with peers in
this dynamic. The authors highlight the need for strategies that focus on the promotion of
psychological well-being as a complement of those aiming to promote physical health.

KEY-WORDS: Very old people, objective health, subjective health, psychological distress,
mental health.
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ASSOCIAÇÕES ENTRE O ENVOLVIMENTO PATERNO
E A COMPETÊNCIA SOCIAL DE CRIANÇAS

EM CONTEXTO PRÉ-ESCOLAR
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Resumo

O presente trabalho teve como objectivo, estudar a relação entre o envolvimento pa-
terno nos cuidados(e não só) diários da criança, e as suas competências sociais. Alguns es-
tudos indicam que o aumento da participação do pai, nas actividades diárias relacionadas
com a criança, poderá estar associado com um melhor desenvolvimento social da criança.
Os participantes são 110 crianças em idade pré-escolar, respectivos pais e educadoras. Os
dados sobre o envolvimento foram recolhidos através da Escala de Envolvimento Parental:
Participação em Actividades de Cuidados e de Socialização (Monteiro, Veríssimo, e Pes-
soa e Costa, 2008). Os dados da competência social foram recolhidos junto das educadoras
e pais através da SCBE-30 (LaFreniere e Dumas, 1996). Os resultados apontam para o fac-
to de a mãe assumir a responsabilidade maioritária no que concerne aos Cuidados Directos,
e de, nas restantes actividades se verificar uma participação partilhada. Quanto mais envol-
vido o pai estiver nas actividades de Brincadeira, Disciplina e Lazer, mais competentes são
as crianças, em termos sociais, na perspectiva das educadoras .

PALAVRAS-CHAVE: Envolvimento; Participação relativa; Tipo de actividades; Característi-
cas da criança; Competências sociais.

O Papel do Pai em Mudança

Nos últimos anos, as mudanças sentidas a nível económico, sócio-demo-
gráfico e cultural, conduziram a um crescente interesse pelo estudo do impacto
do papel do pai ao nível do desenvolvimento infantil. Deste modo, vários estu-
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dos referem que ao longo do tempo tem vindo a surgir “um novo pai”, com
uma participação mais activa na educação dos filhos, assumindo uma maior
satisfação e motivação pelo papel parental (Belsky, Gilstrap, e Rovine, 1984;
Mcbride e Mills, 1993; Monteiro, Fernandes, Veríssimo, Costa, Torres, e
Vaughn, 2010). Assim sendo, o presente estudo pretende avaliar a relação
entre o envolvimento paterno nos cuidados diários da criança em idade pré-
escolar, e o desenvolvimento das competências sociais da mesma.

Apesar do papel mais presente que alguns pais começam a assumir na vi-
da dos filhos, verifica-se que estas mudanças, ainda que contínuas, têm vindo
a ocorrer de forma demorada. Desta forma, a crença presente na sociedade
em relação à mulher enquanto primeira figura presente na prestação de cui-
dados, e ao pai como figura substituta ou apenas parceiro de brincadeiras,
embora ainda bastante presente, começa a ser questionada (Deutsch, 2001;
Rohner e Veneziano, 2001).

De acordo com Amato (1994, 1998), as mudanças presenciadas na es-
trutura familiar, nomeadamente a entrada da mulher no mercado de trabalho,
conduziram ao surgimento de uma “nova mulher”, que passou a ter mais res-
ponsabilidades, tendo tido necessidade de modificar aquilo que eram as suas
funções familiares, iniciando assim a partilha das responsabilidades e que-
brando aquilo que era a divisão tradicional das tarefas baseada no género.

Contudo, a maioria dos estudos aponta para diferenças ao nível das acti-
vidades e tipos de interacção. A mãe continua a desempenhar um papel mais
ligado à prestação de cuidados, contribuindo para o desenvolvimento interior
da criança (Steele, Steele, e Fonagy, 1996), enquanto que o pai está mais en-
volvido nas interacções que remetem para a brincadeira (Lamb, 1979, 1987).

Mesmo quando ambos os pais partilham as actividades lúdicas, é possível
identificar diferenças no estilo de comunicação, em que a mãe durante as interac-
ções recorre a objectos de mediação, assumindo portanto uma postura mais tran-
quila, o pai por sua vez, é mais imprevisível e estimulante (Lewis e Lamb, 2003).

No que diz respeito ao tipo de discurso utilizado, tanto a mãe como o pai
têm o cuidado de utilizar frases curtas e de acentuar a dicção, dando maior
ênfase à imitação e redundância (Lewis e Lamb, 2003).Além das diferenças
observadas relativamente ao tipo de interacção manifestado por ambos os
progenitores, também, no âmbito do envolvimento paterno em si se podem ve-
rificar diferenças, uma vez que o mesmo é multifacetado, sendo portanto in-
fluenciado por uma série de factores.

As atitudes da mãe perante o envolvimento paterno, a qualidade da rela-
ção do casal, a estrutura familiar, as características do pai e as características
da criança, são factores que podem exercer influência no envolvimento pater-
no (Monteiro, Veríssimo, Castro, e Oliveira, 2006).
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Alguns estudos indicam que a participação do pai costuma ser mais usual
em situações que impliquem mudanças na vida da criança (e.g. mudança de
escola), ou em situações de carácter crítico (e.g. hospitalização da criança)
(Crepaldi, Andreani, Hammes, Ristof, e Abreu, 2006).

Estudos recentes realizados em Portugal apontam para a manutenção do
papel principal da mãe no que concerne aos cuidados primários, e uma parti-
lha das tarefas com o pai nas actividades lúdicas (Lima, 2005; Monteiro et al.,
2006; Monteiro, Veríssimo, Santos, e Vaughn, 2008).

Contrariamente a outros estudos (Arendell, 1996), os dados portugueses
não apontam diferenças ao nível do envolvimento em função do género dos fi-
lhos (Monteiro et al., 2010). Por sua vez, as habilitações literárias apresentadas
pela figura paterna parecem exercer influência no seu envolvimento, visto que os
pais com habilitações literárias superiores têm uma maior participação nos Cui-
dados Indirectos (Monteiro et al., 2010), talvez por terem uma concepção menos
rígida no que diz respeito à divisão de tarefas em função do género.

O Envolvimento Paterno e a sua associação nas
Competências Sociais da Criança

Por competência social entende-se a capacidade que o indivíduo demons-
tra naquilo que é a organização de pensamentos, sentimentos e acções, em
função dos seus objectivos pessoais e das exigências presentes na sociedade.
Dito de outra forma, a competência social consiste na capacidade de integra-
ção da cognição, emoção e comportamento de forma a aceder e a controlar
os recursos do ambiente social (Waters e Sroufe, 1983).

Sendo o pai actual percepcionado como mais sensível, presente e próxi-
mo em termos afectivos, é legítimo referir que provavelmente as suas funções e
condutas relativamente à criança justificam o estudo da sua influência no de-
senvolvimento da mesma (Lamb, 1997).

Ao longo dos últimos tempos, a importância da qualidade da relação en-
tre pais e filhos tem sido alvo de estudo enquanto factor relacional no desen-
volvimento social das crianças. Estudos realizados por Gomide (2003), de-
monstram que, quando as práticas parentais não são adequadas, ou quando
o grau de envolvimento parental não é congruente com as necessidades da
criança, esta ficará mais vulnerável a práticas disfuncionais no contexto exte-
rior à família.

Por sua vez, a adopção de práticas que envolvem o acompanhamento efi-
caz, nas quais são transmitidas à criança informações relativas às contingên-
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cias no domínio dos comportamentos sociais, por parte dos cuidadores, irá
actuar como factor de protecção face a ameaças presentes no contexto extra-
familiar, fomentando relações sociais saudáveis (Yunes, 2003).

As relações primárias com as figuras parentais parecem ser essenciais na
aquisição de competências sociais, necessárias para a manifestação de inte-
racções recíprocas com outras pessoas (Mcdowell e Parke, 2009). Deste mo-
do, através das primeiras experiências com as figuras parentais, a criança ini-
cia um processo de construção do modelo interno do self, do outro, e da
relação entre ambos. Posteriormente, este modelo é transferido para as rela-
ções futuras através das crenças, expectativas e atitudes da criança perante
essas mesmas relações (Weinfield, Ogawa, e Sroufe, 1997).

Estudos recentes demonstram que quanto maior o envolvimento paterno,
mais facilmente a criança utiliza o pai como base segura (Monteiro et al.,
2010). De acordo com Pleck (1997), crianças cujo envolvimento paterno é re-
gular, são designadas como sendo crianças que apresentam uma elevada
competência cognitiva, empatia, um grande locus de controlo interno, assim
como menos crenças acerca dos estereótipos.

A literatura supracitada aponta para a aprendizagem e aquisição das ca-
pacidades sociais no início da infância, primeiro no contexto familiar, para
posteriormente se alargar a outros contextos, sendo que, o contexto familiar
actua como base de estimulação primária relativamente aos padrões de rela-
cionamento e competência social (Bolsoni-Silva e Marturano, 2002).

O maior envolvimento por parte do pai pode ter influência na relação
conjugal, que por sua vez, tende a aumentar a qualidade da interacção mãe-
criança, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo e social da últi-
ma (Crepaldi et al., 2006). No entanto, mesmo que o envolvimento paterno
possa ser conceptualizado como ponte entre a interacção mãe-criança e o de-
senvolvimento social da mesma, o pai não deverá ser reduzido à figura de
auxílio da mãe.

Deste modo, o estilo de interacção característico do pai (actividades lúdi-
cas), desde que promotor de uma vinculação segura, pode na prática surtir
efeito no desenvolvimento de competências pontuais ligadas à gestão de rela-
cionamentos naquilo que é a rede social da criança, nomeadamente nos pro-
cessos de adaptação e interacção com os pares (Bost, Vaughn, Washington,
Cielinski, e Bradbard, 1998; Torres, Santos, e Santos, 2008).

Alguns estudos analisaram a relação pai-criança e mãe-criança em inte-
racções de carácter lúdico, verificando-se que, o envolvimento paternal em si-
tuações de jogo encontra-se positivamente correlacionado com a qualidade
de relações desenvolvidas pelas crianças com os respectivos pares (Macdo-
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nald e Parke, 1984). Assim sendo, as crianças cujas figuras paternas se en-
contram mais envolvidas em actividades ligadas ao cuidado das mesmas, são
encaradas como estando mais disponíveis para estabelecer mais contactos de
qualidade, a nível social com os pares (Frascarolo, 2004).

De acordo com Rice, Cunningham e Young (1997), o facto do desenvolvi-
mento das competências sociais na criança estar mais relacionado com a vin-
culação ao pai faz todo o sentido, pois o pai, enquanto representante do
“mundo exterior”, geralmente promove actividades de carácter social fora do
contexto diário, enquanto, a mãe, normalmente promove mais actividades li-
gadas aos cuidados diários, pelo que as interacções estabelecidas com o pai
irão permitir à criança aperfeiçoar as competências necessárias ao estabeleci-
mento de interacções futuras com os respectivos pares.

O pai assume então um papel realmente importante no desenvolvimento
da criança, tendo competências para poder demonstrar um maior envolvimen-
to, sendo que, actualmente muitos pais fazem questão de manifestar o seu de-
sejo de participação activo nos cuidados diários dos filhos (Crepaldi et al.,
2006). No entanto, os efeitos provenientes do envolvimento paterno poderão
estar mais relacionados com o contexto onde este ocorre, do que com o envol-
vimento paterno por si só (Lamb, 1992).

Desta forma, o facto da figura paterna não responder de forma adequa-
da às necessidades da criança, por estar ausente ou apresentar pouco interes-
se e acompanhamento no seu dia-a-dia, tendo escassas manifestações de
afecto e apoio, pode conduzir a que a criança apresente baixas competências
e habilidades sociais, condutas anti-sociais (agressividade e impulsividade),
baixa consciência social, dependência pessoal, assim como, dificuldades no
desenvolvimento da identidade sexual (Lamb, 1997).

Deste modo o presente estudo visa analisar se uma maior participação do
pai, relativamente à mães, nas actividades de lazer, cuidados directos e indi-
rectos, brincadeira e disciplina se encontra associada com os níveis de compe-
tência social das crianças em contexto pré-escolar.

Método

Participantes

Participaram 106 famílias portuguesas. As mães tinham idades com-
preendidas entre os 23 e os 47 anos (M=34.98, DP=4.10) e os pais entre os
24 e os 51 anos (M=36.73, DP=5.00). As habilitações literárias das mães va-
riavam entre os 4 e os 19 anos de escolaridade (M=13.90, DP=3.54), e as
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dos pais entre os 4 e os 17 anos de escolaridade (M=12.34, DP=3.22). As
crianças apresentam idades compreendidas entre os 32 e os 82 meses
(M=56.62, DP= 12.71), sendo 55 do sexo feminino e 55 do sexo masculino.
As crianças passavam em média 8.0 (DP=1.71) horas por dia na escola. Fre-
quentavam escolas do ensino público e privado do distrito de Setúbal, tendo
as famílias sido recrutadas para o estudo através dos mesmos. As educadoras
das respectivas crianças também participaram no estudo (ao todo 13)

Instrumentos

Variáveis Sócio-Demográficas

Foi solicitado à mãe que preenchesse uma Ficha de Identificação com os
dados sócio-demográficos da família (Veríssimo, n.d.).

Envolvimento

A Escala de Envolvimento Parental: Participação em Actividades de Cui-
dados e de Socialização, Monteiro, Veríssimo, e Pessoa e Costa, 2008), foi
aplicada com o intuito de analisar a percepção que o pai e a mãe possuem
da sua participação na organização e realização de actividades ligadas à
criança no contexto familiar.

A escala apresenta 26 itens que se encontram organizados em cinco di-
mensões: (1) Cuidados Directos, composta por 5 itens, que remetem para as
tarefas de cuidados à criança e que implicam interacção directa com a mesma
(e.g. Quem dá as refeições à criança); (2) Cuidados Indirectos, composta por
7 itens, que se encontram ligados às tarefas de organização/planeamento
das necessidades e rotinas da criança, mas que não implicam, necessaria-
mente, interacção com a criança (e.g. Quem costuma ir às reuniões de escola
do seu filho(a); (3) Ensino/Disciplina, composta por 5 itens que abrangem o
ensino de competências, e o estabelecimento e cumprimento de regras (e.g.
Quem ensina à criança novas competências, por e.g. as cores, a jogar um jo-
go, ou a comer à mesa; Quem estabelece as regras em casa); (4) Brincadeira,
composta por 5 itens que remetem para diferentes actividades de brincadeira
denominada mais tranquila/mediada por objectos e outras mais físicas (e.g.
Quem é que faz jogos mais físicos com o seu filho (ex. Jogar à bola, andar às
cavalitas, rolar no chão, etc.), assim como actividades lúdicas (e.g. Quem lê
histórias ao seu filho); (5) Lazer no exterior, composta por 4 itens ligados a ac-
tividades realizadas com as crianças fora de casa (e.g. Quem leva o seu filho
ao parque infantil). cada um dos itens apresenta uma escala tipo likert de 5
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pontos: 1) Sempre a mãe; 2) Quase sempre a mãe; 3) Tanto a mãe como o
pai; 4) Quase sempre o pai; 5) Sempre o pai.

Os questionários foram preenchidos individualmente pela mãe e pelo pai,
o que permite obter uma avaliação relativa do envolvimento no que diz res-
peito à divisão ou partilha das actividades em relação à outra figura parental.
No entanto, é de salientar que não existe uma medida separada de envolvi-
mento para o pai e para a mãe. O que acontece é que o envolvimento da
mãe (pai) corresponde à porção de envolvimento que não é atribuída ao pai
(mãe).

Competência Social

A Escala de Avaliação do Comportamento e Competência Social (LaFre-
niere e Dumas (1996), traduzido e adaptado por Santos e Veríssimo (2008),
para amostras portuguesas. r Esta escala é composta por 3 sub-escalas: Com-
petência Social, Agressividade e Ansiedade, e cada uma composta por 10
itens. Sendo mais restrita, a presente versão permite o conhecimento de pa-
drões de regulação de emoções, assim como, relações entre pares e entre pro-
fessor - criança. O questionário foi preenchido pela educadora de cada crian-
ça, assim como pela mãe e pelo pai de um modo independente.

Resultados

Envolvimento Materno e Paterno

É de salientar que, a medida de envolvimento é relativa, pelo que, o en-
volvimento por parte da figura paterna corresponde à porção de envolvimento
que não foi atribuída à figura materna. Deste modo, os valores mais elevados
são indicadores de um maior envolvimento por parte do pai, sendo o valor 3
indicativo de uma partilha entre mãe e pai. Os Alphas de Cronbach obtidos
nas cinco dimensões da escala, são: Cuidados Directos – 0.72; Cuidados Indi-
rectos – 0.65; Ensino/Disciplina – 0.80; Brincadeira – 0.72; Lazeres – 0.77,
reflectem níveis aceitáveis de fiabilidade.

Na Tabela 1, são apresentadas as Médias e Desvios Padrão das 5 dimen-
sões. Verificasse que, na perspectiva das mães, há uma participação partilha-
da nas actividades de Lazer e Brincadeira enquanto que nas actividades de
Cuidados Directos se verifica que são da responsabilidade das mães. As acti-
vidades de Cuidados Indirectos e de Disciplina/Ensino são tendencialmente
partilhadas por ambas as figuras parentais.
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Na perspectiva dos pais, a sua participação é partilhada de forma qua-
se igualitária com as mães, no que respeita às actividades de Lazer. Por ou-
tro lado, as actividades de Cuidados Directos são levadas a cabo maiorita-
riamente pelas mães. As actividades de Brincadeira, Cuidados Indirectos e
Disciplina/Ensino são tendencialmente partilhadas por ambas as figuras pa-
rentais.

Tabela 1: Médias e Desvios Padrão Relativos ao Envolvimento de Ambas as Figuras

M DP
Cuidados Directos Mãe 2.35 0.49

Pai 2.45 0.44
Cuidados Indirectos Mãe 2.69 0.51

Pai 2.84 0.38

Ensino/ Disciplina Mãe 2.71 0.49
Pai 2.87 0.39

Brincadeira Mãe 2.59 0.53
Pai 2.71 0.43

Lazer no Exterior Mãe 2.47 0.55
Pai 2.60 0.49

Correlação entre o Envolvimento Materno e Paterno

Os resultados apontam para a existência de correlações positivas e signi-
ficativas entre a opinião de ambas as figuras parentais, relativamente à parti-
cipação de cada um nas cinco dimensões do envolvimento, sendo possível ve-
rificar uma concordância elevada.

Verificamos que, a correlação mais significativa é visível nas actividades
de Lazer, onde tanto a mãe como o pai, concordam de forma tendencialmente
igualitária que, nestas actividades ocorre uma partilha da responsabilidade
entre ambos (r=0.76, p<0.01).

Embora com valores um pouco inferiores, correlações semelhantes são
identificadas nas restantes dimensões, o que significa que ambos os pais man-
têm uma concordância elevada quanto à partilha de responsabilidade nas ac-
tividades de Brincadeira (r=0.71, p<0.01), Disciplina (r=0.61, p<0.01) e Cui-
dados Indirectos (r=0.55, p< 0.01), assim como o facto das actividades de
Cuidados Directos serem maioritariamente realizadas pela mãe (r=0.71,
p<0.01).
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Variáveis Sócio-Demográficas

Existe uma correlação positiva e significativa entre a idade da criança, e
a participação do pai nas actividades de Cuidados Directos (r=0.19, p<0.05).
Por outro lado, observa-se uma correlação negativa entre a idade do pai e a
sua participação na dimensão Brincadeira (r=-0.18, p<0.05). Na opinião da
mãe, quanto mais velho o pai menos este partilha as actividades de Brincadei-
ra.

Finalmente, encontramos uma correlação significativa e negativa entre o
número de horas que a criança passa na creche e o envolvimento paterno nas
actividades de Disciplina (r=-0.17, p<0.05, r=-0.26, p<0.05). Estes resultados
apontam para uma menor partilha das actividades relacionadas com a Disci-
plina, quer na opinião da mãe, quer na do pai, quando a criança passa mais
tempo na escola.

Não foram encontradas correlações significativas entre as habilitações li-
terárias maternas e paternas e a participação de ambos nas actividades rela-
cionadas com a criança.

Características da Criança

Com base em análises de variância, é possível referir diferenças mediante
o género, no entanto, tal facto apenas se constata nas actividades de Cuida-
dos Indirectos, pois na opinião do pai, a sua participação nestas actividades é
superior quando se tratam de crianças do género masculino (F(1,103)=6.96,
p<0.01). Não foram encontradas diferenças significativas nas restantes activi-
dades.

Identificados os principais resultados no que diz respeito à percepção da
mãe e do pai no que se refere ao envolvimento de ambos, foi criada uma me-
dida única, devido às elevadas correlações encontradas entre a opinião de
ambas as figuras parentais.

Competência social

Através da realização do teste ANOVA, em função o género, apenas fo-
ram encontradas diferenças significativas no que diz respeito à agressividade,
onde o pai descreve os filhos do sexo masculino como mais agressivos
(F(2,719)=6.02, p< 0.01).

Quanto mais os pais participam nas actividades de Brincadeira,mais
competente é a criança em termos sociais na perspectiva do pai (r=0.23,
p<0.05). Não foram encontradas correlações significativas entre a forma co-
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mo a mãe descreve a criança ao nível da competência social e o envolvimento
paterno. Verifica-se ainda, que quanto mais o pai participa nas actividades de
Disciplina (r=0.22, p< 0.05) e de Lazer (r=0.24, p< 0.05), mais competente é
a criança em termos sociais, de acordo com a representação da educadora.

Discussão

Os resultados do presente estudo confirmam que, o pai enquanto co-res-
ponsável pelos cuidados da criança, se encontra envolvido na sua vida nas
mais variadas formas, nomeadamente através da acessibilidade, responsabili-
dade e envolvimento (Tamis Le-Monda, Shannon, Cabrera, e Lamb 2004), o
que lhe permite, à semelhança da mãe, contribuir de forma única para o de-
senvolvimento da criança (Crepaldi,et al., 2006; Cabrera, Tamis-LeMonda,
Bradley, Hofferth, e Lamb,2006).

Assiste-se pois, a uma evolução em relação aos ideais face à imagem pa-
terna, passando-se de um pai colonial, a uma época onde este apenas era
responsável pelo sustento económico, passando ao típico pai moderno, até fi-
nalmente estarmos perante um pai que, juntamente com a mãe, assume res-
ponsabilidades na vida da criança (Cabrera et al., 2000).

De acordo com os resultados obtidos, é pertinente referir que o papel do
pai na vida da criança se tem vindo a alterar, presenciando-se a imagem de
um pai mais activo nos cuidados diários da criança (Mcbride e Mills, 1993).

Os nossos resultados indicam que, nas actividades de Cuidados Indirectos
que remetem para o planeamento das necessidades e rotinas da criança (e.g.
ir às reuniões do filho), não implicando por isso uma interacção directa com a
mesma, o pai desempenha uma responsabilidade partilhada com a mãe, con-
trariamente aos dados obtidos no estudo de Monteiro et al., (2010), onde nes-
te tipo de cuidados a mãe desempenha um papel maioritário. Por sua vez, nas
actividades de Cuidados Directos, que implicam uma interacção directa com a
criança no seu dia-a-dia (e.g. dar o banho, a refeição), mantém-se uma divi-
são tradicional das tarefas, baseada no género, pelo que, a mãe é maiorita-
riamente responsável por estas actividades, tendo o pai, neste domínio, um
papel de suporte, ajudando apenas quando necessário.

O presente dado permite referir que, embora os pais sejam capazes de
desempenhar funções muito similares às desempenhadas pelas mães, isso não
significa que o façam numa base de rotina, sendo que é neste tipo de cuida-
dos que são visíveis diferenças significativas em relação ao envolvimento de
ambas as figuras parentais (Belsky, Gilstrap, e Rovine, 1984).
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Uma possível explicação para o sucedido, passa pela crença que alguns
pais ainda mantêm acerca de um laço afectivo especial presente na díade
mãe-criança, pelo facto da mãe ter sido, desde sempre, encarada como uma
figura constante nos cuidados da criança, o que leva a que, ainda hoje, as ta-
refas diárias permaneçam maioritariamente sob a sua responsabilidade.

Em sentido inverso ao identificado para os Cuidados Directos, estão as
actividades de Ensino/Disciplina, Brincadeira e Lazer, onde parece existir uma
partilha tendencialmente igualitária entre a mãe e o pai. na faixa etária do
pré-escolar.

A análise realizada para estudo das variáveis sócio-demográficas, indica
que, quanto maior é a idade da criança, menor é a participação do pai nas
actividades deste domínio. No entanto, Bailey (1994), tendo como recurso
uma amostra de crianças com idades compreendidas entre 1 e 5 anos, verifi-
cou que o envolvimento paterno nas actividades de cuidados decresce com a
idade da criança, ao passo que, as interacções sociais se mantêm de forma
estável ao longo do tempo, sendo partilhadas de forma igualitária com a
mãe.

No estudo realizado por Monteiro et al., (2008), não foram encontradas
correlações significativas entre a idade da criança e a participação do pai nas
actividades de cuidados/organização e nas situações de carácter lúdico.

Como verificado, o envolvimento paterno varia de acordo com as caracte-
rísticas individuais da criança. Foi possível observar que a participação do
pai nas actividades de Cuidados Indirectos é diferente consoante o género da
criança, sendo maior no que diz respeito ao género masculino.

Resultados semelhantes foram referidos por Arendell (1996), onde desde
o nascimento, o pai tende a passar mais tempo envolvido em actividades de
Cuidados e/ou Brincadeira com as crianças do género masculino. Os resulta-
dos obtidos não diferem da literatura existente, pois geralmente, a partir dos
dois anos de idade é notório que a criança tende a direccionar a sua atenção
para os comportamentos apresentados pela figura parental do mesmo género.

Na presente amostra, constata-se também que a idade do pai está negati-
vamente correlacionada com a sua participação nas actividades de Brincadei-
ra, onde na opinião da mãe, quanto mais idade tem o pai, menos este partici-
pa nas actividades deste domínio. Resultados diferentes foram obtidos no
estudo de Lima (2005), onde pais mais velhos são vistos como figuras que as-
sumem mais responsabilidades comparativamente aos pais mais novos, estan-
do também mais disponíveis para interagir com as crianças.

Também as horas que a criança passa na creche, se encontram negativa-
mente correlacionadas com a participação do pai nas actividades de Discipli-
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na, havendo portanto, uma menor partilha destas actividades quanto maior é
o tempo que a criança passa na creche.

Os nossos resultados demonstram elevadas correlações entre a opinião de
ambas as figuras parentais. Os valores encontrados são indicadores de que o
pai não parece subestimar a sua participação na vida da criança, assim como
a mãe não tende a sobrestimar as suas responsabilidades, apesar de frequen-
temente ser considerada a principal prestadora de cuidados.

Analisando a competência social, são verificadas diferenças significativas
em termos da agressividade, onde o pai descreve os filhos do género masculi-
no como mais agressivos, no entanto, assume também que estes são mais
competentes em termos sociais. Quanto à mãe, considera que as filhas são
mais competentes, em detrimento dos filhos.

Foram também encontradas correlações significativas, entre a forma como
o pai descreve a criança e a medida de envolvimento parental, nomeadamen-
te ao nível das actividades de Brincadeira, pois quanto mais envolvido o pai
se encontra, mais competente é a criança em termos sociais. Não foram en-
contradas correlações significativas entre a forma como a mãe descreve a
criança ao nível da competência social e o envolvimento paterno.

Desde sempre, a literatura aponta para o facto de os pais assumirem pa-
péis distintos na relação com a criança, o que por sua vez conduz a diferentes
tipos de interacção (Lamb, 1979). A mãe é geralmente responsável pelos cui-
dados da criança, ao passo que o pai interage mais com a criança ao nível
do jogo, sendo que, desde cedo é exposta a diferentes experiências e mode-
los.

Através de ambos os tipos de interacção, os pais podem regular a partici-
pação das crianças no meio exterior, providenciando mais oportunidades pa-
ra com os pares, o que permite às crianças desenvolver as suas ferramentas
sociais (Mcdowell e Parke, 2009).

No entanto, estudos realizados no âmbito da influência de cada figura
parental face à socialização da criança, permitem verificar que as crianças
que estabelecem um contacto físico com o pai (jogo), são mais aceites pelos
pares, assim como são descritos como menos agressivos e mais competentes
(Macdonald e Parke, 1984).

Realizando uma análise à influência do pai na socialização da criança,
alguns autores parecem referir que, esta figura parental através da sua inte-
racção estimulante e virada para o exterior, torna possível uma conexão da
criança para com a sociedade em geral, podendo servir de modelo para o
desenvolvimento das competências necessárias na transição do contexto fami-
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liar para o estabelecimento da relação com outros (Rice, Cunningham, e
Young, 1997).

Por sua vez, a mãe pode estar mais envolvida na conexão da criança
com a restante família, bem como no desenvolvimento do ego, níveis de con-
centração e resiliência demonstrados no contexto escolar (Steele, Steele, e Fo-
nagy, 1996).

Uma possível explicação para a contribuição do pai no desenvolvimen-
to social da criança, pode ser pensada no sentido de que o pai enquanto
“ponto” de ligação ao exterior social, e através do seu estilo de interacção,
constitui uma fonte importante na aquisição de competências úteis na inte-
racção com os pares. Assim sendo, faz sentido que a vinculação para com
o pai seja um factor mais influente em termos da competência social, do
que propriamente a vinculação com a mãe (Rice, Cunningham, e Young,
1997).

A relevância do papel do pai na aquisição destas competências parece
permanecer quando se correlaciona o seu envolvimento com a descrição da
criança feita pela educadora, pois verifica-se que, quanto mais o pai se en-
contra envolvido nas actividades de Disciplina e de Lazer, mais competente é a
criança em termos sociais no jardim-de-infância.

Ao longo do seu período de desenvolvimento, a criança necessita de ge-
neralizar as competências sociais e conhecimento adquiridos no contexto da
família, para que possa ser autónoma nas suas relações com os pares, pelo
que estas irão ser influenciadas pela qualidade de interacção parental que,
para ser eficaz deverá ser pautada pela explicação de comportamentos ade-
quados (negociação) face a situações de interacção (Mcdowell e Parke,
2009).

Enquanto representante do mundo exterior, o pai poderá significar para a
criança o padrão daquilo que é aceitável em termos sociais, assim como as
regras e leis presentes no mesmo (Rice, Cunningham, e Young, 1997). Além
disso, o facto do pai nem sempre estar presente de forma directa na vida da
criança, leva a que, quando tal acontece a sua presença seja exagerada na
mente da criança, sendo que esta presença passa a ter uma enorme importân-
cia face ao envolvimento da mãe (Gecas e Schwalbe, 1986), pelo que a
maior participação do pai nas actividades de Disciplina permite-lhe desenvol-
ver as competências necessárias ao estabelecimento de relações no jardim-de-
infância.

Após toda a literatura mencionada, é pertinente referir a necessidade da
realização de mais estudos no âmbito do envolvimento paterno nas tarefas
diárias da criança. Além disso, grande parte dos estudos referidos apresen-
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tam resultados apoiados em representações, que o pai e a mãe têm relativa-
mente à sua participação na vida do filho, pelo que seria importante incluir
medidas de observação face aos comportamentos parentais (Lima, 2005), de
modo a realizar uma comparação entre as percepções dos pais e aquilo que
na realidade acontece.

Tal como foi explicitado no presente trabalho, existem diferentes facto-
res que permitem explicar o grau de envolvimento por parte da figura pa-
terna, sendo que um dos factores incide sobre o género da criança. No en-
tanto, as opiniões sobre o facto não são consensuais, logo, o ideal seria
existirem mais estudos que comparassem o envolvimento paterno de acordo
com o género da criança. Por último, é importante não esquecer que no
que respeita à educação da criança, o pai pode apresentar tantas compe-
tências como a mãe, porém, é reconhecido que toda a família exerce um
papel importante no desenvolvimento da criança, uma vez que, a aprendi-
zagem e aquisição das suas capacidades no início da infância ocorrem
primeiramente no contexto familiar, sendo que este é a base de estimulação
primária relativamente aos padrões de relacionamento e competência so-
cial da criança.

Referências

Amato, P. R. (1994). Father-child relations, mother-child relations and offspring
psychological wellbeing in adulthood. Journal of Marriage and the Family, 56,
1031-1042.

Amato, P. (1998). More than money? Men’s contribution to their children’s lives. In A.
Booth e A. C. Crouter (Eds.), Man In Families: When Do They Get Involved? What
Difference Does It Make? (pp. 241-278). Mahwah: Lawrence Erlbaun Associates.

Arendell, T. (1996). Co-parenting: A review of the literature. National Center on Fathers
and Families, 1-57. Consultado em Março de 2010 através de
http:/www.ncoff.gse.upenn.educ/litrev.htm

Bailey, W. T. (1994). A longitudinal study of father’s involvement with young children:
Infancy to age 5 years old. Journal of Genetic Psychology, 155, 331-339.

Belsky, J., Gilstrap, B., e Rovine, M. (1984). The Pennsylvania infant and family
development project I: Stability and change in mother-infant and father-infant
interactions in a family setting at one, three and nine months. Child Development,
55, 692-705.

Andreia Afonso, Manuela Veríssimo, Marília Fernandes, Patrícia Borges

56 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



Bolsoni-Silva, A. T., e Marturano, E. M. (2002). Práticas educativas e problemas de
comportamento: Uma análise à luz das habilidades sociais. Estudos de Psicologia, 7
(2), 227-235.

Bost, K., Vaughn, B., Washington, W., Cielinski, K., e Bradbard, M. (1998). Social
competence, Social support, and Attachment: Demarcation of Construct Domains,
Measurement, and Paths of Influence for Preschool Children Attending Head Star.
Child Development, 69 (1), 192-218.

Cabrera, N. J., Tamis-LeMonda, C. S., Bradley, R.H., Hofferth, S., e Lamb, M. E. (2000).
Fatherhood in the twenty-first century. Child Development, 71 (1), 127-136.

Crepaldi, M., Andreani, G., Hammes, P., Ristof, C., e Abreu, S. (2006). A participação do
pai nos cuidados da criança, segundo a concepção de mães. Psicologia em estudo,
11 (3), 579-587.

Deutsch, F. M. (2001). Equally shared parenting. American Psychological Society, 10 (1),
25-28.

Frascarolo, F. (2004). Paternal involvement in child caregiving and infant sociability.
Infant Mental Health Journal, 25, 509-521.

Gecas, V., Schwalbe, M.L. (1986). Parental behavior and adolescent serf-esteem. Journal
of Marriage and Family Therapy, 48, 37-46.

Gomide, P.I.C. (2003). Estilos Parentais e comportamento anti-social. In A. Del Prette e
Z. Del Prette (Orgs.). Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem:
questões conceituais, avaliação e intervenção (21-60). Campinas: Alínea.

LaFreniere, P.J., Dumas, J.E. (1996). Social Competence and Behavior Evaluation in
Children ages 3 to 6 years old: The Short Form (SCBE – 30). Psychological
Assessment, 8, 369–377

Lamb, M.E. (1979). Paternal Influences and the Father’s Role. A Personal Perspective.
American Psychologist, 34 (10), 938-943

Lamb, M. (1987). Introduction: The emergent American father. In M. E. Lamb (Eds.), The
father’s role: Cross-cultural perspectives (pp. 3-26). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates. .

Lamb, M. (1992). O papel do pai em mudança. Análise psicológica, 1 (10), 19-34.
Lamb, M. (1997). The development of father–infant relationships. In M. E. Lamb (Eds.),

The role of the father in child development (pp. 104–120). Hoboken, NJ: Wiley.

Lewis, C., e Lamb, M. E. (2003). Fathers’ influences on children’s development: The
evidence from two-parents families. European Journal of Psychology of Education,
18 (2), 211-228.

Lima, J. (2005). O tempo e as formas de envolvimento do pai em tarefas de socialização
dos filhos em idade pré-escolar. Porto: Faculdade de psicologia e de ciências da
educação da universidade do Porto. Consultado em Dezembro de 2009 através de
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/49358425.html

Associações entre o envolvimento paterno e a competência social de crianças em contexto pré-escolar

57Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



Macdonald, K., Parke, R.D. (1984). Parent-child physical play: The effects of sex and age
of children and parents. Sex Roles, 7 (15), 1573-2762. Consultado em Abril de 2010
através de http://www.springerlink.com/content/r7q281117157550k/

McBride, B. A., e Mills, G. (1993). A comparison of mother and father involvement with
their preschool age children. Early Childhood Research Quarterly, 8, 457-477.

Mcdowell, D.J., e Parke, R.D. (2009). Parental Correlates of Children’s Peer Relations: An
Empirical Test of a Tripartite Model. Developmental Psychology, 45, (1), 224-235.

Monteiro, L., Fernandes, M., Veríssimo, M., Costa, I.P., Torres, N., e Vaughn, B.E.
(2010). Perspectiva do Pai Acerca do seu Envolvimento em Famílias Nucleares.
Associações com o que é Desejado pela Mãe e com as Características da Criança.
Revista Interamericana de Psicología, 44 (1), 1-11.

Monteiro, L, Veríssimo, M., Pessoa e Costa, I. (2008) Escala de Envolvimento Parental:
Participação em Actividades de Cuidados e de Socialização. Manuscrito não
publicado, ISPA.

Monteiro, L., Veríssimo, M., Castro, R., e Oliveira, C. (2006). Partilha da responsabilidade
parental. Realidade ou expectativa? Psychologica, 42, 213-229.

Monteiro, L., Veríssimo, M., Santos, A.J., e Vaughn, B. E. (2008). Envolvimento paterno e
organização dos comportamentos de base segura das crianças em famílias
portuguesas. Análise Psicológica, 3 (XXVI), 395-409

Pleck, J. (1997). Paternal involvement: levels, sources, and consequences. In M. E. Lamb
(Eds.), The role of the father in child development (pp. 66-103). New York: Wiley.

Rice, K. G., Cunningham, T. J., e Young, M. (1997). Attachment, social competence, and
emotional wellbeing: A comparison of black and white late adolescents. Journal of
Counseling Psychology, 44, 89-101.

Rohner, R. P., Veneziano, R. A. (2001). The importance of father love: History and
contemporary evidence. Review of General Psychology, 5 (4), 382-405.

Santos, A.J., e Veríssimo, M. (2008). Escala de avaliação do comportamento e
competência social (LaFreniere e Dumas, 1995). XIII Conferência Internacional
Avaliação Psicológica: Formas e contextos. Braga, Portugal.

Steele, H., Steele, M., e Fonagy, P. (1996). Associations among attachments classifications
of mothers, fathers and their infants. Child Development, 67, 541–555.

Tamis-Le-Monda, C.S., Shannon, J.D., Cabrera, N.J., e Lamb, M.E. (2004). Fathers and
Mothers at Play With Their 2- and 3-Year-Olds: Contributions to Language and
Cognitive Development. Child Development, 75 (6), 1806-1820.

Torres, N., Santos, A., e Santos, O. (2008). Qualidade da vinculação ao pai e à mãe e o
desenvolvimento da amizade recíproca em crianças de idade pré-escolar. Análise
Psicológica, 3 (26), 435-445.

Veríssimo, M. (n.d.). Ficha de Identificação.Manuscripto não publicado.
Waters, E., Sroufe, L. A. (1983). Social competence as a developmental construct.

Developmental Review, 3, 79-97.

Andreia Afonso, Manuela Veríssimo, Marília Fernandes, Patrícia Borges

58 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



Weinfield, N., Ogawa, J., Sroufe, L. A. (1997). Early attachment as a pathway to
adolescent peer competence. Journal of Research on Adolescence,7, 241-265.

Yunes, M. A. M. (2003). Psicologia positiva e resiliência: O foco no indivíduo e na
família. Psicologia em Estudo, 8, 75-84.

Associações entre o envolvimento paterno e a competência social de crianças em contexto pré-escolar

59Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1
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Abstract: The present study aims to analyze the relationships between Father’s Invol-
vement in Direct Care and Social Competence in children. Some studies indicate that in-
creased father’s participation in daily activities, related to the child, can strengthen the at-
tachment relationship, which in turn will influence the child’s social development. The
participants are 110 children in preschool, their parents and educators. To analyze father’s
involvement it was used a Parental Involvement Scale: Participation in Activities of Care
and Socialization (Monteiro, Veríssimo e Pessoa e Costa, 2008). Social competence was
collected from educators and parents through SCBE-30 (Lafreniere e Dumas, 1996). The
results indicate that it’s near always the mother that performed the Direct Care tasks, and
in other activities there is a shared participation. The more involved the father is in the ac-
tivities of Play, more competent the child in social terms. Finally, according to the opinion
of the educator, the more the father is involved in the activities of Discipline and Leisure
the most competent child in social terms.

KEY-WORDS: Involvement; Relative Participation; Type of activities; Child Characteris-
tics; Social Competence
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Resumo

Reconhecendo a existência de uma relação estreita entre a motivação para a leitura e
os processos cognitivos, este trabalho visou analisar de que forma estas duas realidades se
relacionam. Pretende-se, assim, verificar em que medida os processos cognitivos variam
em função das diferentes motivações para a leitura, bem como perceber qual a influência
que esta motivação tem nestes processos e no rendimento académico. A amostra consta de
180 alunos do 1º ciclo do ensino básico. Os resultados obtidos permitem-nos constatar que
a motivação para a leitura apresenta correlações significativas com o rendimento académi-
co dos alunos e associa-se igualmente ao desempenho cognitivo em tarefas de memória,
raciocínio, cálculo mental, compreensão, vocabulário, competência linguística, conheci-
mentos lexicais, atenção e processamento verbal auditivo.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Motivação, Processos cognitivos, Aprendizagem.

Introdução

A motivação para a leitura é um tema cada vez mais actual nos dias de
hoje. Na realidade, os estudos de Baker e Wigfield (1999) sobre a motivação
para a leitura demonstram que a mesma se vai tornando estruturalmente mais
complexa com a idade. Assim, com o crescimento da criança surgem mais e
diferentes dimensões da motivação para a leitura, que se vão alterando de
acordo com o seu desenvolvimento, as suas experiências escolares, familiares
e sociais e dos níveis de sucesso que vai atingindo. Esses resultados mostram
que devemos encarar a motivação das crianças face à leitura de forma multi-
facetada. Isto é, as crianças não devem ser caracterizadas como estando à
partida motivadas ou desmotivadas na leitura, mas sim porque estão motiva-
das a ler por diferentes razões ou propósitos (Mata e Monteiro, 2005).

Segundo Baker, Sher e Mackler (1997), as crianças podem estar motiva-
das para a leitura porque consideram que ler é uma actividade divertida, que
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lhes permite interagir com outros, ou apenas porque alguém as pode elogiar
por o fazerem. Na mesma linha, Wigfield (2000) defende a existência de três
aspectos centrais na motivação para a leitura: a motivação intrínseca e extrín-
seca; as crenças e auto-percepções de competência e eficácia; e também a
motivação social. Quando os sujeitos estão intrinsecamente motivados reali-
zam as actividades por sua própria vontade, pelo desafio e pela satisfação
obtida na realização da mesma e não por possíveis recompensas (Guimarães
e Burochovitch, 2004). Quando são motivados extrinsecamente, os sujeitos
realizam as actividades por razões externas, tais como o receberem uma re-
compensa. As percepções de competência e eficácia decorrem das avaliações
que se fazem sobre as capacidades pessoais em diferentes actividades, que
estão relacionadas com domínios específicos de aprendizagem. As motivações
sociais estão relacionadas com as motivações individuais que se desenvolvem
a partir da proximidade com os outros.

Wigfield e Guthrie (1997) conceptualizaram onze dimensões diferentes
de motivação para a leitura, criando uma taxonomia teórica composta por
três categorias. De acordo com a Tabela 1 é possível observar que uma cate-
goria das dimensões é baseada na construção de crenças de competência e
eficácia. Esta categoria inclui a auto-eficácia, a crença de que se pode ser
bem sucedido na leitura; e o desafio, a vontade de “agarrar” em material de
leitura difícil. Quando as pessoas acreditam que são bem sucedidos numa ac-
tividade, são mais propensas a exercer a mesma (Bandura, 1997; Schunk e
Zimmerman, 1997). A terceira dimensão nesta categoria é a evasão do traba-
lho, ou seja, o desejo de evitar actividades de leitura. Quando os alunos não
possuem o sentido de eficácia, provavelmente querem evitar envolver-se em
actividades de leitura desafiadoras.

