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Introdução 

O estabelecimento de relações de qualidade com as figuras primárias de cuidado nos 

primeiros anos de vida constitui-se um fator fundamental para o desenvolvimento físico e 

emocional da criança e, mais tarde, dos jovens (e.g., Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969, 1980, 

1988). O desenvolvimento de laços afetivos seguros dos jovens com as figuras primordiais 

favorece a construção de representações internas positivas de si, dos outros e do mundo, 

fomentando a perceção de segurança, proteção e confiança no processo de desenvolvimento, 

maturação e exploração do Self. No decurso da adolescência, período do ciclo vital que marca 

transição entre a infância e a idade adulta, associado a várias mudanças e reorganizações 

biológicas, afetivas, cognitivas e sociais e ao aparecimento de novas e múltiplas tarefas 

desenvolvimentais (Venturini & Piccinini, 2014), os jovens vão modificando progressivamente 

os seus modelos internos dinâmicos, com vista a uma construção evolutiva da sua identidade e 

a uma adaptação positiva. Face a dificuldades de adaptação ou à escassez de recursos internos 

por parte dos jovens para lidar com as exigências inerentes a esta etapa desenvolvimental, as 

figuras parentais, enquanto figuras significativas, servem de base segura através da qual os 

adolescentes aumentam e diversificam os comportamentos exploratórios, no sentido de 

construir a sua autonomia e identidade pessoal. 

 De acordo com a Teoria da Autodeterminação o estado motivacional ótimo do 

indivíduo é sustentado por comportamentos autodeterminados e processos regulatórios 

(Niemec & Ryan, 2009), sendo que tais condições parecem depender da satisfação das 

necessidades psicológicas básicas de vinculação, competência e autonomia (Deci & Ryan, 

2008; Ryan & Deci, 2000). Estas necessidades traduzem-se como disposições de natureza inata, 

cuja satisfação assume função de sobrevivência e suporta o crescimento e integração do Self do 

sujeito, orientando o seu desenvolvimento pessoal. De igual modo, é também no período vital 

da adolescência, que o jovem começa progressivamente a direcionar-se para o futuro, no sentido 

de construir um projeto de vida. Estes projetos incluem aspirações e objetivos de vida, metas, 

desejos de realização, expetativas e as perspetivas para o futuro como uma visão antecipatória 

dos acontecimentos, tendo por base a sua experiência afetiva (Nascimento, 2006; Peralta & 

Silva, 2003). Kasser e Ryan (1996) apontam dois tipos de aspirações de vida, que diferem no 

seu conteúdo: as aspirações de vida intrínsecas e as aspirações de vida extrínsecas. As 

aspirações de vida intrínsecas (e.g. autoaceitação, afiliação, comunidade e saúde física) 

parecem estar associadas à satisfação das necessidades psicológicas básicas de vinculação, 

autonomia e competência e à realização pessoal do jovem, promovendo o seu crescimento e 
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bem-estar pessoal (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000, 2002). Contrariamente, as 

aspirações de vida extrínsecas (e.g. sucesso financeiro, imagem e popularidade) estão mais 

associadas à obtenção de recompensas e avaliações externas positivas. Tais aspirações, 

geralmente, refletem sentimentos de insegurança sobre si mesmo, levando o sujeito a envolver-

se em níveis de maior stress pela incapacidade em satisfazer as próprias necessidades (Kasser 

& Ryan, 1996). Assim, quando os indivíduos estão especialmente orientados para objetivos 

extrínsecos, tendem a ignorar as suas necessidades e a envolverem-se em atividades com 

implicações nefastas para a sua saúde e bem-estar (Ryan & Deci, 2002). Além das aspirações 

de vida extrínsecas afigurarem-se como promotoras de um pior ajustamento psicológico e 

menor realização pessoal, os laços afetivos assumem-se como um elemento relevante para o 

desenvolvimento e funcionamento psicológico, considerando que a ocorrência de dissoluções 

ou ruturas inesperadas nas ligações emocionais podem, igualmente, contribuir para a ocorrência 

de perturbações psicológicas, particularmente de natureza depressiva (Bowlby, 1969, 1973). A 

literatura aponta ainda que a relação entre a qualidade da vinculação às figuras parentais e 

sintomatologia depressiva pode também ser mediada pela satisfação das necessidades 

psicológicas básicas (Wei, Shaffer, Young, & Zakalik, 2005). Dado o exposto, percebe-se a 

importância de investigar o papel da vinculação aos pais na construção das aspirações de vida, 

intrínsecas e extrínsecas do jovem, e na satisfação das necessidades psicológicas básicas, 

tentando compreender como este se volta para o exterior e para o futuro mediante o processo 

de individualização do self.  