Tabela 1: Categorias e dimensões da motivação para a leitura

Categorias Dimensões
Crenças de competência e eficácia Auto-eficácia

Desafio
Evasão do trabalho

Objectivos de leitura Curiosidade
Envolvimento
Importância
Reconhecimento
Qualificações
Competição

Fins sociais da leitura Social
Cumprimento

Nota: Adaptado de Baker e Wigfield (1999)
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A segunda categoria diz respeito aos objectivos de leitura das crianças.
As dimensões nesta categoria incluem vários constructos no campo da motiva-
ção e integram a motivação intrínseca e extrínseca, as orientações para a
realização de objectivos e os valores de realização. A motivação intrínseca re-
fere-se a estar motivado, curioso e interessado numa actividade em si, e não
por motivos externos, como trabalhar para uma recompensa monetária ou
qualificação (Deci e Ryan, 1985). A orientação para as metas de aprendiza-
gem centra-se sobre o domínio e aperfeiçoamento, mais do que para superar
os outros (Ames, 1992; Nicholls, Cheung, Lauer e Patashnick, 1989). A curio-
sidade é definida como o desejo de ler sobre um determinado tema de interes-
se para a criança e por isso está intimamente relacionado com os interesses
de leitura mencionados anteriormente (Renninger, Hidi e Krapp 1992). O en-
volvimento é o prazer experimentado na leitura de certos tipos de textos literá-
rios ou informativos. A importância da leitura é uma dimensão retirada de
Wigfield e Eccles (1992) que trabalha os valores subjectivos da tarefa. As três
dimensões desta categoria reflectem os constructos da motivação extrínseca e
a orientação para as metas de desempenho. A orientação para as metas de
desempenho reporta a necessidade de trabalhar para obter reconhecimento
perante os outros.

A terceira categoria dirige-se a fins sociais da leitura, com base na pre-
missa da perspectiva do envolvimento que a leitura é inerentemente uma acti-
vidade social (Baker, Afflerbach e Reinking, 1996; Guthrie, McGough, Bennett
e Rice, 1996) e que os aspectos sociais das salas de aula têm um impacto im-
portante no desempenho do aluno (Wentzel, 1996). Um primeiro aspecto diz
respeito às razões sociais da leitura ou ao processo de construção e partilha
de significados adquiridos com a leitura, com amigos e familiares. O segundo
aspecto refere-se ao cumprimento, isto é, ler para corresponder às expectati-
vas dos outros.

Morgan e Fuchs (2007) avaliam uma possível relação bidireccional entre
a leitura e a motivação focando-se em dois indicadores distintos da motiva-
ção: as crenças de competências e a orientação dos objectivos. As crenças de
competências dizem respeito ao modo como a criança se considera capaz de
ser um bom leitor. O auto-conceito e a auto-eficácia são dois tipos de crenças
de competências (Linnenbrink e Pintrich, 2002). O auto-conceito deriva da
opinião geral das crianças sobre as suas capacidades; enquanto que a auto-
eficácia refere-se mais a crenças sobre a realização de tarefas específicas. As
crenças de competências são frequentemente o primeiro indicador de motiva-
ção nas crianças mais novas. Neste aspecto, Chapman e Tunmer (2003) argu-
mentam que as crianças com sucesso nas suas primeiras tarefas de leitura têm
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uma maior percepção de competência e consequentemente maior motivação.
Por outro lado, quando se verifica um declínio nas crenças de competências,
existe uma queda na motivação e mais tarde nas práticas de leitura (Morgan
e Fuchs, 2007).

A abordagem de Baker e Wigfield (1999) para a motivação de leitura in-
tegra aspectos cognitivos, motivacionais e sociais da leitura (Baker et al.,
1996; Guthrie e Alvermann, 1999; Guthrie et al., 1996; Oldfather e Wigfield,
1996) e defende que os leitores interessados são motivados a ler para diferen-
tes fins, utilizando os conhecimentos adquiridos anteriormente para gerar no-
vos conhecimentos e participar de interacções sociais significativas em torno
da leitura. As crianças que gostam de ler, fazem-no com mais frequência e
tendem a tornar-se leitores hábeis no futuro. Por outro lado, os leitores com
piores competências de leitura apresentam uma baixa motivação para ler.
Uma possível explicação para isso é que a habilidade e a motivação para a
leitura se influenciam mutuamente (Guthrie, McGough, Bennett, e Rice, 2001;
Morgan e Fuchs, 2007; Sénéchal e LeFevre, 2002). A leitura frequente contri-
bui para aumentar o reconhecimento de palavras, o vocabulário, a fluência
verbal, a compreensão e os conhecimentos gerais (Griffiths e Snowling,
2002). Estudos desenvolvidos por Leppänen e colaboradores (2005), demons-
tram que as crianças que lêem frequentemente na primeira classe, têm maior
capacidade de reconhecimento de palavras na segunda classe. No mesmo
sentido, vão os resultados dos estudos desenvolvidos por Neuman e Celano
(2001), que explicam os hábitos de leitura das crianças através de dois facto-
res: o primeiro é o sucesso inicial quando adquirem habilidades de leitura e o
segundo factor é a motivação. As crianças altamente motivadas lêem três ve-
zes mais fora da escola que os seus colegas menos motivados (Pressley,
2002).

Por outro lado, existem evidências que demonstram uma associação signi-
ficativa entre compreensão em leitura e desempenho académico. Santos, Sue-
hiro e Oliveira (2004) também encontraram correlações nesse sentido, salien-
tando que uma fraca compreensão da leitura leva a dificuldades de
aprendizagem que, por sua vez, originam ausência ou ineficácia de hábitos
de estudo. Robinson, Faraone, Hittleman e Unruh (1990) destacam a impor-
tância da leitura como um dos caminhos que levam o aluno ao acesso e à
produção do conhecimento, enfatizando a leitura crítica como uma forma de
recuperar todas as informações e de utilizá-las de maneira eficaz. Assim,
quando o aluno tem bom domínio da leitura é mais provável que também de-
senvolva atitudes mais positivas para esta actividade, tenha melhores condi-
ções de estudo e melhor aproveitamento académico (Oliveira, Santos e Primi,
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2003; Santos et al., 2004). É importante recordar que em todas as disciplinas
académicas, grande parte da aprendizagem se faz através da leitura. Sendo
esta uma competência básica, é fundamental ser avaliada em todos os níveis
de ensino. Segundo Santos (2000), a leitura é o recurso mais importante para
a aquisição e organização de conhecimentos. No seu estudo, a autora consta-
tou que os leitores mais hábeis conseguem pôr em prática um conjunto de es-
tratégias que lhes permitem processar a informação contida num texto, apro-
priando-se assim, dos conhecimentos necessários à consecução dos objectivos
escolares.

Stanovich, Cunningham e Freeman (1984) demonstraram que existe
uma correlação entre a inteligência e as aptidões de leitura, que varia entre
.30 e .70. Constaram ainda, que a correlação foi mais baixa entre as crian-
ças do 1º ano, e superior para as crianças mais velhas. No entanto, Velluti-
no (2001) defende que a correlação entre medidas de inteligência e as apti-
dões de leitura é relativamente pequena. Por outro lado, quando a aptidão
de leitura é definida como a habilidade de compreender textos escritos, a
correlação entre inteligência e leitura tende a ser mais forte. De alguma for-
ma, a maior parte da pesquisa sobre leitura infantil tem-se centrado nos as-
pectos cognitivos, como o reconhecimento de palavras e a compreensão
(Barr, Kamil, Mosenthal e Pearson, 1991). Entre as aptidões cognitivas in-
fluenciadas pela inteligência estão as habilidades de leitura (Ruddell, Rud-
dell e Singer, 1994).

Reconhecendo a existência de uma relação estreita entre a motivação pa-
ra a leitura e os processos cognitivos, este trabalho visa analisar de que forma
estas duas realidades se relacionam. Pretende-se, assim, analisar duas ques-
tões principais. A primeira procura verificar em que medida os processos cog-
nitivos variam em função das diferentes motivações para a leitura. A segunda
procura explicar a relação entre o rendimento académico e variáveis impor-
tantes de motivação e processamento cognitivo.

Método

Amostra

O estabelecimento de ensino escolhido tem um total de 201 alunos, re-
partidos por 10 turmas: três do 1º ano, duas do 2º ano, duas do 3º ano e
três do 4º ano. Foram excluídas 20 crianças, cujos pais não autorizaram a
participação no estudo e uma sinalizada com Perturbação de Asperger. As-
sim, participaram no presente estudo 180 alunos do 1º ciclo de uma escola
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pública da região da Grande Lisboa, com idades compreendidas entre os 6
e os 12 anos (M = 7.75 ; DP = 1.32), sendo 46.1 % do sexo feminino e
53.9 % do sexo masculino, distribuídos pelos 4 anos de escolaridade:
26.7% dos alunos são do 1º ano, 22.2% do 2º ano, 20% do 3º ano e 31.1%
do 4º ano.

Tabela 2: Distribuição dos alunos segundo o ano de escolaridade

Masculino Feminino Total
1º ano 30 18 48
2º ano 20 20 40
3º ano 20 16 36
4º ano 27 29 56
Total 97 83 180

Instrumentos

Foram utilizados os seguintes subtestes da WISC-III (Wechsler, 2003):
Informação, Aritmética, Vocabulário e Memória de Dígitos. O sub-teste In-
formação é constituído por um conjunto de questões orais que avaliam o co-
nhecimento do sujeito acerca dos factos, locais ou pessoas. Mede o nível
dos conhecimentos adquiridos a partir da educação na escola e na família,
apelando à memória episódica a longo prazo. Para executar o sub-teste
Aritmética o sujeito deverá resolver mentalmente um conjunto de problemas
aritméticos e responder oralmente. Esta prova avalia a capacidade de cálcu-
lo mental, a compreensão de enunciados verbais e a capacidade de raciocí-
nio. No sub-teste Vocabulário o sujeito deverá definir um conjunto de pala-
vras apresentadas oralmente. Este teste mede a competência linguística, os
conhecimentos lexicais e, sobretudo, a facilidade de elaboração do discur-
so. O sub-teste Memória de Dígitos está associado ao processamento verbal
auditivo. A Memória de Dígitos em Sentido Directo mede a memória auditi-
va sequencial, a capacidade de escuta e as flutuações da atenção. A Memó-
ria de Dígitos em Sentido Inverso mede a capacidade de memória de traba-
lho, estando também associada ao processamento verbal auditivo. Nesta
prova são apresentadas ao sujeito várias sequências de números, sendo-lhe
depois solicitado que repita cada sequência pela ordem inversa do que lhe
foi apresentado.

Foi ainda utilizado o teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven
(MPCR) para avaliar o desenvolvimento intelectual e o factor g (Raven, Raven

Rosa Isabel Rodrigues, Aristides Isidoro Ferreira

66 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



e Court, 2009). É constituído por três séries de 12 itens: A, AB e B. A totalida-
de dos 36 itens pretende avaliar o desenvolvimento mental e maturidade inte-
lectual. Apresenta índices de consistência interna a oscilar entre .65 (crianças
de 5 anos) e .91 (crianças de 10 anos) (Raven et al., 2009).

Para identificar as motivações das crianças face à leitura, foram usadas
as escalas Eu e a Leitura (Monteiro e Mata, 2000), constituídas por um con-
junto de 20 itens organizados em 3 dimensões distintas: (1) Prazer/valor da
leitura, que reenvia para o prazer e a importância inerentes às situações de
leitura; (2) Auto-conceito de leitor que caracteriza a forma como a criança
se acha enquanto leitor; e (3) Reconhecimento social que caracteriza a gra-
tificação que se sente quando alguém reconhece os seus resultados em leitu-
ra. As escalas apresentam boas características psicométricas, com alfas de
Cronbach superiores a .80 e grau de saturação dos itens com os factores
correspondentes a apresentarem uma média de .64 (Mata, Martins, e For-
mosinho, 2001).

Procedimento

O processo de avaliação iniciou-se pelo contacto com a directora da escola,
na instituição. Seguidamente foi enviado um pedido de autorização aos respon-
sáveis pelas crianças, para que as mesmas pudessem participar no estudo.

Antes da aplicação dos testes foi explicado aos alunos qual era o objecti-
vo dos mesmos. Foi assegurada a confidencialidade dos resultados, sendo ex-
plicado aos alunos que os resultados obtidos não tinham qualquer implicação
para a sua avaliação na escola. Todos os testes foram aplicados segundo as
orientações dos seus respectivos manuais.

Num primeiro momento, foram aplicadas colectivamente, em sala de au-
la, as MPCR. Em todas as salas, as instruções de preenchimento foram lidas
em voz alta e as dúvidas que surgiram foram esclarecidas.

A aplicação dos restantes testes foi realizada individualmente num espaço
adequado para o efeito, durante o horário escolar. Os instrumentos foram
apresentados na seguinte ordem: questionário sócio-demográfico, escala Eu e
a Leitura, WISC – Informação, WISC – Aritmética, WISC – Vocabulário e
WISC – Memória de Digítos.

Resultados

Na Tabela 3 apresentam-se os dados relativos ao rendimento académico
dos alunos em função do sexo e do ano de escolaridade. As notas foram atri-
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buídas pelos professores, numa escala de 1 a 3, sendo: 1 - Não satisfaz, 2 –
Satisfaz e 3 - Bom. A análise dos resultados, permite-nos verificar que mais de
metade dos alunos (51.7%) têm notas equivalentes a Bom, seguindo-se o Satis-
faz com 35.6% e o Não satisfaz com 12.8%. Apesar dos alunos do sexo mas-
culino apresentarem um rendimento superior (M = 2.41; DP = .732) em rela-
ção aos do sexo feminino (M = 2.36; DP = .673), estas diferenças não são
estatisticamente significativas [t(178) = .483, p = .630, dCohen=.04]. Consta-
tou-se, ainda, que os alunos do 1º ano são os que têm mais notas negativas
(5%), seguindo-se os do 3º ano com 3.8%, os do 4º ano com 2.7% e os do 2º
ano com apenas 1.1%. Os alunos do 4º ano são os que apresentam melhores
resultados (14.4% com Satisfaz e 13.8% com Bom), procedidos pelos do 1º ano
(8.3% com Satisfaz e 13.3% com Bom), os dos 2º ano (7.7% com Satisfaz e
13.3% com Bom) e por último os do 3º ano (5% com Satisfaz e 11.1% com Bom).

Tabela 3: Rendimento académico segundo o sexo (Masculino/Feminino) e o ano de
escolaridade

Não satisfaz Satisfaz Bom
1º ano 6/3 8/7 16/8
2º ano 0/2 8/6 12/12
3º ano 4/3 4/5 12/8
4º ano 4/1 9/17 14/11
Total 23 64 93

A Tabela 4 mostra-nos que existe uma correlação positiva entre a maioria
das dimensões avaliadas. Os resultados revelam que existem associações esta-
tisticamente significativas entre todas as dimensões motivacionais face à leitu-
ra, sendo a mais elevada entre o Prazer/valor da leitura e o Reconhecimento
Social (r=.561, p <.001).

As correlações entre os testes patentes na tabela revelam valores estatisti-
camente significativos (p<.001), com a correlação mais baixa a fixar-se em
.395 na relação entre Dígitos em sentido directo e Dígitos em sentido inverso.
Todavia, a associação mais forte foi verificada entre o par de testes, que tal
como os anteriores, também medem o processamento verbal auditivo (Dígitos
em sentido directo e Dígitos total), com uma correlação de .864.

Relativamente à associação entre as dimensões motivacionais da leitura e
os testes aplicados, verificou-se que as correlações mais elevadas são as que
decorrem da ligação entre o Auto-conceito de leitor e os sub-testes Informação
(r=.422, p<.001), Dígitos total (r=.330, p<.001) e Vocabulário (r=.326,
p<.001).
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Constatou-se, ainda, que a dimensão da leitura que mais influencia o
Rendimento académico é o Auto-conceito de leitor (r=.266, p<.001). No que
diz respeito aos testes cognitivos, constatou-se que a correlação mais elevada
com o Rendimento académico é a que ocorre com o sub-teste Informação
(r=.425, p<.001).

Tabela 4: Correlações entre as dimensões motivacionais para a leitura, funções cognitivas e
rendimento académico

M DP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prazer/valor 3.60 .46 -
da leitura(1)
Auto-conceito 3.11 .60 .560** -
de leitor(2)
Reconhecimento 3.52 .49 .561** .442**
social(3)
Matrizes de 24.18 6.59 .213** .194** .139 -
Raven(4)
Informação(5) 8.63 2.61 .323** .422** .178* .587** -
Vocabulário(6) 14.93 5.00 .282** .326** .208** .606** .756**
Aritmética(7) 9.27 2.49 .253** .273** .072 .541** .715** .592**
Dígitos sentido 6.90 1.49 .221** .295** .106 .457** .474** .453** .472**
directo(8)
Dígitos sentido 3.26 1.26 .156* .255** .111 .443** .416** .367** .479** .395**
inverso(9)
Dígitos 10.16 2.30 .229** .330** .130 .539** .535** .494** .568** .864** .804**
total(10)
Rendimento 2.39 .70 .097 .266** .123 .403** .425** .355** .373** .329** .337** .398**
Académico(11)
Nota: M = Média; DP = Desvio Padão; *p <.05; **p<.01

Discussão

Pretendia-se com este estudo, demonstrar que a motivação para a leitu-
ra influencia o rendimento académico dos alunos e apresenta correlações
significativas com diversas capacidades cognitivas (memória de trabalho,
memória episódica a longo prazo, capacidade de raciocínio, cálculo men-
tal, compreensão, vocabulário, competência linguística, conhecimentos lexi-
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cais, atenção e processamento verbal auditivo). Perante isto, constatou-se
que existem associações estatisticamente significativas entre o Auto-conceito
de leitor e o Rendimento académico. Estes resultados são compatíveis com
os encontrados por Robinson e colaboradores (1990), que demonstram que
uma das vias de acesso à produção do conhecimento é a leitura, pois esta
permite recuperar as informações acumuladas e utilizá-las eficazmente. Ve-
rificou-se que o perfil motivacional das crianças face à leitura nas três di-
mensões consideradas apresentam valores elevados em todos os anos de es-
colaridade, sendo os alunos do 2º ano os que apresentam médias mais
elevadas no que diz respeito às dimensões Prazer/valor da leitura e Auto-
conceito de leitor. Relativamente ao Reconhecimento social, constatou-se que
são os alunos do 1º ano que apresentam os resultados mais elevados. Estes
resultados, vão no mesmo sentido dos encontrados por Hughes-Hassell e
Lutz (2006), Roberts e Wilson (2004) e Venâncio e Teixeira (2006), que re-
velam um decréscimo da motivação dos alunos para ler à medida que a es-
colaridade avança.

No que diz respeito às diferenças entre grupos, os resultados obtidos re-
velam que apesar dos alunos do sexo masculino apresentarem um rendi-
mento superior em relação aos do sexo feminino, estas diferenças não são
estatisticamente significativas. Resultados que se opõem aos encontrados por
Castro e Sousa (1998) e por Gallik (1999), que revelam melhores resultados
académicos nas raparigas face aos rapazes. Constatou-se, que os alunos do
4º ano são os que apresentam melhores resultados o que não vai ao encon-
tro do demonstrado pelo estudo da responsabilidade do Departamento de
Educação Básica (DEB) do Ministério da Educação (2001), segundo o qual
os alunos mais novos têm resultados muito superiores aos alunos mais ve-
lhos.

Verificou-se, ainda, que existe uma correlação positiva entre as dimensões
motivacionais da leitura e a maioria dos testes cognitivos aplicados. Estes re-
sultados vão ao encontro dos estudos de Sabino (2008), segundo os quais a
leitura constitui uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de capaci-
dades cognitivas em todos os níveis educacionais e nesse aspecto contribui
fortemente para o sucesso escolar.

De acordo com Ferrer e colaboradores (2007) há uma única habilidade
cognitiva nas crianças pequenas que, através da aprendizagem prática e ex-
periência, actua especialmente sobre determinadas áreas do conhecimento.
Este investimento de habilidades fluidas em conhecimento cristalizado ocorre
extensivamente durante os anos escolares, quando se desenvolvem as habili-
dades complexas necessárias para aprender noções básicas, como a leitura,
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escrita e aritmética. Na mesma linha, Vanderwood, McGrew, Flanagan e
Keith (2001) demonstraram que a leitura está relacionada com habilidades
cognitivas específicas, em particular a inteligência cristalizada e o processa-
mento auditivo.

Tal como observado na Tabela 4, os resultados do presente estudo suge-
rem relações dinâmicas entre a leitura e os processos cognitivos, sendo tais
evidências compatíveis com os estudos de Gudakovska (1996) que considera
a leitura uma actividade multifuncional que enriquece os leitores a nível inte-
lectual. Os resultados obtidos vão também ao encontro de outros estudos de-
senvolvido por Jensen (2002), que demonstram que as crianças quando ex-
postas a novas palavras, enriquecem de forma substancial o seu vocabulário.

Conclusão

Estes resultados vão no mesmo sentido das conclusões verificadas por Fer-
rer e colaboradores (2007) que demonstram a existência de uma relação di-
nâmica positiva entre a leitura e a cognição entre o 1º e o 12º ano. Essa rela-
ção é simbiótica, com influências positivas em ambos os sentidos. Ainda,
pesquisas desenvolvidas por Stanovich e colaboradores (1984) revelam a
existência de uma correlação entre a inteligência e as aptidões de leitura, re-
sultados que vão ao encontro dos obtidos no nosso estudo. Por outro lado, os
trabalhos de Vellutino (2001) demonstram que a correlação entre medidas de
inteligência e as aptidões de leitura é baixa.

Como limitações do presente estudo reportamos o facto de a amostra
incidir numa única instituição de ensino, o que transporta consigo o incon-
veniente dos dados não reflectirem as diferentes sensibilidades do país.
Apesar disso, a escola em estudo, sendo uma instituição de ensino público
situada em Lisboa, espelha aquela que poderá ser uma grande faceta da
realidade do nosso país. Por outro lado, o facto do presente estudo incidir
sobre uma metodologia correlacional não permite inferir quaisquer relações
causais ao nível das variáveis estudadas. Contudo, seria pertinente uma
replicação deste estudo, envolvendo escolas de outras zonas do país. De al-
guma forma, deve haver um maior rigor metodológico e controlo de variá-
veis, integrando uma amostra mais estratificada e representativa da popula-
ção em estudo.
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COGNITIVE PROCESSES AND MOTIVATION TO READ IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
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Abstract: Considering the close relationship between reading motivation and cogniti-
ve processes, this study examines the relation between these two realities. The aim is to de-
termine how the variations of cognitive processes motivate students to read and how it in-
fluences those processes, namely, the academic achievement of 180 elementary school
students. Results show that motivation for reading has significant correlations with acade-
mic performance of students and it is equally associated to cognitive performance in me-
mory, reasoning, mental arithmetic, comprehension, vocabulary, language skills, lexical
knowledge, attention and auditory verbal processing tasks.
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INVENTÁRIO DE PERCEPÇÕES DE AMBIENTE DE ENSINO
(IPAE): VALIDAÇÃO NUMA PERSPECTIVA EXPLORATÓRIA

Maria Olímpia Almeida de Paiva
Abílio Afonso Lourenço

CIPE – Centro de Investigação em Psicologia e Educação
Escola Secundária Alexandre Herculano - Porto

Resumo

Reconhecendo a importância do ambiente de ensino na prática docente, realizou-se
um estudo que apresenta o processo de construção e os resultados obtidos com o Inventá-
rio de Percepções de Ambiente de Ensino. A amostra é constituída por 611 professores de
8 escolas com 3.º Ciclo do Ensino Básico e/ou Ensino Secundário do Norte de Portugal.
Analisaram-se os dados conseguidos com este instrumento e calcularam-se as medidas de
fiabilidade e de validez do mesmo. Foram identificados 6 factores de Ambiente de Ensino
mediante uma análise factorial de rotação Varimax. Estes factores explicam 62,4% do total
da variância. O coeficiente de fiabilidade variou entre .73 e .83 em função dos diferentes
factores. O instrumento revela características psicométricas adequadas para avaliar o cons-
truto em estudo, apontando para a necessidade de posteriores investigações.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente de ensino, prática docente, avaliação.

Introdução

As sucessivas reformas educativas actuais apresentam dois desafios aos
professores e educadores: recriar a escola como local de trabalho e reinventa-
rem-se a si mesmos como indivíduos e profissionais da educação (Freitas,
2002). Neste mesmo sentido, Chauí (1995) salienta que o professor deve va-
lorizar as diferenças culturais na construção do ambiente escolar. Indício de
que os professores e educadores precisam não somente de questionar o rein-
ventar da sua actividade docente no sentido de reconsiderar as suas percep-
ções, os seus comportamentos, métodos e conhecimentos sobre o processo de
aprendizagem dos alunos, como de alguma forma reajustar as suas posturas
em relação aos outros.
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Assim, os saberes necessários à actividade docente são imprescindíveis na
vida do professor, de modo a que este possa desenvolver um trabalho com-
prometido com o meio ambiente que vivencia (Dickel, 1998; Freire, 2002). Os
factores essenciais para uma prática educativa de mestria devem ser realça-
dos, a fim de que este sucesso se reflicta no processo de aprendizagem dos
alunos e para que se ampliem as discussões, com o objectivo de sensibilizar
os professores, educadores e demais intervenientes educativos acerca da im-
portância do acto de ensinar no contexto escolar.

O ser humano é, por excelência, um ser sociável e, desta forma, está-lhe
inerente a necessidade de estabelecer relações. No trabalho, na família, entre
os pares e, em particular, no âmbito escolar, construímos relações que estão
incutidas num conjunto de regras em que cada um dos membros procura sa-
ber o que o outro espera de si e qual a sua função naquele meio social. No
ambiente escolar – espaço legitimado socialmente para a aquisição do saber
–, não é diferente: as práticas e acções de todos os actores educativos são in-
corporadas a um conjunto de regras, de normas e representações que condi-
cionam todo o tipo de relações nas quais ocorrem o ensino e a aprendiza-
gem. Essas regras não estão explícitas num regimento, de forma precisa e
definida; trata-se de uma interiorização contida nos diferentes personagens
sociais (Machado, 2000). No entender de Lima (1995) “o espaço, além de ser
um elemento potencialmente mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e
dos outros, porque é no espaço que ele se movimenta, realiza actividades, es-
tabelece relações sociais” (p. 187).

A sala de aula é um espaço dinâmico, como tal é importante dar liberda-
de ao professor no processo de configuração desse mesmo espaço. Conhecer
o aluno é escutá-lo com atenção (Frago e Escolano, 1998). Acreditamos ser
esta uma das pontes para a aprendizagem, onde a afectuosidade, a solidarie-
dade, a problematização, a pesquisa e a experimentação, num ambiente es-
truturalmente apropriado, caracterizam o ideal para que a aprendizagem se
desenvolva de uma forma satisfatória, pois a sala de aula é um espaço expe-
rienciado e um factor basilar na construção da personalidade e mentalidade
dos indivíduos e dos grupos (Lourenço, Paiva, Young e Da Rosa, no prelo; Pai-
va e Lourenço, 2004).

O professor deve encarar o aluno como um ser que se vai desenvolvendo
e influenciando pelo meio que o rodeia. Neste sentido, deve incentivar o diá-
logo, deixando de ser o foco do processo ensino/aprendizagem, transforman-
do a sala de aula num espaço de relação interactiva e dialéctica. Desta forma
tornar-se-á mais fácil ajudar o aluno a estruturar o seu processo de aquisição
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do conhecimento, dando mais significado às suas aprendizagens (Lourenço,
2004; Paiva, 2004).

Nesta sequência o ambiente de ensino pode ser considerado como um
conjunto de factores que tem influência na forma como os professores abor-
dam o ensino e que, por sua vez, interfere no tipo de abordagens à aprendi-
zagem dos alunos. A literatura oferece distintos instrumentos que avaliam dife-
rentes componentes do ambiente de ensino, como por exemplo: a Teacher Job
Satisfaction Questionnaire (TJSQ), escala construída por Lester (1982) que
pretende ser um instrumento específico de avaliação da satisfação profissional
no contexto da docência, segundo o qual o professor percebe e valoriza os di-
ferentes factores da situação do trabalho (Figueiredo, 2009); a Teacher Role
Survey (TRS) (Maes e Anderson, 1985), a fim de avaliar as expectativas de
controlo no contexto específico da profissão docente, mais concretamente ao
nível dos professores do Ensino Básico e Secundário; a Satisfaction With Life
Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen e Griffins, 1985) e trabalhos desenvol-
vidos por Neto, Barros e Barros (1990) sobre esta mesma escala, no sentido
de avaliar o juízo subjectivo que cada indivíduo faz sobre a qualidade da
própria vida de acordo com critérios estabelecidos por si; a Escala Teacher
Autonomy Scale (TAS) (Pearson e Hall, 1993), com a finalidade de aferir o
sentido de autonomia no trabalho; a escala Work Preference Inventory (WPI),
construída por Amabile, Hill, Hennessey e Tighe (1994), com o objectivo de
avaliar as diferenças individuais no âmbito das orientações motivacionais pa-
ra o trabalho; e a Escala Perceptions of the Teaching Environment Inventory
(PTEI) (Prosser e Trigwell, 1997), destinada a avaliar no Ensino Superior as
percepções dos professores quanto ao ambiente de ensino.

Assim, tentando dar resposta à necessidade manifestada na literatura, e
pelo facto da inexistência de instrumentos para o 3.º Ciclo do Ensino Básico
(CEB) e Ensino Secundário (ES) aferidos para o contexto português, foi opção
a elaboração e desenvolvimento de um novo instrumento - Inventário de Per-
cepções de Ambiente de Ensino (IPAE). Este instrumento procura avaliar a in-
fluência de algumas dimensões que interagem com o professor no seu am-
biente de trabalho, nomeadamente as suas relações com os alunos, os
colegas, o órgão de direcção da escola, a forma como controla a gestão cur-
ricular e a sua perspectiva de carreira, inserido num conjunto de instalações
escolares que nem sempre são as mais desejáveis para desenvolver a sua acti-
vidade docente. É necessário ter conhecimento dos espaços pedagógicos que
possa assegurar aprendizagens significativas. Para garantir a mestria do sa-
ber escolar é essencial que se promovam diferentes tipos de interacções so-
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ciais no dia-a-dia da escola. Daí a urgência de se analisar os motivos que têm
orientado a forma de agir do professor no espaço de sala de aula.

Finalmente, é imprescindível que a organização escolar se transforme pa-
ra acolher as interacções educativas que nelas ocorrem. Assim, se a constru-
ção de conhecimentos se dá na interacção social - entre professores e alunos e
entre os próprios alunos -, urge reflectir sobre a estrutura e o modo de funcio-
namento da Escola, procurando fazer desta um espaço onde o saber, social-
mente construído, seja, de facto, socialmente distribuído.

Método

1. Participantes

Fazem parte do estudo 611 professores de 8 escolas com Ensino Secun-
dário do Norte de Portugal, sendo 149 (24.4%) do sexo masculino e 462
(75.6%) do feminino. As idades estão compreendidas entre 24 e 67 anos, sen-
do a média de 47.2 (DP=9.80). Destes docentes 494 (80.9%) pertencem ao
quadro de escola, 18 (2.9%) ao quadro de zona pedagógica e 99 (16.2%)
são contratados. Relativamente ao tempo de serviço, 94 (15.4%) têm menos
de 10 anos de serviço, 112 (18.3%) estão no intervalo de [10-19] anos, 234
(38.3%) no intervalo de [20-30] anos e 171 (28%) têm mais de 30 anos de
serviço. As escolas foram seleccionadas por motivos de ordem pragmática –
nomeadamente de carácter geográfico - não se pretendendo, como tal, gene-
ralizar os resultados obtidos à população portuguesa.

2. Instrumento

O IPAE destina-se a avaliar as percepções de Ambiente de Ensino dos
professores do 3.º CEB e/ou ES. Poderá ser aplicado aos professores para
avaliar alguns aspectos relativos ao ambiente de ensino no sentido de encon-
trar os seus pontos fortes, como também os aspectos mais frágeis nas várias
dimensões em avaliação, nomeadamente a Gestão Curricular (GC), o Am-
biente com os Colegas (AC), a Perspectiva de Carreira (PC), a Relação com os
Alunos (RA), a Relação com a Gestão (RG) e as Instalações (I). Após esta eta-
pa de rastreio podem ser desenvolvidas acções concretas de promoção de um
ambiente de ensino com vista à melhoria do processo de ensino e de aprendi-
zagem. A literatura refere que a percepção que os professores têm sobre o
ambiente de ensino está relacionada com as suas abordagens ao ensino, que
por sua vez estão directamente associadas com as abordagens à aprendiza-
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gem dos alunos (Paiva, 2008; Prosser e Trigwell, 1997; Trigwell e Prosser,
1991).

3. Procedimento de aplicação e dimensões avaliadas

O IPAE foi construído em 2008. Para atingir as metas propostas, o inven-
tário foi aplicado durante o mês de Maio após a autorização das Direcções
das escolas, tendo sido dado todos os esclarecimentos quanto à aplicação do
mesmo e assegurada a confidencialidade das respostas. O tratamento estatís-
tico dos dados foi realizado com base no programa informático SPSS17 (Byr-
ne, 2001; Lowe, Winzar e Ward, 2007).

Assim, o IPAE apresenta 25 itens distribuídos por 6 dimensões. Os sujeitos
respondem indicando em que medida a referida afirmação é válida para si
próprio. No que se refere à classificação das respostas, usou-se uma escala
de formato Likert de 5 pontos, desde Discordo completamente (1) até Concor-
do completamente (5).

O IPAE tem como objectivo principal avaliar as percepções dos professo-
res sobre o seu ambiente de ensino, tendo em conta as suas características
pessoais e situações de ensino. O construto Ambiente de Ensino é abrangente,
não havendo qualquer definição simples e directa que abarque a complexida-
de da sua natureza. Pressupõe, por parte do professor, o domínio e a gestão
de um conjunto de factores que se apresenta como elemento-chave no ensino
de elevada qualidade e, previsivelmente no sucesso escolar (Cruz, Toro e
Duarte, 2009; Prosser e Trigwell, 1997). Neste sentido, o ambiente de ensino
pode ser entendido como um agregado de factores que influencia a forma co-
mo os professores abordam o ensino e que, por sua vez, como já foi referido,
tem impacto na forma como os alunos aprendem (Paiva, 2008; Ramsden,
2003; Ramsden, Prosser, Trigwell e Martin, 2007).

Para investigar as relações que ocorrem nos espaços educativos são ne-
cessárias reflexões que passam pelas questões da concepção do espaço esco-
lar e pelo modo como a vivência em diferentes locais de ensino poderá ou
não interferir nas relações que se estabelecem entre aluno, professor e conhe-
cimento. Para Azevedo e Bastos (2002), os pressupostos teóricos de Jean Pia-
get indicavam que o indivíduo aprende através das suas próprias acções o
qual constrói continuamente o seu conhecimento a partir das interacções com
o ambiente.

Do ponto de vista do professor será que todos têm a mesma percepção
dos ambientes escolares?

As abordagens ao ensino e à aprendizagem assumem um estado respon-
sivo às contingências do ambiente de ensino e ao quadro motivacional que or-
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ganiza o agir dos indivíduos. Da revisão da literatura, o Ambiente de Ensino
foi definido tendo em conta os 6 factores anteriormente referidos e que segui-
damente se operacionalizam. Assim, relativamente às Instalações estas dizem
respeito aos espaços físico e ambiental em contexto de docência, segundo o
qual o professor percebe e valoriza os diversos factores da situação de traba-
lho, visando a aprendizagem dos alunos (Lester, 1982, 1987). Segundo Aze-
vedo e Bastos (2002), há uma lacuna entre os ambientes escolares e a filoso-
fia educacional, a qual resulta em perda de qualidade da aprendizagem e
apropriação dos espaços escolares pelos indivíduos do processo em questão.

Quanto à Gestão Curricular esta refere-se ao trabalho diário do professor
e à necessidade de autonomia sentida pelos mesmos, no que concerne à to-
mada de decisões no âmbito do processo ensino/aprendizagem, traduzida na
possibilidade de este poder assumir atitudes críticas e criativas no seu contexto
de trabalho (Pearson e Hall, 1993).

No que diz respeito ao Ambiente com os Colegas este factor traduz-se na
grande importância atribuída às opiniões, avaliações e reconhecimento por
parte dos colegas, e na preferência por um trabalho com objectivos e procedi-
mentos claramente definidos em grupo. Este factor refere-se, ainda, ao grupo
de colegas com o qual o professor interage e/ou trabalha e às relações inter-
pessoais no ambiente escolar.

No que concerne à Perspectiva de Carreira, esta alude à possibilidade da
actividade docente aumentar os conhecimentos e as competências, proporcio-
nar uma sensação de segurança/estabilidade no futuro e ganhar mais expe-
riência.

Por sua vez, o factor Relação com os Alunos traduz-se na responsabiliza-
ção do professor pelo seu próprio trabalho com o objectivo de ajudar o aluno
no seu processo de aprendizagem e na possibilidade de participar na tomada
de decisões da escola.

Por último, considerando o factor Relação com a Gestão, este diz respeito
à postura da Direcção da escola relativamente às tarefas ou à pessoa do pro-
fessor, sobretudo no trabalho desenvolvido, na aceitação de sugestões e críti-
cas construtivas e no desempenho e responsabilidade.

Resultados

Os resultados obtidos foram submetidos a uma análise de índole descriti-
va dos itens em função das médias (M), desvio-padrão (DP), distribuição dos
resultados (valores mínimos e máximos) e indicadores de curtose e de assime-
tria (cf. Quadro 1).

Maria Olímpia Almeida de Paiva, Abílio Afonso Lourenço

82 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



Quadro 1: Estatística descritiva dos itens da escala IPAE

Itens M D.P. Assimetria Curtose
IPAE1I 3.50 1.16 -.533 -.597
IPAE 7I 3.48 1.13 -.614 -.388
IPAE 21I 3.91 1.04 -1.181 1.103
IPAE24I 3.57 1.05 -.348 -.325
IPAE 2GC 3.88 1.05 -1.003 .398
IPAE8GC 3.54 1.07 -.516 -.353
IPAE11GC 3.57 1.03 -.523 -.310
IPAE19GC 4.17 .83 -1.736 4.705
IPAE3AC 3.87 .86 -.785 .538
IPAE9AC 3.53 .95 -.618 .133
IPAE22AC 3.70 .97 -.659 .394
IPAE25AC 3.89 .71 -.904 2.566
IPAE4PC 3.02 1.19 .055 -.673
IPAE12PC 3.91 1.02 -1.388 1.809
IPAE16PC 3.57 1.15 -.793 -.109
IPAE20PC 3.86 1.14 -1.043 .367
IPAE5RA 4.12 1.08 -1.152 .428
IPAE10RA 3.94 .95 -.996 .711
IPAE13RA 3.86 .96 -.887 .377
IPAE 17RA 4.12 .78 -1.497 4.180
IPAE6RG 4.05 .77 -.535 .444
IPAE 14RG 3.97 .81 -.543 .286
IPAE15RG 3.97 .77 -.483 .149
IPAE18RG 3.82 .70 -.350 .535

IPAE23RG 3.59 .68 -.009 .346

Os valores encontrados apontam para médias na pontuação item a item
que se aproximam do valor intermédio – 3 pontos na escala de 1 a 5. Para a
análise das assimetrias e curtoses foi tomado como critério o estabelecido por
Curran, West e Finch (1996), que entendem que apenas os valores de assime-
tria superiores a três e de curtoses superiores a dez, não devem ser considera-
dos. Na amostra, nenhuma variável revela valores próximos de tais critérios
(cf. Quadro 1).

Devido ao formato Likert dos itens, o cálculo da consistência interna que
procura analisar em que medida os itens que compõem o instrumento se apre-
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sentam como um todo homogéneo, foi realizado a partir da determinação do
índice Alpha de Cronbach.

Da análise do quadro 2, podemos verificar que aos factores RG, RA, PC, I, GC
e AC correspondem respectivamente os alphas de .83, .79, .79, .79, .76 e .73, o
que indica que têm uma razoável consistência interna (Pestana e Gageiro, 2000).

Quadro 2: Consistência interna das subescalas do IPAE

Relação com a Gestão n=5 itens; α=.83
Item 06 .78
Item 14 .81
Item 15 .80
Item 18 .79
Item 23 .82

Relação com os Alunos n=4 itens; α=.79
Item 05 .74
Item 10 .70
Item 13 .75
Item 17 .76

Perspectiva de Carreira n=4 itens; α=.79
Item 04 .78
Item 12 .71
Item 16 .70
Item 20 .76

Instalações n=4 itens; α=.79
Item 01 .73
Item 07 .74
Item 21 .78
Item 24 .73

Gestão Curricular n=4 itens; α=.76
Item 02 .71
Item 08 .67
Item 11 .75
Item 19 .69

Ambiente com os Colegas n=4 itens; α=.73
Item 03 .69
Item 09 .61
Item 22 .60
Item 25 .77
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Para a construção do IPAE, numa primeira fase, foram entrevistados 50
professores com a finalidade de identificar quais as áreas que os mesmos con-
sideravam influenciar o seu ambiente de ensino. Numa segunda fase, tendo
em consideração a análise das entrevistas, foi construído um inventário com
36 itens distribuídos por 6 factores. Depois de aplicado o inventário, os resul-
tados da análise das características métricas dos itens (assimetria e curtose)
conduziram à eliminação de onze itens, após constatarmos que a estrutura
factorial emergente não mantinha a estrutura de 6 factores previamente esta-
belecidos. Depois da eliminação dos itens referidos, que não apresentavam
qualidades métricas (e.g.: item 14 - A Direcção dá a conhecer de forma clara
a sua política de acção; item 28 - Os Encarregados de Educação participam
na vida escolar), a versão definitiva do inventário apresenta 25 itens.

Na análise da estrutura factorial dos resultados (cf. Quadro 3), optámos
pela análise do IPAE em componentes principais com rotação Varimax. Foram
considerados todos os factores isolados que apresentassem um valor-próprio
(eigen-value) igual ou superior à unidade. Assim, os resultados apontam para
a existência de 6 factores, já descritos, com uma variância explicada de
62.4%.

Nesta sequência, cada uma das dimensões é caracterizada da seguinte
forma: a dimensão Relação com a Gestão explica 12.4% da variância e é sa-
turada pelos itens 6, 14, 15, 18 e 23; a dimensão Relação com os Alunos,
que explica 10.9% da variância, é saturada pelos itens 5, 10, 13 e 17; a di-
mensão Perspectiva de Carreira é definida pelos itens 4, 12, 16 e 20 e explica
10.4% da variância; a dimensão Instalações é saturada pelos itens 1, 7, 21 e
24 e explica 10.2% da variância; a dimensão Gestão Curricular, à qual cor-
respondem os itens 2, 8, 11 e 19, explica 9.3% da variância; e, por último, a
dimensão Ambiente com os colegas, cuja variância explicada é de 9.2%, é
definida pelos itens 3, 9, 22 e 25. Relativamente aos itens de cada dimensão
estes saturam com pesos factoriais entre: RG - .59 e .80; RA - .61 e .79; PC -
.66 e .81; I - .71 e .77; GC - .63 e .76; e AC - .46 e .85.

As análises estatísticas efectuadas às escalas do IPAE revelam valores de
adequação para o índice de Keiser-Meyer-Olkin (KMO) de .84. O teste de es-
fericidade de Bartlett apresenta valores adequados (χ2(300)=6256.023;
p<.001). Dos dados anteriores, podemos concluir que o IPAE revela as carac-
terísticas psicométricas adequadas para a avaliação do construto Ambiente de
Ensino.
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Quadro 3: Estrutura factorial do Inventário de Percepções de Ambiente de Ensino (IPAE)

Itens Factores do estudo
1 2 3 4 5 6

% Valor-próprio 3.1 2.7 2.6 2.6 2.3 2.3
% de Variância 12.4 10.9 10.4 10.2 9.3 9.2

No que diz respeito ao Tempo de Serviço dos professores, podemos verifi-
car através da análise dos dados que esta variável tem um impacto estatistica-
mente significativo apenas nas dimensões Gestão Curricular (F(3,
607)=5.000; p<.01; η2 =0,024), Perspectiva de Carreira (F(3, 607)=2.902;
p<.05; η2 =0,014) e Relação com a Gestão (F(3, 607)=2.632; p<.05; η2
=0,013), embora com valores muito baixos de efeito estimado que apontam

Ambiente
com os
Colegas
(AC)

IPAE3AC
IPAE9AC
IPAE22AC
IPAE25AC

.65

.84

.85

.46

Gestão
Curricular
(GC)

IPAE2GC
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IPAE11GC
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.63

.72

.72

.76

Instalações
(I)

IPAE1I
IPAE7I
IPAE21I
IPAE24I

.74

.77

.72

.71

.66

.76

.81

.69

IPAE4PC
IPAE12PC
IPAE16PC
IPAE20PC

Perspectiva
de Carreira
(PC)

.79

.79

.76

.61

IPAE5RA
IPAE10RA
IPAE13RA
IPAE17RA
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(RA)

.77

.71

.80

.77

.59

IPAE6RG
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IPAE23RG

Relação com
a Gestão
(RG)
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para uma variância explicada de 2,4%, 1,4% e 1,3%, respectivamente. Cons-
tata-se, assim, que o ambiente de ensino dos professores é percepcionado co-
mo mais positivo quando o tempo de serviço é superior a 30 anos, nas dimen-
sões Relação com os Alunos (M=16.23; DP=3.12), Gestão Curricular
(M=15.69; DP=2.71), Perspectiva de Carreira (M=14.89; DP=4.01) e Instala-
ções (M=14.80; DP=3.49), contudo é no intervalo entre os 10 e 19 anos de
serviço docente onde se verificam médias superiores nas dimensões Relação
com a Gestão (M=19.63; DP=3.37) e Ambiente com os Colegas (M=15.15;
DP=2.74).

No que concerne à variável Sexo, podemos verificar o seu impacto nas
diferentes dimensões do Ambiente de Ensino, embora não estatisticamente sig-
nificativo, sendo o sexo feminino a revelar uma percepção mais positiva do
ambiente (M=94.84; DP=11.84) relativamente aos colegas do sexo masculino
(M=93.07; DP=13.33).

No presente estudo, podemos constatar a existência de correlações signi-
ficativas entre o Tempo de Serviço e as dimensões Gestão Curricular (r=.13;
p<.01) e Perspectiva de Carreira (r=.11; p<.01), bem como entre o Tempo de
Serviço e o Ambiente de Ensino (r=.09; p<.05). Conclui-se assim que, de fac-
to, os professores que têm mais tempo de serviço consideram o ambiente de
ensino mais positivo e têm uma melhor perspectiva de carreira e uma percep-
ção da gestão curricular mais robusta.

Discussão e Conclusão

Apesar de haver poucos estudos relativos ao construto Ambiente de Ensi-
no, as investigações efectuadas neste âmbito revelam a importância do seu
impacto na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Se os profes-
sores possuírem os conhecimentos e as competências subjacentes a esta área,
tal reverterá, seguramente, a favor da melhoria do rendimento escolar dos
alunos. Para além deste conhecimento, será também relevante que os profes-
sores possam avaliar o tipo de ambiente escolar onde se movimentam para
poderem intervir adequada e atempadamente nas disfunções que possam sur-
gir. É também essencial que percebam o impacto significativo de algumas va-
riáveis no ambiente de ensino, bem como possuam competências que lhes
permitam criar estratégias tendo sempre como principal objectivo a mestria
dos alunos.

Por esta razão o IPAE, avaliando o ambiente de ensino vivenciado na es-
cola, apresenta um contributo importante. Esta importância é tanto mais signi-
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ficativa se atendermos ao facto, de não existir, no contexto português, instru-
mentos desenhados para avaliar o construto em estudo, nas dimensões apre-
sentadas, nestes níveis de ensino.

Este instrumento já foi aplicado num estudo de Paiva e Lourenço (2010),
a 115 professores de uma escola do centro do Porto, tendo-se chegado à
conclusão que, de uma maneira geral, os professores do sexo masculino per-
cepcionam o ambiente de ensino de uma forma mais positiva e as professo-
ras que leccionam apenas o 3.º CEB têm uma percepção menos positiva da
relação com os alunos. Foi também constatado que os professores conside-
ram que a gestão curricular, a perspectiva de carreira e a relação com a ges-
tão, são os factores que mais contribuem para a definição do ambiente de
ensino.

Os dados permitem concluir que o instrumento mencionado revela carac-
terísticas psicométricas que o configura como um instrumento fiável para ava-
liar o respectivo construto, podendo, assim, ser utilizado em futuras investiga-
ções pelos professores do 3.º CEB e/ou do ES. A utilização deste instrumento
na análise do ambiente de ensino poderá constituir-se como uma poderosa
ferramenta para a intervenção educativa. Nesta sequência, os professores, in-
dividualmente ou em grupo, poderão adoptar estratégias mais ajustadas à
promoção de um ambiente de ensino mais propício à prática docente.

O primeiro obstáculo encontrado, como já foi referido, prendeu-se com o
facto de não existirem na literatura da área outros instrumentos dirigidos a
professores nestes níveis de ensino. Será importante, no entanto, atender à su-
gestão de triangulação dos dados a partir de diferentes procedimentos de
avaliação (Tashskkori e Teddlie, 1998). Torna-se, também, necessário construir
medidas de ambiente de ensino a partir de itens de questionários que medem
o ambiente de ensino como uma atitude, mas também através de outros indi-
cadores de ambiente avaliados como um evento. O recurso a uma análise fac-
torial confirmatória destes dados permitiria identificar as comunalidades do
construto medido a partir de diferentes fontes de informação. A amostra utili-
zada circunscreveu-se apenas à zona norte do país, necessitando de ser alar-
gada numérica e geograficamente.

Relativamente ao desenvolvimento e estudos futuros, a progressiva utiliza-
ção do IPAE por investigadores, mas também por professores, permitirá uma
ampla e diversificada recolha de dados facilitadora da compreensão, não só
do funcionamento deste instrumento em distintas populações, bem como das
diferentes dimensões que constituem o construto Ambiente de Ensino. A robus-
tez da evidência empírica recolhida poder-se-á constituir assim como motor
mobilizador de práticas docentes mais substantivas, contribuindo estas, conse-
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quentemente, para a promoção do ambiente de ensino e efectivamente para o
sucesso no ensino e na aprendizagem.

Finalmente, poder-se-á dizer que o espaço (micro) de sala de aula é um
sistema aberto, um mundo de pequenos mundos excessivamente complexo, no
qual se verificam relações inesperadas e simultâneas entre os seus elementos,
sendo imprescindível que a organização escolar se transforme para acolher
esses intercâmbios educativos que nelas ocorrem (Paiva e Lourenço, 2009).
Assim, como já foi referido, se a estruturação do saber se dá no intercâmbio
social, entre professores e alunos e entre os próprios alunos, torna-se necessá-
rio fazer uma análise mais minuciosa acerca do modo de funcionamento da
Escola, procurando fazer desta um espaço onde o saber, socialmente construí-
do, seja, de facto, socialmente distribuído.
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PERCEPTIONS OF THE TEACHING ENVIRONMENT
INVENTORY (PTEI): VALIDATION IN AN EXPLORATORY

PERSPECTIVE
Maria Olímpia Almeida de Paiva

Abílio Afonso Lourenço
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Escola Secundária Alexandre Herculano - Porto

Abstract: Acknowledging the importance of the teaching environment in teachers’
practice, this study presents both the construction procedures and the results obtained with
a 611 teachers from 8 schools of the north of Portugal. Results obtained with that instru-
ment were analyzed, and measures of reliability and of construct and concurrent discrimi-
nation were estimated. Six specific factors were identified for the teaching environment
through varimax-rotation factor analysis. These factors accounted for 62,4 per cent of the
total variance. Reliability coefficients ranged between .73 e .83 for different factors. Most
of the elements found point to psychometric qualities, but also to the need for further stu-
dies.

KEY-WORDS: Teaching environment, teachers’ practice, evaluation.
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A EXPLORAÇÃO VOCACIONAL AO LONGO DA VIDA:
RESULTADOS DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E DO

ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL

Maria de Nazaré Loureiro1
Liliana Faria2

Maria do Céu Taveira3
Escola de Psicologia - Universidade do Minho. Campus de Gualtar

Resumo

Este trabalho tem como objectivo contribuir para a pesquisa relativa ao comportamen-
to exploratório de carreira de jovens em Portugal, centrando-se, especificamente, no estudo
de adolescentes e jovens no início da vida adulta. Apresenta-se um estudo comparativo da
avaliação da exploração vocacional de adolescentes e jovens adultos portugueses, tendo
por base o mesmo instrumento de avaliação e dois programas de intervenção vocacional,
um preventivo e outro remediativo. Os resultados demonstram que ambos os programas de
intervenção são eficazes. Reflecte-se, por fim, acerca da importância de favorecer, nas pes-
soas, a aprendizagem e a proficiência na exploração da carreira ao longo da vida.

PALAVRAS-CHAVE: Exploração vocacional, consulta psicológica vocacional, intervenções
de carreira, eficácia das intervenções.

Introdução
A exploração da carreira é um importante tipo de comportamento voca-

cional que inclui a aprendizagem sobre si próprio e sobre o ambiente, de mo-
do a ajudar as pessoas a decidir sobre um sentido de carreira, bem como, a
facilitar o ajustamento ao trabalho (Blustein, 1992; Jordaan, 1963; Strumpf,
Colarelli, & Hartman, 1983). Em contraste com as perspectivas teóricas que
consideraram a exploração como um estádio de desenvolvimento de carreira
(e.g., Ginzberg, Ginsburg, Axelrad, & Herma, 1951; Super, 1957) ou de to-
mada de decisão da carreira (e.g., Harren, 1979; Tiedeman & O'Hara,
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1963), a exploração vocacional é hoje descrita, sobretudo, como um processo
com funções adaptativas ao longo da vida. É, simultaneamente, um antece-
dente e um resultado importante da aprendizagem e do desenvolvimento hu-
manos (e.g., Berlyne, 1960; Erikson, 1968; Super, 1957).

Um dos domínios que mais atenção tem dedicado ao comportamento ex-
ploratório é a Psicologia Vocacional. Neste sector, a exploração tem sido en-
tendida como “o processo psicológico que sustenta as actividades de procura
e de processamento de informação e o teste de hipóteses sobre o self e o
meio” (Taveira, 2000, p.3). Jordaan definiu-a em 1963, como um constructo
multidimensional. Refere o comportamento exploratório como as actividades,
mentais ou físicas, levadas a cabo com a finalidade ou esperança de fazer
emergir informação acerca de si e do ambiente ou, ainda, de verificar hipóte-
ses ou criar uma base para retirar conclusões, - aspecto que ajudará a pessoa
a escolher, a preparar-se para entrar ou progredir numa profissão.

Nesta perspectiva, o comportamento exploratório envolve experimenta-
ção, investigação, tentativas e ensaios, procura e questionamento, perspectiva
e teste de hipóteses. A análise das actividades curriculares, co-curriculares, de
emprego, e a leitura podem, por exemplo, nesta perspectiva, ser considerados
indicadores da actividade exploratória. Estas actividades fizeram parte, inclu-
sive, das medidas do processo de exploração vocacional usadas já nos pri-
meiros estudos longitudinais sobre a carreira, como o Career Pattern Study, le-
vado a cabo por Super e colaboradores, nos meados do século passado. Os
aspectos cognitivos do comportamento de exploração vocacional envolvem a
cristalização e a especificação de uma escolha (Super, 1957). Os teóricos de-
senvolvimentistas constroem a escolha como um sentido subjectivo de propósi-
to, finalidade ou objectivos, mais do que um indicador objectivo de traços de
personalidade. Lidar com as tarefas desenvolvimentais na adolescência mani-
festa-se no comportamento verbal da expressão da escolha vocacional. Assim,
durante a adolescência, as expressões de escolha profissional são esperadas
ser mais específicas, claras e certas. Super (1953) identifica três manifestações
de processo cognitivo da especificação e cristalização de uma escolha: (a) a
consistência através das escolhas; (b) a especificação das escolhas e (c) a con-
fiança nas escolhas. Em termos gerais, verifica-se que a exploração vocacio-
nal tem um impacto significativo na satisfação e na realização; na maturidade
vocacional; nos interesses vocacionais; na perspectiva temporal de futuro; no
progresso na tomada de decisão; na diferenciação cognitiva (quando a infor-
mação processada não confirma crenças ou representações pessoais, ou
quando o interesse pela mesma é moderado); na procura e colocação no em-
prego; na cristalização do auto-conceito; na motivação para o crescimento
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pessoal; e na auto-eficácia da tomada de decisão vocacional (cf. Taveira,
2000).

Em suma, os resultados desta linha de investigação desenvolvimental su-
gerem que a exploração vocacional produz resultados favoráveis, em termos
de desenvolvimento vocacional, sobretudo quando os indivíduos estão a ex-
plorar aspectos do self e do meio relacionados com a sua tarefa de desenvol-
vimento mais próxima. Além disso, ao contrário do que foi preconizado pela
maioria das teorias do desenvolvimento vocacional, existe evidência para se
concluir que os indivíduos podem continuar a envolver-se em actividades de
exploração vocacional, após uma tomada de decisão. Com efeito, verifica-se,
ainda, que a exploração vocacional é um processo que pode facilitar não só
os processos de tomada de decisão como também os processos de ajustamen-
to e de consolidação a uma escolha ou de resolução de uma transição desen-
volvimental (cf. Taveira, 2000). Esta última ideia foi testada por Soares
(2003), num estudo sobre os factores de sucesso/insucesso no ensino superior,
realizado junto de uma amostra representativa dos alunos do primeiro ano da
Universidade do Minho. Os resultados do referido estudo permitem concluir
que a exploração vocacional se relaciona positivamente com a adaptação à
Universidade e está na base da definição de três perfis distintos de ajustamen-
to vocacional na transição para o ensino superior, designados como: Ajusta-
mento Resiliente, Ajustamento Construtivo/Planeado e Ajustamento Compro-
metido/Conformista (cf. Soares, 2003). Em termos gerais, os resultados deste
estudo reforçam a noção da exploração vocacional como um subprocesso im-
portante do processo mais amplo de desenvolvimento vocacional e como um
conceito útil para compreender muitas das dinâmicas envolvidas nos proces-
sos de adaptação ou ajustamento no domínio vocacional (Soares, 2003). Por
outro lado, realizar opções e assumir compromissos vocacionais relativamente
ao futuro constituem desafios importantes no final do ensino obrigatório. Para
o efeito, os adolescentes necessitam conhecer-se e conhecer o meio e as opor-
tunidades vocacionais que se oferecem, de modo a realizar opções vocacio-
nais planeadas e consistentes, que possam corresponder aos seus interesses,
capacidades e aspirações (Afonso, 2000). O conhecimento de si e do meio
advirá da exploração vocacional que os adolescentes forem capazes de fazer.
Com efeito, a resolução das tarefas de exploração vocacional orientada para
si e para o meio e o compromisso com uma opção vocacional, no final do en-
sino obrigatório, têm sido associados a resultados positivos no desenvolvimen-
to e na realização de escolhas posteriores (Jordaan, 1963), o que faz com
que os processos de exploração vocacional e de tomada de decisão sejam
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considerados factores protectores do processo de transição para a vida adulta
(Erikson, 1968).

Metodologia

Participantes

A amostra utilizada neste estudo foi constituída por 386 alunos (178 ado-
lescentes e 208 jovens adultos) de ambos os sexos (58 rapazes e 120 rapari-
gas no grupo dos adolescentes e 31 rapazes e 177 raparigas no grupo dos
jovens adultos, perfazendo um total de 89 rapazes e 297 raparigas), do ensi-
no público e privado, provenientes de estabelecimentos de ensino do norte de
Portugal, e com idades compreendidas entre os 13 e os 40 anos de idade
(Mi=18,68; DPi=4,89). Os adolescentes frequentavam o 9º ano de escolarida-
de, no ano lectivo de 2004/2005, em cinco instituições educativas da área de
influência da Universidade do Minho. São clientes que solicitaram à Consulta
Psicológica Vocacional do Serviço de Consulta Psicológica e Desenvolvimento
Humano da Universidade do Minho (CPV- SCPDH-UM), apoio específico para
tomada de decisão vocacional no final do 3º ciclo do ensino básico. A grande
maioria dos adolescentes é procedente de escolas de tutela privada (78.5%),
de um total de 41 alunos provenientes de escolas públicas e 137 provenientes
de escolas privadas. Os jovens adultos frequentavam os anos intermédios dos
seus cursos de graduação em três instituições educativas da Universidade do
Minho (n=147) ou da sua área de influência (n=61). A maioria destes alunos
é proveniente de estabelecimentos de ensino público (n=156). Estes alunos en-
contravam-se distribuídos pelos seguintes anos de graduação (2º ano=56; 3º
ano=39; 4º ano=78; 5º ao/Mestrado Integrado=35) e frequentavam cursos
como Enfermagem, Fiscalidade, Informática para a saúde, Educação, Psicolo-
gia, Estudos Portugueses e Ingleses e, Ensino de Matemática.

Instrumento
A exploração vocacional foi avaliada através da Career Exploration Sur-

vey (CES, Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983; ou Escala de Exploração Voca-
cional, adaptada por Taveira, 1997). A CES é um instrumento destinado a
avaliar factores de natureza comportamental, como também dimensões cogni-
tivo-motivacionais, envolvidas na exploração vocacional e, resultados anteci-
pados do processo de exploração (Taveira, 2000). É um instrumento constituí-
do por 54 itens, 53 dos quais são de resposta tipo likert (escala de cinco
categorias de resposta, nos itens 1 a 43 e de sete categorias nos itens 44 a
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53) e, ainda, um item alfanumérico (item 54) para indicar número de domí-
nios vocacionais explorados. Nos itens com escala de resposta de tipo likert os
valores de resposta variam entre um valor mínimo de um e um valor máximo
de cinco ou sete pontos, correspondendo o valor mínimo, por exemplo, a
“muito pouca”, “muito poucas vezes”, “probabilidade muito baixa”, “tensão
mínima”, e o valor máximo a “muitíssima”, “muitas vezes”, “probabilidade
muito alta”, “muita tensão”. Os 54 itens estão distribuídos por 12 sub-escalas,
agrupadas de modo a avaliar cinco tipos de crenças (Estatuto de Emprego,
Certeza nos Resultados da Exploração, Instrumentalidade Externa, Instrumen-
talidade Interna, Importância de Obter a Posição Preferida), quatro tipos de
comportamentos (Exploração Orientada para o Meio, Exploração Orientada
para Próprio/a, Exploração Intencional-Sistemática, Quantidade de Informa-
ção), e três tipos de reacções afectivas (Satisfação com a Informação, Stress
na Exploração, Stress na Tomada de Decisão) relacionadas com a exploração
de carreira (cf. Taveira, 2000). A cotação de cada subescala do CES obtém-se
adicionando o valor de cada uma das respostas aos itens que a compõem,
variando as pontuações mínimas e máximas de uma para a outra subescala,
conforme o número de itens e a escala de resposta em causa. Os valores mais
elevados traduzem a existência de crenças e reacções mais positivas à explo-
ração e uma maior activação do processo exploratório (Taveira, 2000). O es-
tudo de análise factorial confirmatória do CES realizado por Taveira (1997)
permite evidenciar a robustez deste modelo de doze dimensões consistentes de
exploração vocacional, para ambos os sexos e dois anos de escolaridade (9º
e 12º anos, N=1400), tendo sido demonstrada, também, quer a validade dis-
criminante da medida (em relação com medidas de indecisão e identidade vo-
cacional), quer a sua estabilidade temporal (dois meses), sobretudo na sub-
amostra do 12º ano.

Procedimento

Foi adoptada como intervenção, o programa “Futuro Bué!”, destinado a
alunos do 9º ano de escolaridade, e baseado no modelo desenvolvimentista-
relacional de Consulta Psicológica Vocacional (Taveira, 1994, 2001). O pro-
grama destina-se a apoiar a tomada de decisão vocacional, em regime de
Consulta Psicológica Vocacional breve e estruturada, em pequeno grupo, e a
proporcionar informação e aconselhamento aos pais e encarregados de edu-
cação dos alunos envolvidos. O programa inclui duas sessões com os pais, e
cinco sessões semanais com os alunos, de 90 minutos cada. Com os jovens
adultos adoptou-se como intervenção o Seminário de Gestão Pessoal da Car-
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reira – versão A, para alunos de graduação (GPC-A; Taveira, Silva, Loureiro,
Faria, Araújo, & Pinto, 2006). Trata-se de uma intervenção psicológica voca-
cional especializada de cariz preventivo. Visa ajudar os estudantes nos penúl-
timos anos dos seus cursos de formação graduada a desenvolver uma visão
positiva sobre a sua carreira, a determinar objectivos futuros para a sua vida
académica e profissional e a ensaiar, de modo protegido, a execução de tais
objectivos, a partir de um plano integrado e reflectido de acção. Desenvolve-
se através de uma intervenção em pequeno grupo, de tipo fechado, e está es-
truturado em três módulos, perfazendo um total de nove sessões semanais de
120 minutos cada. Em ambas as intervenções, a medida de avaliação dos re-
sultados foi aplicada na primeira (pré-teste) e última (pós-teste) sessões do
programa.

Os dados relativos à caracterização da amostra foram obtidos a partir da
estatística descritiva, análises de distribuições e frequências. Para investigar as
diferenças pré-pós intervenção no grupo de intervenção, na medida de Explo-
ração Vocacional foi utilizada a análise de variância para medidas repetidas.

Resultados

Apresentam-se os resultados relativos à avaliação da exploração vocacional
por grupo de intervenção (adolescentes e jovens adultos) e para a amostra total.

Resultados do grupo de Adolescentes

Como se pode observar pela leitura do Quadro 1, no grupo dos adoles-
centes, no momento pré intervenção, registam-se valores superiores ao pon-
to médio em sete dimensões da Exploração Vocacional, ou seja, em todas as
Crenças de Exploração Vocacional, com excepção da Certeza dos Resulta-
dos de Exploração. No que respeita aos Comportamentos de Exploração
Vocacional, a amostra apresenta valores de média inferiores ao ponto mé-
dio em todas as dimensões, com excepção da dimensão Exploração com lo-
cus em Si Próprio/a. Relativamente às Reacções de Exploração Vocacional,
a dimensão Satisfação com a Informação encontra-se abaixo do ponto mé-
dio da respectiva escala e, as dimensões Stress face à Exploração e Stress
face à Tomada de Decisão apresentam valores superiores ao ponto médio
das respectivas escalas. Nesse sentido, este grupo de alunos apresenta-se
pouco satisfeito com a informação vocacional obtida até ao momento, expe-
rimentando níveis elevados de ansiedade face à exploração e face à toma-
da de decisão.
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Quadro 1: Estatísticas descritivas e resultados da análise de variância das medidas repetidas
para a Exploração Vocacional nos momentos pré e pós intervenção, para o grupo de
adolescentes (n=178)

Dimensões Grupo de Grupo de Interacção Momentos
de Exploração intervenção Intervenção de Avaliação

Vocacional Pré Intervenção Pós Intervenção Pré*Pós
Ponto M D.P. M D.P. F P
médio

Os valores de pós intervenção são superiores para todas as dimensões do
CES, excepto para a Exploração Intencional-Sistemática. Após a intervenção, os
alunos registam valores mais ajustados de Crenças, Comportamentos e Reac-
ções de Exploração Vocacional. Os resultados evidenciam a existência de dife-
renças estatisticamente significativas entre os momentos pré e pós intervenção,
no grupo dos adolescentes em todas as dimensões da Exploração Vocacional,
com excepção das crenças relativas ao Estatuto de Emprego (cf. Quadro 1).

Resultados do grupo de Jovens Adultos

A análise do Quadro 2 permite-nos observar que o grupo dos jovens adul-
tos, no momento pré intervenção, regista valores superiores ao ponto médio em
nove dimensões da Exploração Vocacional. Mais especificamente, em todas as
Crenças de Exploração Vocacional, com excepção do Estatuto de Emprego e da
Certeza dos Resultados de Exploração, em todas as dimensões dos Comporta-
mentos de Exploração Vocacional, com excepção da dimensão Exploração In-
tencional-Sistemática. Já no que respeita às Reacções de Exploração Vocacional,
registam-se valores acima do ponto médio em todas as dimensões.

SI 9 8,33 2,35 10,14 2,14 3.99 .000 (***)
SE 12 15,34 4,63 15,94 4,68 2.71 .000 (***)
STD 15 19,80 6,03 18,22 6,30 3.19 .000 (***)

Reacções à
Exploração
Vocacional

EM 12 10,12 3,44 13,04 3,58 2.74 .000 (***)
ES 15 15,46 4,02 17,07 3,86 2.99 .000 (***)
EIS 6 4,02 1,62 5,01 1,73 4.15 .000 (***)
QI 9 7,81 2,34 10,10 2,35 2.79 .000 (***)

Processo
de
Exploração
Vocacional

EE 9 9,40 2,29 10,49 1,98 1,29 .14 (n . s . )
CR 9 8,19 2,91 9,17 2,67 2.98 .000 (***)
IE 33 37,87 6,54 38,85 6,31 1.88 .004 (***)
II 12 14,47 3,12 14,81 2,83 3.51 .000 (***)
IPP 9 9,71 2,09 10,26 2,07 3.88 .000 (***)

Crenças
de
Exploração
Vocacional
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Quadro 2: Estatísticas descritivas e resultados da análise de variância das medidas repetidas
para a Exploração Vocacional nos momentos pré e pós intervenção, para o grupo de jovens
adultos (n=208)

Dimensões Grupo de Grupo de Interacção Momentos
de Exploração intervenção Intervenção de Avaliação

Vocacional Pré Intervenção Pós Intervenção Pré*Pós
Ponto M D.P. M D.P. F P
médio

Parece evidente que este grupo de alunos, apesar de aparentar ter um
comportamento exploratório activo, este parece ser revestido de um carácter
pouco sistemático e pouco intencional. Por outro lado, apesar de estes alunos
aparentarem alguma satisfação quanto à informação obtida, têm baixas ex-
pectativas ou estão pouco seguros quanto à certeza de adquirir determinada
posição ou desempenhar determinada profissão no mercado de trabalho.

Quando analisamos os valores destas mesmas dimensões no momento
pós intervenção, podemos verificar que os valores evoluem num sentido dese-
jado. Verifica-se que, após a intervenção, os alunos registam expectativas
mais elevadas quanto a adquirir um trabalho na área preferida. Trata-se de
um aumento de valores relativamente ao ponto inicial mas também relativa-
mente ao ponto médio da escala, o mesmo acontecendo nas restantes dimen-
sões. A excepção a esta afirmação é a dimensão Stress na Exploração e na
Tomada de Decisão que diminuiu relativamente ao primeiro momento de ava-
liação. Contudo, este aspecto é positivo, já que é abordado durante a inter-
venção, e vai no sentido esperado pelos investigadores. Não obstante esta di-
minuição, o Stress na Exploração continua a apresentar valores acima do
valor médio esperado. Os resultados das análises revelam a existência de di-

SI 9 9,48 2,11 11,13 1,91 4.98 .000 (***)
SE 12 15,09 4,42 14,75 4,42 3.01 .000 (***)
STD 15 16,50 6,64 14,57 6,25 4.42 .000 (***)

Reacções à
Exploração
Vocacional

EM 12 12,39 3,47 15,09 3,07 2.99 .000 (***)
ES 15 15,36 4,38 17,83 4,38 2.97 .000 (***)
EIS 6 5,26 2,04 6,21 1,95 6.75 .000 (***)
QI 9 9,73 2,11 11,15 1,79 5.72 .000 (***)

Processo
de
Exploração
Vocacional

EE 9 7,62 2,28 9,29 2,17 1,92 .004 (***)
CR 9 6,30 2,68 7,56 3,01 5.71 .000 (***)
IE 33 40,03 6,18 42,40 6,60 2.06 .002 (***)
II 12 15,63 2,81 16,16 2,87 3.94 .000 (***)
IPP 9 9,05 1,98 9,45 1,97 7.22 .000 (***)

Crenças
de
Exploração
Vocacional
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ferenças estatisticamente significativas entre os momentos pré e pós interven-
ção, neste grupo em todas as dimensões da Exploração Vocacional.

Resultados da Amostra Total

O Quadro 3 apresenta os resultados da amostra global do estudo. Seis
dimensões de exploração registam valores acima do ponto médio da respecti-
va subescala: Instrumentalidade Externa, Instrumentalidade Interna, Importân-
cia de Obter a Posição Preferida,Exploração Orientada para Si Próprio/a,
Stress na Exploração e Stress na Tomada de Decisão.

Quadro 3: Estatísticas descritivas e resultados da análise de variância das medidas repetidas
para a Exploração Vocacional nos momentos pré e pós intervenção, para a amostra total
(n=386)

Dimensões Grupo de Grupo de Interacção Momentos
de Exploração intervenção Intervenção de Avaliação

Vocacional Pré Intervenção Pós Intervenção Pré*Pós
Ponto M D.P. M D.P. F P
médio

Quando analisamos os valores destas mesmas dimensões no momento
pós intervenção, verifica-se que estes aumentam, à excepção da última dimen-
são que diminui, mas que prossegue num sentido desejado, uma vez que se
trata da dimensão stress com a tomada de decisão. As dimensões Certeza nos
Resultados da Exploração e Exploração Intencional-Sistemática também au-
mentam do primeiro para o segundo momento de avaliação. Contudo, o valor
no segundo momento continua a estar ligeiramente abaixo do valor médio.

SI 9 8,95 2,30 10,67 2,07 7.65 .000 (***)
SE 12 15,21 4,51 15,30 4,57 4.74 .000 (***)
STD 15 18,02 6,57 16,25 6,53 7.08 .000 (***)

Reacções à
Exploração
Vocacional

EM 12 11,34 3,63 14,15 3,47 5.98 .000 (***)
ES 15 15,41 4,21 17,48 4,16 4.09 .000 (***)
EIS 6 4,69 1,95 5,66 1,94 11.39 .000 (***)
QI 9 8,84 2,41 10,67 2,13 7.23 .000 (***)

Processo
de
Exploração
Vocacional

EE 9 8,44 2,45 9,84 2,17 1.97 .000 (***)
CR 9 7,17 2,94 8,30 2,97 7.07 .000 (***)
IE 33 39,04 6,43 40,75 6,70 2.74 .000 (***)
II 12 15,09 3,01 15,54 2,92 5.29 .000 (***)
IPP 9 9,35 2,05 9,82 2,05 8.54 .000 (***)

Crenças
de
Exploração
Vocacional
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Assim, do momento anterior à intervenção para o momento posterior regista-
ram-se mudanças em todos os valores de exploração vocacional avaliados,
com relevância estatística.

Discussão e Conclusão

Os resultados obtidos permitem verificar que os valores de média regista-
dos para as duas subamostras de alunos - jovens do ensino básico e jovens
adultos do ensino superior - vão de encontro ao teoricamente esperado (Tavei-
ra, 2000), o mesmo acontecendo para a amostra total. Convém salientar, a
este propósito, que os valores registados no pós-teste, são também mais ou
menos elevados, de acordo com o que se poderia esperar teórica e empirica-
mente.

Os resultados das análises de variância para medidas repetidas eviden-
ciam a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os momen-
tos pré e pós intervenção, nos dois grupos de intervenção, e na amostra total,
em todas as dimensões da Exploração Vocacional, com excepção das crenças
relativas ao Estatuto de Emprego, no grupo de adolescentes. Todavia, apesar
de não se registarem diferenças estatisticamente significativas, uma análise
qualitativa dos valores atribuídos à dimensão (mudança de ordenação), per-
mite-nos verificar que ocorreram mudanças no sentido positivo entre os dois
momentos de avaliação, no grupo submetido à intervenção.

Em síntese, os resultados obtidos apoiam a hipótese de que a intervenção
vocacional promove a exploração de carreira, na medida em que se verificam
ganhos estatisticamente significativos com as duas intervenções psicológicas
na maioria das dimensões de Exploração Vocacional estudadas, nos dois gru-
pos de intervenção. Estes resultados demonstram ainda, que os programas
administrados foram eficazes no desenvolvimento de uma visão positiva do fu-
turo profissional dos jovens e jovens adultos, nomeadamente acerca das possi-
bilidades de emprego na área preferida e do atingir a posição desejável no
mercado de trabalho. De acordo com a teoria da exploração vocacional, este
tipo de sentimentos de confiança no futuro constitui um factor cognitivo-moti-
vacional da exploração vocacional futura (Stumpf et al., 1983), que, por sua
vez, favorece a activação do processo de exploração vocacional (Taveira,
2000). Por exemplo, os jovens que aspiram e consideram ser possível aceder
a uma posição favorável no mercado de trabalho, no futuro, são aqueles que
se envolvem mais e de modo mais sistemático na exploração vocacional (e.g.,
Sugalski & Greenhaus, 1986). Nesse sentido, a abordagem destas crenças no
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decorrer dos programas de intervenção estudados, pode estar na base da ac-
tivação do processo de exploração vocacional registada, expressa no aumen-
to significativo dos valores das escalas de comportamentos de exploração vo-
cacional após a intervenção. Neste sentido, as intervenções demonstram ser
eficazes no aumento do grau de exploração orientada para o meio e para si
próprio/a, na saliência do carácter intencional e sistemático com que a mes-
ma é realizada pelos jovens, bem como na quantidade de informação obtida
sobre o mundo do trabalho com as actividades exploratórias. A quantidade e
qualidade de informação obtida durante as actividades de exploração voca-
cional, por sua vez, originaram reacções de satisfação face ao processo ex-
ploratório (e.g., Barak, Carney, & Archibald, 1975). Como consequência, o
stress face à exploração e face à tomada decisão experienciado pelos partici-
pantes diminuiu significativamente após as respectivas intervenções. Essa di-
minuição poderá estar relacionada, também, com a formulação de objectivos
vocacionais relacionados com a implementação de planos de carreira mais
realistas, com a consciência de aumento de competência na exploração, ou
ainda, com o maior comprometimento dos alunos com os seus objectivos vo-
cacionais (cf. Taveira, 2000). Os resultados obtidos e descritos permitem con-
cluir que se verificam ganhos estatisticamente significativos com a intervenção
psicológica vocacional na maioria das dimensões de Exploração Vocacional
estudadas, em ambos os grupos, adolescentes e jovens adultos. Isto significa
que a intervenção delineada parece ter um impacto nas dimensões avaliadas
com relevância estatística, ou seja, parece ser eficaz nas dimensões que se
propõe intervir. Podemos concluir, portanto, que esta eficácia e o carácter fa-
vorável dos resultados se verifica quer em modalidades remediativas quer em
modalidades mais promocionais, o que permite recomendar a sua utilização
na intervenção vocacional com a população-alvo em causa. Por fim, concluí-
mos acerca da necessidade de avaliar de modo sistemático e compreensivo os
processos de exploração vocacional dos indivíduos ao longo da vida, como
um objectivo central da investigação e intervenção vocacional e uma mais va-
lia dos profissionais de Psicologia em diferentes contextos. Neste sentido, tor-
na-se necessário sensibilizar todos os agentes educativos para novas visões e
uma prática desenvolvimentista e ecológica da exploração vocacional, bem
como para a utilização de todas as modalidades de intervenção vocacional,
de modo a criar ambientes educativos/formativos mais sensíveis e adequados
à exploração vocacional.
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THE VOCATIONAL EXPLORATION THROUGHOUT THE LIFE:
RESULTS OF STUDENTS OF BASIC AND HIGH EDUCATION

IN PORTUGAL
Maria de Nazaré Loureiro

Liliana Faria
Maria do Céu Taveira

Escola de Psicologia - Universidade do Minho. Campus de Gualtar

Abstract: This paper aims to contribute to research related to exploratory career beha-
vior of young students in Portugal. It focuses specifically on the study of adolescents and
young adults or people in their early adulthood. We present a comparative study related to
career exploration of Portuguese adolescents and young adults, based on the same asses-
sment tool and on two vocational intervention programs (a remediative and a preventive
program).

Results show that both intervention programs are effective.
Reflection is made about the importance of promoting learning and proficiency in ca-

reer exploration through life.

KEY-WORDS: Career exploration, career counseling, career interventions, efficacy
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES
VOCACIONAIS

Liliana Faria1
Martina Königstedt2

Maria do Céu Taveira3
Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa

Resumo

O presente estudo analisa a eficácia relativa de três programas de intervenção: “Futu-
ro Bué!”, “Ser Activo - Explorar para Decidir” e “Orienta-te e Segue”. A amostra inclui
440 alunos do 9º ano de escolaridade, de ambos os sexos, com idades entre os 13 e os 17
anos. Destes, 141 alunos integraram o programa “Futuro Bué!”, 74 realizaram o programa
“Ser Activo - Explorar para Decidir”, e 82 o programa “Orienta-te e Segue”, num total de
5 sessões em pequeno grupo, 12 e 4 sessões em sala de aula, respectivamente. Observou-se
também um grupo de controlo com 143 alunos. Como medida de pré e pós-teste, utilizou-
se uma escala de exploração vocacional. Verifica-se que a intervenção em pequeno grupo
causa maior efeito que as restantes.

PALAVRAS-CHAVE: Intervenção vocacional, eficácia absoluta, eficácia relativa, orientação
escolar e profissional, programas de orientação.

Introdução

A avaliação da eficácia das diferentes modalidades da intervenção psico-
lógica vocacional, tem vindo a ser alvo de importantes estudos, desde os anos
cinquenta do século passado. Contudo, não existe consenso relativamente à
modalidade de intervenção mais eficaz. Por exemplo, o primeiro estudo de
meta-análise realizado por Oliver e Spokane (1983), aponta para a eficácia
da intervenção vocacional, em termos da satisfação das pessoas com a sua
carreira e com as suas decisões profissionais. Neste caso, registou-se uma
magnitude de efeito para o grupo experimental versus grupo de controlo, de
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0.85. A análise relativa ou diferencial da magnitude do efeito das diferentes
modalidades de intervenção demonstra que a modalidade de intervenção que
obtém valores mais elevados de magnitude do efeito é a Consulta Psicológica
Vocacional em grupo (d=1.11), seguida da modalidade de Consulta Psicológi-
ca Vocacional individual (d=0.87) e por último, das intervenções alternativas
(d=0.34).

Cinco anos após o primeiro estudo de meta-análise, Oliver e Spokane
(1988), expandiram e reexaminaram os seus dados (Spokane, 2004), au-
mentando as modalidades de intervenção analisadas de três para seis. Fo-
ram assim estudadas as modalidades de (a) consulta psicológica vocacional
individual; (b) consulta psicológica vocacional em grupo; (c) seminário de
desenvolvimento da carreira; (d) educação para a carreira com turmas de
alunos; (e) intervenção vocacional baseada em computador e; (f) interven-
ção auto-administrada. Das modalidades de intervenção examinadas, a
mais eficaz foi a educação para a carreira com turmas de alunos (d=2.05),
seguida das modalidades de seminário de desenvolvimento da carreira
(d=0.75), consulta psicológica vocacional individual (d=0.74), consulta psi-
cológica vocacional em grupo (d=0.62), intervenção vocacional baseada
em computador (d=0.59), e a intervenção auto-administrada (d=0.10). No
que respeita às variáveis de intensidade da intervenção, os resultados de-
monstram a existência de uma variação significativa na variabilidade dos
resultados, sugerindo que a duração da intervenção pode ser mais impor-
tante que o tipo de intervenção, maximizando os ganhos do cliente. Nesse
sentido, tendo em conta o número médio de horas de intervenção, a modali-
dade mais eficaz passa a ser a consulta psicológica vocacional individual
(média de horas=1.42), seguida da intervenção auto-administrada (média
de horas=2.50), da intervenção vocacional baseada em computador (média
de horas=2.95), e dos seminários de desenvolvimento da carreira (média de
horas=5.86). Por último, em termos de horas de intervenção, as modalida-
des menos eficazes são a educação para a carreira (média de ho-
ras=20.89) e a consulta psicológica vocacional em grupo (média de ho-
ras=7.74). Tendo em conta o número de sessões, verifica-se uma inversão
na ordem das modalidades mais eficazes, com as intervenções auto-admi-
nistradas (média de sessões=1.30) em primeiro lugar e a consulta psicológi-
ca vocacional individual (média de sessões=1.70) em segundo. As restantes
modalidades mantêm a mesma ordem de relevância, em termos de eficácia.
Assim, a intervenção vocacional baseada em computador surge como a
mais eficaz (média de sessões=2.50), seguida dos seminários de desenvolvi-
mento da carreira (média de sessões=3.67), e da consulta psicológica voca-
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cional em grupo (média de sessões=6.90). Por último, a educação para a
carreira com turmas de alunos é considerada a modalidade de intervenção
mais longa, apresentando uma média de 15.53 sessões (cf. Brown & Krane,
2000; Silva, 2004; Spokane, 2004). Tendo em linha de conta o efeito/hora
por número médio de clientes, verifica-se que quando se pondera o número
médio de clientes atendidos por hora e por psicólogo, é a educação para a
carreira com turmas de alunos, a modalidade de intervenção vocacional
mais eficaz (Silva, 2004). Por sua vez, quando ponderado o custo por ses-
são associado ao tempo gasto pelo profissional, a consulta psicológica vo-
cacional individual surge como a modalidade de intervenção mais cara, e o
seminário de desenvolvimento da carreira como a modalidade mais econó-
mica, ou seja, a que apresenta menores custos de tempo face ao número de
clientes (cf. Silva, 2004). Whiston e colaboradores (1998) estudaram tam-
bém a magnitude do efeito da intervenção vocacional, comparando diferen-
tes modalidades, partir da classificação de Oliver e Spokane (1988). Os re-
sultados demonstraram a existência de diferenças estatisticamente
significativas entre estas várias modalidades de intervenção e entre várias
intervenções de uma mesma modalidade. Assim, a modalidade consulta psi-
cológica vocacional individual é a modalidade de intervenção que apresen-
ta uma maior magnitude do efeito (d=0.75), seguida da consulta psicológi-
ca vocacional em grupo (d=0.57), da intervenção vocacional baseada em
computador (d=0.41), do seminário de desenvolvimento da carreira
(d=0.22), da educação para a carreira com turmas de alunos, (d=0.15) e
das intervenções auto-administradas (d=0.11). O resultado da magnitude
do efeito em função do tamanho da amostra foi igualmente calculado, sen-
do o seu valor de 0.48. Este valor é consistente com o obtido na meta-análi-
se realizada por Spokane e Oliver (1988). Tal como estes autores, também
Whiston e colaboradores (1998) calcularam quatro índices diferentes da re-
lação entre a magnitude do efeito e a intensidade da modalidade de inter-
venção, incluindo: (a) o efeito/hora; (b) o efeito/sessão; (c) o rácio da efi-
cácia pelo número de clientes, e (d) o custo da intervenção (cf. Silva, 2004;
Whiston et al., 1988). Com base no primeiro e segundo índices, a consulta
psicológica vocacional individual surge como a mais eficaz (d=0.92), tendo
em conta o número de horas, e também o número de sessões. Seguiram-se
as modalidades de intervenção vocacional baseada em computador (0.23
horas, 0.23 sessões). Em relação ao terceiro índice, o rácio da eficácia pelo
número de clientes, verifica-se que a modalidade de intervenção vocacional
baseada em computador é a mais eficaz (d=5.50), enquanto a consulta psi-
cológica vocacional em grupo é a menos eficaz (d=0.87). O último índice
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calculado, o custo da intervenção, indica que as modalidades de mais dis-
pendiosas são, por ordem decrescente, a consulta psicológica vocacional
em grupo e a consulta psicológica vocacional individual. A menos dispen-
diosa é a intervenção vocacional baseada em computador. Em resumo, esta
meta análise confirma uma vez mais que as intervenções vocacionais são
eficazes. As magnitudes do efeito registadas, embora inferiores, são simila-
res às relatadas nas meta-análises anteriores. A consulta psicológica voca-
cional individual e em grupo continuar a estabelecer associações fortes e
positivas com resultados positivos de carreira, enquanto a educação para a
carreira com turmas de alunos, parece ser menos eficazes do que se pensa-
va previamente. O potencial baixo das intervenções auto-administradas é
consistente com os resultados da meta análises anteriores. Parece existir um
gradiente de heterogeneidade na magnitude do efeito, o que permite con-
cluir que as intervenções vocacionais não são actividades que produzem um
efeito uniforme, pelo contrário, constituem um conjunto bastante diverso de
intervenções que conduzem a resultados também diversos (Silva, 2004).