A presente dissertação, assente nos pressupostos da teoria da vinculação e da teoria da 

autodeterminação, versa a análise da vinculação aos pais e da sintomatologia depressiva e a sua 

relação com as necessidades psicológicas básicas e as aspirações de vida na adolescência.  

O trabalho encontra-se organizado em dois estudos empíricos distintos, mas 

complementares. Ambas as investigações norteiam o estudo da qualidade da vinculação aos 

pais e a sintomatologia depressiva, embora contemplem outras variáveis e assumam objetivos 

diferentes. Neste sentido, o primeiro estudo, intitulado por “Vinculação aos pais e as 

aspirações de vida do adolescente: o efeito mediador da sintomatologia depressiva”, objetiva, 

analisar as associações entre a vinculação aos pais e o desenvolvimento de aspirações de vida 

nos adolescentes, testando o efeito mediador da sintomatologia depressiva na associação 

anterior. O segundo estudo que se intitula por “Vinculação aos pais e necessidades psicológicas 

básicas em adolescentes: papel moderador da sintomatologia depressiva” pretende testar o 

papel da vinculação aos pais nas necessidades psicológicas básicas em adolescentes, bem como 
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o efeito moderador da sintomatologia depressiva na associação anterior. Note-se que a 

realização deste estudo prende-se com o interesse pessoal relativamente à temática das 

aspirações de vida, dado constituírem-se princípios orientadores e norteadores da vida dos 

indivíduos, sobretudo na faixa etária juvenil, período vivencial em que os sujeitos começam a 

delinear e a atribuir importância a aspirações vivenciais. Ambos estudos empíricos assumem 

um cariz inovador, dada a escassez de investigações científicas, nacionais e internacionais, que 

reportam a importância da vinculação aos pais na adolescência e a sua implicação nas 

aspirações de vida e nas necessidades psicológicas básicas.  
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Resumo 

A qualidade da vinculação às figuras parentais tem sido amplamente apontada como elemento 

relevante no desenvolvimento biopsicossocial adaptativo do jovem. A literatura sugere que a 

qualidade relacional na díade pais-filhos poderá assumir-se como fator de risco ou protetor na 

formulação e projeção de aspirações de vida e no desenvolvimento de sintomatologia 

psicopatológica de natureza depressiva.  

O objetivo do presente estudo prende-se com a análise do papel da qualidade da vinculação aos 

pais no desenvolvimento de aspirações de vida de adolescentes, testando o efeito mediador da 

sintomatologia depressiva na associação anterior. A amostra foi constituída por 1326 

participantes, com idades entre os 12 e os 18 anos. Para a recolha de dados recorreu-se ao 

Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe, à Escala de Depressão do Centro de Estudos 

Epidemiológicos, ao Aspirations Index e a um questionário sociodemográfico.  

Os resultados sugerem que as dimensões da vinculação aos pais predizem diferencialmente as 

aspirações de vida intrínsecas e extrínsecas e a sintomatologia depressiva. Verifica-se ainda que 

a sintomatologia depressiva apresenta um efeito de mediador positivo na associação entre a 

qualidade do laço emocional ao pai e as aspirações de vida extrínsecas. 

Os resultados foram discutidos à luz da teoria da vinculação e da autodeterminação, 

considerando a importância da qualidade dos laços afetivos aos pais no desenvolvimento das 

aspirações de vida e na prevenção de sintomatologia depressiva.  

 Palavras-Chave: vinculação aos pais, aspirações de vida, sintomatologia depressiva, 

adolescentes. 
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Abstract 

The quality of attachment to parental figures has been widely cited as a relevant element in 

adaptive biopsychosocial development of the youth. The literature suggests that the relational 

quality of parent-child dyad may be assumed as a risk factor or protective factor in the 

development and projection of life aspirations and development of psychopathologic symptoms 

of depressive nature.  