Mais tarde, num novo estudo de meta analítico que incluiu todos os estu-
dos relevantes da base de dados de Oliver e Spokane (1988), bem como ou-
tros estudos mais recentes, Brown e Krane (2000) concluíram que a magnitude
do efeito das intervenções vocacionais é de 0.34, isto é, mais baixa que as
magnitudes registadas nas meta análises de Spokane e Oliver (1983), Oliver
e Spokane (1988), e Whiston e colaboradores (1998). E, tal como nas meta-
análise anteriores, as características demográficas dos participantes parecem
não contribuir, de um modo estatisticamente significativo, para explicar a va-
riabilidade da magnitude do efeito das intervenções vocacionais. Do mesmo
modo, verifica-se que as intervenções auto-administradas são as menos efica-
zes (d=0.23), seguidas, por ordem crescente, da consulta psicológica vocacio-
nal individual (d=0.41), dos seminários de educação para a carreira com tur-
mas de alunos (d=0.43) e, a consulta psicológica vocacional em grupo
(d=0.55).

Brown e Krane (2000) analisaram, também, a magnitude do efeito das in-
tervenções em função do número de sessões de intervenção. Esta análise evi-
dencia uma relação clara e não linear entre o número de sessões e a magnitu-
de do efeito. Assim, verifica-se que a magnitude do efeito atinge o seu cume
nas quarta e quinta sessões (d=1.26), decrescendo, para uma magnitude do
efeito de 0.35, nas intervenções com doze ou mais sessões. Igualmente assina-
lável é o aumento da magnitude do efeito de 0.24 para sessões únicas de in-
tervenção, para 0.47 em intervenções com duas ou três sessões (Brown & Kra-
ne, 2000; Silva, 2004).
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Em Portugal, esta linha de estudo começa a dar os seus primeiros passos
(cf. Faria, 2008), apesar da história já longa, no nosso país, dos serviços de
psicologia e orientação (Taveira, 2000, e das necessidades de orientação e
desenvolvimento vocacional evidenciadas em muitos alunos portugueses do
ensino Básico e Secundário. Neste sentido, é de suma importância compreen-
der e avaliar que modalidades de intervenção vocacional ou que aspectos
dessas mesmas modalidades podem produzir, de modo mais efectivo, resulta-
dos desejados, como sejam as atitudes e os comportamentos de exploração
da carreira. Assim, este estudo pretende avaliar a eficácia relativa de três in-
tervenções vocacionais organizadas em torno da modalidade de consulta psi-
cológica vocacional breve em pequeno grupo, intervenção vocacional em
classe longa e com a colaboração de professores, e intervenção vocacional
em classe breve e levada a cabo apenas por psicólogos. Mais especificamen-
te, pretende-se avaliar em que medida a consulta psicológica vocacional se
diferencia da intervenção em classe, num e outro caso, na abordagem à ex-
ploração vocacional.

Metodologia

Participantes

Participaram neste estudo 440 alunos do 9º ano de escolaridade, de am-
bos os sexos (252 raparigas e 188 rapazes), com idades compreendidas en-
tre os 13 e os 17 anos, com um valor médio de 14.23 anos e um desvio pa-
drão (D.P) de 0.609, a frequentar o 9º ano de escolaridade. Destes, 141
alunos integraram o programa de intervenção vocacional “Futuro Bué!”, 74
alunos integraram o programa “Ser Activo-Explorar para Decidir”, e 82 alu-
nos integraram o programa “Orienta-te e Segue”, e 143 alunos integraram
um grupo de controlo. As características sócio - demográficas principais da
amostra apresentam-se na Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição da frequência da amostra por sexo e grupo

Sexo Total
Raparigas Rapazes

Grupo Futuro Bué! 98 43 141
Ser Activo- Explorar para Decidir 35 39 74
Orienta-te e Segue 49 33 82
Controlo 70 73 143

Total 252 188 440
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Instrumento

Foi utilizado o Career Exploration Survey (CES, Stumpf, Colarelli, &
Hartman, 1983; adaptado por Taveira, 1997) – destinado a avaliar o pro-
cesso de exploração de carreira de jovens. Isto é, comportamentos de auto-
reflexão e de procura e processamento de informação sobre o mundo da
educação e do trabalho, bem como crenças e afectos relacionados com es-
ses comportamentos (Taveira, 2000). Com efeito, o CES permite avaliar não
só dimensões comportamentais, como também, dimensões cognitivo-motiva-
cionais da exploração vocacional. Trata-se de uma escala constituída por
54 itens, distribuídos por 12 subescalas, que pretendem avaliar cinco cren-
ças relacionadas com a exploração (o Estatuto de Emprego percebido, a
Certeza dos Resultados da Exploração, a Instrumentalidade Externa, e a Ins-
trumentalidade Interna da exploração, e a Importância de Obter a Posição
Preferida), quatro dimensões comportamentais (o Meio, o Self, o carácter In-
tencional-Sistemático da exploração, e a Quantidade de Informação obti-
da), e três dimensões afectivas (a Satisfação com a Informação, o Stress an-
tecipado com a Exploração, e o Stress antecipado com a Tomada de
Decisão) (cf. Taveira, 1997). Dos 54 itens da escala, 53 são de resposta tipo
likert (escala de cinco categorias de resposta, nos itens 1 a 43 e sete catego-
rias nos itens 44 a 53) e, ainda, um item (item 54) para indicar número de
domínios vocacionais explorados. Nos itens com escala de resposta de tipo
likert, o valor mínimo corresponde, por exemplo, a “muito pouca”, “muito
poucas vezes”, “probabilidade muito baixa”, “tensão mínima”, e o valor
máximo a “muitíssima”, “muitas vezes”, “probabilidade muito alta”, “muita
tensão”.

A cotação de cada subescala do CES obtém-se adicionando o valor de
cada uma das respostas aos itens que a compõem, variando as pontuações
mínimas e máximas de uma para a outra subescala, conforme o número de
itens e a escala de resposta em causa. Os valores mais elevados traduzem a
existência de crenças e reacções mais positivas à exploração e uma maior ac-
tivação do processo exploratório (Taveira, 1997).

Procedimento

A administração do programa de intervenção psicológica vocacional
“Futuro Bué!” (Taveira, Oliveira, Gonçalves, e Faria, 2004) decorreu ao lon-
go de cinco meses, entre Janeiro e Maio de 2006, na modalidade de con-
sulta psicológica breve e estruturada, em pequeno grupo, com seis a oito
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alunos. O processo de intervenção com cada cliente estruturou-se em quatro
fases -iniciar, explorar, comprometer, finalizar, e ao longo de sete sessões de
intervenção. Duas destas sessões, de vinte minutos cada, são realizadas sob
formato de entrevista semi-estruturada aos pais ou encarregados de educa-
ção dos alunos, e ocorrem imediatamente antes e depois das sessões com os
alunos. A entrevista inicial pretende esclarecer os pais sobre o racional e
objectivos do programa, clarificar crenças e responsabilidades sobre o pro-
cesso de ajuda e sobre o problema vocacional dos filhos, e ajudar os pais a
identificar o sentido da comunicação e acção conjunta com os filhos no âm-
bito do desenvolvimento vocacional, bem como a reconhecerem objectivos
ou aspirações neste domínio, e o seu papel central no processo. A entrevista
final pretende apresentar os resultados do programa no caso concreto do fi-
lho/a, informar sobre o processo associado a tais resultados, e esclarecer
possíveis dúvidas, assim como apoiar a comunicação e acções a levar a ca-
bo entre filhos/pais, para garantir as condições de implementação do plano
de alternativas ou decisão. O programa inclui ainda cinco sessões de con-
sulta psicológica vocacional com os alunos, de 90 minutos cada e periodici-
dade semanal. A primeira sessão com os alunos consiste no iniciar de uma
aliança relacional e de trabalho de tipo colaborativo. É inteiramente dedica-
da ao estabelecimento de uma identidade e de um sentimento de pertença
ao grupo, na avaliação do estatuto de decisão e desenvolvimento vocacio-
nal dos alunos, e na exploração inicial de auto-conceitos, interesses, aspira-
ções e história escolar e de trabalho dos participantes. Na sessão seguinte,
pretende-se desenvolver a consciência dos alunos para a necessidade de
decidir, esclarecendo os passos e as implicações de um processo de tomada
de decisão. A tomada de consciência e exploração dos valores pessoais e
culturais dos alunos é um aspecto privilegiado no plano de intervenção. A
avaliação da perspectiva temporal face à carreira, também é abordada nes-
ta sessão. Estes aspectos são abordados em estreita relação com a tarefa de
desenvolvimento vocacional mais próxima para estes alunos. A terceira ses-
são é dedicada, ainda, à promoção da auto-exploração, em especial no
que diz respeito aos papéis de carreira (e.g., estudo, trabalho, lazer), anali-
sando-se pontos fortes e fracos. Na quarta sessão pretende-se ajudar os
alunos a superar dificuldades de tomada de decisão ainda salientes, através
da estratégia tripartida proposta por Gati e Asher (2001), que envolve um
primeiro passo de (a) pré-selecção, destinado a reduzir o número de alter-
nativas potenciais, com base na identificação e avaliação sequencial de pre-
ferências e aspectos de carreira valorizados; (b) um segundo passo, de ex-
ploração aprofundada do conjunto reduzido de alternativas aceitáveis,
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completando informação prévia, e (c) um terceiro passo, de escolha, ou se-
ja, uma selecção final da alternativa mais compatível com a pessoa, através
de um método de comparação e eliminação sequencial de hipóteses, a par
da elaboração de uma lista ordenada das alternativas. Na quinta e última
sessão, todos os conteúdos e processos trabalhados nas sessões anteriores
são integrados. Ajuda-se os alunos a avaliar, uma vez mais, o tipo e o grau
de comprometimento face às suas opções e planos vocacionais. Apoia-se os
alunos no planeamento e implementação da sua decisão antecipando os
passos necessários à concretização do seu plano. Por fim, finaliza-se o pro-
cesso desencadeado ao longo das sessões, consolidando as aprendizagens,
apelando à mudança no dia-a-dia, através do prosseguimento de activida-
des exploratórias orientadas para a tomada de decisão e de generalização
de atitudes e comportamentos para o contexto de intervenção. Providencia-
se feedback, quer do psicólogo em relação aos membros do grupo, quer
destes em relação ao psicólogo e ao programa propriamente dito. Para
além disso, a finalização permite, ainda, que os alunos comecem a planear
o futuro, dando alguma estrutura para a fase pós-intervenção e fornecendo
pistas para a necessidade de organização das actividades futuras. Em todas
as sessões uma atenção especial é dada, pelo psicólogo, às reacções emo-
cionais e afectivas do cliente no processo de exploração e de compromisso
envolvidos na construção de uma identidade vocacional.

O programa “Ser Activo-Explorar para Decidir” é uma intervenção vo-
cacional longa, realizada em classe, para toda uma turma, ao longo de to-
do um ano lectivo, no âmbito da área transdisciplinar de Projecto. Trata-se
de uma estratégia e concebida na linha metodológica da Educação para a
Carreira, envolvendo professores e pais no apoio à exploração vocacional
dos alunos. A primeira fase do programa incluiu uma maioria de activida-
des no interior da sala de aula e na escola, enquanto a segunda fase incluiu
o recurso a visitas e observações em externas do mundo profissional, num
total de 24 sessões de intervenção, de 90 minutos cada. O presente estudo
avalia as primeiras doze sessões do programa, decorridas ao longo de qua-
tro meses, entre Setembro de 2006 e Janeiro de 2007, e a cargo de uma
psicóloga escolar, contando sempre com a colaboração do professor res-
ponsável. O projecto destas primeiras doze sessões consiste na elaboração
de um trabalho escrito individual ou em pequeno grupo, sobre uma profis-
são ou área profissional, à escolha. Inclui ainda a apresentação oral do tra-
balho ao grande grupo, discussão e debate, de forma a possibilitar a parti-
lha de informações, o confronto com expectativas criadas e o ensaio
cognitivo de opções. A fase inicial da intervenção compreende o estabeleci-
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mento da relação entre o psicólogo e os alunos da classe, a apresentação
do racional das actividades a desenvolver, a explicitação dos objectivos e o
estabelecimento da linha de base através do pré-teste. Segue-se um período
de exploração de informação em contexto de sala (sessões 2-5), com o
acesso a diversos meios, quer informáticos, quer em papel, apoiada pelo
psicólogo e pelo professor. Nesta fase da intervenção, pretende-se facilitar o
desenvolvimento de uma atitude activa de procura de informação por parte
dos jovens, fornecer informação sobre o sistema educativo português, pro-
mover a exploração e selecção de informação relevante e fomentar a ava-
liação das actividades realizadas e a estruturação da informação recolhida.
Recorre-se à pesquisa apoiada, à apresentação multimédia do sistema edu-
cativo português, exploração detalhada de planos de estudo, elaboração de
uma planificação do trabalho a realizar e ao apoio personalizado do psicó-
logo, por grupo de trabalho. Antes de iniciar a fase da apresentação, parti-
lha e discussão dos trabalhos realizados (sessões 7-9), promove-se a refle-
xão sobre rendimento escolar, preferências curriculares e extracurriculares e
aspirações por meio de folhas de trabalho elaboradas para o efeito. Na
parte final da intervenção (sessões 10 e 11) explora-se informação breve
sobre um leque variado de profissões e realiza-se um balanço individual e
de grupo do projecto desenvolvido. Ambas as actividades são suportadas
por materiais elaborados para o efeito. Paralelamente, realizaram-se reu-
niões para dar a conhecer os objectivos da intervenção aos pais, sensibili-
za-los para o seu papel na tomada de decisão dos filhos e informar acerca
das opções educativas disponíveis após o 9º ano escolar.

O programa “Orienta-te e Segue” (Fernandes et al., 2008) realiza-se com
turmas de alunos e decorreu ao longo de seis meses, entre Janeiro e Junho de
2009. A intervenção estruturou-se ao longo de 5 sessões, com uma sessão de
divulgação geral do programa aos pais e encarregados de educação, com a
duração de 30 minutos, de quatro sessões de 45 minutos, com periodicidade
variável, realizadas com os alunos. A intervenção com o grupo turma contem-
plou, numa primeira sessão, a recolha de informação sobre as características
sócio-demográficas e de percurso académico dos alunos, através da adminis-
tração de inquéritos escritos. A segunda sessão teve como objectivo principal,
proporcionar a dos alunos, a exploração de interesses, através da realização
de um questionário on-line, o 3º Ciclo, o qual permite obter um diagnóstico de
escolhas escolares ajustadas a cada sujeito. A terceira sessão proporcionou
informação e esclarecimentos sobre a oferta formativa a nível nacional e re-
gional. E a quinta a devolução aos alunos dos resultados do questionário, e o
esclarecimento de dúvidas.
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Os alunos participantes em cada um dos três programas de intervenção e
no grupo de controlo realizaram ainda um pré-teste e um pós-teste, onde fo-
ram recolhidos os dados relativos à escala de exploração vocacional. A apli-
cação da escala foi colectiva e administrada, numa única sessão.

Resultados

Os resultados das análises comparativas intergrupos, mediante a realização
de uma comparação de médias ou frequências, atendendo ao tipo de variável
medida (provas de t-Student ou Qui-quadrado de Pearson) indicam a inexistên-
cia de diferenças estatisticamente significativas, à partida, entre os grupos de in-
tervenção e o grupo de controlo. Quanto à significância da eficácia da interven-
ção vocacional sobre o processo de exploração vocacional e à evolução deste
nos dois momentos amostrados, relativamente às Crenças de Exploração Voca-
cional e no que respeita à evolução do Estatuto de Emprego, observam-se dife-
renças de magnitude elevadas e estatisticamente significativas entre os dois mo-
mentos de avaliação, em todos os grupos, à excepção do grupo de Controlo
(F=0.692; p=0.407), (cf. Tabela 2). Relativamente à evolução na Certeza dos
Resultados, observam-se diferenças de magnitude elevadas e estatisticamente
significativas entre os dois momentos de avaliação, em todos os grupos, à ex-
cepção do grupo Ser Activo (F=0.022; p=0.882). Relativamente à evolução da
Instrumentalidade Externa, apenas se observam diferenças de magnitude eleva-
das e estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação no gru-
po Futuro Bué! (F=4.502; p=0.046). Relativamente à evolução da Instrumentali-
dade Interna, apenas de observam diferenças de magnitude elevadas e
estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação no grupo de
Controlo (F=4.253; p=0.041), com valores inferiores no pós-teste. Relativamente
à evolução da Importância da Profissão Preferida, não se observam diferenças
de magnitude elevadas e estatisticamente significativas entre os dois momentos
de avaliação, em nenhum dos grupos.
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Tabela 2: Crenças de exploração vocacional

Crenças Grupos Pré-tese Pós-teste F p
M DP M DP

Relativamente à evolução nas dimensões comportamentais da exploração,
observam-se diferenças de magnitude elevadas e estatisticamente significati-
vas entre os dois momentos de avaliação, em todos os grupos, para todas as
dimensões comportamentais da exploração, com excepção do caso grupo de
Controlo na fonte de exploração - o Self (F=2.226; p=0.139) (cf Tabela 3). De
ressaltar que em alguns casos, se verifica uma variação não desejada dos re-
sultados de um para outro momento da avaliação (e.g., na Exploração orien-
tada para o Self, no grupo Orienta-te e segue).

Futuro Bué (n=141) 10,79 2,53 11,05 2,42 1,650 .201
Ser activo (n=74) 11,72 2,49 11,75 2,34 0,008 .929
Orienta-te e segue 12,23 2,45 11,89 2,39 1,298 .258
(n=82)
Controlo (n=143) 10,88 2,62 10,98 2,54 0,243 .622

Importância
de obter a
Posição
Preferida
(IPP)

Futuro Bué (n=141) 14,39 3,27 14,65 2,95 0,816 .368
Ser activo (n=74) 14,12 2,98 14,13 2,61 0,015 .904
Orienta-te e segue 14,34 3,05 14,94 2,73 1,973 .164
(n=82)
Controlo (n=143) 14,84 2,78 14,43 2,78 4,253 <.05

Instrumen-
talidade
Interna (II)

Futuro Bué (n=141) 37,47 6,65 38,68 6,68 4,052 <.05
Ser activo (n=74) 35,83 5,86 36,75 7,02 0,838 .363
Orienta-te e segue 35,55 8,56 34,98 5,76 0,597 .442
(n=82)
Controlo (n=143) 37,35 7,48 37,47 6,82 0,051 .821

Instrumen-
talidade
Externa
(IE)

Futuro Bué (n=141) 8,04 2,93 8,98 2,66 11,431 <.001
Ser Activo (n=74) 8,88 3,09 8,86 3,02 0,022 .882
Orienta-te e segue 7,26 2,83 8,71 2,64 20,323 <.001
(n=82)
Controlo (n=143) 8,55 2,91 9,39 2,82 11,301 <.001

Certeza
nos Resul-
tados de
exploração
(CR)

Estatuto de
emprego
(EE)

Futuro Bué (n=141) 9,33 2,34 10,3 1,86 25,863 <.001
Ser activo (n=74) 9,56 1,973 10,30 1,83 9,397 <.005
Orienta-te e segue 8,68 2,330 10,48 2,22 56,849 <.001
(n=82)
Controlo (n=143) 9,90 2,124 10,04 2,32 0,692 .407
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Tabela 3: Dimensões comportamentais da exploração vocacional

Comportamentos Grupos Pré-tese Pós-teste F p
M DP M DP

Por fim, no que diz respeito às dimensões afectivas da exploração voca-
cional, nomeadamente, à evolução na Satisfação com a Informação, obser-
vam-se diferenças de magnitude elevadas e estatisticamente significativas en-
tre os dois momentos de avaliação em todos os grupos, com excepção do
grupo Ser Activo (F=1.656; p=0.202) (cf Tabela 4). Relativamente à evolução
da Stress na Exploração, apenas se observam diferenças de magnitude eleva-
das e estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação nos
grupos Ser Activo e Orienta-te e Segue, mas no sentido contrário ao deseja-
do.

Futuro Bué (n=141) 6,99 2,33 9,98 2,50 185,629 <.001
Ser activo (n=74) 8,89 3,43 10,10 2,09 57,616 <.001
Orienta-te e segue 8,11 2,52 10,20 2,18 98,128 <.001
(n=82)
Controlo (n=143) 8,42 2,47 9,62 2,37 39,525 <.001

Quantida-
de de
Informação
obtida (QI)

Futuro Bué (n=141) 3,92 1,68 4,97 1,76 44,379 <.001
Ser activo (n=74) 4,26 2,11 5,25 1,78 15,939 <.001
Orienta-te e segue 4,26 1,81 5,35 1,70 25,545 <.001
(n=82)
Controlo (n=143) 4,29 1,65 4,97 1,80 21,762 <.001

Exploração
Intencio-
nal-
Sistemática
(EIS)

Futuro Bué (n=141) 15,30 4,30 22,21 7,41 20,564 <.001
Ser activo (n=74) 14,19 4,39 15,80 4,16 48,477 <.001
Orienta-te e segue 14,87 4,27 12,96 2,96 18,968
<.005(n=82)
Controlo (n=143) 15,79 4,02 21,56 7,42 2,216 .139

Self como
fonte de
exploração
(ES)

Futuro Bué (n=141) 9,78 3,44 12,90 3,71 88,846 <.001
Ser activo (n=74) 8,37 3,73 11,67 3,21 15,939 <.001
Orienta-te e segue 8,20 2,059 9,32 2,07 10,011 <.005
(n=82)
Controlo (n=143) 11,16 3,67 12,36 3,62 14,016 <.001

Meio como
fonte de
explora-
ção(EM)
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Tabela 4: Dimensões afectivas da exploração vocacional

Reacção Grupos Pré-tese Pós-teste F p
M DP M DP

Discussão e Conclusão

Tal como em estudos anteriores (e.g., Faria, 2008; Königstedt, 2008; Sil-
va, 2004; Spokane & Oliver, 1983), também este estudo nos permite concluir
acerca dos efeitos positivos da intervenção vocacional. As três intervenções
avaliadas – “Futuro Bué!”, “Ser Activo-Explorar para Decidir”, e “Orienta-te
e Segue”, registam efeitos positivos nas crenças acerca das possibilidades de
emprego na área preferida. Os programas Futuro Bué e Orienta-te e Segue
parecem ter impacto positivo a nível do grau de certeza de vir a atingir uma
posição favorável no mercado de trabalho. O Futuro Bué parece ter impacto
positivo a nível da crença na probabilidade de exploração do mundo profis-
sional concorrer para atingir objectivos vocacionais. Nenhum dos programas
de intervenção parece ter impacto a nível das crenças acerca da probabili-

Stress ante-
cipado com
a Tomada
de Decisão
(STD)

Quantida-
de de
Informação
obtida (QI)

Futuro Bué (n=141) 24,36 7,14 22,22 7,41 14,804 <.001
Ser activo (n=74) 16,22 6,19 17,66 6,10 3,664 .060
Orienta-te e segue 22,59 7,27 23,53 7,08 2,040 .157
(n=82)
Controlo (n=143) 21,57 7,49 21,56 7,42 0,000 .983

Futuro Bué (n=141) 3,92 1,68 4,97 1,76 44,379 <.001
Ser activo (n=74) 4,26 2,11 5,25 1,78 15,939 <.001
Orienta-te e segue 4,26 1,81 5,35 1,70 25,545 <.001
(n=82)
Controlo (n=143) 4,29 1,65 4,97 1,80 21,762 <.001

Futuro Bué (n=141) 15,45 4,67 15,63 4,80 0,201 .655
Ser activo (n=74) 14,73 4,35 16,15 3,98 6,747 <.05
Orienta-te e segue 15,45 5,00 17,31 4,65 9,637 <.005
(n=82)
Controlo (n=143) 14,66 4,48 15,40 4,41 2,779 .098

Stress
antecipado
com a
Exploração
(SE)

Futuro Bué (n=141) 8,14 2,39 9,97 2,23 69,580 <.001
Ser activo (n=74) 9,85 2,08 10,21 1,96 1,656 .202
Orienta-te e segue 9,82 2,08 10,65 2,11 9,434 <.005
(n=82)
Controlo (n=143) 9,31 2,34 9,85 2,34 8,509 <.005

Satisfação
com a
Informação
obtida (SI)
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dade de exploração de si próprio/a concorrer para atingir objectivos voca-
cionais e, do grau de importância atribuído à realização da preferência vo-
cacional. Os três programas de intervenção parecem criar impacto positivo
no aumento dos comportamentos de exploração. Contudo, os programas que
parecem fornecer maior satisfação com a informação aos alunos são o: o Fu-
turo Bué e o Orienta-te e Segue. Nenhum dos programas de intervenção pa-
rece ter impacto a nível da redução do stress com a exploração. Apenas o
Futuro Bué parece ter um efeito redutor do stress na tomada de decisão. Os
resultados positivos alcançados pelo grupo de controlo, sobretudo nos com-
portamentos de exploração poderão estar relacionado com alguns factores
de erros tais como (a) o contexto, isto é, acontecimentos externos e concomi-
tantes ao estudo que podem influenciar a variável dependente para além da
variável independente (e.g., trabalhos na área de projecto sobre a temática
das profissões); (b) a difusão ou imitação do tratamento, ou seja, a contami-
nação dos resultados por efeito da comunicação dos grupos experimental e
controlo no decurso do estudo; (c) o efeito reactivo do pré-teste, que nos indi-
ca que a realização do pré teste, por si mesmo, pode afectar a generaliza-
ção dos resultados obtidos (e.g., treino, aprendizagem de um momento para
outro); (d) a novidade da intervenção, que se refere ao facto da curiosidade,
motivação ou novidade do estudo poder “inflacionar” o efeito potencial da
variável independente nos resultados obtidos na variável dependente (e.g., os
alunos, ao percepcionarem a importância de uma experiência de inovação
em que participam, podem ser “generosos” nas suas respostas ao pós-teste).
Tendo em conta o número de horas bem como o número de sessões disponi-
bilizadas por cada intervenção, verifica-se que o Futuro Bué! é a intervenção
que parece causar maior efeito a nível das diferentes dimensões de explora-
ção. Por seu turno, tendo em conta o rácio profissionais/clientes por sessão,
é o programa Orienta-te e Segue que parece causar maior efeito. Estes resul-
tados vão ao encontro dos resultados registados por Spokane e Oliver
(1983) e Brown e Krane (2000) que referem que a modalidade de interven-
ção que apresenta maior índice de magnitude de mudança é a consulta
psicológica vocacional.
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RELATIVE EFFECTIVENESS EVALUATION
OF THREE CAREER INTERVENTIONS

Liliana Faria
Martina Königstedt

Maria do Céu Taveira
Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa

Abstract: This study analyses the relative efficacy of three career interventions: “The
Future is cool!”, “Be active - Explore to decide” and “Orientate yourself and move on”.
The sample includes 440 students of 9th grade, both sexes, aged between 13 and 17 years.
Of these, 141 students joined the program “Future is cool!”, 74 completed the program “Be
active, explore to decide”, and 82 “Guide yourself and move on”, a total of 5 sessions in
small groups, 12 and 4 sessions in classroom, respectively. There was also a control group
of 143 students. A career exploration scale was used as a pre-post-test measure. The inter-
vention in small groups caused greater effects than the others.

KEY-WORDS: Vocational intervention, efficacy, relative efficacy, school and professional
orientation, orientation programs.

Avaliação da eficácia das intervenções vocacionais

123Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



Liliana Faria, Martina Königstedt, Maria do Céu Taveira

124 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



PREDITORES DA SATISFAÇÃO E DO STRESS NA
PARENTALIDADE: O PAPEL DA VINCULAÇÃO ROMÂNTICA

Joana Vieira
Paula Mena Matos

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, Portugal

Resumo

O presente estudo pretende contribuir para uma compreensão mais abrangente e inte-
grada da forma como a parentalidade é experienciada, explorando potenciais preditores da
satisfação e do stress no papel parental, com particular enfoque para o impacto da qualida-
de de vinculação romântica adulta a este nível. O estudo incidiu sobre 250 participantes,
pais e mães com filhos em idade pré-escolar, utilizando-se o Questionário de Vinculação
Amorosa e uma adaptação do Parent Satisfaction Scale. Os resultados apontaram a quali-
dade da vinculação romântica como o preditor mais significativo da satisfação e do stress
vividos no papel parental. Outras variáveis relativas aos pais (habilitações literárias e
NSE), às crianças (posição na fratria e temperamento), à estrutura familiar (número de fi-
lhos) e ao contexto social (percepção de suporte instrumental) demonstraram ter efeitos
preditivos no modo como a parentalidade era experienciada.

PALAVRAS-CHAVE: Vinculação Romântica, Parentalidade, Satisfação Parental, Stress Pa-
rental.

Introdução

Parentalidade: fonte de stress e/ou satisfação

A parentalidade constitui uma experiência potencialmente satisfatória e
gratificante para os indivíduos, ao mesmo tempo que potencialmente gerado-
ra de desgaste, stress e tensão emocional. Neste sentido, se por um lado ser
pai/mãe pode ser uma tarefa extremamente positiva e emocionalmente re-
compensadora, propiciadora de sentimentos de satisfação, gratificação e
realização pessoal, por outro lado, a parentalidade constitui uma tarefa com-
plexa e altamente exigente, que coloca desafios constantes e multifacetados, e
que como tal poderá ser uma importante fonte de stress. E de facto, a investi-
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gação neste domínio sugere que os pais experienciam simultaneamente satis-
fação e stress no desempenho do seu papel (Crnic e Greenberg, 1990), indi-
cando que a satisfação e a insatisfação ou stress parental não configuram, as-
sim, um conceito dicotómico, com dois pólos extremos de um mesmo
continuum. Em vez disso, os pais provavelmente experienciam, em diferentes
graus, diferentes formas de satisfação e insatisfação parental em cada uma
das fases do ciclo de vida familiar. Ora, é precisamente esta a perspectiva pri-
vilegiada no presente estudo, considerando-se aqui a satisfação e o stress pa-
rentais como dimensões que podem co-ocorrer num mesmo tempo do exercí-
cio da parentalidade.

Todavia, o construto da satisfação parental tem recebido uma atenção
marginal por parte da investigação. Para esta lacuna poderá, de resto, contri-
buir o facto da satisfação parental configurar um construto vago, difícil de de-
finir e avaliar, dada a subjectividade e multidimensionalidade que encerra.
Não obstante a sua escassez, podemos, ainda assim, destacar alguns resulta-
dos de estudos empíricos que sugerem que a satisfação parental covaria em
função de variáveis como o género dos pais (Abrantes e Matos, 2010; Renk,
Roberts, Roddenberry, Luick, Meehan, Oliveros, e Phares, 2003), o seu nível
de formação e situação laboral/profissional (Gottfried e Gottfried, 2006), e o
estado civil (Ceballo, Lansford, Abbey, e Stewart, 2004). Por outro lado, tam-
bém têm sido encontradas diferenças em função do género das crianças (Elek,
Brage Hudson, e Bouffard, 2003), do número de filhos e do estádio do ciclo
de vida familiar (Brage Hudson, Campbell-Grossman, Elek, Fleck, e Shipman,
2003) bem como da satisfação com o suporte social (Brage Hudson et al.,
2003). Importa, no entanto, salientar a inconsistência dos resultados obtidos
nas investigações realizadas nesta área, a qual vem reforçar o contributo do
presente estudo. Com efeito, na sequência do importante trabalho de Belsky
(1984) acerca do comportamento parental, conceptualizado como multideter-
minado, pretende-se aqui analisar um conjunto alargado de potenciais predi-
tores (individuais, relacionais, contextuais) da satisfação na parentalidade.

No que concerne ao stress parental, talvez nada caracterize melhor a ex-
periência da parentalidade do que os desafios do dia-a-dia e as exigências
de prestação de cuidados que envolve a relação com uma criança em desen-
volvimento. Com efeito, com a acumulação destes stresses quotidianos ineren-
tes à parentalidade (“parenting daily hassles”), as relações podem tornar-se
mais problemáticas e conflituosas, o que, por sua vez, é propiciador da ocor-
rência de stresses parentais quotidianos mais frequentes e intensos (Crnic e
Greenberg, 1990). Este processo circular dinâmico pode, eventualmente, con-
duzir a uma menor responsividade e satisfação por parte dos pais, bem como

Joana Vieira e Paula Mena Matos

126 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



a potenciais dificuldades comportamentais por parte das crianças, tendo, a
este propósito, diversos estudos empíricos relacionado um maior stress paren-
tal com problemas no funcionamento parental e familiar, incluindo interacções
pais-filhos menos positivas (Ostberg e Hagekull, 2000), abuso e negligência
parentais (Rodriguez e Green, 1997) e uma percepção negativa da qualidade
conjugal (Lavee, Sharlin, e Katz, 1996).

Diversos factores individuais, familiares e contextuais demonstraram ac-
tuar como factores protectores ou amortecedores dos efeitos da experiência
parental de stress quotidiano com os filhos ou, inversamente, como factores de
vulnerabilidade, intensificando as reacções da família ao stress (vide Crnic e
Acevedo, 1995; McBride, Schoppe, e Rane, 2002; Repetti, 1999). Ora, de
entre os factores susceptíveis de influenciar a capacidade para lidar com ex-
periências stressantes em geral, e com o stress no papel parental em particu-
lar, a qualidade de vinculação adulta poderá desempenhar um papel impor-
tante, funcionando os modelos de vinculação como estruturas internas a partir
das quais os indivíduos organizam a experiência e desenvolvem recursos para
lidar com o stress (Mikulincer e Florian, 1998).

Vinculação romântica e parentalidade

Resultados de estudos têm colocado em evidência a existência de uma
associação entre insegurança de vinculação e modelos mais negativos da pa-
rentalidade e das relações pais-filhos, por um lado, e entre segurança de vin-
culação e atitudes e comportamentos parentais positivos, por outro (Feeney,
2002; Rholes, Simpson, Blakely, Lanigan, e Allen, 1997; Rholes, Simpson, e
Friedman, 2006).

A investigação empírica tem demonstrado também como os estilos de
vinculação adulta desempenham um papel importante na determinação do
nível de stress que os indivíduos experienciam (e nas estratégias de coping
que utilizam) em diversas circunstâncias stressantes, incluindo as tarefas pa-
rentais (Mikulincer e Florian, 1998). Com efeito, experiências positivas com
uma figura de vinculação carinhosa, sensível, responsiva e disponível ajudam
a criar um sentimento de segurança e confiança básica no self e no mundo, e
a desenvolver expectativas de que experiências stressantes, apesar de dolo-
rosas e exigindo esforço, podem ser ultrapassáveis. Além disso, a segurança
da vinculação pode conduzir a expectativas mais optimistas, num forte senti-
do de controlo, auto-eficácia e autoconfiança na procura de ajuda exterior
em momentos de necessidade (Bartholomew e Horowitz, 1991). De facto, a
crescente literatura contemporânea no domínio da vinculação adulta tem ex-
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pandido drasticamente a nossa apreciação relativamente ao poder desenvol-
vimental da segurança da vinculação na promoção da eficácia e resiliência
humana (e.g., Ávila, Cabral e Matos, 2010; Lopez e Brennan, 2000; Miku-
lincer e Shaver, 2004). A este propósito, Lopez (2009) numa revisão de di-
versos estudos recentes, verificou que, comparativamente aos indivíduos com
uma vinculação insegura, os adultos seguros possuem maiores capacidades
para uma efectiva auto-regulação, capacidades de processamento de infor-
mação mais flexíveis, integrativas e reflexivas, e repertórios mais amplos de
competências sociais.

De salientar que, para além de efeitos directos, a qualidade da vincula-
ção romântica poderá ter também efeitos indirectos na parentalidade, nomea-
damente amortecendo o impacto de outras fontes de stress na parentalidade,
sendo que uma relação conjugal positiva e apoiante ajuda os pais a lidar com
o stress associado às tarefas parentais (Grych, 2002). Alternativamente, o
stress no casamento pode minar a saúde psicológica dos pais, o que, por sua
vez, pode comprometer a parentalidade.

Objectivos do estudo

O presente estudo pretende contribuir para uma compreensão mais alar-
gada e integradora da forma como os indivíduos atribuem significado e viven-
cíam uma experiência tão comum, mas simultaneamente tão única, como é a
experiência da parentalidade. Mais concretamente, procurou-se explorar po-
tenciais factores preditores da satisfação e do stress no papel parental, com
particular enfoque para a qualidade de vinculação romântica adulta.

Contrariamente à grande maioria dos estudos nesta área, conceptualiza-se
aqui a parentalidade como uma experiência de vida em que podem co-ocorrer
sentimentos de satisfação e de stress, optando-se, por analisar estas duas impor-
tantes dimensões da parentalidade em simultâneo. Por outro lado, e uma vez
mais contrariamente à maior parte dos estudos nesta área, optou-se aqui por
explorar a conjugação de uma mutltiplicidade de factores de ordem diversa (in-
dividual, relacional, familiar, contextual) enquanto potenciais preditores da ex-
periência da parentalidade. Por último, a consideração da vinculação romântica
adulta como uma variável relevante na conceptualização destas questões afigu-
ra-se como bastante pertinente, não só por existirem poucos estudos analisando
estas relações, mas também porque se considera aqui a parentalidade como
uma realidade indissociável da conjugalidade e da relacionalidade amorosa,
revestindo-se, portanto, a qualidade da vinculação ao par amoroso de uma im-
portância central na vivência do papel parental.
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Hipóteses

A presente investigação procurará testar a hipótese central de que dife-
renças ao nível da qualidade das relações e do padrão de vinculação român-
tica estão associadas a diferenças na experiência da parentalidade. Mais con-
cretamente, supõe-se que a segurança da vinculação romântica constitui um
factor potenciador da satisfação reconhecida na parentalidade, por um lado,
e um factor protector do stress parental, por outro, acontecendo o inverso no
caso de relações de vinculação insegura.

Para além desta hipótese central, e uma vez que se reconhece aqui a in-
fluência que diferenças em termos individuais, familiares e do contexto social
poderão exercer no exercício da parentalidade, procurar-se-á ainda explorar
algumas dessas variáveis (inerentes aos pais, às crianças, à própria estrutura
familiar e ao contexto social). É esperado, na sequência de anteriores investi-
gações empíricas, que o stress parental possa variar em função do tamanho
da família e da idade dos filhos (Perry-Jenkins, Repetti, e Crouter, 2001).
Quanto a outras características individuais dos filhos, é esperado que uma
não normatividade em termos de aquisições desenvolvimentais, uma história
de problemas de saúde da criança, ou ainda um temperamento “difícil”, se
traduzam em menor satisfação na parentalidade, por um lado, e em maior
stress parental, por outro (McBride, Schoppe, e Rane, 2002). Também em re-
lação às características individuais dos pais, é possível que o género influencie
as variáveis em estudo, apresentando as mulheres níveis relativamente supe-
riores de satisfação parental comparativamente aos homens, apesar da evi-
dência do facto da parentalidade ser implicativa de mais sobrecarga e cons-
trangimentos para as mulheres (McClanahan e Adams, 1987; Kossek e
Lambert, 2005). Finalmente, e no que diz respeito a factores inerentes ao pró-
prio contexto social, é esperado que a percepção de apoio instrumental (por
parte de familiares, vizinhos ou amigos) no desempenho das tarefas parentais
se revista de um efeito protector do stress parental (Clarke-Stewart e Allhusen,
2002).

Método

Participantes

A amostra é constituída por 250 participantes, 185 mães (74%) e 65 pais
(26%), casados(as) (93,6%) ou em união de facto (6,4%), com crianças em
idade pré-escolar. As idades variam entre os 21 e os 51 anos (M = 34.61, DP
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= 5.34), situando-se 74% dos participantes na faixa etária dos 30 aos 40
anos. Trata-se de pais e mães com um nível de formação relativamente eleva-
do: apenas 58 (23,2%) participantes têm até ao 9º ano de escolaridade; 49
(19,6%) concluíram o ensino secundário; e mais de metade dos pais (128;
51,2%) possuem formação ao nível do Ensino Superior. Em termos socioeco-
nómicos, e de acordo com a actividade laboral exercida, mais de dois terços
da amostra (208; 83,2% dos pais) é proveniente de um NSE médio (100;
40%) ou médio alto/alto (108; 43,2%). Quanto aos filhos em idade pré-esco-
lar, estes tinham idades equilibradamente distribuídas entre os 3, 4 e 5 anos
de idade, verificando-se esta homogeneidade também ao nível do género das
crianças: 139 (56%) raparigas e 111 (44%) rapazes.

Instrumentos

O Questionário da Vinculação Amorosa (QVA, Matos e Costa, 2001) é um
instrumento de auto-relato desenvolvido em Portugal destinado a avaliar a quali-
dade de vinculação nas relações românticas, à luz das propostas conceptuais de
Bowlby (1973, 1980) e Ainsworth (1989), e do modelo de avaliação de Bartho-
lomew e Horowitz (1991). Baseado numa abordagem de avaliação dimensional
da vinculação adulta, inclui, na sua versão alargada, 52 itens, distribuídos por
quatro dimensões: confiança, dependência, evitamento e ambivalência. Cada
dimensão é constituída por 13 itens, avaliados numa escala de tipo Likert de seis
pontos - de discordo totalmente a concordo totalmente. O QVA tem revelado
propriedades psicométricas adequadas (Ávila, Cabral, e Matos, 2010; Matos,
2002; Matos, Barbosa e Costa, 2001; Oliveira e Costa, 2009).

O Questionário da Satisfação/Stress Parental, uma adaptação do Parent
Satisfaction Scale, de Halverson e Duke, 1991 (cf. Martin, Halverson, Wampler,
& Hollett-Wright, 1991) é um instrumento de auto-relato organizado ao longo
de três dimensões: o prazer inerente ao papel parental (10 itens), a importância
atribuída à experiência da parentalidade (9 itens) e o stress/sobrecarga inerente
ao desempenho do papel parental (10 itens). A validação da escala foi feita pe-
los autores num estudo longitudinal de dois anos, numa amostra de 185 pais,
tendo sido encontrados valores de consistência interna adequados para cada
uma das suas dimensões constituintes (entre .80 e .85). Este inst rumento foi
submetido a procedimentos de tradução e de reflexão falada visando a adapta-
ção da escala original para a língua portuguesa, utilizando-se uma escala de Li-
kert de 6 pontos - de discordo sempre a concordo sempre.

Para avaliar a percepção dos pais relativamente ao apoio instrumental
providenciado pelas redes de relações sociais (familiares, amigos, vizinhos)
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no desempenho das tarefas parentais, foram criados 5 itens utilizando-se para
o efeito uma escala de Likert de 5 pontos – de sempre a nunca.

Outras variáveis avaliadas neste estudo foram a percepção por parte dos
pais relativamente ao temperamento dos filhos (mediante um item em que os
pais deveriam situar a sua resposta numa escala de Likert de 6 pontos – de
muito fácil a muito difícil), o historial de saúde da criança (tendo os pais sido
questionados se o seu filho apresentava, ou já tinha apresentado, alguns pro-
blemas de saúde, enumerando quais), e ainda a normatividade em termos de
aquisições desenvolvimentais (tendo os pais sido questionados se o seu filho ti-
nha apresentado algumas dificuldades/atrasos no seu percurso desenvolvi-
mental, por exemplo, em termos linguísticos, motores, cognitivos ou outros, ex-
plicitando quais).

Finalmente, foi utilizado um questionário sócio-demográfico visando a re-
colha de: (a) características dos participantes (idade, género, habilitações lite-
rárias, profissão); (b) características das crianças em idade pré-escolar (géne-
ro, posição na fratria); (c) características estruturais da família (número e
idade dos filhos); e ainda (d) o número de horas passadas, em média, com os
filhos durante a semana e o fim-de-semana.

Procedimento

Por razões logísticas, a recolha de dados foi essencialmente feita em in-
fantários e centros de actividades de tempos livres dos distritos do Porto e
Aveiro, entre Outubro de 2007 e Fevereiro de 2008. Depois de solicitada a
devida autorização das instituições, contactou-se directamente com os pais
(seleccionados aleatoriamente), sendo nessa altura esclarecidos os objectivos
gerais do estudo, enfatizado o carácter voluntário da participação na investi-
gação e assegurado a confidencialidade e o anonimato das respostas, solici-
tando-se o preenchimento dos instrumentos (e/ou a colaboração das educa-
doras aí presentes na distribuição e posterior recolha dos protocolos
respondidos pelos pais das crianças).

Resultados

Estrutura e consistência interna dos instrumentos

Tendo em conta o facto do QSSP ser um instrumento de investigação pou-
co utilizado (vide Martin, Halverson, Wampler, e Hollett-Wright, 1991), consi-
derou-se fundamental proceder à testagem e validação empírica do mesmo e
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verificar as suas qualidades psicométricas na amostra recolhida. Com efeito,
os resultados de uma análise factorial de componentes principais (rotação va-
rimax) não apoiaram uma estrutura em três factores. Uma estrutura factorial
em dois factores garante uma melhor interpretabilidade dos resultados, man-
tendo num factor os itens da subescala stress parental, e agregando noutro
factor os itens das subescalas prazer e importância, que será doravante desig-
nado de satisfação parental. Estas duas dimensões permitiram explicar 58,9%
da variância total, obtendo esta estrutura, a partir de uma análise factorial
confirmatória, bons índices de ajustamento global, situados dentro dos valores
críticos (χ2(41) = 93.98; Comparative Fit Index, CFI = .96; Adjusted Goodness
of Fit Index AGFI = .90; Standardized Root Mean Square Residual, SRMR =
.04; Root Mean Square Error of Approximation RMSEA = .07). Por sua vez, o
cálculo do valor de alpha de Cronbach evidenciou, igualmente, bons índices
de consistência interna, quer para a dimensão stress parental (.79), quer para
a dimensão satisfação parental (.85).

Relativamente ao Questionário de Vinculação Amorosa, confirmaram-se
os bons índices de consistência interna das quatro escalas, obtendo-se alphas
de Cronbach de .91 para a Confiança, .87 para o Evitamento, .85 para a
Dependência e .86 para a Ambivalência. Finalmente, a dimensão do apoio
instrumental obteve um alpha de Cronbach de .69.

Preditores das dimensões da parentalidade

Num primeiro momento, realizou-se uma série de regressões lineares sim-
ples analisando o poder preditivo de diversas variáveis sobre a satisfação e o
stress parental, nomeadamente variáveis (a) inerentes aos pais (qualidade da
vinculação ao par amoroso, género, idade, habilitações literárias e NSE), (b)
inerentes às crianças (género, temperamento e normatividade em termos de
percurso desenvolvimental/saúde), (c) inerentes à própria estrutura familiar (nº
de filhos e posição na fratria da criança), (d) inerentes ao número de horas
dispendidas diariamente com os filhos durante a semana e o fim de semana),
e (e) inerentes à percepção dos pais do apoio instrumental disponibilizado pe-
las suas redes de relações no desempenho das tarefas parentais.

Destas regressões simples emergiu um conjunto de variáveis significati-
vamente preditoras da satisfação parental, por um lado, e do stress paren-
tal, por outro. Estas variáveis foram, num segundo momento incluídas em
análises de regressão múltipla, com o objectivo de explorar os seus efeitos
preditivos, quando consideradas no seu conjunto. No Quadro 1. apresen-
tam-se as médias e desvios-padrão observados nas quatro dimensões da
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qualidade de vinculação romântica (QVA) e nas duas dimensões da paren-
talidade (QSSP).

Quadro 1: Médias e desvios padrão na qualidade de vinculação romântica (QVA) e na
parentalidade (QSSP)

Confiança Dependência Evitamento Ambivalência Satisfação Stress
Vinculação Vinculação Vinculação Vinculação Parental Parental

Média 4.90 3.37 2.12 2.69 5.44 1.32
Desvio padrão .77 .85 .76 .83 .59 .45

Preditores da satisfação parental

Atentando primeiramente aos resultados das regressões simples efectua-
das com cada uma das quatro dimensões de vinculação romântica, verificou-
se a existência de efeitos significativamente preditivos de todas as dimensões
do QVA - confiança (F(1,249) = 12.51; p = .000; β = .219; η2 = .048); depen-
dência (F(1,249) = 6.53; p = .011; β = .160; η2 = .026), evitamento (F(1,249) =
16.15; p = .000; β = - .247; η 2 = .061) e ambivalência (F(1,249) = 12.98; p
= .000; β = -.223; η2 = .050) - sobre a satisfação parental. Uma análise de
regressão múltipla considerando as quatro dimensões da vinculação românti-
ca permite verificar que, no seu conjunto, estas predizem 9,4% da variância
na dimensão da satisfação parental (F(4,245) = 6.37; p = .000; η2 = .094).

Regressões lineares simples apontaram ainda como preditores estatisti-
camente significativos da satisfação parental as variáveis: (1) NSE dos pais
(F(1,248) = 7.17; p = .008; β = -.168; η2 = .028), (2) habilitações literárias
(F(1,248) = 8.02; p = .005; β = -.177; η2 = .031); (3) o número de horas pas-
sadas com a criança durante a semana e o fim-de-semana (F(2,247) = 5.44; p
= .020; η2 = .021); (4) o número de filhos (F(1,248) = 5.40; p = .021; β = -
.146; η2 = .027); (5) a posição na fratria da criança (F(1,248) = 6.99; p =
.009; β = .166; η2 = .027); (6) o temperamento da criança (F(1,248) = 3.77;
p = .053; β = -.123; η2 = .015); e (7) a percepção de apoio instrumental
(F(1,248) = 6.02; p = .015; β = .154; η2 = .024). Uma regressão linear múlti-
pla analisando conjuntamente todas estas variáveis, incluindo as da vincula-
ção romântica, permitiu verificar que, no seu conjunto, estas parecem expli-
car 20,4% da variância observada (F(12,237) = 5.06; p = .000; η2 = .204).
No entanto, mediante uma análise de regressão múltipla, apenas as variá-
veis habilitações literárias dos pais, número de horas passadas com a crian-
ça durante o fim-de-semana, evitamento e ambivalência na vinculação ao
par amoroso emergem como preditores significativos da satisfação parental
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(vide Quadro 2.). Estes resultados sugerem que quanto mais elevado o nível
de formação dos pais, menos satisfação reconhecem no exercício da paren-
talidade; que quanto mais tempo partilham da companhia dos filhos durante
o fim-de-semana, mais satisfação retiram da parentalidade; e, finalmente,
que quanto menos evitantes e menos ambivalentes são os pais na vinculação
aos seus pares amorosos, maior a sua satisfação no desempenho do papel
parental.

Quadro 2: Análise de regressão linear múltipla: Preditores da satisfação parental.

B SE B Beta Sig.
Confiança QVA -.045 .080 -.058 .573
Dependência QVA .077 .050 .111 .124
Evitamento QVA -.127 .064 -.163* .050
Ambivalência QVA -.137 .070 -.192* .050
NSE_pais .058 .071 -.072 .413
Habilitações literárias_pais -.169 .080 -.184* .036
Nº filhos -.001 .070 -.002 .984
Posição na fratria_criança -.051 .050 .097 .305
Temperamento da criança -.060 .036 -.099 .094
Nº horas com criança à semana .052 .039 .081 .179
Nº horas com criança ao fim-de- semana .120 .047 .155** .011
Percepção de apoio instrumental -.036 .043 -.052 .413
*** p ≤ .001, **p ≤ .01, *p ≤ .05

Preditores do stress parental

Passando agora para a dimensão stress parental, foram, uma vez mais,
realizadas regressões lineares simples analisando o poder preditivo de cada
uma das variáveis acima descritas. Com efeito, e atentando primeiramente ao
poder preditivo de cada uma das quatro dimensões de vinculação romântica,
observaram-se efeitos significativos de três das dimensões do QVA - confian-
ça (F(1,248) = 4.99; p = .026; β = -.140; η2 = .020), evitamento (F(1,248) =
15.86; p = .000; β = .245; η2 = .060) e ambivalência (F(1,248) = 15.18; p =
.000; β = .240; η2 = .058). Uma análise de regressão múltipla considerando
as quatro dimensões da vinculação romântica permite verificar que, no seu
conjunto, estas predizem cerca de 8,5% da variância verificada na dimensão
stress parental (F(4,245) = 5.72; p = .000; η2 = .085).
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As regressões lineares simples apontaram ainda como preditor estatisti-
camente significativo do stress parental a variável temperamento da criança
(F(1,248) = 5.83; p = .017; β = .152; η2 = .023). Uma análise de regressão
múltipla permitiu verificar que, no seu conjunto, as variáveis da vinculação
romântica e do temperamento das crianças explicam 10,1% da variância
encontrada naquela dimensão da parentalidade (F(4,245) = 6.85; p = .000;
η2 = .101). De notar, no entanto, que quando realizada uma análise de re-
gressão múltipla, apenas as variáveis temperamento da criança, evitamento
e ambivalência na vinculação ao par amoroso emergem como preditores
significativos do stress parental (vide Quadro 3.), sugerindo desta forma que
quanto mais os pais percepcionam os seus filhos como tendo um tempera-
mento difícil, e quanto mais os pais são evitantes e ambivalentes nas suas
relações românticas, mais stress experienciam no desempenho do seu papel
parental.

Quadro 3: Análise de regressão linear múltipla: Preditores do stress parental.

B SE B Beta Sig.
Confiança QVA .092 .055 .156 .093
Evitamento QVA .127 .049 .214** .010
Ambivalência QVA .115 .048 .210* .017
Temperamento da criança .059 .028 .130* .034
***p ≤ .001, **p ≤ .01, *p ≤ .05

Diferenças na parentalidade em função dos protótipos de vinculação

Num segundo momento de tratamento de dados, analisou-se em que me-
dida as variáveis da satisfação e do stress parental variavam em função da
organização das variáveis do QVA em padrões de vinculação. Com base nas
pontuações obtidas nas quatro dimensões de vinculação, foram definidos os
padrões de vinculação mediante a análise de Clusters (K-Means e Simple Eu-
clidian Distance), tendo sido a validação destes padrões suportada por ANO-
VAs (One-way) e orientada pela conceptualização teórica de Bartholomew e
Horowitz (1991) (i.e., padrão seguro, preocupado, amedrontado e desinvesti-
do).

Foram efectuadas análises de variância multivariada (MANOVAs, Pilllai’s
Trace), tendo-se observado diferenças significativas nos níveis de satisfação e
stress reconhecidos na parentalidade (Pillai´s Trace = .115, p = .001, η2 =
.038) (vide Quadro 4).
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Quadro 4: Diferenças na satisfação e stress parental, em função dos protótipos de vinculação.

Seguros Preocupados Amedrontados Desinvestidos F(3,246) R2 Direcção dos
(n=68) (n=74) (n=680) (n=28) efeitos
M DP M DP M DP M DP

Satisfação 5.47 .55 5.65 0.38 5.28 .66 5.26 .75 6.48*** .073 P>A***, P>D**
Stress 1.21 .35 1.25 .40 1.42 .45 1.48 .67 4.55** .053 S < A**
*** p≤.001, **p≤.01, *p≤.05
S= Seguros; P= Preocupados; A= Amedrontados; D= Desinvestidos

No que diz respeito à satisfação, verificou-se que os participantes preo-
cupados tenderam a reconhecer significativamente mais satisfação no exercí-
cio da parentalidade do que os amedrontados e os desinvestidos. Já relativa-
mente à dimensão stress parental, os participantes seguros tenderam a
reportar significativamente menos stress no desempenho da parentalidade
comparativamente aos participantes amedrontados.

Discussão

Os resultados das análises estatísticas realizadas convergiram num mes-
mo sentido, suportando a hipótese central subjacente a este trabalho de que
diferenças ao nível da qualidade de vinculação com o par amoroso estão as-
sociadas e/ou predizem diferenças ao nível da experiência da parentalidade.
Mais concretamente, as análises de regressão simples e múltipla efectuadas
colocaram em evidência o poder preditivo das diferentes dimensões de vincu-
lação romântica sobre a forma como os indivíduos vivencíam a experiência
da parentalidade, predizendo o bloco das dimensões do QVA proporções
bastante razoáveis da variância encontrada nas dimensões da parentalidade
aqui exploradas (9,4% no caso da satisfação parental e 8,5% no caso do
stress parental).

Com efeito, para ambas as dimensões, o evitamento e a ambivalência nas
relações de vinculação romântica emergem como os preditores mais significa-
tivos, sugerindo que quanto mais evitantes e mais ambivalentes são os pais na
vinculação aos seus pares amorosos, menos satisfação parecem reconhecer
na parentalidade, por um lado, e mais stress parecem experienciar no desem-
penho do papel parental, por outro. A insegurança na vinculação romântica
adulta parece, pois, minar a satisfação parental, por um lado, e potenciar o
stress na parentalidade, por outro.

Igualmente elucidativos foram os resultados das análises de variância
efectuadas dando conta da existência de diferenças significativas entre partici-
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pantes com diferentes protótipos de vinculação, em que os participantes classi-
ficados como amedrontados tenderam a reportar significativamente mais
stress parental do que os participantes classificados como seguros do ponto de
vista da vinculação, reconhecendo ainda o grupo de amedrontados uma me-
nor satisfação no exercício da parentalidade comparativamente aos partici-
pantes classificados como preocupados. Ora, estes resultados parecem ser re-
veladores, por um lado, dos modelos negativos que os amedrontados têm do
self e do outro, que se traduzem numa marcada insegurança e evitamento da
intimidade pelo medo de rejeição e do abandono, acabando esta menor dis-
ponibilidade para a aproximação e envolvimento emocional com o outro por
afectar negativamente a parentalidade. Por outro lado, revelam igualmente a
importância crucial que os indivíduos preocupados dão aos relacionamentos e
ao seu envolvimento excessivo (quase fusional) nos mesmos, fundando-os na
necessidade de prestar cuidados aos outros e de se sentirem desejados e valo-
rizados. Com efeito, tendo em conta que os participantes amedrontados evi-
denciaram, como de resto era esperado, níveis significativamente superiores
de evitamento e ambivalência e níveis inferiores de confiança de vinculação
comparativamente aos participantes seguros e preocupados, estes resultados
parecem assim fornecer evidência para a hipótese formulada de que a quali-
dade securizante das relações com o par amoroso potencia a experiência de
uma maior satisfação no exercício da parentalidade, bem como níveis inferio-
res de stress no desempenho do papel parental.

No seu conjunto, estes resultados vêm, então, suportar pressupostos teóri-
cos e reforçar resultados de investigações realizadas neste domínio que têm
apontado para uma estreita associação entre segurança de vinculação e atitu-
des e comportamentos parentais positivos, ao potenciar a satisfação pessoal
com os papéis e os resultados parentais, por um lado (Rholes et al., 1997), e
ao permitir lidar adaptativamente com stresses inerentes ao desempenho de
tarefas parentais e às dinâmicas familiares ao longo do ciclo vital, por outro
(Mikulincer e Florian, 1998). Isto devido quer às características consistente-
mente observadas em adultos seguros do ponto de vista vinculativo (maiores
capacidades de auto-regulação, capacidades de processamento de informa-
ção mais flexíveis, integrativas e reflexivas, forte sentido de controlo e auto-efi-
cácia, repertórios mais amplos de competências sociais – Ávila, Cabral, e Ma-
tos, 2006; Lopez, 2009), quer às estratégias de coping particulares para lidar
com o stress privilegiadas pelos indivíduos com diferentes estilos de vinculação
(estratégias focadas no problema e de procura de suporte, no caso dos indiví-
duos seguros; estratégias passivas, ruminativas e focadas na emoção, no caso
dos indivíduos ansiosos-ambivalentes; estratégias de distanciamento e retira-
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da, no caso dos indivíduos inseguros evitantes - Mikulincer e Florian, 1998).
Estes resultados vêm ainda fornecer evidência ao chamado efeito spillover en-
contrado na maioria dos estudos acerca das ligações entre qualidade conju-
gal e parentalidade (vide Erel e Burman, 1995), em que afectos ou comporta-
mentos positivos (ou negativos) são transferidos de uma relação para outra,
encontrando-se a qualidade da relação pais-filhos relacionada com a quali-
dade da relação marido-mulher, do mesmo modo que a satisfação parental se
encontra relacionada com a satisfação conjugal, por oposição a um modelo
compensatório no qual os pais investem mais nas suas relações com os filhos
quando existem problemas no casamento ou, pelo contrário, estão menos fo-
cados nos seus filhos quando a satisfação conjugal é elevada.

Mas para além do potencial papel da qualidade de vinculação romântica
adulta no exercício da parentalidade, no presente estudo procurou-se explorar
os efeitos de uma série de variáveis (inerentes aos pais, às crianças, à própria
estrutura familiar e contexto social) consideradas como potencialmente predi-
toras das dimensões da satisfação e do stress parental, tendo em conta a revi-
são realizada da literatura neste domínio. Com efeito, e na sequência do im-
portante trabalho de Belsky (1984) acerca do comportamento parental, as
análises de regressão realizadas sugerem existir uma variedade de factores
(interpessoais, familiares, socioculturais) susceptíveis de predizer a forma co-
mo pais e mães vivencíam a experiência da parentalidade. Entre os factores
que neste estudo se revelaram significativamente preditivos da satisfação pa-
rental, encontram-se as habilitações literárias dos pais, sugerindo que quanto
mais elevado o nível de formação dos pais, menor a satisfação reconhecida
por aqueles ao exercício da parentalidade. Podemos questionar-nos se tal não
poderá dever-se ao facto de os indivíduos mais diferenciados do ponto de vis-
ta da sua formação, pelas maiores responsabilidades inerentes aos seus car-
gos profissionais, disporem de menos tempo para estar com os seus filhos, e
portanto, de menos oportunidades para desfrutarem dos prazeres inerentes à
parentalidade. A indicar isto mesmo está, aliás, o facto de o número de horas
passadas com a criança durante o fim-de-semana ter sido outro dos factores
que se revelou preditivo da dimensão satisfação parental, sugerindo que
quanto mais tempo os pais disfrutam da companhia dos filhos, mais satisfação
reconhecem no exercício da parentalidade.

Em relação ao stress parental, as análises de regressão apontaram ape-
nas, para além das já referidas dimensões de vinculação romântica, o tempe-
ramento da criança como o único preditor significativo, sugerindo, na sequên-
cia do que era esperado, e replicando resultados de investigações neste
domínio (McBride, Schoppe, e Rane, 2002), que quanto mais os pais percep-
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cionam os seus filhos como tendo um temperamento difícil, mais stress expe-
rienciam no desempenho do seu papel parental. Parece, pois, existir outros
factores na base do stress experienciado por pais no desempenho do seu pa-
pel que não foram contemplados no presente estudo e que poderão predizer
significativamente esta dimensão da parentalidade. Um desses factores pode-
rá ser, por exemplo, o conflito de papéis experienciado entre dois domínios de
vida centrais: o trabalho e a família. De facto, as dramáticas transformações
que têm vindo a ocorrer na composição e estrutura da mão-de-obra têm vindo
a demonstrar ter profundos e inquietantes efeitos nas vidas dos indivíduos e
famílias, gerando-se progressivamente novas responsabilidades e desafios pa-
ra ambos os homens e mulheres em conciliar os compromissos da família e do
trabalho e em gerir as amplas (e muitas vezes sobrepostas) exigências ineren-
tes ao desempenho dos múltiplos papéis de cônjuges, pais e trabalhadores,
com óbvias implicações no desempenho da parentalidade. A este propósito,
sublinhe-se o facto de Portugal apresentar, segundo dados avançados pelo
INE (2005) e pelo Eurostat (2008), uma das percentagem mais elevadas da
Europa de casais de duplo-emprego ou dupla-carreira (dual-earner, dual-ca-
reer), facto que reforça a pertinência de desenvolver no nosso país estudos
com indivíduos envolvidos em relações em que ambos os cônjuges trabalham
e partilham responsabilidades familiares e de explorar os efeitos da articula-
ção trabalho-família na experiência da parentalidade.

Conclusão

O presente estudo dá-nos indicações da importância de se considerar a
qualidade da vinculação romântica na idade adulta enquanto preditor signifi-
cativo das experiências de stress e satisfação no exercício da parentalidade,
lançando ainda luz sobre outras variáveis (inerentes aos pais, às crianças, à
própria estrutura familiar e contexto social) que parecem exercer um papel re-
levante a este nível.

No entanto, o presente estudo comporta algumas limitações que importa re-
ferir. Antes de mais, os procedimentos de validação empírica e análise das qua-
lidades psicométricas do instrumento QSSP colocaram em evidência a fragilida-
de deste questionário enquanto instrumento de investigação. Apesar de outro
estudo realizado em Portugal ter replicado a estrutura tripartida originalmente
proposta pelos autores deste instrumento (vide Abrantes e Matos, 2010), consi-
dera-se necessário que este questionário continue a ser sujeito a procedimentos
de aperfeiçoamento e de avaliação dos seus itens e da sua estrutura.
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Relativamente ao estudo em si, alguma cautela deve ser tida na generali-
zação dos resultados obtidos para outras populações. Os participantes desta
investigação eram predominantemente pais casados, de dupla-carreira, com
um nível de formação relativamente elevado e um NSE médio/médio-alto, cu-
jos filhos se encontravam em idade pré-escolar, podendo estas características
da amostra influenciar de alguma forma o padrão de resultados encontrado.
Reconhecemos ainda limitações quer na conceptualização do envolvimento
parental (operacionalizado aqui em termos do número de horas passadas
com os filhos, com base, portanto, num critério meramente quantitativo, quan-
do seria desejável contemplar também outras componentes de índole mais
qualitativa e semântica, capazes de possibilitar definições mais abrangentes e
inclusivas do envolvimento parental, Lamb, 2000; McBride, Schoppe e Rane,
2002); quer ainda limitações na conceptualização do temperamento da crian-
ça (operacionalizado aqui em termos da percepção dos pais da sua maior ou
menor “dificuldade”, quando o constructo do temperamento engloba igual-
mente dimensões como o nível de actividade e a sociabilidade, McBride et al.,
2002).

Apesar de comportar algumas limitações, reafirmamos a pretensão do
presente estudo em contribuir, com os resultados aqui apresentados, para a
complexificação dos modelos teóricos multidimensionais existentes no domínio
da parentalidade e, consequentemente, para o alcance de uma compreensão
mais abrangente e holística do puzzle da experiência parental e seus diversos
condicionantes. Consideramos, de resto, que os resultados aqui apresentados
merecem ser alvo de exploração e aprofundamento em futuros estudos, e de-
vem ser levados em consideração do ponto de vista da intervenção psicosso-
cial com famílias, com vista à promoção do bem-estar, funcionalidade e adap-
tação não só dos pais, mas também, e consequentemente, dos filhos.
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PREDICTORS OF SATISFACTION AND STRESS IN PARENTING:
THE ROLE OF ROMANTIC ATTACHMENT

Joana Vieira
Paula Mena Matos

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, Portugal

Abstract: The present study aims to contribute to a more embracing and integrated
comprehension of the way fathers and mothers experience parenting, exploring potential
predictors of satisfaction and stress experienced in parental role, with particular emphasis
on the impact of romantic attachment quality in parenting. The sample consisted of 250
participants, married fathers and mothers of preschool children. Participants responded to
the Romantic Attachment Questionnaire and to an adaptation of Parent Satisfaction Scale.
Results demonstrated that romantic attachment is the most significant predictor to the way
parenting was experienced. Other variables linked to the parents (academic qualifications
and socioeconomic standard), to the children (sibling position and temperament), to the fa-
mily structure (number of children) and to the social context (perception of instrumental
support) were also found to have significant predictive effects in the experience of paren-
ting.

KEY-WORDS: Romantic Attachment, Parenting, Parental Satisfaction, Parental Stress.
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“WOMEN'S SEXUAL WORKING MODELS SCALE”:
A ADAPTAÇÃO DO INSTRUMENTO E A ASSOCIAÇÃO
ENTRE A SEXUALIDADE FEMININA E OS LAÇOS DE

VINCULAÇÃO AO PARCEIRO AMOROSO E ÀS FIGURAS
PARENTAIS
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Resumo

No presente estudo procedeu-se à adaptação da “Women's Sexual Working Model
Scale”, a qual avalia padrões de funcionamento sexual, numa amostra de 122 mulheres
portuguesas (61 díades mães/filhas),. Avaliou-se também a relação entre a “WSWMS” e o
“Questionário de Vinculação Amorosa” e “Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe”.
Os resultados revelam associações entre a “percepção de cuidados do parceiro” e "manu-
tenção do vínculo” na vivência da sexualidade, com a “confiança” ao parceiro; a “culpa e
vergonha” na sexualidade associou-se positivamente, e a “percepção de cuidados do par-
ceiro” negativamente, com o “evitamento” ao parceiro. Em relação à vinculação parental
esta também se associa com a “WSWMS”. Por fim, verificaram-se diferenças entre mães e
filhas na “percepção de cuidado do parceiro” e “distanciamento/distracção”.

PALAVRAS-CHAVE: Vinculação ao par amoroso, vinculação às figuras parentais, sexuali-
dade.

Introdução

As teorias evolucionistas foram as primeiras a reconhecer as característi-
cas sexuais como determinantes na selecção natural para a evolução de todas
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as espécies animais (Darwin, 1859; 1871). De acordo com este pressuposto é
possível afirmar que os comportamentos sexuais nos seres humanos são regu-
lados por um sistema comportamental inato (Bowlby, 1969; 1982), caracteri-
zado por um programa neural específico, cuja principal função é a transmis-
são de genes de uma geração para outra, bem como o desenvolvimento de
mecanismos psicológicos adaptativos destinados a regular os comportamentos
sexuais (Buss e Kenrick, 1998).

Women's Sexual Working Models, é um construto teórico gerado pelas
teorias evolucionistas que abrangem emoções, cognições e motivações que
modulam as interacções entre os parceiros sexuais. Trata-se de padrões femi-
ninos de funcionamento sexual (Sexual Working Models), que resultam da ac-
tivação repetida do sistema sexual em diferentes contextos relacionais (Ander-
sen e Cyranowsky, 1994; Birnbaum e Reis, 2006). Segundo os autores do
instrumento (Birnbaum e Reis, 2006), as diferenças individuais nos Sexual
Working Models, correspondem às diferenças individuais nos comportamentos
sexuais que se devem a factores hereditários e não hereditários, bem como à
interacção entre eles. Especificamente, os Sexual Working Models são com-
postos por cinco mecanismos diferentes os quais, segundo a abordagem evo-
lucionista, são fundamentais nas relações amorosas duradouras, designada-
mente: o “sentido de culpa e vergonha”, a “manutenção do vínculo”, o
“distanciamento/distracção”, a “excitação” e a “percepção de cuidados do
parceiro”. A primeira dimensão, “sentido de culpa e vergonha”, refere-se às
emoções desenvolvidas ao longo do tempo que levaram as mulheres a conter
o desejo sexual e as suas manifestações provocando tendências erotofóbicas
(Fisher et al., 1988). Provavelmente, através destes sentimentos geradores de
fidelidade e castidade, os homens sentiriam segurança nas suas relações amo-
rosas não questionando a paternidade dos seus filhos (Buss, 2000; Buss e
Schmitt, 1993). Para além disso, Birnbaum e Reis (2006) salientam que a di-
mensão de “culpa e vergonha” permite ainda perceber a presença de conflitos
perante a própria sexualidade. A segunda dimensão da WSWMS é a manu-
tenção do vínculo”, que se baseia no facto da sexualidade ser promotora da
construção de um vínculo emocional numa relação de intimidade no casal
(Hazan e Shaver, 1987; Hazan e Zeifman, 1994). A investigação tem susten-
tado as associações entre uma sexualidade positiva e a existência de cum-
plicidade, intimidade e responsabilidade na relação amorosa (Mikulincer e
Shaver, 2007). No que se refere à terceira dimensão, “distanciamen-
to/distracção”, esta reflecte a existência de pensamentos intrusivos durante a
relação sexual. Birnbuam e Reis (2006) associam esta dimensão ao estilo de
vinculação “ansioso-ambivalente” o qual se caracteriza pelo medo da intimi-
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dade, bem como se correlaciona positivamente à ansiedade generalizada pe-
rante o sexo e negativamente à satisfação da relação. Relativamente à dimen-
são da “excitação”, esta é indicadora do desejo sexual que motiva o compor-
tamento sexual dos seres humanos (Shaver, Hazan e Brashaw, 1988). Inúmera
investigação tem reconhecido a importância desta dimensão para a constru-
ção e manutenção da relação amorosa, em geral e do laço emocional, em
particular, bem como para a reprodução (Darwin, 1871; Fisher, 1988; Buss,
1998; Diamond, 2003). Finalmente, a dimensão “percepção do cuidado do
parceiro” está correlacionada positivamente com a qualidade e a satisfação
da relação amorosa e negativamente com um estilo de vinculação “evitante”.
Birnbaum e Reis (2006) sublinham também que as mulheres atribuem grande
importância à relação sexual, funcionando esta, muitas vezes, como uma ava-
liação da qualidade da relação (Buss, 1998). Neste sentido, a percepção das
mulheres relativamente ao seu parceiro sexual, como carinhoso e responsivo,
contribui para o grau de satisfação destas com a relação nomeadamente na
esfera sexual.

A vinculação constituiu um sistema comportamental relevante na com-
preensão da expressão dos comportamentos sexuais (Bowlby, 1982, Hazan e
Shaver, 1987; Hazan e Zeifman, 1994; Birnbaum e Reis, 2006; Mikulincer e
Shaver, 2007b), designadamente as características dos laços de vinculação
das mulheres ao parceiro amoroso e às figuras parentais (Matos, Cabral e
Costa, 2008; Matos e Costa, 2001). O "Questionário de Vinculação Amoro-
sa" (QVA) de Matos, Cabral e Costa (2008) e o "Questionário de Vinculação
do Pai e da Mãe” (QVPM) de Matos e Costa (2001) são ambos de auto-relato
e têm a sua fundamentação na teoria da vinculação, concretamente nos con-
tributos de Bowlby (1979, 1982), Ainsworth, Blehar, Waters e Wall (1978) e
no modelo bidimensional de vinculação no adulto, de Bartholomew e Horo-
witz (1991) . Especificamente o “QVA”, do ponto de vista teórico, “considera
a possibilidade de coexistência de manifestações de vários padrões de vincu-
lação simultaneamente, mesmo em grau variável” (Matos, Barbosa e Costa,
2001). Por relações de vinculação as autoras entendem as relações que são
únicas e exclusivas e que constituem importantes recursos na procura de con-
forto e de apoio, sobretudo em situações consideradas ameaçadoras pelo su-
jeito e nas quais a proximidade física e emocional é especialmente desejada.
Além disso, são aquelas relações que funcionam como uma base segura, ou
seja, que de forma sustentada incentivam o que poderíamos designar de “voo
curioso e participado” do sujeito noutros contextos de existência, permitindo-
lhe envolver-se em movimentos exploratórios com confiança (Matos, Barbosa e
Costa, 2001).

“Women's sexual working models scale”: A adaptação do instrumento e a associação entre a sexualidade
feminina e os laços de vinculação ao parceiro amoroso e às figuras parentais
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No QVA podem ser identificadas quatro dimensões que explicam o cons-
tructo de vinculação amorosa, designadamente: a "confiança" que se refere à
percepção individual que os sujeitos têm da compreensão, do apoio e da se-
gurança do parceiro; a "dependência" que indica a necessidade de proximi-
dade física e emocional, a ansiedade de separação e o medo da perda; o
“evitamento” que indica o não reconhecimento da importância do outro na
satisfação das necessidades emocionais e instrumentais; e, por fim, a “ambi-
valência" que indica a atitude de insegurança face a novos acontecimentos
imprevistos, bem como um comportamento ambivalente perante o parceiro.

Em relação ao “Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe" (QVPM, Matos
e Costa, 2001), o quadro de referência teórico é o mesmo do QVA e tem como
objectivo avaliar as percepções das pessoas sobre as relações de vinculação a
cada uma das figuras parentais. Mais concretamente, o QVPM explora três di-
mensões, a saber: a “inibição da exploração e da individualidade", que se refere
à percepção do indivíduo de atitudes e comportamentos parentais que restringem
a construção da individualidade, bem como a exploração de si e do mundo; a
dimensão da "qualidade do vínculo emocional" que indica a percepção da rela-
ção com as figuras parentais como fontes de apoio e confiança em qualquer con-
texto e período da vida; e ainda a dimensão de “ansiedade de separação e de-
pendência" que indica um estado de ansiedade significativa experienciada pelos
indivíduos em situações de separação; esta dimensão indica também o grau de
dependência na relação com os pais.

Objectivos e Hipóteses

Como primeiro objectivo propomos analisar a estrutura factorial do instru-
mento Women Sexual Working Model Scale de Birnbaum e Reis (2006) numa
amostra portuguesa. Trata-se de um instrumento de auto-relato que permite
avaliar as diferenças individuais nas dimensões dos modelos sexuais internos.
Coloca-se como hipótese a verificação da presença de uma estrutura em cinco
factores e uma boa consistência interna dos mesmos. As dimensões objecto de
análise explicarão cinco diferentes processos psicológicos: os “sentimentos de
culpa e vergonha”, a “manutenção do vínculo”, o “distanciamen-
to/distracção”, a “percepção de cuidados do parceiro” e a “excitação”. Co-
mo segundo objectivo propomos estudar a existência de uma relação entre as
dimensões da Women's Sexual Working Models Scale (Birnbaum e Reis,
2006) e as dimensões de vinculação das mulheres face ao parceiro amoroso
(Matos, Cabral e Costa, 2008). Especificamente, esperamos encontrar uma
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correlação positiva entre as dimensões da "percepção de cuidados do parcei-
ro", da "manutenção do vínculo” e da "excitação" e a dimensão de vincula-
ção da “confiança” ao parceiro amoroso; uma correlação positiva entre as di-
mensões de "distanciamento/distracção" e de “culpa e vergonha” com as
dimensões de vinculação da “dependência”, “evitamento” e “ambivalência”
ao parceiro amoroso. No terceiro objectivo pretendemos compreender a rela-
ção entre as dimensões dos modelos internos sexuais e a vinculação às figuras
parentais. Portanto, as hipóteses colocadas são as seguintes: as dimensões
"percepção de cuidados do parceiro", "manutenção do vínculo” e “excita-
ção”, estão associadas a determinadas características da vinculação aos pais,
ou seja à “qualidade do laço emocional”, à menor “inibição da exploração e
individualidade” e à menor “ansiedade de separação e dependência”; pelo
contrário assumimos que as dimensões de "culpa e vergonha" e de "distancia-
mento/distracção" estejam associadas a uma maior “inibição da individuali-
dade e exploração” e uma maior “ansiedade de separação e dependência”.
O último objectivo do presente estudo consiste em verificar se há diferenças
estatisticamente significativas entre os resultados que pertencem às dimensões
da Women's Sexual Working Models Scale (Birnbaum e Reis, 2006) entre os
subgrupos que compõem a nossa amostra, ou seja entre o grupo das mães e
o das respectivas filhas.

Metodologia

Amostra

As participantes, mães e filhas, foram convidadas a responder de forma
anónima, a um questionário auto-relato que tem como objectivo investigar as
percepções das mulheres relacionadas a algumas dimensões da sexualidade e
das relações com os parceiros e com as figuras parentais. O processo de
amostragem foi por conveniência, mais especificamente pelo sistema de “bo-
la-de-neve”, sendo que cada díade de participantes (mães e filhas) foram in-
formadas previamente dos objectivos gerais do estudo. O tempo médio de
preenchimento foi de 15 minutos.

Instrumentos

Women's Sexual Working Models Scale (WSWMS; Birnbaum e Reis,
2006; Versão Portuguesa: Veloso-Martins e Costa, 2009)
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Este instrumento tem como objectivo a avaliação dos padrões femininos
do funcionamento sexual em termos de cognições, emoções e motivações, in-
vestigados através de 24 itens. Da totalidade dos itens do “WSWMS” 6 per-
tencem à subescala "culpa e vergonha" (ex."O acto sexual faz-me sentir peca-
dora"); 6 itens pertencem à subescala “manutenção do vínculo” (ex. "O acto
sexual é uma forma de fortalecer a relação entre duas pessoas"); 4 itens à su-
bescala "distanciamento/distracção" (ex. "Durante o acto sexual, a minha
mente dispersa-se com frequência noutros pensamentos"); 4 itens à subescala
"percepção de cuidados do parceiro" (ex. “Sinto que o meu parceiro me acei-
ta tal como sou durante o acto sexual"); e 4 itens pertencem à subescala "exci-
tação" (ex."Durante o acto sexual o meu desejo é muito intenso"). Todos os
itens são avaliados numa escala Likert de 4 pontos (de não me identifico nada
a identifico-me muito).

Questionário de Vinculação Amorosa (QVA; Matos, Cabral e Costa,
2008)

O QVA é composto por 25 itens designadamente: 6 na subescala “con-
fiança” (ex. “O meu companheiro compreende-me”); 6 itens na subescala
“dependência" (ex. "Não sei o que me vai acontecer se a nossa relação termi-
nar”); 6 itens na subescala "evitamento" (ex. "Na minha vida, a minha rela-
ção amorosa é secundária”); 7 itens na subescala “ambivalência" (ex."Às ve-
zes sinto admiração por ele, outras vezes não). Todos os itens são avaliados
numa escala Likert de 6 pontos (de discordo totalmente a concordo
totalmente).

Questionário de Vinculação ao Pai e a Mãe (QVPM; Matos e Costa,
2001)

O QVPM é composto por 30 itens: 10 itens na subescala "Inibição da ex-
ploração e individualidade" (ex. "Os meus pais impõem a maneira deles de
ver as coisas”); 10 itens na subescala “qualidade do laço emocional” (ex. "Os
meus pais conhecem-me bem"); 10 itens na subescala de “ansiedade de sepa-
ração e dependência” (ex. "Penso constantemente que não posso viver sem os
meus pais”). Todos os itens são avaliados numa escala Likert de 6 pontos (de
discordo totalmente a concordo totalmente).

Procedimento

Os instrumentos foram administrados a uma amostra de mulheres (N =
122), com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos (M = 38,37; DP =
15,59). A amostra foi também dividida em dois subgrupos: 50% mães (n =
61), e 50% filhas (n = 61). O grupo das mães tem idades compreendidas en-
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tre os 41 e os 74 anos (M = 51,67; DP = 7,29), 85% neste momento tem uma
relação significativa, enquanto 13% já a teve. O grupo das filhas tem idades
compreendidas entre os 18 e os 38 anos (M = 24,31; DP = 5,37), 62,3% nes-
te momento tem uma relação significativa, 32,8% já a teve, enquanto 5% afir-
ma que nunca teve uma relação significativa. Todas as participantes da pes-
quisa foram recrutadas em faculdades da Universidade do Porto.

Resultados

Os dados foram analisados utilizando os programas de analise estatística
SPSS 15.0 e EQS 6.0. Os primeiros procedimentos foram a análise factorial
exploratória em componentes principais (ACP) com rotação ortogonal varimax
e a análise factorial confirmatória. Posteriormente, calculamos a consistência
interna das subescalas que compõem o WSWMS segundo a estrutura factorial
emergente, recorrendo ao coeficiente Alpha de Chronbach. No que se refere
aos procedimentos para atingir os outros objectivos da investigação, que con-
sistem em avaliar se há uma associação entre os dados do Women's Sexual
Working Models Scale (Birnbaum e Reis, 2006) e os do Questionário de Vin-
culação Amorosa (Matos, Cabral e Costa, 2008); e os Questionário de Vincu-
lação ao Pai e a Mãe (Matos e Costa, 2001), utilizamos o cálculo do coefi-
ciente de correlação de Pearson (r). Finalmente, através da análise de
variância univariada foram avaliadas as diferenças entre os subgrupos que
compõem a amostra (mães e respectivas filhas) no que se refere às dimensões
do WSWMS.

A análise da estrutura factorial da Women's Sexual Working Model Sca-
le de Birnbaum e Reis (2006), subjacente aos dados que pertencem aos 122
sujeitos, foi feito inicialmente através duma análise factorial exploratória em
componentes principais (ACP), com rotação ortogonal varimax. Na presente
investigação, verificou-se que o ratio número de sujeitos/itens é aproximada-
mente de 5/1, respeitando o critério sugerido por vários autores como condi-
ção importante para a obtenção de factores fiáveis e interpretáveis (Comrey,
1978; Tinsley e Tinsley, 1987). Foram extraídos 5 factores que explicam
69,77% da variância total. O primeiro factor explica 35,49% da variância,
sendo que os itens que saturam nesse factor são os seguintes: 12(.84); 1 (.82);
21 (82); 6 (.78); 14 (.76); 5 (.75); 9 (.74). Isto confirma a presença da dimen-
são "percepção de cuidados do parceiro” que já foi sugerida pelos autores da
escala (Birnbaum e Reis, 2006). Da observação dos resultados da análise fac-
torial exploratória, verificaram-se diferenças significativas entre os resultados
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da análise em componentes principais realizada na presente amostra e a es-
trutura factorial indicada pelos autores do instrumento. O item 14 ("O acto se-
xual faz-me sentir amada"), que no estudo de Birnbaum e Reis (2006) satura
no factor da “manutenção do vínculo” e os itens 5 (“Sinto-me agradavelmente
excitada durante o acto sexual") e o 9 ("Durante o acto sexual o meu desejo é
muito intenso"), que segundo a estrutura factorial feita pelos autores fazem
parte do factor “excitação”, nos dados da nossa investigação saturaram si-
multaneamente em dois factores diferentes. No que se refere ao item 14, o
mesmo satura de forma mais forte sobre o primeiro factor "percepção dos cui-
dados do parceiro", em vez do factor de “manutenção do vínculo" (.76 vs
.41). Mesmo os itens 5 e 9 saturam mais sobre o factor que indica a “percep-
ção dos cuidados do parceiro" em vez do factor "excitação" (item 5: .75 vs
.35; item 9: .74 vs .38). No que se refere ao segundo factor extraído, este ex-
plica 15,47% da variância total e os itens que saturam significativamente neste
factor são: 7 (.79), 18 (.78), 16 (.77), 10 (.73), 4 (.72), 22 (.65), que expli-
cam e confirmam a presença da dimensão de “culpa e vergonha” relacionada
com as emoções desagradáveis experimentadas durante o acto sexual. Esta
dimensão confirma a estrutura factorial indicada de Birnbaum e Reis (2006).
O terceiro factor emergiu explicando 7,89% da variância total nos itens:
11(.84), 8 (.73), 24 (.72), 2 (.68), 17 (.67), que saturam significativamente,
confirmando a dimensão que os investigadores indicaram como "manutenção
do vínculo", ou seja a crença de que se considera o acto sexual como um ele-
mento importante para manutenção do vínculo emocional na relação do ca-
sal. O quarto factor extraído explica 6% da variância total. Os itens que satu-
ram de forma significativa nesse factor são os itens: 19 (.93), 3 (.75), 13
(.66), 23 (.61) que, segundo a análise realizada anteriormente pelos autores
pertencem à dimensão do “distanciamento/distracção", que visa captar a pre-
sença de distanciamento emocional e de pensamentos intrusivos das mulheres
durante o acto sexual. Finalmente, o quinto e último factor é a "excitação" e
explica 5% da variância. Os itens que saturam significativamente neste factor
são: o item 20 (.80), "eu perco o controle das minhas inibições durante o acto
sexual ", e o item 15 (.53), "durante o acto sexual tenho a sensação de aven-
tura". O último item desta subescala (nº 15), satura também de forma signifi-
cativa no primeiro factor: “percepção de cuidados do parceiro” (.51). A dife-
rença de saturação do item 15 em dois factores (.53 vs .51) é de .02, sendo
que esta se enquadra no critério para a remoção dos itens (que afirma que se
a diferença de saturação do mesmo item em dois factores é <.10, se deve ex-
cluir o item), portanto decidimos removê-lo. Assim sendo, podemos dizer que
na dimensão da “excitação” satura significativamente apenas um item (nº 20
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"perco o controle das minhas inibições durante o acto sexual"), porque os ou-
tros dois itens 5 e 9 (item 5: "Sinto-me agradavelmente excitada durante o ac-
to sexual", e o item 9: "Durante o acto sexual o meu desejo é muito intenso"),
que no estudo da validação da escala fazem parte da dimensão da “excita-
ção”, na nossa pesquisa saturam mais sobre primeiro factor, "percepção dos
cuidados do parceiro". Portanto, por razões estatísticas e conceptuais os itens
5 e 9 foram incluídos no primeiro factor: “percepção dos cuidados do parcei-
ro” e o quinto factor "excitação", foi eliminado. Seguidamente, optou-se por
fazer uma análise factorial com o objectivo de verificar se a estrutura factorial
obtida era confirmada através de outras técnicas estatísticas. Assim, os quatro
factores foram sujeitos a procedimentos de análise factorial confirmatória
(através do programa EQS 6.0) tendo-se procedido ao ajustamento global
dos factores de 1ª ordem. Em cada um dos factores, os itens que os consti-
tuíam entraram directamente como indicadores, não se tendo procedido à
realização de emparcelamentos dos mesmos. Da análise do output constata-
se, globalmente, a existência de razoáveis índices de ajustamento do modelo
[X2(203) = 367.24, p = .000, X2/gl = 1.80; CFI = 0.89; RMSEA = 0.08; RMR
= 0.14; SRMR = 0.09]. Porém, a análise do LM Test sugere a pertinência da
realização de uma correlação entre erros dos itens 5 e 9, precisamente aque-
les que na versão original do instrumento faziam parte da dimensão “excita-
ção” e que na versão portuguesa saturaram no factor 1, ou seja, “percepção
de cuidados do companheiro”. Assim, e dada a similitude semântica dos refe-
ridos itens, procedeu-se ao reajustamento do modelo do qual resultaram me-
lhores índices de ajustamento [X2(202) = 345.83, p = .000, X2/gl = 1.71; CFI
= .91; RMSEA = 0.08; RMR = 0.13; SRMR = 0.08]. Acrescente-se ainda que
os índices de saturação dos itens nos respectivos factores são bastante ade-
quados, tendo-se situado entre 0.53 e 0.89. Por fim, dada a reduzida magni-
tude das correlações entre os factores de 1ª ordem que constituem o modelo
(valores absolutos situados entre 0.24 e 0.64), concluímos que estes são inde-
pendentes, não se justificando o teste de uma estrutura de 2ª ordem, o que vai
ao encontro dos autores originais. Assim sendo, os dados acima descritos sus-
tentam um bom ajustamento global dos factores de 1ª ordem do instrumento
“Women’s Sexual Working Models Scale”. Por fim, foi feita a análise da con-
sistência interna das subescalas do instrumento segundo a estrutura de quatro
factores, recorrendo-se ao coeficiente Alpha de Chronbach. Os resultados ob-
tidos mostraram que as escalas têm uma boa consistência interna (>.70): "per-
cepção do cuidados do parceiro” (α = .90), "culpa e vergonha" (α = .86),
"manutenção do vínculo” (α = .85) e "distanciamento/distracção" (α = .79).
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No que se refere ao segundo objectivo da investigação, este consistiu em
avaliar se há uma associação entre as dimensões do Women's Sexual Wor-
king Models Scale (Birnbaum e Reis, 2006) e as do Questionário de Vincula-
ção Amorosa (Matos, Cabral e Costa, 2008). Para testar essas hipóteses, utili-
zamos o coeficiente de correlação de Pearson (r). Dos resultados constata-se
que a dimensão “percepção de cuidado do parceiro" (r = .57, p < .001) e a
"manutenção do vínculo” (r = .34, p < .001) se correlacionam positivamente
com a dimensão de vinculação da “confiança” ao parceiro amoroso. Já no
que se refere à dimensão “culpa e vergonha”, verificou-se que esta se correla-
ciona positivamente com a dimensão de vinculação do “evitamento” (r = .32,
p < .01) e que a dimensão “percepção de cuidados do parceiro” se correla-
ciona negativamente com a dimensão de vinculação do “evitamento” ao com-
panheiro (r = - .44, p < .001).

Relativamente ao terceiro objectivo, ou seja compreender a relação entre
as dimensões do Women's Sexual Working Models Scale (Birnbaum e Reis,
2006) e as dimensões do Questionário de Vinculação ao Pai e a Mãe (Matos
e Costa, 2001), refira-se que do cálculo do coeficiente de correlação de Pear-
son (r), emergiu uma correlação positiva entre a dimensão de “culpa e vergo-
nha” da WSWMS e a de "inibição da exploração e individualidade" com am-
bos os pais [pai: r = .41; p < .001 e mãe: r = .43; p < .001)]. Já a dimensão
de “distanciamento/distracção” da WSWMS, está negativamente correlacio-
nada com a dimensão “qualidade do laço emocional”, só face a mãe (r = -
.31; p < .01).

Finalmente, através da análise de variância univariada (ANOVA) foram
avaliadas as diferenças entre os subgrupos que compõem a amostra (mães e
respectivas filhas), no que se refere às dimensões do WSWMS (Birnbaum e
Reis, 2006). Dos resultados foi possível constatar que existem diferenças signi-
ficativas entre o grupo das mães e das filhas no que se refere à dimensão de
“distanciamento/distracção” [F(1,118) = 6.97; p < 0.01; mães (M = 2.88; DP
= 1.23) e filhas (M = 2.35; DP = 0.94)] e a “percepção de cuidado do parcei-
ro” [F(1,113) = 7.96; p < 0.01; mães (M = 4.62; DP = 1.06) e filhas (M =
5.12; DP = 0.86)], sendo que as mães apresentam um nível significativamente
superior de “distanciamento/distracção” durante o acto sexual, e as filhas têm
um nível significativamente superior de “percepção de cuidados do parceiro”
durante a relação sexual.
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Discussão

No que se refere ao teste da estrutura factorial do instrumento WSWMS
em Portugal, os dados obtidos evidenciam diferenças entre a estrutura facto-
rial elaborada pelos autores (Birnbaum e Reis, 2006) e a que emerge na pre-
sente investigação. O instrumento na sua estrutura original é composto por
cinco factores: “sentido de culpa e vergonha”, “manutenção do vínculo”, “dis-
tanciamento/distracção”, “excitação” e a “percepção de cuidados do parcei-
ro”, mas os por nós obtidos evidenciam uma estrutura factorial de quatro di-
mensões, essencialmente porque dois dos itens que pertencem à dimensão da
“excitação” (“sinto-me agradavelmente excitada durante o acto sexual" e "du-
rante o acto sexual o meu desejo é muito intenso") saturaram mais na dimen-
são "percepção de cuidados do parceiro”. Portanto, a dimensão da excitação
foi eliminada uma vez que os itens que a compõem foram englobados na per-
cepção de cuidados do parceiro. Neste ponto há que considerar questões re-
lacionadas com a dimensão linguístico-cultural, de tal modo que os itens pos-
sam ter um significado diferente na cultura portuguesa. Provavelmente as
mulheres que compõem a amostra têm a tendência a associar o estado de ex-
citação que experimentam durante a relação sexual com a percepção que elas
têm de cuidados e compreensão do parceiro durante a relação sexual. Os
nossos dados sustentam uma característica que já foi salientada nas anteriores
investigações sobre a sexualidade feminina, ou seja, a tendência a associar o
desejo sexual ao vínculo emocional (Diamond, 2004). Contudo, não podemos
esclarecer que tipo de relação há entre os processos que regulam a excitação
nas mulheres e a percepção de cuidado e afecto do parceiro. Outros investi-
gadores evidenciam a existência duma interdependência significativa entre a
esfera da afectividade das mulheres e a do desejo sexual, além de fornecerem
explicações psicofisiológicas específicas (Diamond 2003, 2004).

Refira-se também que os dados sustentam os princípios gerais da teoria
da vinculação, a qual constitui o enquadramento teórico deste trabalho ou se-
ja, apoiam a existência duma contínua interacção entre os sistemas comporta-
mentais de vinculação e o sexual (Bowlby, 1982; Hazan e Shaver, 1987; Ha-
zan e Zeifman, 1994, Birnbaum e Reis, 2006; Mikulincer e Shaver, 2007).
Mais especificamente, considera-se que os modelos de funcionamento sexual
nas mulheres estão associados com estilos de vinculação específicos (Bi-
rnbaum e Reis, 2006). Dos resultados constatam-se associações significativas
entre a dimensão da confiança ao companheiro e os modelos sexuais inter-
nos, especificamente a percepção que as mulheres têm dos cuidados do par-
ceiro e a importância da sexualidade para a manutenção do vínculo. Por ou-
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tro lado, sentimentos de culpa e vergonha experimentados pelas mulheres du-
rante a relação sexual, associam-se à dimensão de vinculação de evitamento
ao par amoroso. Além disso, verificou-se que a dimensão de vinculação de
evitamento ao par amoroso está associada com uma baixa percepção de cui-
dado e de atenção do parceiro na relação sexual. Portanto, os dados susten-
tam as investigações anteriores que referem particularidades da experiência
subjectiva das relações de intimidade e sexuais dos indivíduos com estilo de
vinculação inseguro (Mikulincer e Shaver, 2007b).

Os dados da nossa investigação confirmam também o pressuposto teórico
que considera a qualidade do laço de vinculação aos pais como um "guia"
para as relações de intimidade que os indivíduos constroem na idade adulta
(Bartholomew e Horowitz, 1991; Costa, 2005). Especificamente salienta-se
que o estilo de vinculação às figuras parentais pode influenciar a forma como
cada indivíduo percebe e gere a sua própria sexualidade (Birnbaum e Reis,
2006). Na presente investigação, as mulheres que referem “inibição da explo-
ração e individualidade” na relação com os pais, e em particular na relação
com a mãe, referem um maior sentido de culpa e vergonha perante a sexuali-
dade. Pelo contrário, uma melhor qualidade do laço emocional aos pais, es-
pecialmente à mãe, está associada negativamente a sentimentos de culpa e
vergonha perante a sexualidade. Além disso, as mulheres que referem menor
qualidade na relação com as mães, são também aquelas mulheres que experi-
mentam um maior distanciamento e distracção durante o acto sexual. Neste
sentido, a dificuldade das mulheres em envolverem-se e comprometerem-se
numa relação de intimidade pode estar relacionada com um estilo de vincula-
ção inseguro à mãe. É interessante notar que esta correlação é significativa
apenas no que se refere à relação com a mãe e não com o pai. Tal aspecto
sugere que a qualidade do laço emocional entre mãe e filha se reveste de um
papel fundamental no processo de desenvolvimento da sexualidade feminina.
Porém, não se pode referir como é que a relação de vinculação com a mãe
influencia as relações íntimas e sexuais das filhas na idade adulta, bem como
o seu processo. Assim, os dados abrem o caminho a outras investigações que
enfatizem a presença de factores individuais, relacionais e ambientais, que
não foram tidos em consideração e que poderão ter um papel importante na
compreensão da complexidade destes processos.

O objectivo final da nossa investigação consistiu em comparar os dados
que se referem às quatros dimensões da WSWMS (Birnbaum e Reis, 2006)
entre o grupo das mães e o das filhas para verificar se há diferenças entre
ambos. Especificamente, as mães referiram maior distanciamento e pensa-
mentos intrusivos durante a relação sexual com o parceiro, enquanto que as
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filhas relataram níveis significativamente mais elevados na percepção de cui-
dado do parceiro. Estes resultados sugerem-nos que, provavelmente, entre as
mulheres se verifica uma diminuição do nível de satisfação sexual ao longo do
tempo. Além disso, supõe-se a influência de outros factores socioculturais nos
fenómenos observados, especificamente o facto de mães e filhas pertencerem
a duas gerações diferentes. Portanto, as atitudes de distanciamento e distrac-
ção das mães podem reflectir os valores sociais da sociedade em que foram
educadas. Ao contrário, as suas filhas podem ter sido influenciadas por uma
educação baseada numa atitude mais desinibida perante a sexualidade. As-
sim, salientamos a importância de se consideraram os factores socioculturais
na interpretação de dados tão complexos e sublinha-se também que a presen-
te investigação foi realizada numa amostra de mulheres portuguesas e assim
temos que considerar as particularidades culturais, antropológicas e sociais
associadas. Finalmente, evidenciamos a grande quantidade de factores e pro-
cessos psicológicos e relacionais subjacentes a estes fenómenos que envolvem
aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais da sexualidade feminina
que não podem ser confinados a uma explicação simplista e que, portanto,
merecem ser aprofundados.
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“WOMEN'S SEXUAL WORKING MODELS SCALE”:
ADAPTATION OF THE SELF-REPORT MEASURE AND

ASSOCIATIONS AMONG SEXUALITY AND ATTACHMENT
BONDS TO ROMANTIC PARTNER AND PARENTAL FIGURES.
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Abstract: The present study aims to adapt the “Women's Sexual Working Model Sca-
le”, which assess internal working models of sexuality, in a sample of 122 portuguese wo-
men (61 dyads mothers/daughters). Moreover, the relationships among WSWMS, “Ro-
mantic Attachment Questionnaire” and “Father and Mother Attachment Questionnaire”
were assessed. Results have shown that perception of a “caring partner” and “maintaining
the bond” in sexuality were positively associated to “trust” in partner; “guilt and shame” in
sexuality was positively, and perception of a “caring partner” negatively, associated to
“avoidance” to partner. Father and mother attachment have shown associations to
WSWMS, as well. Finally, significantly differences were found between mothers and
daughters concerning perception of a “caring partner” and “distancing/distraction”.

KEY-WORDS: Romantic attachment, father and mother attachment, sexuality.
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Resumo

O presente estudo teve como objectivo proceder à validação cultural da Escala de
Amor Apaixonado (Passionate Love Scale) de Elaine Hatfield e Susan Sprecher na popula-
ção portuguesa. Após a realização da tradução, a escala foi administrada numa amostra de
204 estudantes universitários portugueses. As propriedades psicométricas revelaram ser sa-
tisfatórias reproduzindo os achados do estudo original. A análise factorial revela uma di-
mensão com uma excelente consistência interna. O instrumento correlacionou-se com ou-
tros instrumentos que foram adaptados para a língua portuguesa que medem o amor. Os
resultados encontrados correspondem ao que foi verificado com as versões das escalas de
língua inglesa. A Escala de Amor Apaixonado pode ser útil aos investigadores interessados
em estudar o amor.

PALAVRAS-CHAVE: amor apaixonado, amor, escala de amor apaixonado.

Introdução

Com a paixão desconcerta o pensamento
E ama. É física a profundidade.
Inspira Vénus o desejo ardente

Para nos mover à última ansiedade
Natália Correia

O amor vem-se tornando um objecto de estudo cada vez mais frequente
na ciência. Este tema foi considerado tabu pela ciência nos seus inícios (Hat-
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field, 2001), mas tornou-se uma respeitável área da psicologia científica (Hen-
drick e Hendrick, 1989). Hoje é possível encontrar publicações sobre este te-
ma tanto na antropologia (Jankowiak, 1995) quanto nas neurociências (Fis-
her, 2004; Bartels e Zeki, 2000). A psicologia social foi uma área científica
precursora no tema começando a estudá-lo no momento em que se debruçou
sobre as relações interpessoais no início dos anos 70 (Rubin, 1970). Esta dis-
ciplina procurou entender qual é a natureza do amor (Neto, 1992), como ele
pode ser definido e como ele pode ser dividido (Hatfield, 1988; Hendrick e
Hendrick, 1986). A psicologia social também se preocupa em encontrar quais
são as componentes do amor (Sternberg, 1986) tentando observar como essas
componentes ou suas partes evoluem ao longo do tempo (Hatfield, Pillemer,
O’Brien, Sprecher, e Le, 2008; Acevedo e Aron, 2009).

Definir o amor ainda parece ser uma tarefa impossível de ser realizada.
As definições são muito variadas e podem provir de todo o tipo de literatura,
clássica ou científica. Desde que se inventou a escrita, inventou-se um poema,
um conto ou uma história de amor (Fisher, 2004; Hatfield, Young, Bensman e
Rapson, não publicado). O tipo de amor que parece ser o mais descrito por
poetas, trovadores ou escritores corresponde ao tipo de amor que parece ser
o mais estudado: o amor Eros, amor romântico, paixão amorosa ou o amor
apaixonado (Graham e Christiansen, 2009). Da mesma forma, o amor apai-
xonado é um tipo de amor que está presente em todas as teorias (Masuda,
2003). A tentativa de se conseguir medir este tipo de amor não é recente.
Elaine Hatfield et al. (não publicado) encontraram 26 escalas diferentes que
medem o amor apaixonado. A primeira parece ser datada de 1944. No mo-
mento, a definição científica mais aceita pela comunidade científica é a se-
guinte:

“Um estado intenso de desejo de união com o outro. Um todo complexo
funcional incluindo estimativa ou apreciações, sentimentos subjectivos, proces-
sos fisiológicos padronizados, tendência a acção e comportamentos instru-
mentais. O amor recíproco (união com o outro) está associado ao preenchi-
mento e ao êxtase. O amor não correspondido (ou uma separação) está
associado ao vazio, à ansiedade e ao desespero” (Hatfield e Sprecher, 2009).
O amor apaixonado está associada a emoções fortes que podem ser positivas
e negativas causando turbulências na vida de uma pessoa. A sua natureza
constitui-se em uma interacção entre o corpo e a mente onde existe uma justa-
posição de prazer e dor (Hatfield e Sprecher, 1986).

Elaine Hatfield é uma investigadora pioneira no que se refere a estudar o
amor dentro da psicologia social. A sua teoria em relação ao amor é muito
reconhecida pela comunidade científica internacional. A autora defende a
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ideia de que o amor pode ser reduzido a uma taxonomia de dois tipos princi-
pais (Hatfield e Walster, 1978). Numa relação romântica, o amor romântico
surge tendencialmente como uma emoção intensa que contém muito carinho e
sexualidade caracterizado como o amor apaixonado. Em seguida, este amor
vai-se transformando em um tipo de amor mais terno, onde há uma profunda
vinculação e uma afeição mais amigável chamado de “amor companheiro”.
O amor apaixonado extingue-se com o tempo enquanto que o amor compa-
nheiro é muito mais estável e duradouro (Hatfield et al, 2008). O amor apai-
xonado pode ser avaliado através da escala apresentada nesta investigação
mas ainda não existe uma escala que meça o amor companheiro com preci-
são. Este tipo de amor pode ser medido com a combinação de diferentes com-
ponentes de outras escalas que medem o amor (Masuda, 2003).

O desenvolvimento da versão americana da Escala de Amor
Apaixonado

Na década de 80, nota-se uma proliferação de escalas sobre o amor
(Hendrick e Hendrick, 1989). Essas escalas procuram evidenciar teorias às
quais elas estão associadas e fornecem uma forma de interligar o amor com
outras variáveis. O amor é então medido de uma forma quantitativa passando
de teorias que usavam conceitos globais para modelos que adoptam uma vi-
são multidimensional (Hendrick e Hendrick, 1986). O objectivo deste artigo é
fornecer à comunidade científica portuguesa uma versão adaptada da Escala
de Amor Apaixonado desenvolvida por Elaine Hatfield e Susan Sprecher em
1986. Tal empreendimento revela-se ser útil para que possamos medir com
eficácia o amor apaixonado nesta cultura. A escala proposta é constantemen-
te utilizada (Acevedo e Aron, 2009; Graham e Christiansen, 2009) e revela-
se ser uma medida fiável em culturas variadas (Hatfield e Rapson, 1987).

Elaine Hatfield e Susan Sprecher (1986) construíram a escala à partir de
3 passos:

1) Identificação das componentes do amor apaixonado

As autoras tiveram que identificar quais eram as componentes do amor
apaixonado. Elas se referenciaram ao trabalho de autores que fizeram espe-
culações sobre o assunto (Tennov, 1979; Rubin, 1970; Lee, 1977; Swensen;
1972) e examinaram componentes de escalas que mediam afectos ou que ex-
ploravam o tópico a partir de suas dimensões. Outras fontes utilizadas foram
estudos que conduziram entrevistando crianças, adolescentes, recém-casados

Adaptação da escala de amor apaixonado na população portuguesa (EAA)

163Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



e casais de idosos sobre suas experiências em relação ao amor apaixonado.
As componentes principais foram identificadas e deveriam estar devidamente
apresentadas na escala:

Componente Cognitiva: Uma característica importante do amor apaixo-
nado corresponde aos pensamentos intrusivos e às preocupações fomentadas
sobre o parceiro(a). O objecto de paixão é lembrado com persistência sem
que o apaixonado consiga controlá-lo (este aspecto da paixão amorosa é me-
dido pelos itens 5, 9 e 21).

A pessoa que é amada apaixonadamente é idealizada, assim como a re-
lação. Ela sempre é avaliada a partir de atributos positivos como sendo uma
pessoa bela, inteligente ou gentil. Frequentemente, a relação é apreciada com
muita importância chegando a ser vivida como perfeita (os itens 7, 9 e 15 me-
dem estes aspectos). Finalmente, o apaixonado deseja conhecer e ser conheci-
do. O item 10 avalia o desejo de conhecer o outro e o item 22 o desejo de ser
conhecido.

Componente Emocional: estar apaixonado significa que existe uma enor-
me atracção que pode chegar a ser incontrolável. As emoções são muito va-
riadas e extremas, mas elas são negativas quando as coisas não vão bem com
o parceiro(a) (itens 1, 2, 8, 20, 28 e 30) e são positivas quando as coisas vão
bem (itens 16, 18 e 29). Isso acontece porque existe um desejo de reciproci-
dade, de união completa e permanente (itens 11, 12, 23 e 27). O apaixona-
do ama, quer amar, mas também deseja ser amado em retorno (item 14). O
amor apaixonado é um despertar fisiológico (itens 3, 13, 17 e 26) que pode
ser visto através da leitura cerebral por ressonância magnética (Fisher, Aron e
Brown, 2005).

Componente Comportamental: todos esses pensamentos e emoções pro-
duzem comportamentos. O apaixonado age para conseguir entender os senti-
mentos da pessoa amada e saber se é correspondido (item 24). O deleite de
amantes apaixonados é poder estudar o outro (item 4), servir e ajudar o outro
(item 6 e 25) e manter uma proximidade física.

2) Criação dos itens da Escala de Amor Apaixonado (EAA)

Depois que as autoras identificaram as componentes que constituem o
amor apaixonado, uma equipe de investigadores construiu itens que represen-
tassem a mesma. No total, 165 itens foram criados. Neste momento da pes-
quisa decidiu-se que os itens seriam escritos usando uma direcção positiva. Es-
critos desta forma, faz com que os itens soem com mais significados e sejam
mais compreensíveis. As escalas que medem o amor possuem geralmente itens
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afirmativos. Pré-testes indicaram que as respostas aos itens deveriam possuir 9
graus de respostas. Neste caso, existem variações de possibilidades de respos-
tas nas escalas que medem o amor. Decidiu-se que haveria duas versões da
escala, uma com 30 itens e outra mais reduzida de 15 itens (um item para ca-
da aspecto do amor apaixonado).

Num primeiro estudo, 136 adolescentes responderam a 5 versões dife-
rentes da escala pensando na pessoa por quem mais estiveram apaixona-
dos. Os itens foram seleccionados aleatoriamente para que os sujeitos não
tivessem que responder a todos os itens construídos. Outras medidas foram
incluídas como a Escala de Amar e Gostar de Zick Rubin (1970) e uma es-
cala indicadora de “amor companheiro”. Como os sujeitos deveriam pen-
sar o quanto amavam no seu momento mais intenso, somente os itens que
obtiveram uma média superior de 5 pontos foram mantidos. Itens que se
correlacionavam acima de .50 com a média total dos itens testados e com
as outras medidas utilizadas foram considerados como sendo bons indica-
dores de amor apaixonado. Os itens que se correlacionavam melhor com o
amor companheiro do que com o amor apaixonado foram excluídos. No fi-
nal, sobraram 76 itens que representavam todas as categorias do amor
apaixonado.

No segundo estudo, os itens incluídos foram re-testados em uma amostra
de 164 jovens oriundos do curso de sociologia da Universidade do Wiscon-
sin. Nesta etapa, procurou-se estabelecer com mais afinco o quanto os itens
representavam o amor apaixonado em relação ao amor companheiro. Em um
grupo de estudantes, pediu-se que eles escolhessem os itens que lhe pareciam
representar o amor apaixonado enquanto que um outro grupo deveria selec-
cionar os itens que representassem o amor companheiro. Mais uma vez, os jo-
vens tinham que pensar nos sentimentos que nutriam no seu momento mais ex-
tremo. Os itens retidos foram aqueles que foram estatisticamente associados
ao amor apaixonado. Os critérios utilizados no primeiro estudo foram manti-
dos neste segundo momento.

3) Validação da Escala de Amor Apaixonado

Um terceiro estudo foi conduzido com uma amostra de jovens adultos
caucasianos (60 mulheres e 60 homens) envolvidos num relacionamento. Os
sujeitos tinham em média 20,11 (DP= 1.58) anos de idade. O tempo médio
de namoro nesta amostra era de 21 meses. Além da jovem EAA, os sujeitos
responderam a Escala de Amar e Gostar de Rubin e a outras medidas que
avaliavam o comprometimento em relação ao parceiro, a satisfação, o desejo
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por interacção física e foi verificado que os resultados obtidos não estavam
sendo contaminados pela desejabilidade social.

Os resultados comprovaram que a EAA tem um grau de confiança eleva-
do. A consistência interna obteve um alfa de 0.94 para versão de 30 itens e
um alfa de 0.91 para a versão reduzida. A análise factorial indicou que a es-
cala é constituída por um único factor e, após a realização da rotação dos
itens, esse mesmo factor explicou 70% da variância total. Não houve correla-
ção entre a EAA e com desejabilidade social, mas encontram-se altas correla-
ções positivas com as outras medidas mencionadas acima. As autoras não en-
contraram diferenças de género e observaram que o amor apaixonado
decresce com o tempo.

A versão original da EAA foi muito bem recebida pela comunidade cientí-
fica sendo utilizada em inúmeras investigações de tópicos variados (Hatfield &
Sprecher, 2009). Segundo a autora Elaine Hatfield, a escala já foi traduzida
em 13 línguas diferentes, mas não podemos informar sobre à validade psico-
métricas destas versões. Posteriormente, uma versão “juvenil” da escala foi
criada para estabelecer se crianças de 4 a 18 anos apresentam os sentimen-
tos de amor apaixonado. Esta versão possui propriedades psicométricas idên-
ticas a versão original da escala e conclui-se que crianças são capazes de es-
tar apaixonadas como os adultos (Hatfield, Schimtz, Cornelius e Rapson,
1988). Num estudo sobre a sexualidade e as atitudes amorosas na terceira
idade (Costa e Neto, 2010), com uma amostra de sujeitos que tinham idade
igual ou superior a 65 anos, o estilo da amar Storge, amor associado a ami-
zade, foi o mais valorizado seguido do tipo Eros. Esses estudos fornecem evi-
dências de que pessoas de todas as idades, culturas e etnias diferentes são ca-
pazes de se apaixonar (Hatfield e al., 1988; Hendrick e Hendrick, 1992).

Artigos e investigações posteriores à publicação da escala de amor apai-
xonado confirmaram a eficácia da mesma (Sprecher e Regan, 1998). As pro-
priedades piscométricas da Escala de Amor Apaixonado foram testadas junta-
mente com 4 outras escalas que medem o amor (Hendrick e Hendrick, 1989).
Os autores reproduziram os resultados do estudo original e acharam uma cor-
relação de .53 com o tipo Eros e com o tipo Mania e Agape da teoria de Lee.
Como era de se esperar, a escala correlacionava-se negativamente com o tipo
Ludus. Encontrou-se uma correlação de .77 com a componente paixão e cor-
relações mais fracas com as outras dimensões da Escala Triangular do Amor
de Sternberg. Os resultados reforçaram a validade da EAA para avaliar o
amor apaixonado. Masahiro Masuda (2003) teorizou que as tipologias cientí-
ficas mais importantes sobre o amor compartilham a ideia de que existem dois
tipos de amor: o amor erótico e o amor companheiro. Apesar de conseguir
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demonstrar que existe uma integração entre as escalas mais importantes que
medem o amor, há também algumas diferenças.

Recentemente, Graham e Christiansen (2009) fizeram um estudo comple-
xo utilizando o procedimento da meta-análise. Depois de colherem os dados
de 127 pesquisas sobre o amor (o que corresponde a 38.132 participantes),
os autores procederam a uma generalização da fidelidade das 5 escalas de
amor mais populares. A generalização da fidelidade (em inglês “reliability ge-
neralization”) é um método empírico que investiga a influência das caracterís-
ticas de uma amostra na análise factorial final de uma investigação. Estudan-
do a variância dos alfas de diferentes estudos é possível determinar com mais
precisão a fidelidade e a solução factorial de uma escala. A EAA saiu-se mui-
to bem neste estudo apresentando um alfa de Cronbach que variou entre .81
e .97 (a média correspondendo a .93). A fidelidade da escala foi maior com
uma amostra masculina do que com uma amostra feminina. No entanto, os
autores recomendam que se dê uma preferência a utilizar a versão de 30 itens
da EAA porque a versão abreviada apresentou uma consistência interna mais
instável. A fidelidade aumenta se a amostra for constituída de sujeitos homos-
sexuais, em jovens adultos ou em pessoas solteiras.

Um estudo realizado por Helen Fisher (2004) preocupou-se em encontrar
as regiões do cérebro que estão associadas ao amor apaixonado utilizando o
método de imagem cerebral através da técnica de leitura por ressonância
magnética funcional (IRMf). Para poder estabelecer que os sujeitos estavam
apaixonados, a autora pediu-lhes para responder à Escala de Amor Apaixo-
nado. Ela concluiu que a região de nosso cérebro associada ao sistema de re-
compensas é activada quando vemos ou estamos com o nosso objecto de pai-
xão. Existe uma correlação positiva entre a Escala de Amor Apaixonado e o
nível de estimulação desta zona do cérebro quando vemos uma foto da pes-
soa amada.

O presente estudo procura fornecer à comunidade científica portuguesa a
Escala de Amor Apaixonado de Elaine Hatfield e Susan Sprecher partindo do
pressuposto de que encontraremos os mesmos resultados com uma amostra
portuguesa. Além do mais, esta escala deve-se correlacionar com outras esca-
las que medem o amor. Esperava-se reproduzir os resultados obtidos com o
estudo realizado por Susan e Clyde Hendrick (1989), ou seja, a primeira es-
cala deve-se correlacionar positivamente com as componentes da Escala
Triangular do Amor de Sternberg e com os estilos Eros, Mania e Ágape da Es-
cala de Atitudes do Amor. No entanto, a atitude Ludus possui uma correlação
negativa. Como foi verificado por Neto (1992), existirá também uma correla-
ção negativa entre a paixão e a solidão.
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Método

Participantes

Neste estudo, 204 sujeitos responderam a um questionário que visava co-
lher uma amostra que permitisse avaliar as propriedades psicométricas da
EAA portuguesa. O número de questionários incluídos na amostra foi 195
porque alguns estavam muito incompletos, outros foram completados por su-
jeitos que possuíam uma idade muito mais elevada da desejada e finalmente,
porque alguns sujeitos pediram para não serem incluídos no estudo. Todos os
participantes são solteiros (estado civil) e de nacionalidade portuguesa. Os su-
jeitos são estudantes universitários da Universidade do Porto de uma faixa
etária que variou dos 18 aos 27 anos de idade. A média encontrada na
amostra corresponde a média do estudo original (Hatfield e Sprecher, 1986),
ou seja, 20.32 (DP= 2.05) anos onde 51,3% são mulheres. Nesta amostra,
61,5 % responderam ao questionário pensando em alguém por quem estavam
apaixonados no momento, 31,3% pensaram em alguém que amaram ante-
riormente e 7,1 % declararam nunca ter apaixonado-se. Em relação a vida
amorosa dos sujeitos, 46,7% afirmaram estar em uma relação na qual o tem-
po médio encontrado foi de 13,73 (DP=20.66) meses.

Instrumentos

Esta investigação utilizou 3 escalas sobre o amor e uma sobre a solidão
que foram traduzidos para o português. Além disso, procuramos observar se
existe uma relação entre o amor apaixonado e a solidão. Todos os instrumen-
tos utilizados são de auto-administração. Assim, os sujeitos tinham que res-
ponder as seguintes medidas:

1) Escala de Amor Apaixonado (Hatfield e Sprecher, 1986): O instru-
mento foi criado originalmente na língua inglesa e foi traduzido para o portu-
guês por Cyrille Feybesse que é perfeitamente bilingue tendo também feito
uma tradução anterior da escala durante os seus estudos de graduação e uma
tradução francesa durante o seu mestrado na Universidade Paris Descartes.
Como os itens da escala são constituídos por frases simples, procurou-se fazer
uma tradução que permitisse a compreensão tanto de pessoas de nacionalida-
de portuguesa quanto de pessoas de nacionalidade brasileira. Esta tradução
foi então objecto de discussão com Félix Neto e alguns aspectos foram modifi-
cados. Em seguida, a versão portuguesa dos itens foi submetida a uma “back-
translation” realizada por uma tradutora licenciada em inglês pela Universi-
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dade do Porto. Esta retroversão foi enviada a Elaine Hatfield que procurou ver
se os itens mantinham o mesmo significado da versão original. Algumas ob-
servações de Hatfield foram em seguida discutidas com a tradutora e assim
chegou-se a uma versão final dos itens. Realizou-se um pré-teste com a escala
com 23 estudantes portugueses da Universidade Porto e 21 estudantes brasi-
leiros que estavam realizando há alguns meses um intercâmbio com a mesma
Universidade. Nesta pequena amostra, 54,5% dos sujeitos eram mulheres e
todos tinham entre 18 e 25 anos de idade. Os sujeitos responderam a EAA e
em seguida, o experimentador perguntava se houve alguma incompreensão
em relação a algum item. Todos os sujeitos afirmaram ter entendido as instru-
ções e todos os itens da escala.

Quando o sujeito está a responder ao instrumento, ele deve manter sem-
pre em mente a pessoa em que está a mais apaixonada ou que está a mais
próxima deste tipo de emoção. Para cada item, o sujeito deve responder utili-
zando uma escala de resposta contínua de 9 pontos: 1 significa “totalmente
falso”, 5 equivale a “moderadamente verdade” e 9 a “totalmente verdade”.
Antes de responderem à escala, os sujeitos leram as seguintes instruções: “Nós
gostaríamos de saber como se sente (ou sentiu) em relação à pessoa que ama,
ou tenha amado o mais apaixonadamente possível. Alguns termos comuns ao
amor apaixonado são amor romântico, amor excessivo, amor doentio, ou
amor obsessivo.

Por favor, pense na pessoa que ama o mais apaixonadamente neste mo-
mento. Se você não está apaixonado(a) neste momento ou se você nunca se
apaixonou, por favor, pense na pessoa que você considera estar mais próxi-
ma desse tipo de emoção.

Tente descrever como se sente no momento em que os seus sentimentos
são os mais intensos.

Para cada pergunta, assinale com um círculo, a resposta que lhe parece
ser a mais verdadeira.

Em quem pensa?
• Alguém que amo neste momento
• Alguém que eu amei anteriormente
• Eu nunca amei ninguém”
Os itens da escala são apresentados no quadro 1.

2) Escala Triangular do Amor: Robert Sternberg criou uma escala para
evidenciar a sua teoria sobre o amor (1988 e 1997). Segundo este autor, o
amor pode ser entendido através de 3 elementos: a paixão, a intimidade e a
decisão/compromisso formando assim um triângulo (Sternberg, 1986). Os re-
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sultados obtidos foram problemáticos porque houve correlações importantes
entre as subescalas e isso não deveria acontecer. Esta escala foi bastante tra-
balhada no Brasil (Cassepp-Borges & Teodoro, 2007; Gouveia, Fonseca, Ca-
valcanti, Diniz & Dória, 2009) onde tentou-se reduzir o número de itens para
se obterem resultados mais satisfatórios. A versão brasileira utilizada neste es-
tudo é a mais recente (Cassepp-Borges, 2010). Ela corresponde a uma escala
reduzida de 20 itens validada com uma amostra de 1549 sujeitos de 20 esta-
dos brasileiros. A escala apresenta uma excelente consistência interna com al-
fas acima de 0.90 para cada uma de suas componentes. O sujeito deve res-
ponder a cada afirmação através uma escala gradativa de 9 pontos.

3) Escala de Atitudes em Relação ao Amor: Este instrumento foi original-
mente concebido por Hendrick e Hendrick (1986) utilizando a teoria das cores
do amor do sociólogo Lee (1977). Os resultados obtidos avaliam as atitudes
de amar à partir de 3 estilos principais: Eros, Ludus e Storge e 3 estilos secun-
dários: Pragma, Mania e Agape (Neto, 1992). Estes estilos de amar variam
em intensidade em função da cultura (Neto et al., 2000) e da situação (Neto,
1992). Os resultados da versão portuguesa são muito satisfatórios. Esta escala
possui 42 itens (7 itens para cada atitude de amar) no qual cada um é medi-
do através de uma escala de 5 pontos. Os resultados obtidos no processo de
adaptação apresentaram uma consistência interna satisfatória e uma indepen-
dência razoável entre as escalas.

4) Escala de Solidão da UCLA: A adaptação portuguesa foi realizada por
Félix Neto (1989) com estudantes universitários. Se a versão original deste ins-
trumento possui 20 itens Russel, Peplau e Ferguson, 1978; Russel, Peplau e
Cutrona, 1980), a versão portuguesa apresentou melhores propriedades com
18 itens. A validade da escala também se confirmou através das correlações
entre a solidão e outros estados emocionais. Os itens reflectem tanto a insatis-
fação quanto a satisfação às relações sociais. As respostas são cotadas de 1
“Nunca” a 4 “Muitas vezes”.

Procedimentos

Os questionários foram administrados durante uma aula de anfiteatro do
primeiro ano do curso de psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto durante o segundo semestre do ano lecti-
vo de 2009-2010. Devido ao efectivo ser maioritariamente feminino, foi preci-
so passar os questionários em outras faculdades para que a variável sexo fos-
se controlada. Durante o mesmo período, sujeitos do sexo masculino da
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Faculdade de Economia, Faculdade de Letras e da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto responderam ao questionário. Eles foram sempre
abordados nas bibliotecas onde não há muita distracção e para que o contex-
to se assemelhasse ao que é encontrado em salas de aula. O experimentador
explicava sempre o motivo do estudo especificando ao sujeito que a participa-
ção não era obrigatória.

Resultados

Estatística descritiva: seguidamente, vamos verificar se há diferenças em
função do género. Quanto mais alta for a nota na escala maior é a intensida-
de do amor apaixonado. As notas da EAA variam entre 30 e 270 pontos na
versão completa da escala entre 15 e 135 pontos na versão reduzida. A mé-
dia total obtida é de 186,66 pontos (DP= 40,17) na qual as mulheres obtive-
ram uma média de 192,91 pontos (DP= 36,92) e os homens obtiveram uma
média de 180,54 pontos (DP= 42,77). Esta diferença explica-se porque os ho-
mens declararam mais vezes que não estavam apaixonados no momento em
que responderam ao questionário e, consequentemente, tiveram notas mais
baixas. Não há uma diferença significativa de género no que se refere à nota
da Escala de Amor Apaixonado quando os sujeitos declaravam que estavam
apaixonados no momento em que responderam ao questionário. Esses mes-
mos sujeitos obtiveram notas mais altas na escala que os sujeitos que afirma-
ram não estar apaixonados. A média obtida neste caso foi de 202,51 pontos
contra 174,53 pontos. Esta diferença revelou ser significativa (t(165)= 5,502,
p< .001). Jovens adultos americanos que estão apaixonados têm uma média
arredondada de 7 pontos por item (Hatfield e Sprecher, 2009). Os sujeitos da
amostra portuguesa com as mesmas características obtiveram 6,75 logo esta
corresponde com o resultado do estudo original.

Análise factorial: A análise de componentes principais indicou uma solu-
ção factorial com uma componente principal mais forte. Todos os itens satu-
ram numa dimensão com cargas factoriais acima de 0,45, à excepção do
item 1 que obteve uma solução factorial de 0,29. Esta componente explicou
45,37% da variância dos itens da escala através do método de rotação vari-
max. Isto indica que o instrumento é unidimensional. O item 1 pôde ser manti-
do apesar de sua fraca contribuição factorial pois o mesmo não modifica o
resultado do alfa de maneira significativa. A sua eliminação não melhora a
consistência interna mais do que uma centésima. A saturação factorial de ca-
da item pode ser observada no quadro 1.
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Quadro 1: Médias, desvios padrões e contribuições factoriais dos itens da Escala de amor
apaixonado

Item M DP Contribuição
factorial

1- Desde que me envolvi com a (o) _____, as minhas
emoções estiveram numa montanha russa. 5.63 2.15 .29

2- Eu sentiria um desespero profundo se a (o) _____
me deixasse.* 5.73 2.22 .72

3- As vezes o meu corpo treme de excitação quando eu
avisto a (o) _____. 5.88 2.03 .58

4- Eu sinto muito prazer ao estudar os movimentos e
os ângulos do corpo da (o) _____. 5.97 2.14 .52

5- As vezes sinto que eu não posso controlar os meus
pensamentos; eles são obsessivos em relação a (ao) ____.*4.44 2.30 .51

6- Eu sinto-me feliz quando faço alguma coisa para
tornar a (o) _____ feliz.* 7.72 1.52 .63

7- Eu prefiro estar com a (o) ______ do que com
qualquer outra pessoa.* 6.55 1.87 .65

8- Eu ficaria com ciúmes se pensasse que a (o) _____
estivesse apaixonando-se por outra pessoa.* 7.15 2.03 .68

9- Ninguém poderia amar a (o) _____ como eu. 4.96 2.55 .55
10- Eu anseio saber tudo sobre a (o) ______.* 6.13 2.10 .64
11- Eu quero a (o) _____ física, emocional e mentalmente.* 7.07 1.97 .76
12- Eu vou amar a (o) _____ para sempre. 4.87 2.39 .60
13- Eu fico derretido (a) quando olho profundamente

nos olhos da (o) _____. 6.64 2.06 .74
14- Eu tenho um apetite infinito de afeição com a (o) _____.* 6.31 2.02 .82
15- Para mim, a (o) _____ é a (o) minha (meu)

parceira (o) romântica (o) perfeita (o).* 6.12 2.20 .66
16- _____ é a pessoa que me pode fazer o mais feliz

possível. 6.16 2.03 .73
17- Eu sinto que meu corpo responde quando

a (o) _____ me toca.* 7.04 1.77 .77
18- Eu sinto carinho em relação a (ao) _____. 7.83 1.48 .69
19- A (O) ______ parece estar sempre na minha mente.* 6.34 1.93 .77
20- Se eu fosse separado da (o) _____ por um longo

período, eu sentiria uma solidão intensa. 5.79 2.26 .75
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Quadro 1: Médias, desvios padrões e contribuições factoriais dos itens da Escala de amor
apaixonado (Cont.)

Item M DP Contribuição
factorial

21- As vezes sinto que é difícil concentrar-me no trabalho
porque os meus pensamentos em relação a (o) _____
ocupam a minha mente. 4.97 2.28 .54

22- Eu quero que a (o) _____ me conheça – os meus
pensamentos, os meus medos e as minhas esperanças.* 6.46 1.97 .73

23- Saber que a (o) _____ se importa comigo, faz-me
sentir completo (a). 7.22 1.73 .80

24- Eu procuro encontrar avidamente sinais a indicar
que a (o) _____ me deseja.* 6.35 1.92 .58

25- Se a (o) _____ estivesse a passar por um período difícil,
eu poria de lado as minhas próprias preocupações
para ajudá-la (o). 7.27 1.78 .74

26- A (O) _____ pode me deixar efervescente e atordoado 5.87 1.65 .68
27- Na presença da (o) _____ eu anseio tocar e ser tocado. 6.65 1.91 .69
28- Uma existência sem a (o) _____ seria escura e triste. 5.19 2.30 .69
29- Eu tenho uma poderosa atracção pela (o) _____.* 6.96 1.75 .75
30- Eu fico extremamente deprimido (a) quando as coisas
não vão bem no meu relacionamento com a (o) _____.* 6.12 2.09 .67
Nota: * indica os itens que foram seleccionados para a versão abreviada da EAA.

A versão reduzida da Escala de Amor Apaixonado apresentou uma ópti-
ma solução factorial na qual todos os itens possuem cargas factoriais acima
de 0,45 visto que o item 1 não está presente. Neste caso, a rotação varimax
explicou 49,33% da variância.

Consistência interna: A consistência interna da Escala de Amor Apaixo-
nado revelou ser excelente, correspondendo com os resultados que foram obti-
dos no estudo americano. Obteve-se um alfa de Cronbach de .96 na versão
de 30 itens e um alfa de Cronbach de .92 na versão reduzida.

Validade concorrente: A atitude Eros correlacionou-se significativa-
mente de uma forma negativa com Ludus e de uma forma positiva com
Ágape. Esses resultados foram encontrados tanto por Hendrick e Hendrick
(1986) na América do Norte quanto por Neto (1992) em Portugal. A es-
cala de amor apaixonado também se correlacionou da mesma forma com
Ludus e Ágape sendo que a correlação mais forte foi obtida com a atitude
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Eros como podemos observar no quadro 2. Esses resultados eram espera-
dos visto que a atitude Eros de amar é a que se assemelha mais com o
amor apaixonado. Os sujeitos que estão apaixonados tendem a ter notas
elevadas em Eros (Neto, 1992) assim como na Escala de Amor Apaixona-
do.

Encontrou-se uma forte correlação entre a EAA e a componente paixão
da Escala Triangular do Amor de Sternberg. A definição de Sternberg (1986)
em relação à componente paixão inspira-se em parte na concepção de Hat-
field e Walster (1978) sobre o amor apaixonado por isso era de se esperar
uma forte correlação entre essas duas variáveis.

Quadro 2: Correlações entre as escalas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Escala de Amor Apaixonado
1. Amor apaixonado _ .84** .62** .64** .47** -.31** .06 -.11 .33** .37** -.12
Escala Triangular do amor
2. Paixão _ .61** .70** .55** -.38** .03 -.15* .29** .42** -.12
3. Intimidade _ .72** .45** -.34** .15 -.18* .06 .30** -.30**
4. Compromisso _ .43** -.36 .00 -.13 .06 .34** -.23**
Escala de Atitudes em Relação
ao Amor
5. Eros _ -.34** .08 .22** 23** .48** .08
6. Ludus _ .03 .35** .06 -.21** .07
7. Storge _ .09 .06 .21** .03
8. Pragma _ .12 -.18* .07
9. Mania _ .30** .25**
10. Agape _ -.01
Escala de solidão (UCLA)
11. Solidão _
Nota: O número de sujeitos incluídos variam de 174 à 189.
*P< .05.
**P< .01

A versão americana da Escala de Amor Apaixonado interligou-se com as
3 componentes da Escala Triangular do Amor e com as 3 atitudes de amor ci-
tadas acima da Escala de Atitudes em Relação ao Amor. Além de todas essas
correlações, houve também uma correlação positiva da EAA com a atitude
Mania no estudo realizado por Hendrick e Hendrick em 1989. Os resultados
obtidos com os instrumentos que medem o amor em português chegaram
exactamente a estes mesmos resultados.
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Não encontramos nenhuma correlação entre a forma erótica de amar
(Eros, amor apaixonado ou paixão) com escala de solidão como foi encontra-
do por Neto em 1992. A solidão correlacionou-se positivamente com o estilo
Mania.

Discussão

O objectivo deste artigo foi de adaptar a Escala de Amor Apaixonado na
população portuguesa. Os resultados indicam que o instrumento é válido pos-
suindo propriedades psicométricas correspondentes com a versão americana.
A análise factorial tal como a consistência interna da escala obtiveram resulta-
dos muito satisfatórios. A validade concorrente reforçou muito bem a validade
da escala pois ela reproduz os mesmos resultados dos estudos originais (Hen-
drick e Hendrick, 1989; Neto, 1992). O constructo amor apaixonado, medido
pela EAA, correlacionou-se com o tipo de Eros da Escala de Atitudes em Re-
lação ao Amor e a componente Paixão da Escala Triangular do Amor de
Sternberg. Observa-se também uma correlação positiva com a atitude Mania
que é composta por Eros e Ludus e com Ágape que é composto por Eros e
Storge. O amor apaixonado se correlacionou negativamente com o estilo pri-
mário Ludus que representa o amante que goza em ter múltiplos parceiros em-
bora não esteja interessado em ter uma união profunda com uma pessoa (Ne-
to, 1992). O amor apaixonado caracteriza-se pelo desejo de possuir uma
forte união com uma pessoa em particular.

Um problema encontrado situa-se em relação ao item 1 da escala que ob-
teve uma saturação factorial abaixo de 0,45. O item se comportou de forma
inesperada e o motivo pode estar ligado ao termo utilizado em inglês “monta-
nha russa” que serve para descrever que a paixão leva o indivíduo a sentir
que suas emoções têm altos e baixos. O termo pode ter causado uma certa es-
tranheza na população portuguesa gerando uma incompreensão no que se
refere o seu significado. Talvez seja melhor trocar o termo “montanha-russa”
por algo de mais literal como por exemplo: “desde que me envolvi com ____
minhas emoções têm tido altos e baixos”.

Nota-se que a intensidade de paixão encontrada com esta amostra portu-
guesa corresponde à da cultura americana. De facto, acredita-se que o amor
apaixonado é um fenómeno universal que é experimentado com a mesma for-
ça em culturas muito diferentes. Estes resultados eram esperados pois Neto e
seus colaboradores observaram que a atitude Eros de amar está livre de in-
fluências culturais quando comparou-se indivíduos da Europa, Ásia, África e
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América Latina (Neto, Deschamps, Barros, Benvindo, Camino, Falconi, Kagi-
banga e Machado, 2000; Pinto e Neto, 2008). O Acto de amar contribui pa-
ra a evolução da nossa espécie através da selecção natural assegurando a
nossa reprodução e sobrevivência (Buss, 1983; 1987). Com este estudo, ob-
servamos uma similaridade entre estudantes americanos e estudantes portu-
gueses no que se refere ao amor apaixonado ou o estilo Eros.

Contrariamente ao que foi encontrado por Neto (1992), não encontramos
uma relação entre a solidão com nenhuma das escalas que avaliam o amor
apaixonado. Esta contradição nos resultados no que se refere a solidão é difí-
cil de explicar porque trata-se de uma amostra muito semelhante testada com
um mesmo instrumento (Escala de Atitudes em Relação ao Amor). A única di-
ferença aparente entre as amostras situa-se na época em que os estudos fo-
ram realizados. A amostra de Neto é composta de estudantes universitários
do início da década de 90 enquanto que este estudo foi realizado em 2010. É
possível que exista uma diferença entre as gerações.

Conclusão

A EAA é um instrumento valioso para as investigações que procuram tes-
tar o amor apaixonado. A versão reduzida da escala é bastante usada em in-
vestigações de língua inglesa e a sua versão completa possibilita uma avalia-
ção mais fina do tipo de amor medido. A EAA também pode ser utilizada em
um contexto clínico (Hatfield e Sprecher, 1986). Responder à escala fornece
uma possibilidade de um indivíduo ou um casal falar sobre os seus sentimen-
tos em relação à natureza do amor, ao sexo ou à intimidade. O próximo pas-
so é testar esta mesma escala em uma amostra brasileira para ver se este ins-
trumento também se aplica a esta população. Com esta investigação, as
comunidades científicas lusófonas possuem agora as 3 escalas de amor cujas
teorias são as mais importantes e as mais utilizadas na actualidade.
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ADAPTATION OF THE PASSIONATE LOVE SCALE INTO
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Abstract: The following study aims to proceed to a cultural validation of the passiona-
te love scale of Elaine Hatfield and Susan Sprecher among the Portuguese population. Af-
ter the completion of the translation, the scale was tested in a sample of 204 Portuguese
university students. The psychometric proprieties extracted were satisfactory reproducing
the findings of the original study. The factorial analysis revealed one dimension with an
excellent internal consistency. The instrument correlated with other instruments measuring
love that were adapted to the Portuguese language. The findings results correspond to what
was observed with the English versions of the scales. The Passionate Love Scale can be
useful to researches interested in studying love.
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O CONFLITO COM A FIGURA MATERNA EM JOVENS
MIGRANTES VENEZUELANOS A RESIDIR EM PORTUGAL*

Ana Guedez
Félix Neto

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

Resumo

O alvo deste estudo foi a análise do conflito com a figura materna numa amostra de 115
jovens imigrantes venezuelanos em Portugal (M = 22.86, DP = 5.54). Na primeira parte do es-
tudo foram abordadas as seguintes temáticas: A imigração venezuelana um fenómeno actual,
os imigrantes venezuelanos um povo com características singulares, o conflito familiar, e o
conflito familiar e as dissonâncias de aculturação. Posteriormente, analisou-se a relação entre
o conflito familiar e a satisfação com a vida, a identidade étnica, a percepção de discrimina-
ção, a auto-estima, a solidão e as dificuldades encontradas no processo migratório, sendo que
o conflito com a figura materna apresentou uma relação significativa com estas variáveis. Fi-
nalmente, foi elaborada uma breve discussão sobre os resultados obtidos, na qual foram apre-
sentados estudos que apoiaram o produto final desta investigação.

PALAVRAS-CHAVE: Conflito maternal, imigrantes, venezuelanos.

Introdução

Este estudo visa analisar a relação entre diferentes variáveis relacionadas
com o processo migratório (identidade étnica, percepção de discriminação,
solidão, satisfação com a vida e auto-estima) e o conflito com a figura mater-
na. Por conseguinte, será desenvolvida, de uma forma muito breve, a emigra-
ção venezuelana e o conflito do adolescente com a figura materna, dado que
são os tópicos principais desta investigação.

A emigração venezuelana um fenómeno actual

A Venezuela não tem uma tradição cultural de emigrantes. Ao longo da his-
tória venezuelana só existiam algumas deslocações por circunstâncias políticas
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com claras intenções de retorno. Ao contrário destes emigrantes, que se viam for-
çados a sair do país, os actuais movimentos migratórios venezuelanos são inten-
cionais e têm por objectivo procurar melhores condições de vida. O processo mi-
gratório venezuelano parece ser um resultado da dinâmica de transformação
económica, social, política e cultural que marca a inserção numa economia glo-
balizada em finais do século XX. A partir dos anos noventa começou a surgir a
emigração venezuelana, caracterizada principalmente pela procura de emprego,
estudos e residência no estrangeiro (Mateo e Ledezma, 2006).

Anos de abusos administrativos e de poder, distribuições desiguais das ri-
quezas e uma má gestão dos recursos, levaram a Venezuela a ser um país on-
de já não é confortável viver e onde não é fácil concretizar os objectivos e as-
pirações. Consequentemente, muitos venezuelanos têm decidido emigrar à
procura de melhores condições de vida (Guanipa, Nolte e Guanipa, 2002).
Assim, os movimentos migratórios constituem uma resposta da população pe-
rante as disparidades económicas e sociais.

Estes movimentos podem significar a procura de melhores condições de vida.
A partir dos anos oitenta, em consequência da recessão económica, a Venezuela
deixa de ser uma terra atractiva e prometedora para muitos imigrantes, o que
produziu uma desaceleração dos fluxos migratórios europeus e despoletou um
processo de retorno por parte destes indivíduos (Mateo e Ledezma, 2006).

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a população venezue-
lana em Portugal em 2009 era de 2.169 indivíduos. Em 1999, quando a emigra-
ção venezuelana estava nos seus primórdios, a população imigrante proveniente
da Venezuela nos Estados Unidos já era de 40.433 (Census Bureau, citado por
Guanipa et al., 2002) tendo esta aumentado para 175.000 em 2000 unicamente
no estado de Miami (Consulado Venezuelano de Miami, citado por Guanipa et
al., 2002). Contudo, também existe uma quantidade vasta de portugueses que
emigraram para a Venezuela quando ainda eram muito jovens e que retornaram
há pouco tempo para Portugal, e de venezuelanos, filhos de emigrantes portu-
gueses, que adquiriram a nacionalidade portuguesa, sendo que estes casos não
fazem parte das estatísticas anteriormente indicadas.

Os imigrantes venezuelanos: um povo com características singulares

As características que serão apresentadas não pretendem criar um este-
reótipo, pelo contrário pretendem ajudar aos psicólogos a compreender me-
lhor este grupo étnico, dado que a emigração venezuelana parece estar a au-
mentar cada vez mais (Guanipa et al., 2002).

O matriarcado: o matriarcado é um tipo de estrutura familiar centrado na
figura materna. Nesta estrutura a mãe é o adulto responsável pelas tarefas
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domésticas e pelos filhos. No matriarcado a figura materna contrasta-se da fi-
gura paterna, dado que os homens são vistos como periféricos e fáceis de
substituir (Platone, 1998). Assim, as famílias venezuelanas são matriarcais. O
foco ou núcleo familiar é a figura materna. Embora os pais tenham uma gran-
de responsabilidade a nível económico e social, são as mães as prestadoras
de cuidados e as mediadoras familiares por excelência. São o pilar no proces-
so de tomada de decisões. O papel materno é tão valorizado que filhos (as),
já em idade adulta, muitas vezes dão prioridade às suas mães em detrimento
das suas irmãs, esposas (os), ou pais. Uma expressão popular do povo vene-
zuelano que representa esta ideologia é: “Mãe só há uma, pai pode ser qual-
quer um” (Guanipa et al., 2002).

O familiarismo: a cultura venezuelana enfatiza a família e a partilha de
responsabilidades de ordem social. Este conceito inclui muito mais que o nú-
cleo familiar ou a família directa. Inclui os avós (sendo muito valorizados pela
família), tias, tios, primos, padrinhos e as madrinhas. O aspecto positivo do
familiarismo é a alargada rede de suporte social, capaz de oferecer apoio
em qualquer momento. A desvantagem predominante é que esta estrutura fa-
miliar interfere com a privacidade dos seus membros, dado que esta interde-
pendência intergeracional frequentemente influencia a tomada de decisões
dos seus elementos (Cabassa e Zayas, 2007; Guanipa et al., 2002).

A hierarquia familiar: espera-se interdependência geracional e lealdade à
família de origem. A hierarquia e os papéis familiares estão bem definidos. A
idade é o factor mais determinante da autoridade, em que os mais velhos têm
mais poder que os mais novos. Também é fomentado o respeito parental
(Guanipa et al., 2002).

O humor: é um elemento essencial da vida diária dos venezuelanos. Mas
quem não está familiarizado com o assunto pode achar que se trata de uma
atitude inapropriada ou imatura. Um exemplo deste tipo de humor pode ser o
de um homem que chama à sua esposa de “gordita” e “negra” (gordinha e
preta) e a mulher nem era gorda nem era preta. São formas carinhosas, e não
depreciativas, de tratar as pessoas. O humor neste grupo étnico é comummen-
te utilizado nas relações próximas e reflecte a filosofia positivista dos venezue-
lanos (Guanipa, et al., 2002).

A devoção religiosa: o povo venezuelano tem uma fé muito forte. A cultu-
ra venezuelana dá muito valor à religião e ao destino (Guanipa et al., 2002).

O conflito familiar

Os antigos estereótipos sobre a adolescência descreviam esta fase como
sendo um período com uma agitação inevitável e stress, ideia que tem sido
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abandonada com o tempo. O conflito entre os membros da família é inevitá-
vel. Provavelmente a qualidade e a natureza do processo comunicacional en-
tre os pais e os adolescentes podem levar a uma escalada de conflitos ou a
uma mais eficiente gestão das disputas familiares (Pearson e Love, 1999).

Segundo Robin e Foster (1989) existem vários factores que devem ser ti-
dos em conta quando analisado o conflito entre pais e adolescentes no sistema
comportamental – familiar, estes são: (1) a família como um sistema homeos-
tático, interrompido pelo fenómeno desenvolvimental de procura de indepen-
dência por parte do adolescente; (2) o papel da estrutura e da hierarquia fa-
miliar na compreensão das mudanças despoletadas pela transformação da
criança em adolescente; (3) deficits na capacidade de resolução de problemas
e nas capacidades comunicacionais; (4) distorções cognitivas, por exemplo, se
o adolescente pensa que as suas crenças sobre a justiça têm sido violadas, es-
tas conclusões e as suas emoções associadas podem despoletar comportamen-
tos negativos; e (5) a função do comportamento de cada membro da família
relativamente ao sistema total, particularmente a função do comportamento
rebelde do adolescente para com o casamento dos pais. Estes autores defen-
dem que o elevado conflito familiar é o resultado de deficits na resolução de
problemas e nas capacidades comunicacionais. Do mesmo modo, num estudo
realizado por Prinz, Foster, Kent e O’Leary (1979) concluiu-se que os compor-
tamentos comunicacionais, negativos e positivos, associados às situações de
conflito e o modo como certos assuntos eram discutidos, eram mais importan-
tes do que papéis familiares específicos no processo de tomada de decisões e
do que a ocorrência de desacordos.

Shek (2002) aludiu que os deficits nas capacidades parentais (como a
expressão de responsividade) e o excesso comportamental em certas práticas
parentais (como a rigidez parental) podem contribuir para o aumento do con-
flito parental entre pais e adolescentes. Belsky (1984) indicou no seu modelo
que o conflito entre pais e adolescentes é uma fonte de stress parental o que
pela sua vez influencia negativamente a qualidade parental. Contudo, uma
convergência enfatizada nas diferentes versões da abordagem sistémica é que
existem mútuas e bidireccionais influências nos processos e nas relações fami-
liares (Shek, 2002).

Geralmente os adolescentes tendem a interpretar o conflito em termos de
autonomia pessoal, jurisdição e alternativas de escolha, enquanto que os pais
perspectivam o conflito em termos pragmáticos, de convenções sociais e re-
gras (Farver, Narang e Bhadha, 2002).

Ho (1987, citado por Shek, 2002) indicou que as diferenças entre os es-
tilos paternais e maternais podem ser visadas na expressão “pai rigoroso,
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mãe branda”. Segundo este autor o pai é tipicamente concebido como duro
no contexto disciplinar, enquanto que a mãe está mais relacionada à bondade
e aos afectos. Estas diferenças parentais podem explicar porque neste contexto
(que também seria o caso da maioria das famílias portuguesas) o conflito pai
– adolescente tem uma maior influência no bem-estar psicológico do jovem,
do que o conflito com a figura materna. Neste caso mais qualidades parentais
“negativas” são despoletadas pela figura paterna, uma vez que eles são vistos
como sendo mais severos. Noutros estudos realizados sobre as discrepâncias
familiares de aculturação e o conflito familiar foi encontrado que existia mais
conflito entre pais e filhos do que entre mães e filhos, dada a hierarquia pa-
triarcal, isto é, as mães estão mais envolvidas com as crianças do que os pais,
pelo que qualquer disparidade criada pelo processo de aculturação será mais
saliente com a figura paterna. Assim, como os pais frequentemente assumem
o comando das regras familiares qualquer discrepância relativamente às re-
gras e aos padrões familiares seria mais saliente para a figura paterna (Scho-
field, Parke, Kim e Coltrane, 2008).

Estes papéis orientados pela hierarquia patriarcal não se aplicam à cultu-
ra venezuelana. Os papéis parentais das famílias venezuelanas são diferen-
tes, dada a existência da estrutura familiar matriarcal. Assim, a mãe tem o pa-
pel principal no processo de tomada de decisões e na educação dos filhos.
Elas são o pilar no âmbito disciplinar. Por isso, nesta investigação optou-se
por estudar exclusivamente o conflito dos jovens migrantes venezuelanos com
a figura materna.

O conflito familiar e as dissonâncias de aculturação

A tensão inter-geracional frequentemente surge das discrepâncias entre os
valores e estilos de vida dos pais imigrantes e dos seus filhos. A aculturação é
o modo como os indivíduos imigrantes se adaptam à cultura dominante, sen-
do associado às mudanças de crenças, valores e comportamentos como resul-
tado do contacto com a nova cultura. A dissonância de aculturação acontece
quando as primeiras e segundas gerações aprendem em velocidades/ níveis
diferentes os modos da sociedade dominante (Tsai-Chae e Nagata, 2008).
Portes (1997) notou que esta dissonância surgia com mais frequência quando
as crianças cresciam e assimilavam mais rapidamente do que os seus pais a
língua e os valores da nova cultura, enquanto experienciavam uma diminui-
ção dos seus laços com a cultura de origem.

Ainda, o intervalo cultural entre gerações (acculturation gap) acontece
quando existem diferenças entre os estatutos geracionais de pais e filhos ou
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quando existem diferenças entre as auto-avaliações dos jovens e as suas ava-
liações sobre o modo de aculturação dos seus pais (Tsai-Chae e Nagata,
2008).

Em comparação com as famílias da cultura dominante, as famílias perten-
centes às minorias étnicas podem estar sob um maior risco de conflito familiar,
dados os diferentes níveis de aculturação entre os pais imigrantes e os filhos
criados na cultura de acolhimento (Rumbaut, 1994; Szapocznik e Kurtines,
1993; Ying, 1998). De modo geral, os filhos de imigrantes aculturam-se mais
rapidamente à cultura dominante do que os seus pais. Este intervalo intercultu-
ral entre gerações (acculturation gap) acaba por contribuir para o conflito fa-
miliar e para problemas na adaptação psicológica dos adolescentes de segun-
da geração de diversas origens étnicas (Szapocznik, Santisteban, Kurtines,
Perrez-Vidal e Hervis, 1984). Os pais imigrantes frequentemente indicam te-
rem problemas em criar os seus filhos no que eles referem como “duas cultu-
ras” (Nah, 1993).

Lee, Choe, Kim e Ngo (2000) encontraram que adolescentes asiáticos –
americanos altamente aculturados que percepcionavam os seus pais como
sendo menos aculturados manifestavam com mais frequência conflito familiar
do que jovens elevadamente aculturados com pais altamente aculturados.

Algumas investigações têm apoiado a existência de um maior conflito pa-
rental em famílias com discrepâncias de aculturação. Num estudo realizado
por Farver et al., (2002) na área metropolitana de Los Angeles Califórnia,
com pais imigrantes asiáticos e os seus filhos adolescentes, foi confirmado que
o conflito familiar era mais elevado nas famílias onde os pais tinham um estilo
de aculturação de separação e marginalização. Neste mesmo estudo, também
foi possível verificar a maior incidência de conflito familiar nas famílias onde
haviam discrepâncias entre os estilos de aculturação de pais e filhos. Também,
foi indicado menor conflito familiar nas famílias onde coincidiam os estilos de
aculturação de pais e filhos.

Uma investigação sobre adolescentes latino-americanos nos EUA encon-
trou que as discrepâncias de aculturação entre pais e filhos estavam relacio-
nadas com o stress familiar (Martinez, 2006). Ainda, num estudo Schofield et
al., (2008) analisaram se a qualidade da relação pais – filho podia moderar
as relações entre as discrepâncias de aculturação entre pais e filho e o conflito
parental, sendo que esta hipótese foi confirmada. As diferenças de acultura-
ção entre pais e filho relacionaram-se com um elevado conflito familiar, mas
só nas famílias que tinham relacionamentos pais – filho de baixa qualidade.
Isto sugere que as discrepâncias de aculturação entre os diferentes membros
familiares podem funcionar como um stressor, no entanto podem ser menos
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disruptivas em famílias com relações positivas entre pais e filhos. Neste mesmo
estudo, a qualidade da relação entre pais e filhos também moderou as rela-
ções entre as discrepâncias de aculturação entre pais e filhos e a adaptação
da criança, sugerindo que as discrepâncias de aculturação estavam associa-
das com desempenhos negativos da criança, especialmente quando a esta
não tinha uma relação positiva com os seus pais.

Assim, este estudo tinha por objectivo principal analisar a relação entre o
conflito maternal e a identidade étnica dos jovens, sendo que também seria
avaliada a percepção das identidades étnicas de ambos os pais, por separa-
do, desde a perspectiva dos jovens. No entanto outras variáveis psicossociais
relacionadas com o processo migratório também foram avaliadas, nomeada-
mente: a percepção de discriminação, a satisfação com a vida, a solidão, a
auto-estima e as dificuldades encontradas no processo migratório. Esperava-
se que à medida que o conflito maternal aumentasse a percepção de discrimi-
nação também elevasse seus níveis, do mesmo modo que a solidão e as difi-
culdades encontradas no processo migratório. Pelo contrário, era esperado
que à medida que o conflito maternal aumentasse os seus níveis a identidade
étnica dos jovens diminuísse, do mesmo modo que a satisfação com a vida e
que a auto-estima.

Método

Amostra

Participaram neste estudo 115 jovens. Sessenta e dois eram do sexo mas-
culino e 53 do sexo feminino. As idades estavam compreendidas entre os 11 e
os 33 anos, sendo 22.86 a idade média (DP = 5.54). Cento e um participan-
tes nasceram na Venezuela (88%) e 14 nasceram em Portugal (12%). Estes jo-
vens portugueses eram emigrantes de segunda geração, dado que partiram
para a Venezuela com menos de sete anos de idade (M = 4.07, DP = 2.67),
pelo que passaram os seus primeiros anos de socialização neste país. No que
diz respeito às idades de emigração/regresso para Portugal, estas oscilavam
entre 1 e 26 anos (M = 10.71, DP = 6.55). O tempo médio de estadia foi
12.24 (DP = 6.44). Relativamente ao nível de escolaridade, 23 sujeitos pos-
suíam o 9º ano (20%), 42 indivíduos tinham o 12º ano (36%), 26 eram deten-
tores de uma licenciatura (23%), 4 concluíram um mestrado (3%) e 20 pos-
suíam “outro” grau de escolaridade (18%). Ainda, 96 dos indivíduos eram
solteiros (as) (83%), 3 estavam em união de facto (3%) e 16 eram casados (as)
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(14%). No que diz respeito à religiosidade, 102 sujeitos (89%) eram crentes
religiosos e 12 declararam o oposto (10%). Um sujeito não respondeu a este
item (1%). Ainda, 20 jovens eram praticantes religiosos (17%), 87 não eram
praticantes (76%) e 8 indivíduos não responderam este item (7%).

Também foi recolhida informação sobre ambos os pais dos participantes.
Neste sentido, no fim do questionário, os jovens podiam preencher informa-
ção sócio-demográfica sobre os seus pais (idade, lugar de nascimento, nível
de escolaridade, estado civil e religiosidade).

Assim, as idades das mães oscilavam entre os 35 e 82 anos (M = 50.80,
DP = 7.96). Sessenta e oito delas nasceram na Venezuela (59%), 39 em Portu-
gal (34%) e 8 noutro país (7%), (Itália, Costa Rica, Angola, Espanha, Chile e
Colômbia). Em relação ao nível de escolaridade das progenitoras, 27 delas
concluíram o 9º ano (23%), 29 tinham o 12º ano (25%), 10 possuíam uma li-
cenciatura (9%), uma realizou um doutoramento (1%) e 48 classificaram-se na
categoria “outro” (42%). No que diz respeito ao estado civil, uma das proge-
nitoras estava em união de facto (1%), 92 eram casadas (80%), 17 divorcia-
das (15%) e 5 viúvas (4%). Ainda, 109 das mães eram crentes religiosas
(95%), 45 delas eram praticantes (39%), 64 não eram praticantes (56%) e 6
jovens não responderam este item (5%).

No que se refere à figura paterna dos participantes, as idades oscilavam
entre os 37 e os 84 anos (M = 54.08, DP = 8.51). Trinta e três deles nasceram
na Venezuela (29%), 80 em Portugal (69%), um noutro país (Chile) (1%) e um
sujeito não respondeu este item (1%). Relativamente ao nível de escolaridade,
20 tinham o 9º ano (18%), 22 concluíram o 12º ano (19%), 7 possuíam uma
licenciatura (6%), 3 tinham um mestrado (3%), 58 foram classificados na cate-
goria “outro” (50%) e 5 sujeitos não preencheram esta questão (4%). No que
diz respeito ao estado civil, 2 estavam em união de facto (2%), 91 eram casa-
dos (79%), 16 eram divorciados (14%) e seis dos participantes não responde-
ram este item (5%). Todavia, 100 eram crentes religiosos (87%), 9 deles não o
eram (8%) e 6 jovens não responderam este item. Vinte e três dos progenitores
(20%) eram praticantes religiosos, 80 não eram praticantes (70%) e 12 jovens
não responderam (10%). Por motivo de falecimento, cinco dos participantes
não responderam todos os itens sobre a figura paterna.

Medidas

CBQ-20 (Conflict Behavior Questionnaire /Adolescent version for mother)
(Questionário do comportamento conflituoso/ Versão do adolescente para
avaliação da mãe): Foi desenvolvido por Robin e Foster (1989). Trata-se de
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uma medida de percepção do conflito comportamental e comunicacional, que
oferece uma avaliação geral de quanto conflito e comunicação negativa a fa-
mília experiencia. O preenchimento do questionário consiste numa auto-ava-
liação retrospectiva das interacções familiares (neste estudo sobre a figura
materna) nas passadas duas semanas. Este questionário avalia o comporta-
mento da figura parental, directamente através do adolescente, isto é, estima
a percepção da comunicação e do conflito com a mãe desde a perspectiva do
adolescente. Esta medida tem demonstrado discriminar bem entre as famílias
com distress e sem distress (ver Robin e Foster 1989).

Os 20 itens desta versão reduzida foram desenvolvidos e retirados da ver-
são extensa que discriminou satisfatoriamente entre famílias com distress e
sem distress numa ampla amostra que também incluía aos pais. Esta versão
produz um único score, que se correlaciona .96 ou mais com os scores da ver-
são extensa.

As respostas a este questionário normalmente são dadas numa escala di-
cotómica de verdadeiro/ falso, tendo como referência o ambiente familiar das
últimas duas semanas. Contudo, neste estudo foi utilizada uma escala de res-
posta tipo Likert de 5 pontos. Este questionário retrospectivo mede ambos os
comportamentos negativos e positivos (score invertido). Uma das vantagens do
CBQ-20 é o seu tempo de preenchimento, (aproximadamente 5 minutos). Al-
guns exemplos de itens são: “A minha mãe parece que está sempre a queixar-
se de mim” e “A minha mãe e eu quase nunca parecemos concordar”. Quan-
to mais elevada for a pontuação, maior é a percepção de conflito que o
participante tem em relação à sua mãe.

O CBQ-20 tem sido utilizado em estudos sobre o sistema de valores a as
estratégias preferenciais para resolução de problemas em adolescentes e o
conflito com os seus pais (Pearson e Love, 1999) e em estudos sobre a avalia-
ção do conflito em díades de mães e adolescentes com distress e sem distress
(Prinz, Foster, Kent e O’Leary, 1979). Neste último estudo, os dados dos ques-
tionários auto-administrados, especialmente o Conflict Behavior Questionnaire, ti-
veram uma alta fiabilidade (coeficientes alfa) e maiores validades discriminan-
tes (univariate F-ratios) do que os dados recolhidos pela observação.
Sinteticamente, os instrumentos de auto-registo para pais e adolescentes pare-
cem ser fiáveis e meios válidos para a recolha de dados.

Escala de identidade étnica: Fez-se uma selecção de 8 itens da Multigroup
Ethnic Identity Measure (Phinney, 1992), 4 avaliavam a identidade étnica portu-
guesa e 4 a identidade étnica venezuelana. Os itens incluíam afirmações como:
“Penso em mim como português”, “Sinto que sou parte da cultura venezuelana”e
“Sinto-me orgulhoso(a) de ser português”. As repostas eram dadas numa escala
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em que 1 equivalia a “Nada” e 5 correspondia a “Muito”. Esta medida centra-se
no sentido de pertença e no orgulho étnico. A consistência interna para a identi-
dade portuguesa foi .91 e para a identidade venezuelana foi .93.

Percepção da própria afiliação étnica e da afiliação étnica de ambos os
pais por separado na perspectiva dos jovens: Foi baseada na medida de au-
to-identificação étnica utilizada por Faver et al., (2002). Incluía três afirma-
ções que deviam ser completadas: Uma sobre a afiliação étnica do próprio
participante, outra sobre a afiliação étnica da sua mãe e outra sobre o seu
pai. Assim, o sujeito devia completar as seguintes afirmações: “Em termos da
minha afiliação étnica sinto-me…”; “Em termos étnicos, considero que a mi-
nha mãe se sente…” e “Em termos étnicos considero que o meu pai se sen-
te…”. As opções de resposta para todas as afirmações eram: (1) Venezuela-
no(a); (2) Português(a); (3) Venezuelano(a) e português(a); (4) Nada. Nem
venezuelano(a) nem português(a); e (5) Outro. Considerou-se fundamental
perguntar por separado a percepção da afiliação étnica de ambos os pais,
uma vez que os papéis da figura materna e paterna diferem na dinâmica fa-
miliar. Ainda, este estudo tinha um maior interesse em perceber as diferenças
nas afiliações étnicas entre mãe e filho e a sua possível relação com o conflito
familiar, dada a estrutura familiar matriarcal das famílias venezuelanas.

Escala de percepção de discriminação: Foram seleccionados 5 itens da
escala original de Neto (2006), constituída por 9 itens. Um item avaliava ex-
periências de ameaças ou ataques devido à origem étnica, outro item media
experiências de gozo ou insultos devido à origem étnica e os três itens restan-
tes mediam sentimentos de falta de aceitação, percepção de tratamento injusto
ou negativo dada à origem étnica. Os indivíduos respondiam numa escala em
que 1 correspondia a “Fortemente em desacordo” e 5 a “Fortemente de acor-
do”. O alfa de cronbach para esta escala foi .79.

Escala de satisfação com a vida: Para se avaliar o grau de satisfação glo-
bal dos adolescentes com as suas vidas recorreu-se a uma escala com cinco
itens. Um exemplo de um item é: “Estou satisfeito(a) com a minha vida”. A es-
cala tem sido utilizada com diversos grupos, tais como adolescentes, estudan-
tes universitários e idosos e tem revelado boas propriedades psicométricas in-
cluindo boa fiabilidade teste-reteste, elevada consistência interna, e fortes
correlações positivas com outras escalas de bem-estar subjectivo (Diener, Em-
mons, Larsen e Griffin, 1985). As características psicométricas da versão por-
tuguesa desta escala parecem satisfatórias (Neto, Barros e Barros, 1990). Esta
escala demonstrou ter uma consistência interna de .77.

Escala de auto-estima: Foi medida recorrendo à escala de Rosenberg
(1986) por meio de dez itens. Exemplos de itens desta escala são: “Às vezes

Ana Guedez, Félix Neto

190 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



penso que não presto para nada”; “Sinto que tenho boas qualidades”. As ca-
racterísticas psicométricas da versão portuguesa desta escala parecem satisfa-
tórias (Neto, 2006). O alfa de cronbach para esta escala foi de .82.

Escala de solidão: Foi utilizada a versão breve portuguesa da Escala Re-
vista de Solidão da (Russell, Peplau e Cutrona, 1980; Neto, 1992) que consta
de seis itens (ES-6). A correlação com a escala mais longa foi de .87. Pedia-se
aos participantes para indicarem quantas vezes se sentiam desse modo (nun-
ca/raramente/algumas vezes/muitas vezes). O coeficiente de consistência in-
terna para esta escala foi de .88.

Dificuldades encontradas no processo migratório: Os sujeitos deviam indi-
car em que medida sentiram as 26 dificuldades apresentadas quando vieram
viver para Portugal (Ward e Kennedy, 1999). As respostas eram dadas numa
escala tipo Likert de 5 pontos, em que 1 equivalia a “nenhuma dificuldade” e
5 a “muita dificuldade”. Esta escala demonstrou ter uma consistência interna
de .94.

Questões abertas: A partir das entrevistas realizadas elaboram-se duas
perguntas abertas, nomeadamente: “Consideras que o conflito familiar tem
aumentado desde que imigraste para Portugal?” e “Agora sentes-te mais por-
tuguês(a) ou venezuelano(a)?”, que foram incluídas no questionário. Estas
questões serviram para recolher informação de carácter qualitativo e contri-
buíram para a expressão destes jovens.

Dados sócio-demográficos: Abrangiam a idade, sexo, lugar de nascimen-
to (Venezuela ou Portugal), idade de partida para a Venezuela (no caso dos
portugueses que emigraram para a Venezuela), idade com que emi-
grou/regressou para Portugal, nível de escolaridade, estado civil e religiosida-
de dos sujeitos. Também deviam indicar a idade da mãe e do pai, o lugar de
nascimento (Venezuela, Portugal ou outro), o nível de escolaridade, o estado
civil e a religiosidade de ambos os progenitores. Salienta-se que a parte ini-
cial do questionário clarificava a sua finalidade e confidencialidade.

Procedimento

Numa primeira fase foram realizadas quatro entrevistas. Estas entrevistas
semi-estruturadas foram administradas com o objectivo de obter informação
relevante para a orientação deste estudo. Os sujeitos entrevistados foram três
raparigas com idades compreendidas entre os 22 e 26 anos e um sujeito do
sexo masculino (45 anos de idade). Todos os entrevistados, a excepção de um
que emigrou para a Venezuela com 4 anos idade, eram naturais da Venezue-
la. A duração média de residência em Portugal destes indivíduos era de
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15.25 anos. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, duas foram efec-
tuadas em castelhano e duas em português (conforme a escolha do entrevista-
do) e foram gravadas num leitor MP3 de modo a poder realizar, numa fase
posterior, as transcrições das mesmas.

A pergunta principal destas entrevistas era “Quem és tu: venezuelano ou
português?”, seguindo-se de mais sete questões relacionadas com: as prefe-
rências étnicas sobre diversos aspectos (namoro, matrimónio, tradições cultu-
rais, proficiência linguística, actividades sociais, amizades, música, gastrono-
mia e proficiência linguística religiosa); os possíveis conflitos ou discrepâncias
entre as duas identidades étnicas; e os problemas relacionados a alguma das
nacionalidades (no âmbito das amizades, família, escola, trabalho, discrimi-
nação, preconceito, saúde mental, etc.). A duração de cada entrevista depen-
dia das respostas dos sujeitos, não se tendo imposto tempo limite. Foi informa-
do a todos os entrevistados o carácter confidencial das entrevistas e todos
concordaram com o sistema de gravação sonora.

Posteriormente realizou-se a distribuição dos questionários. Teve lugar na
Cidade de Espinho, Distrito de Aveiro. A “bola de neve” foi tipo de amostra-
gem utilizada. Inicialmente recorreu-se a rede de apoio social mais próxima:
amigos e colegas de trabalho. Depois a distribuição se realizou em locais co-
merciais da Cidade de Espinho em que trabalhavam indivíduos com essa ori-
gem étnica. Os sujeitos, maioritariamente, demoraram uma semana em devol-
ver os questionários. A duração média de preenchimento era de 15 minutos
aproximadamente. A taxa de recusa foi bastante baixa, só uma jovem negou
a sua participação por motivos emocionais.

Resultados

Inicialmente foi realizada a análise das entrevistas, dada a contribuição que
estas tiveram na orientação do estudo. Posteriormente analisaram-se os dados
quantitativos. A seguir apresentam-se alguns extractos das entrevistas administra-
das, que referem o conflito familiar como produto do processo migratório:

“…Eu também crítico, a gente vê as notícias no Universal1 e são
só desgraças… e penso coisas mesmo preconceituosas. Tenho muita
facilidade em atirar isso à cara, até de atirar à minha família, por
exemplo, que as novelas de lá não valem nada e dizer coisas como
“isso é parolice do terceiro mundo”…. É muito fácil de atirar essas
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coisas e isto pode gerar conflitos” (Mulher, natural da Venezuela, 26
anos. Idade de emigração para Portugal 3 anos).

“…Sempre mantive boas relações com a minha família da
Venezuela, no entanto a relação com a minha família portuguesa
foi sempre muito conflituosa” (Mulher, natural da Venezuela, 22
anos. Idade de emigração para Portugal 14 anos).

Como já foi mencionado, o instrumento também incluía duas perguntas
abertas. A primeira (Consideras que o conflito familiar tem aumentado desde que
imigraste para Portugal?) teve um total de 93 respostas, das quais 37 (40%) indi-
caram que o conflito tinha aumentado (categoria “sim”) e as restantes 56 (60%)
indicaram o contrário (categoria “não”). No Quadro 1 apresentam-se as princi-
pais subcategorias encontradas para cada uma destas categorias (sim / não).

Quadro 1: Categorias e subcategorias para a primeira pergunta aberta do questionário

Categoria 1: Categoria 2:
“Sim, o conflito aumentou” “Não, o conflito não aumentou”

14 Pela falta de redes de apoio.
13 Pelas diferenças entre ambos os povos.
12 Pelo ritmo de vida.
11 Pelas saudades e pela solidão.
10 Pela falta de comunicação.

9 Dadas as transições do ciclo vital (pas-
sagem à adolescência).

Dado o clima familiar.
8 Pelas relações familiares. Dada a comunicação familiar.

7 Pela fala de condições no âmbito labo-
ral.

Porque as condições de vida são melho-
res em Portugal.

6 Dada a falta de calor humano que
existe em Portugal.

Porque tudo tem a ver com o estado
mental.

Dadas as novas práticas parentais.Dado que a emigração foi de carácter
obrigatório.

5
Dado que a emigração uniu mais a família.Dada a perda de convívio familiar.4
Dada a diminuição da comunicação.3

2

1

Dadas as mudanças socioculturais.

Dadas as dificuldades económicas. Dada a idade de emigração (era muito
novo).

Dada a ausência de um elemento
apaziguador.

Porque o conflito familiar é normativo.
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A seguir são apresentadas as respostas mais pertinentes para esta per-
gunta, de modo a ilustrar melhor o que os participantes compreendiam como
“aumento do conflito familiar dado processo de migração”:

“Sim, penso que os conflitos familiares aumentaram devido às
mudanças, tanto culturais, como económicas e sociais. Isto afecta
cada membro da família de forma diferente, criando um corte nas
relações, desejos e vontades da família em conjunto. Cria-se um
individualismo que acabará sempre em conflito e divisão familiar”
(Categoria 1; Subcategoria 3).

“Sim, deixaram de haver os encontros entre amigos e familia-
res que frequentemente existiam na Venezuela. Em Portugal as
pessoas tornaram-se muito individualistas” (Categoria 1; Subcate-
goria 4).

“Sim, no meu caso específico aumentou porque nem eu nem a
minha irmã queríamos vir para Portugal, viemos para fazer a
vontade ao meu pai e isso gerou um certo mal-estar entre nós”
(Categoria 1; Subcategoria 5).

“Eu penso que sim, porque nós na Venezuela éramos mais fe-
lizes porque as pessoas de lá são mais alegres, e aqui as pessoas
são mais frias, o que se reflecte muito no ambiente que vivo em
casa” (Categoria 1; Subcategoria 6).

“Sim, porque a minha mãe ultimamente sente-se muito sozi-
nha. Eu sinto que ela tem saudades da minha avó. Por um lado
compreendo porque ela está sempre a gritar comigo...” (Catego-
ria 1; Subcategoria 11).

Note-se, no entanto, que se a resposta a esta questão aberta pode
evidenciar que o conflito familiar aumentara para certos participantes des-
de sua chegada a Portugal, para a maior parte da amostra não aumenta-
ra.

A segunda pergunta aberta do questionário (Agora sentes-te mais portu-
guês ou venezuelano?) teve um total de 92 repostas, das quais 33 (36%) per-
tenciam à categoria Assimilação, 29 (32%) correspondiam à categoria Inte-
gração, 26 (28%) à Separação e 4 (4%) à Marginalização. O Quadro 2
apresenta as principais subcategorias para este item.
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Quadro 2: Categorias e subcategorias para a segunda pergunta aberta do questionário

Assimilação Separação Integração Marginalização
(Mais português) (Mais venezuelano) (Ambas) (Nenhuma das duas)
Subcategorias Subcategorias Subcategorias Subcategorias

Uma das respostas dadas à subcategoria sete da categoria Assimilação, foi
de elevado interesse, nomeadamente: “ Sinto-me mais português, porque a mi-
nha mãe grita muito comigo e isso faz-me pensar que sou português”. Assim, es-
ta resposta alude para a presença de conflito com a figura materna pela percep-
ção de discrepâncias entre as identidades étnicas na díade mãe – filho.

No Quadro 3 apresentam-se as estatísticas descritivas e as contribuições
factoriais para a escala CBQ-20. O valor mínimo de todos os itens desta esca-
la era 1 e o máximo 5.

Pela discriminação
em Portugal.

Pelas amizades.8

Dado o actual lugar
de residência (Por-
tugal).

Pela falta de calor
humano do povo
português.

Pelo intervalo cultu-
ral entre as gera-
ções (cultural gap).

7

Pelo crescimento
pessoal.

Pelo lugar de nasci-
mento (Venezuela).

Pelo lugar de nasci-
mento (Portugal).

6

Dada a inserção
em grupos sociais
portugueses.

Pela falta de identi-
ficação com a
cultura portuguesa.

Pelo início do
percurso Escolar/
profissional em
Portugal.

5

Pelo convívio com
as duas culturas.

Pela proficiência
linguística (domi-
nância do castelha-
no).

Pela proficiência
linguística (domi-
nância da língua
portuguesa).

4

Pela elevada identifi-
cação com a cultura
venezuelana.

Pela identificação
com a cultura
portuguesa.

Dada a falta de
identificação com
ambas as culturas.

Pela adaptação à
realidade portugue-
sa.

3

Pelo tempo de
estadia em Portugal.

Pelas divisões
familiares.

Dado o tempo de
estadia em Portu-
gal.

Pelo maior tempo
de estadia na
Venezuela

2

1 Pela falta de empo-
werment.

Dada a dupla
nacionalidade.

Pelo elevado orgu-
lho étnico.

Dada a idade de
imigração (Muito
novo).
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Quadro 3: Estatística descritiva para o CBQ-20

Escala Média DP Contribuições
1. A minha mãe não me compreende. 2.10 1.23 .75
2. A minha mãe e eu às vezes acabamos as nossas 2.60 1.39 .55

discussões calmamente.
3. A minha mãe compreende-me. 2.24 1.32 .50
4. A minha mãe e eu quase nunca parecemos 2.36 1.17 .64

concordar.
5. Gosto das conversas que tenho com a minha mãe. 2.02 1.22 .67
6. Quando defendo a minha opinião a minha mãe 2.52 1.26 .49

fica aborrecida.
7. Pelo menos três vezes por semana a minha mãe e 2.13 1.40 .70

eu zangamo-nos um(a) com a outra.
8. A minha mãe ouve-me quando preciso de falar 2.00 1.31 .67

com alguém.
9. Para mim a minha mãe é uma boa amiga. 1.86 1.27 .64
10. A minha mãe diz que eu não tenho nenhuma 2.24 1.25 .71

consideração por ela.
11. Pelo menos uma vez por dia a minha mãe e eu 1.99 1.29 .58

zangamo-nos um(a) com a outra.
12. A minha mãe gosta de mandar quando falamos. 2.40 1.43 .54
13. As conversas que a minha mãe e eu temos 1.98 1.21 .80

são frustrantes.
14. A minha mãe compreende o meu ponto de vista 2.50 1.27 .54

mesmo quando não concorda comigo.
15. A minha mãe parece que está sempre a 2.29 1.39 .62

queixar-se de mim.
16. De modo geral, não sinto que a minha mãe e eu 1.95 1.25 .63

nos demos muito bem.
17. A minha mãe grita muito. 2.31 1.34 .78
18. A minha mãe rebaixa-me. 1.61 1.06 .73
19. Se me meter em problemas, a minha mãe ajuda-me. 1.84 1.36 52
20. Eu gosto de passar tempo com a minha mãe. 2.00 1.23 .69

Antes de se examinar a consistência interna do CBQ-20, a matriz das
correlações inter-item foi submetida a uma análise em componentes princi-
pais. Na linha dos resultados de Robin e Foster (1989), a análise factorial evi-
denciou um factor (valor próprio = 8.26) e a variância explicada sendo
41.34%. A escala teve uma consistência interna de .92.
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Relativamente às variáveis sócio-demográficas, o conflito com a figura
materna só demonstrou diferenças significativas com o sexo [F (1, 118) = 9.5,
p < .05]. Os rapazes manifestaram mais conflito com a sua mãe (M = 2.35,
DP = .82) do que as raparigas (M= 1.90, DP = .73). Nenhuma das restantes
variáveis sócio-demográficas se correlacionaram significativamente com o
conflito com a figura materna, nomeadamente a idade (r = -.08, p = >. 05), a
idade de emigração/ regresso para Portugal (r = -.05, p = >. 05), o nível de
escolaridade (r = .09, p = >. 05) e o tempo de estadia (r = -.01, p = >. 05).

No Quadro 4 podem-se apreciar as médias e os desvios padrões para a
segunda parte do questionário, nomeadamente avaliação da própria afiliação
étnica e percepção da afiliação étnica da figura materna e paterna separada-
mente. Salienta-se que a quarta e quinta opção de resposta para estes itens,
nomeadamente: “Nada. Nem venezuelano(a), nem português(a)” e “outro” fo-
ram eliminadas das análises estáticas pelas suas baixas frequências: 5 (4%) e
2 (1%) para os participantes; 2 (2%) e 4 (3%) para as mães dos participantes
e 3 (3%) e 3 (3%) para os pais dos participantes, respectivamente.

Quadro 4: Médias e desvios padrões das afiliações étnicas dos participantes, das suas mães e
dos seus pais nas três opções de identidade étnica

Escala Afiliação étnica Afiliação étnica Afiliação étnica
do próprio da mãe do do pai do
participante participante participante
(n = 113) (n = 114) (n = 113)
Média DP Média DP Média DP

Venezuelano (a) 2.15 .85 2.10 .72 2.12 .88
Português (a) 2.49 .96 2.66 .97 2.10 .79
Venezuelano (a) 1.99 .71 1.91 .71 2.33 .85
e português (a)

Uma análise de variância com o teste de diferença significativa de Scheffe
demonstrou diferenças significativas entre os grupos para a afiliação étnica da
mãe dos participantes [F (1, 111) = 6.5, p < .05]. Assim, os jovens que con-
sideravam a sua mãe mais portuguesa sentiam mais conflito do que os outros.
Não houve diferenças significativas entre os grupos para a afiliação étnica
dos participantes [F (1, 110) = 2.8, p > .05], nem entre os grupos para a afi-
liação étnica da figura paterna [F (1, 110) = .71, p > .05].

As correlações entre as diferentes variáveis são apresentadas no Quadro
5. O coeficiente de correlação momento produto de Pearson indicou que o
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conflito com a figura materna estava relacionado significativamente com as
seguintes variáveis: identidade étnica venezuelana (r = -.22, p < .01), percep-
ção de discriminação (r = .26, p < .05), satisfação com a vida (r = -.30, p <
.05), solidão (r = . 24, p < .05), auto-estima (r = -.43, p < .05) e dificulda-
des encontradas no processo migratório (r = . 19, p < .01). Deste modo, o
conflito com a figura materna só não se correlacionou significativamente com
a identidade portuguesa (r = -.08, p > .01). Assim, à medida que o conflito
maternal aumentava os níveis da percepção de discriminação também se ele-
vavam, do mesmo modo que a solidão e as dificuldades encontradas no pro-
cesso migratório. Por outro lado, à medida que o conflito maternal aumentava
os valores da identidade étnica venezuelana diminuíam, do mesmo modo que
a satisfação com a vida e a auto-estima.

Quadro 5: Correlações entre o conflito com a figura maternal e as restantes variáveis

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Conflito com a figura materna -
2. Identidade portuguesa -.08 -
3. Identidade venezuelana -.22*-.26** -
4. Percepção de discriminação .26* -.38** .077 -
5. Satisfação com a vida -.30* .039 .21* -.23* -
6. Solidão .24** -.11 .10 .49** -.45** -
7. Auto-estima -.43** .21* .01 -.28** .53** -.49** -
8. Dificuldades encontradas .19* -.38** .20* .48** -.27** .57** -.37** -

no processo migratório
Nota: *p < 0.05; ** p < 0.01.

Discussão

Para os jovens migrantes pertencentes a minorias étnicas a formação da
identidade é particularmente um desafio, sobretudo quando os valores e as
crenças da cultura de origem diferem significativamente com os da cultura de
acolhimento (Farver et al., 2002). Para encontrar um equilíbrio neste conflito e
estabelecer uma própria identidade, assim como uma identidade étnica que
seja compatível com ambas as culturas a natal e a receptora, os jovens mi-
grantes podem experienciar um maior conflito familiar, elevados índices de
ansiedade, baixa auto-estima e fracos desempenhos escolares. Dependendo
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do modo de aculturação dos pais, em termos de ajustamento de valores e
orientações para com a cultura dominante, o processo de procura de identi-
dade dos jovens migrantes pode ser particularmente problemático se este não
é compreendido e apoiado pela família (Segal, 1991). Congruentemente, nes-
te estudo à medida que o conflito maternal aumentava, a identidade étnica ve-
nezuelana dos jovens diminuía, do mesmo modo que a satisfação com a vida
e que a auto-estima, confirmando-se assim as nossas expectativas iniciais.

Estudos realizados com imigrantes nos EUA sugeriram que a identidade
étnica, a aculturação e o ajustamento psicológico são influenciados por vários
factores, sendo que muitos deles estão baseados no papal central da família
(Booth, Crouter e Lansdale, 1999, citados por Farver et al., 2002). Outros au-
tores também têm confirmado a relação entre o conflito inter-geracional fami-
liar e os problemas psicológicos como a ansiedade e a depressão (Farver et
al., 2002; Greenberger e Chen, 1996), sendo que evidentemente estas pertur-
bações acabam por afectar a satisfação com a vida e a auto-estima.

As diferenças entre pais e filhos podem ser exacerbadas à medida que o
desenvolvimento normativo de tensões inter-geracionais produz conflitos de
ordem inter-cultural. Szapocznik e Kurtines (1993) encontraram que pais e fi-
lhos imigrantes de origem cubano-americana respondiam a estes conflitos pe-
lo desenvolvimento de diferentes alianças culturais, os pais aliavam-se aos va-
lores culturais mais tradicionais (cubanos) e as crianças aos valores da cultura
americana. Obviamente que estas discrepâncias podem originar conflitos en-
tre pais e filhos. Neste estudo isto foi confirmado, à medida que os jovens ve-
nezuelanos percepcionavam a sua mãe como sendo “mais portuguesa” o con-
flito aumentava.

Por outro lado, à medida que o conflito maternal aumentava a percepção
de discriminação, a solidão e as dificuldades encontradas no processo migra-
tório também aumentaram os seus valores. Isto pode ter acontecido dado que
o conflito com figura materna, na cultura venezuelana, pode ter consequên-
cias bastantes negativas, uma vez que se está a destabilizar a rela-
ção/comunicação com o pilar familiar. Os jovens venezuelanos ao manifesta-
rem conflito com a figura materna podem sentir-se mais sozinhos, o que pela
sua vez pode acentuar a percepção das dificuldades encontradas no processo
migratório pela sensação de falta de apoio/suporte e pode causar sentimen-
tos de alienação.

Relativamente à percepção dos jovens sobre a identidade étnica dos seus
pais, alguns estudos têm encontrado que a percepção de estudantes universi-
tários asiáticos sobre o intervalo de aculturação entre os seus pais e eles pró-
prios foi um forte preditor da relação entre o nível de aculturação destes jo-
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vens estudantes asiático-americanos e os seus pais (Tsai – Chae e Nagata,
2008). Lee et al., (2000) utilizou uma única pergunta para pedir aos estudan-
tes participantes que indicassem que tão tradicionais os seus pais eram em
comparação com eles próprios.

Neste estudo não foram recolhidos dados dos pais. Dinh e Nguyen (2006)
num estudo exploraram o intervalo de aculturação entre pais e filhos utilizando as
avaliações de ambos, os filhos estudantes universitários e os seus pais, sendo que
ambas as avaliações estavam correlacionadas significativamente. Isto sugere que
as avaliações dos filhos sobre a identidade étnica dos seus pais têm algum grau
de fidelidade. Estes autores também encontraram mais associações significativas
entre os intervalos de aculturação das mães do que na dos pais, o que incide
com o interesse deste estudo pela figura materna.

Relativamente às variáveis sócio-demograficas, o conflito maternal só de-
monstrou diferenças significativas em relação ao sexo. Ao contrário do que
era esperado os rapazes demonstram mais conflito com as suas mães do que
as raparigas. Estes resultados divergem de resultados anteriores que demons-
tram que os rapazes manifestavam menos conflito familiar do que as jovens
(Pearson e Love, 1999). Outros estudos encontraram que com o aumento da
idade no período da adolescência, os rapazes pareciam mais disponíveis a
tomar as perspectivas convencionais dos seus pais durante o conflito, enquan-
to que nas raparigas a disposição para partilhar a perspectiva dos pais dimi-
nuía nos inícios e meados da adolescência (Smetana, 1989). Tsai-Chae e Na-
gata (2008) não encontraram diferenças significativas de género no que diz
respeito à percepção dos jovens estudantes sobre o conflito familiar.

Neste estudo os rapazes podem ter manifestado mais conflito do que as
raparigas por diversas razões: pelo papel preponderante que a figura mater-
na tem no lar das famílias venezuelanas e as diferenças de género existentes
entre mãe e filho e pelas influências culturais da cultura dominante, sendo que
estas podem contribuir para o aparecimento do conflito. Assim, as mães po-
dem fazer certas exigências esquecendo a influência dos estereótipos de géne-
ro portugueses. Contudo, futuros estudos devem investigar mais profundamen-
te estas questões.

Estas famílias devem enfrentar e discutir as discrepâncias de valores origina-
das pelo conflito cultural, dado que ajudaria a ambos, aos pais e aos jovens, a
melhor compreender as suas posições e ideias. (Tsai-Chae e Nagata, 2008).

Este estudo também apresenta várias limitações. No questionário não foi
perguntado aos participantes se actualmente viviam com ambos os seus pais.
Isto pode ter influenciado os resultados, uma vez que a convivência diária
acaba por influenciar o aparecimento do conflito e não se sabe se os partici-
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pantes viviam/ imigraram com ambos os seus pais, só com um deles ou se já
tinham uma vida independente. Também os resultados deste estudo não de-
vem ser generalizados. Nem todas as famílias migrantes experienciam conflito
familiar, dado que a relação entre o processo de aculturação e o conflito fami-
liar é complexo. O tamanho da nossa amostra também impede a generaliza-
ção dos resultados, particularmente para outras populações imigrantes ou pa-
ra outros grupos latino-americanos de diferentes origens étnicas.
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MATERNAL CONFLICT AMONG YOUNG VENEZUELAN
MIGRANTS LIVING IN PORTUGAL
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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Universidade do Porto, Portugal

Abstract: The aim of this investigation was to analyze the maternal conflict in a sam-
ple of 115 Venezuelan immigrants (M = 22.86, SD = 5.54) living in Portugal. First of all it
was explained some themes of the immigration process: the Venezuelan immigration, so-
me characteristics of the Venezuelan people, the family conflict and other acculturations
variables: the satisfaction with life, the ethnic identity, the perceived discrimination, self-
esteem, loneliness, and the difficulties founded in the migration process. As a matter of
fact, the family conflict showed a significant relationship with these variables. Finally, a
brief discussion of the obtained results was made and some studies that supported the final
product of this investigation were presented.

KEY-WORDS: Immigrants, mother-child conflict, Venezuelans.
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Resumo

O trabalho investigou a percepção de usuários em relação à intervenção psicológica
em um Núcleo de Práticas Judiciárias de uma Instituição Pública. Trata-se de pesquisa
qualitativa, realizada com sujeitos cujos casos foram mediados entre julho de 2007 e julho
de 2008; os dados foram analisados através do método de Análise de Conteúdo. O relato
demonstrou que os usuários percebem positivamente a inserção de um Serviço de Psicolo-
gia em um espaço eminentemente jurídico, ao referirem que obtiveram benefícios como fi-
carem mais tranqüilos emocionalmente e poderem refletir a ponto de se esclarecer acerca
do conflito. Identificou-se a relevância atribuída à inserção do Serviço de Psicologia num
ambiente em que as pessoas ingressam emocionalmente mobilizadas e têm de tomar deci-
sões que envolvem conseqüências.

PALAVRAS-CHAVE: Família, psicologia jurídica, interdisciplinaridade

Introdução

Contemporaneamente, as famílias vêm passando por significativas mu-
danças não só em suas configurações mas também em suas estruturas e mo-
dos de funcionamento (Roudinesco, 2003). Não é difícil perceber que se ope-
ra uma significativa alteração na dinâmica dos papéis exercidos pelos
componentes desses grupos, de modo que o modelo tradicional de família nu-
clear patriarcal, onde imperava a divisão clara de funções por sexo e gera-
ção, não possui mais a mesma operatividade de épocas anteriores. Somado a
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isso e atrelado ao liberalismo sócio-comportamental pós-moderno, presencia-
se o surgimento de novas maneiras de se constituir e dissolver família, donde
decorre a dificuldade de delimitação do conceito dessa entidade nos dias de
hoje, o qual tem se tornado mais pluralista e complexo, na tentativa de açam-
barcar os novos agrupamentos afetivos surgidos (Palma, 2001; Oliveira et al,
2008; Wagner e Levandowski, 2008).

Com a admissão de novos arranjos amorosos e familiares, tantos outros
problemas surgem, tornando-se cada vez mais imperativo o atendimento de
equipes interdisciplinares junto às Varas de Família (Brandão, 2005). Nesse
sentido, sabe-se que o período em torno da separação conjugal é, via de re-
gra, caracterizado por uma nevralgia que lhe é própria. As partes, em sua
maioria, mostram-se hostis entre si e o diálogo entre elas é escasso, senão de
todo inexistente, condição em que dificilmente, por iniciativa própria, poderão
construir um acordo que seja de fato sustentável. Com isso, o conflito institui-se
como a lógica relacional, tanto antes quanto depois da intervenção do Estado
na formalização da separação/divórcio (Silva, 2009).

A indisponibilidade ao diálogo e à relativização de suas posições rígidas
e situacionais impede as partes de gerarem sozinhas e por sua própria conta
as soluções para o conflito em que se encontram, inviabilizando, desse modo,
a construção de um acordo. Em decorrência disso, tendem a buscar um tercei-
ro, quase sempre o juiz, que, por ser exterior ao conflito, arbitrará em sua re-
solução (Vicente e Biasoto, 2003).

Todavia, essa mesma exterioridade que garante imparcialidade ao juiz,
também é responsável por decisões que, na prática, não se cumprem, uma
vez que “vieram de fora”, sendo, algumas vezes, tomadas como imposições e,
por isso, tendendo a não serem efetivamente assumidas e atuadas pelas par-
tes em litígio. Conforme registra Pini (2003), tal quadro de proferimento de
Sentenças Judiciais que não são cumpridas gera outras tantas demandas,
dentre elas novos processos e ações judiciais cujas determinações novamente
não se cumprem. Idéia corroborada por Zapparolli (2003), quando esta ex-
põe que “(...) nas disputas judiciais, necessariamente todos saem perdendo.
Até os que vencem, ao final, já não são mais os mesmos, pelo desgaste emo-
cional que geram e a que se sujeitam” (p. 55).

É precisamente nesse contexto, e com o fim de oferecer uma outra saída a
tais impasses, que surge a Mediação Familiar, sob a forma de uma técnica de
gestão de conflitos alternativa à via judicial, uma vez que esta última, na
maioria das vezes, tende a ser, desde o início, ou se tornar adversarial (Bar-
bosa, 2003; Garcia, 2003; Silva, 2009). A mediação familiar, cuja implanta-
ção e uso, juntamente com o crescente número de casais em conflito, tem se
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ampliado significativamente nos últimos anos, constitui-se, portanto, numa via
extrajudicial e de cunho amigável para a negociação de casos que envolvem
conflitos ligados à separação/divórcio, divisão de bens, guarda de filhos,
pensão, visitação, dentre outros.

Brandão (2005), considera que “... a prática da mediação, implantada
em diversos países e recentemente no Brasil, é informada por diversas teorias
e técnicas, tendo em comum o objetivo de devolver ao casal a competência
para gerar a própria solução do conflito” (p. 80). Corroborando com essa vi-
são, Zapparolli (2003) expõe que “a mediação, como procedimento, visa à
facilitação às partes envolvidas em um conflito, à administração pacífica desse
conflito por si próprias” (p. 52).

Decorrente dessa sua metodologia de incentivo à autonomia das partes,
Garcia (2003) refere que a mediação familiar visa possibilitar uma melhor e
mais duradoura resolução àqueles casos para os quais a intervenção pontual
do juiz não tem sido eficiente ou, até mesmo, a mais adequada, uma vez que,
como se viu, esta, dependendo do modo como for tomada, pode ampliar ain-
da mais o conflito já existente.

Para que tal conversão de conflitos intersubjetivos em opções de acordo
se dê, o mediador “devolve a palavra” aos sujeitos e os convida para que
conversem e debatam acerca do impasse em que se encontram, na busca de
uma resolução. Em vista disso, Vicente e Biasoto (2003) situam que a media-
ção é indicada, principalmente, para situações cuja problemática relaciona-se
à comunicação e às inter-relações.

Relativo a tal aspecto Pini (2003) indica que, em decorrência dos filhos,
ainda que haja o rompimento do casamento, o instituto familiar continuará
existindo, de maneira que os pais deverão manter-se exercendo suas funções
nessa família.

De acordo com Barbosa (2003), mediação é uma técnica interdiscipli-
nar que pode ser exercida por uma equipe de profissionais de diferentes
áreas. Considerando que o foco de atuação do mediador é o conflito in-
terpsíquico, essa função não está restrita aos psicólogos, profissionais es-
pecialistas em conflitos intrapsíquicos. Ao corroborarem com essa posição,
Vicente e Biasoto (2003) destacam que “o mediador pode ter uma forma-
ção básica qualquer como: Psicologia, Direito, Administração, Serviço So-
cial etc., e deve se especializar em técnicas de comunicação e negociação”
(p. 144).

No Núcleo de Práticas Judiciárias foco deste estudo, o trabalho de me-
diação familiar desenvolve-se nesses moldes. Uma equipe interdisciplinar
composta por um representante da Psicologia, um do Direito e um do Ser-
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viço Social realiza mediação de casais na construção de acordos, com vis-
tas na máxima preservação de todos os envolvidos. Na mediação, desde o
primeiro momento, cabe ao Serviço de Psicologia trazer à cena, dentre ou-
tros aspectos, o cuidado com a manutenção dos vínculos dos pais separa-
dos com seus filhos, bem como do convívio e da participação na vida e de-
senvolvimento destes, isso mediante a distinção entre conjugalidade e
parentalidade.

Então, na própria mediação, levando-se em conta e respeitando o tempo
necessário a cada casal, quando é o caso, procede-se a uma primeira forma-
lização do acordo da divisão de bens, guarda de filhos, pensão, visitação e
demais aspectos relacionados à separação pela qual decidiram. Feito isso, as
partes fazem o ensaio de agirem de acordo com o que estabeleceram, para
que, só posteriormente, voltem a se encontrar com o representante do Direito
a fim de assinarem o acordo que será encaminhado para homologação judi-
cial.

Além dos encontros de mediação, em que estão presentes as duas partes
que buscam resolução para o conflito, entrevistas individuais de uma ou das
duas partes com o Serviço de Psicologia compõem a metodologia de trabalho
nesse Núcleo. Seja antes do primeiro encontro de mediação, por encaminha-
mento prévio da assistente social, que faz a triagem de ingresso dos casos, ou
até mesmo no decorrer da primeira mediação, quando a equipe percebe que
algum dos sujeitos mediados está inseguro, ansioso, confuso, tendo dificulda-
des para se posicionar com relação ao acordo que ali se propõe, tais entrevis-
tas são ofertadas.

Esses encontros individuais com o Serviço de Psicologia visam a levar o
sujeito a pôr-se em questão, isto é, indagar-se de si qual é a sua participação
no conflito que se apresenta e quais rumos pensa poder dar a este. Tais entre-
vistas possibilitam aos sujeitos um espaço de acolhimento e escuta que objeti-
va levá-los a uma verdadeira reflexão acerca do conflito, a fim de que possam
se esclarecer sobre esse e, desse modo, efetivamente se posicionem.

Entendendo que da mediação espera-se surgir um acordo construído
pelos próprios sujeitos, é indispensável que ambos estejam esclarecidos de
sua participação naquilo que se acorda. Desse modo, fica claro que as en-
trevistas individuais dos sujeitos com o Serviço de Psicologia não se confi-
guram em psicoterapia, tampouco buscam a cura de afecções psicológicas.
Essas visam, auxiliar as pessoas na necessária reflexão sobre o conflito em
que estão inseridas e no resgate de sua autonomia a fim de que, desse mo-
do, possam, por si, construir um acordo que lhes seja plausível e passível
de cumprimento.
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Metodologia

Participantes

Os participantes foram escolhidos de forma aleatória, do conjunto de su-
jeitos que foram acompanhados em mediação pelo Serviço de Psicologia no
período entre julho de 2007 e julho de 2008, cujos critérios de inclusão de su-
jeitos foram: ter participado do processo de mediação familiar no Núcleo de
Práticas Judiciárias; durante o processo de mediação, ter passado por, ao me-
nos, uma entrevista individual com o Serviço de Psicologia, a fim de poderem,
em melhor medida, distinguir este Serviço dos demais oferecidos no Núcleo.

Instrumentos

Para atingir aos objetivos propostos, fez-se uso da técnica de entrevista
semi-estruturada (Chizzotti, 1998). As entrevistas foram gravadas em um apa-
relho digital, transcritas na íntegra e analisadas através do método de Análise
de Conteúdo de Bardin (1977), na busca de uma maior aproximação da per-
cepção que os usuário do Núcleo de Práticas Judiciárias da instituição têm em
relação à contribuição do Serviço de Psicologia no processo de mediação fa-
miliar pelo qual passaram. Inicialmente , foi realizado um rapport inicial , no
qual se procurou deixar o participante bem a vontade, foram colocados os
objetivos do estudo e a forma como seria conduzida a entrevista (Turato,
2003). Neste início os participantes assinaram o Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido. Após a realização das entrevistas e sua transcrição partiu-
se para análise. Fez-se inicialmente um leitura atenta e detalhada das entre-
vistas individualmente, destacando os pontos relevantes em cada uma delas,
tendo em vista os objetivos do estudo. Após esta etapa partiu-se para uma
compreensão do conjunto das entrevistas, chegou-se, então, à elaboração
das 3 (três) categorias finais.

Procedimentos

Inicialmente foi realizado um contato com a instituição, momento no qual
foi apresentada a proposta. A seguir, tendo a autorização institucional, conta-
tou-se os sujeitos convidando-os para participar da pesquisa. O contato inicial
foi realizado por telefone, momento no qual se explicitou a proposta e perce-
bendo-se o interesse do sujeito em participar agendou-se um horário para a
realização da entrevista. A delimitação do número de participantes funda-
mentou-se no critério de saturação da amostra descrito por Turato (2003),
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considerando se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo. As entrevistas
foram realizadas no próprio Núcleo de Práticas Judiciárias em uma sala ade-
quada, garantindo-se a privacidade dos participantes.

Resultados e Discussão

Esclarecimento e tomada de posição mediante o conflito

Nesse Núcleo de Práticas uma das funções do Serviço de Psicologia tem
sido oferecer, por meio de entrevistas individuais, um espaço de escuta e refle-
xão aos sujeitos envolvidos em conflitos familiares que estão demasiados inse-
guros, ansiosos e, por conseguinte, com dificuldades de tomarem as decisões
necessárias para a construção de um acordo amigável, como podemos obser-
var no relato a seguir:

“Então a agente marcou uma entrevista, eu vim, ahm... fica-
mos conversando acho que quase uma hora eu e o psicólogo. Eu
achei de extrema importância todas as colocações dele, eu já ti-
nha consciência de tudo, né, mas o fato de podê conversar e...
colocar as minhas preocupações, inclusive estava com uma carga
emocional grande, chorei bastante” (Participante 5, feminino).

A decisão por dar andamento à separação requer do sujeito um posicio-
namento diante do conflito. Porém, para que isso de fato ocorra, tal sujeito
deve ter podido sair do lugar de alienação ao desejo do Outro. Em psicanáli-
se, entende-se que esse é o lugar da queixa ociosa, isto é, quando se encontra
nessa fase o sujeito nada mais pode fazer do que se queixar de sua vida, do
seu sofrimento, do seu companheiro, mas não se vê capaz de sair dessa situa-
ção e, exatamente por essa razão, recorre à justiça e solicita do juiz uma re-
solução para o seu problema.

Entretanto, mediante uma reflexão acerca das suas escolhas e, sobrema-
neira, do papel ativo que o sujeito ocupou quando as fez, em determinado
período da vida, espera-se que ele seja capaz de galgar, o mínimo que seja,
de certa retificação subjetiva, saindo, portanto, dessa posição de objeto alie-
nado ao desejo do Outro e passando a se colocar, então sim como um sujeito
em relação ao seu próprio desejo (Menezes, A., et al.,1988). Somente desse
lugar ele será capaz de assumir uma postura ativa e negociar a sua separa-
ção. O sujeito, quando troca de posição subjetiva (abandonando, a certas
custas, o lugar passivo e queixante de vitimização e passando ao lugar de al-
guém que reconhece seu desconhecimento de si próprio, isto é, de que há al-
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go nele que, mesmo “não-consciente”, opera e o fez se pôr naquela relação
que ora se finda), deixa, portanto de culpabilizar o outro, no caso o cônjuge,
e passa a indagar de si.

No relato de alguns participantes da pesquisa, percebe-se um sujeito que
sai do lugar de objeto queixoso e que reconhece o que quer para si, ao me-
nos no que se refere à relação conjugal. Tal estágio se segue, portanto, a um
primeiro esclarecimento acerca do conflito em que está inserido.

“É ele [o psicólogo] me ajudô. Porque me deu assim, eu me
senti segura, né. Porque eu tava bem desesperada, né. E partindo
depois de ter estes encontros aqui. Conversando tudo, consegui
me encontrá mais, né, consegui me vê, né, melhor, né. E eu pude
encará a situação de perto. Eu não conseguia decidir nada. Ago-
ra não, agora eu tenho clareza da situação. Sei o que eu quero,
e... acho isso bem importante. (...)“ (Participante 4, feminino).

Segundo relato dos participantes, a possibilidade de falar de seus proble-
mas e ter quem os ouvisse em seu sofrimento foi importante inclusive para que
tomassem uma posição. O que se destaca, porém, nos relatos é a possibilida-
de que esses sujeitos tiveram de serem ouvidos por um técnico que garantiu
uma escuta diferente das demais que pudessem ter encontrado no seu cotidia-
no, como a de amigos ou familiares (Barbosa, 2003).

“E, pra mim podê resolvê a minha situação, eu precisava, né,
pôr pra fora o que tava me incomodando. E... nem pros meus
amigos, nem com a minha família eu consegui falar tudo, né, que
nem eu consegui vindo aqui. Né, isso que é importante” (Partici-
pante 4, feminino).

“E, então assim, fica mais tranqüilo, o atendimento da psico-
logia deixa a gente emocionalmente mais tranqüila, porque te dá
mais respaldo em termos de ajuda mesmo. (...) Me ajudou assim
porque eu fiquei tranqüila eu não me apavorei mais, porque eu
tava bem em pânico com a situação de que tinha que se acertar,
de que tinha que se separar, que tinha que falar, que tinha... toda
essa coisa assim, essa ansiedade extrema, isso aí não aconteceu
mais comigo...”(Participante 5, feminino).

Acredita-se no casamento enquanto um ato cuja direção é dada, eminente-
mente, por motivações inconscientes. Essas, por sua vez, estão arraigadas na es-
colha de objeto que fora feita nos mais precoces anos da vida de cada um e
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que agora, pelo ato do casamento, atualiza-se; porém, através de um outro ob-
jeto externo que vem para ocupar o lugar daquele original que fora deixado
para trás, mas cuja influência ainda se conserva e pode ser vista nessa escolha
madura. Precisamente nesse contexto, cabe ressaltar que a escolha do parceiro
é feita com base em conteúdos inconscientes (Pincus & Dare, 1981).

Em concordância com os autores acima a separação tende, portanto, a
ser dolorosa, pois devolve ao sujeito aqueles elementos (ansiogênicos) dos
quais, em dado momento, aliviara-se, ao projetá-los em seu parceiro. O final
de uma relação pressupõe, portanto, que ambos retomem para si seus conteú-
dos ansiogênicos um dia projetados; donde decorre o sofrimento que pode se
expressar de diversas maneiras, até mesmo em sintomas no corpo.

Coerente com isso, percebe-se na fala da Participante 6 que há um momen-
to, anterior a sua chegada ao Núcleo, em que essa decide buscar uma solução
para seu conflito, aceitando o fracasso que circunda sua relação conjugal.

“Eu tava me sentindo assim muito angustiada, muito... Como
é que eu vô te dizê? Doente eu acho, doente, posso até dizê que
eu tava doente. Sabe? Meu sistema nervoso tava bem... bem no
auge mesmo, que até me deu, a minha boca entortou e veio pará
aqui assim [indica, com o dedo, a bochecha direita]. E eu fui no
médico e ele disse que era do sistema nervoso. (...) Porque eu ti-
nha que tomá uma decisão de procurá um advogado, de separá.”
(Participante 6, feminino).

Referente à questão das entrevistas individuais ofertadas pelo Serviço de
Psicologia, observa-se pelo relato dos entrevistados que, mesmo naqueles ca-
sos em que essas intervenções não garantiram um esclarecimento explícito em
relação ao conflito posto, de modo que se construísse o acordo, contribuíram
para que os sujeitos pudessem refletir e decidir por aceitar ou não a negocia-
ção. Fato este que se evidencia na fala do Participante 1, o qual não queria se
separar da Participante 6 e teve tempo para re-situar sua posição, ainda que
não a tenha comunicado verbalmente.

“ (...) e ai o psicólogo sentiu que eu tava meio em dúvida. Aí,
ta, “quem sabe vamo... tu faz essa mediação aqui, depois tu vem
aqui, a gente conversa, depois fizemo outra mediação”. Foi isso
que foi feito. Fiz a com todo mundo e fiz a com o psicólogo. Teve
outra. Daí nessa outra, que tava todo mundo, foi aí que eu me re-
servei no direito de não falar nada e não aceitar nada” (Partici-
pante 1, masculino).
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A separação conjugal, experimentada, sobremaneira, como a falência de
um ideal de família, é uma situação para a qual os sujeitos não estão prepa-
rados a priori e, muitas vezes, diante da qual se vêem sem condições de rea-
gir. Grzybowski (2002) aponta que, frente a essa interrupção do ciclo tradi-
cional da família é necessário que seus integrantes possam elaborar o luto
pela perda. Para que se abram a novas relações é indispensável que tais su-
jeitos reconheçam e aceitem a perda do cônjuge e de tudo o que ele significa-
va, elaborando, desse modo, seu luto. Porém, em muitos casos, esse processo
se dá às custas de grande sofrimento.

“Não, porque tu fica mal, porque quando tu vê a tua vida
toda estruturada e de repente tudo no chão. Hã... parece que
fica o... falta o chão, né?, nos teus pés. E era assim exatamente
o que eu tava sentindo, sem chão. Porque eu nunca tinha so-
nhado pra mim uma situação de separação.”(Participante 5, fe-
minino).

A Mediação Familiar resgatando a autonomia e replantando o diálogo entre
os sujeitos em conflito

Em relação à experiência vivenciada no processo de mediação, os parti-
cipantes referem sua importância destacando a retomada da possibilidade de
conversação.

“(...) é muito desgastante conversá com uma pessoa que tu já
tá separado. Sempre que a gente se encontra saíram umas ques-
tões alteradas. Mas na, ali [durante a mediação] foi possível, nin-
guém levanto a voz, então... conseguimos conversá, né.” (Partici-
pante 5, feminino).

A fala da Participante 5 indica que foi o fato de terem sido chamados pa-
ra o encontro de mediação que os levou a conversar sobre alguns aspectos
que envolviam a separação.

“(...) E só depois dessa conversa aqui, que a gente converso
em casa sobre o assunto. Porque antes a... nunca lembro o nome
dela [da assistente social]. Ela, ela me deu um tempo. Na primei-
ra entrevista que eu vim com ela, ela disse assim ó: “Eu vô te dá
um tempo pra vocês conversarem e botarem tudo no papel”. (Par-
ticipante 5, feminino).
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“Então, como disse, que me senti meio aliviado a hora que a
assistente social me defendeu, né, falou que, justamente, eu tava
ali porque que eu era um homem, que não tavam deixando eu as-
sumir o meu papel, então eu me senti... Daquele momento em
diante eu me senti bem, me senti bem à vontade pra expressar o
que eu tava pensando e sentindo” (Participante 2, masculino).

Parece que, no período que sucedeu o encontro de mediação, o casal pa-
rental, também por outras contingências, voltou a dialogar e a cooperar no
cuidado da filha.

“Mas agora melhorou bastante, porque, como eu falei, que a
minha ex-namorada ela não era daquele jeito, porque ela mora-
va com a tia, ela não morava com a mãe. Daí eu falei: ‘não, ela
não é assim, ela ta sob pressão da tia dela’. Tanto é que agora
que ela se mudou, que ela mora sozinha, eu posso busca a hora
que eu quiser, ela [a filha].” (Participante 2, masculino).

O relato dos entrevistados mostra que, em alguns casos, uma das partes,
ainda que tenha comparecido aos encontros de mediação, não expressou ver-
balmente quais eram suas vontades, de modo que a negociação ficou inviabi-
lizada. No caso do Participante 1, como referido acima, ficou claro que ele
não queria se separar da Participante 6 e, de forma tácita, inviabilizou o
acordo de separação, protelando o casamento por mais algum tempo.

“Tive, tive espaço, me deram todo o espaço que eu tive. Eu...
eu me reservei a não falar nada, mas me deram espaço pra tudo.
Foi uma opção “(Participante 1, masculino).

”(...) Só que como ele não, não tinha reação nenhuma, ele
não, não dizia o que que ele queria, a assistente social dizia pra
ele: “Abre a boca, fala, porque a gente tem que sabê o que que o
senhor qué. (...)” (Participante 6, feminino).

À busca da necessária imparcialidade e a formação de alianças no espaço
da medição

Vicente e Biasoto (2003), ao tratarem da mediação, indicam que “cabe
ao mediador, bem como ao psicólogo, manter-se em uma posição imparcial,
reservando-se nesse momento a mostrar-se atento sem julgar ou valorar o dis-
curso dos clientes” (p. 161). Essas autoras apontam para a impossibilidade de
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neutralidade em ciências humanas e, por extensão na mediação, indicando
que o mediador deve reconhecer e estar atento a essa limitação, de modo
que, através do automonitoramento e da crítica a sua prática, busque a im-
parcialidade.

Esta é, indubitavelmente, uma das maiores dificuldades que compõe a
função do mediador de conflitos familiares, fazendo-o, por vezes, ainda que
não intencionalmente, incorrer em alguns deslizes, como os referidos nas en-
trevistas da presente pesquisa.

“Eu achei a mediação boa. Só me... me... me pareceu assim,
parece que tudo é... não sei... tudo caminha pro lado da mulher,
entende? Parece que tudo... não tem nada pro lado de cá, tudo é
pro lado de lá. Qualquer coisa que tenha... qualquer direito,
qualquer coisa, tudo é pro lado de cá, parece que o lado de lá
não tem direito a nada” (Participante 1, masculino).

Em vista do reportado por este participante, parece ter havido, por vezes,
no contexto da mediação, uma certa imposição de decisões e responsabilida-
des a uma das partes, indicada pela expressão “tinha que”. Tal conjuntura in-
viabiliza a possibilidade de uma negociação autônoma, constituindo-se, por-
tanto, no avesso da metodologia que embasa e dá sentido à técnica em
discussão neste estudo.

“É, eu senti, não é nem a questão de impor, mas tentando le-
var pra esse caminho... que tudo era prum lado e pro outro lado
não era nada. Não sei se eu entendi assim ou não foi assim real-
mente que aconteceu” (Participante 1, masculino).

Brandão (2005), ao diferenciar medição, conciliação e arbitragem, indica
que na conciliação um terceiro auxilia no restabelecimento da negociação,
opinando e sugerindo alternativas. Faz a ressalva de que na mediação, ainda
que o terceiro contribua para que se dê a negociação, cabe às partes a auto-
ria das decisões, não ao mediador.

Entretanto, a fala dos participantes mostra que, diferentemente da teoria,
às vezes, na prática, o mediador dá conselhos explícitos para uma das partes
e faz sugestões sobre elementos que devem ser exigidos na negociação.

“E ela [a técnica] sabia que eu não podia, que eu não podia
ficá quieta no sentido de não exigi uma pensão ou não exigi um
plano de saúde dentro daquilo que ele fez. Quem levantô essa...
essa hipótese, ou coisa assim, desse plano, desse plano de saúde
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ou... ou da pensão foi ela. Nunca tinha passado pela minha ca-
beça isso aí, nunca tinha passado na minha cabeça.” (Participan-
te 5, feminino).

Percebe-se que, nesta situação, a pessoalidade do técnico “roubou a ce-
na” e o impediu de permanecer imparcial facilitação do acordo. Independen-
temente das conseqüências que tal postura possa ter tido, ela é, a rigor, consi-
derada uma falha metodológica e técnica na condução da mediação.

Entretanto, os relatos dos entrevistados mostram que a formação de alian-
ças com o mediador, muitas delas tácitas, contribuíram indiretamente, em al-
guns casos, com o estabelecimento do acordo, já que as partes mais enfra-
quecidas sentiram-se protegidas, revigoradas e mantiveram-se na negociação.

“A assistente social falou assim, justamente: “a A., a A. é uma
criança, por isso ela entrou com o advogado e a tia. O Partici-
pante 2 é um homem, porque entrou sozinho”. Até nesse ponto eu
me senti, me senti bem por ter alguém falando por mim né. Por-
que eu entrei sem ninguém ali, eu entrei confiando né, confiando
que eu tava certo, no meu ponto de vista, né.” (Participante 2,
masculino).

“Tinha medo e... e... como a assistente social disse, né, que...
até aquele momento eu tava sozinha, né. E daí o momento que eu
cheguei aqui eu já não estava mais sozinha, né, eu tinha ela e ti-
nha a justiça também do meu lado, pra me ajudar a enfrentar a
situação” (Participante 4, feminino).

Todavia, cabe novamente asseverar que não cabe ao mediador defender,
proteger, ou qualquer coisa que o valha, nenhuma das partes, sob pena de in-
viabilizar a negociação e ampliar ainda mais o conflito existente. Essas carac-
terísticas pró-ativas dos técnicos podem estar relacionadas, talvez, à formação
profissional e, mais especificamente, ao fato de que a função de mediador é
bastante recente e está ainda sendo construída pelos diversos profissionais.

Conclusão

Os resultados da pesquisa suscitaram um conjunto de proposições acerca
do que deveria compor um serviço de mediação e de como este se encontrava
organizado quando do atendimento aos participantes. Evidenciou-se, com sin-
gular destaque, a relevância atribuída às entrevistas individuais com o Serviço

Cristiano Dal Forno, Dorian Mônica Arpini

216 Psicologia, Educação e Cultura, 2011, XV, 1



de Psicologia. Ainda que a literatura acerca da inserção do psicólogo no âm-
bito da mediação seja muito mais ampla em termos do que esse profissional
não deve fazer, do que de suas possibilidades, o relato dos entrevistados indi-
cou que o espaço de escuta, oferecido pelo Serviço de Psicologia, em um am-
biente jurídico possibilitou-lhes a estabilidade necessária para que levassem a
efeito o propósito pelo qual procuraram o Núcleo de Práticas Judiciárias pes-
quisado.

As entrevistas individuais propostas por esse Serviço garantiram que os
sujeitos expressassem os sentimentos mobilizados ao longo do processo de
mediação familiar e fossem amparados. Verificou-se que, em decorrência des-
sas entrevistas com a Psicologia e com o Serviço Social, criou-se, em muitos
casos, um significativo vínculo de confiança por parte desses sujeitos para
com o serviço de mediação como um todo.

O relato dos pesquisados demonstrou que eles, de maneira geral, perce-
bem positivamente a inserção de um Serviço de Psicologia em um espaço emi-
nentemente jurídico, ao referirem que, em virtude das entrevistas com o psicó-
logo, obtiveram benefícios como ficarem mais tranqüilos emocionalmente e
poderem refletir a ponto de se esclarecer acerca do conflito em que estavam
inseridos, podendo então se posicionar na negociação. Identificou-se, com is-
so, a relevância atribuída à inserção do Serviço de Psicologia num ambiente
em que as pessoas ingressam emocionalmente mobilizadas e precisam tomar
decisões que envolvem muitas conseqüências.

A pesquisa mostrou que alguns participantes não conseguiram realizar o
acordo de separação por meio da via extra-judicial amigável, através das me-
diações realizadas, mas, apesar disso, inferiram benefícios da passagem pelo
serviço de mediação.

Cabe ainda asseverar a importância do trabalho de mediação ser reali-
zado por uma equipe que congrega técnicos de diferentes especialidades. A
interdisciplinaridade no processo de mediação familiar garante uma tratativa
mais ampla do conflito mediado, uma vez que há vários “ângulos de visão”
para o mesmo problema. Nesse sentido, a pesquisa indicou a satisfação dos
participantes em relação ao atendimento integral que receberam, o qual as
surpreendeu por lhes ser inesperado quando da procura. O trabalho em equi-
pe, conforme alguns autores, serve também para que certas parcialidades e
alianças dos membros da equipe de mediação com uma das partes sejam
prontamente identificadas e retificadas. No entanto, as falas dos entrevistados
mostraram que, neste sentido, ainda há muito o que se avançar na busca da
necessária imparcialidade por parte dos técnicos durante o andamento da
mediação familiar.
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Entretanto, ainda que haja o que se aprimorar tanto em termos de traba-
lho em equipe quanto de desenvolvimento de uma prática que esteja atenta
aos pressupostos da teoria que lhe dá base, a avaliação do serviço de media-
ção familiar do Núcleo de Práticas Judiciárias pesquisado, por sua clientela, é
consideravelmente positiva. É necessário, entretanto, que se considerem as li-
mitações do presente trabalho, pois, ainda que se tenha sido fiel a uma meto-
dologia consagrada de pesquisa qualitativa, é sabido que não se esgotou a
compreensão da totalidade do fenômeno. Desse modo, verifica-se a necessi-
dade pesquisas futuras possam trazer contribuições para o conhecimento da
temática.
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