The present study aims to analyze the role of quality of attachment to parents in the development 

of life aspirations of adolescents, testing the mediating effect of depression in the previous 

association. The sample consisted of 1326 participants, aged between 12 and 18 years. For the 

data collection was used the Questionnaire Attachment to Father and Mother, the Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale, the Aspirations Index and a sociodemographic 

questionnaire.   

The results suggest that the dimensions of attachment to parents differentially predict the 

intrinsic and extrinsic life aspirations and depressive symptoms. It also notes that depressive 

symptoms has a positive mediator effect on the association between the quality of the emotional 

bond to the father and extrinsic life aspirations. 

The results were discussed in the light of the theory of attachment and self-determination, 

considering the importance of the quality of emotional ties to parents in the development of life 

aspirations and prevention depressive symptoms. 

Keywords: attachment to parents, life aspirations, depressive symptoms, adolescents. 
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Vinculação aos pais, aspirações de vida e sintomatologia depressiva 

De acordo com a teoria da vinculação preconizada por Bowlby (1969, 1973, 1980, 1988) 

e Ainsworth (1969) a qualidade da relação afetiva estabelecida entre a criança e as figuras 

parentais, cuidadores ou outros significativos, constitui-se um fator importante na trajetória 

desenvolvimental do ser humano. Especificamente, o estabelecimento de relações de 

vinculação com as figuras significativas permitem a transmissão à criança e, mais tardiamente, 

ao adolescente, de sentimentos de proteção, segurança e confiança na exploração do Self, dos 

outros e do mundo que o rodeia. Neste sentido, o estabelecimento de laços de vinculação 

desempenha um papel relevante no crescimento e desenvolvimento físico, bem como no 

processo de maturação emocional da criança (Bowlby, 1969). 

 Bowlby (1969) atribui à predisposição inata do ser humano em estabelecer laços 

afetivos, intensos, duradouros e estáveis, e relações de proximidade com as figuras primordiais, 

a denominação de vinculação. De acordo com a perspetiva de Bowlby (1969) pode ser 

preconizada a existência de dois padrões de vinculação – vinculação segura e vinculação 

insegura – que predizem diferencialmente a qualidade dos laços e relações de afetividade, bem 

como o desenvolvimento pessoal da criança ao longo do ciclo vital. Uma vinculação segura 

pode ser conceptualizada como o estabelecimento de relações emocionais de proximidade entre 

a criança e as figuras significativas. Este tipo de vinculação assenta no estabelecimento de uma 

relação entre a criança e as figuras de vinculação baseada na confiança, segurança, proximidade, 

suporte emocional e proteção, o que permite à criança a construção de representações positivas 

de si e dos outos, bem como o desenvolvimento da sua individualidade de modo autónomo, 

mediante sentimentos de compreensão, valorização, confiança e competência (Bowlby, 1973; 

Bretherton & Munholland, 1999). Assim, segundo Bowlby (1973) a perceção, por parte da 

criança, das figuras de vinculação como bases seguras, ou seja, como figuras capazes de lhe 

transmitirem confiança e segurança e às quais pode recorrer e confiar na presença de situações 

de stress, é promotora de um desenvolvimento psicoafectivo mais equilibrado e adaptativo. Por 

oposição um padrão de vinculação inseguro resulta de relações com as figuras primordiais 

pautadas pela desconfiança, dependência, ansiedade de separação, inibição e carência afetiva. 

Estas crianças detêm maior propensão ao desenvolvimento de uma estrutura frágil do self e a 

uma perceção do mundo desvalorizada, desconfiada e/ou ambivalente, tornando-as mais 

vulneráveis a perturbações de natureza psicopatológica (Bowlby, 1969, 1973).  
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Bartholomew baseado nos estudos de Bowlby e Ainsworth propôs um modelo 

bidimensional. Este modelo assenta em quatro protótipos de vinculação – protótipo seguro, 

protótipo preocupado, protótipo desinvestido e protótipo amedrontado - que variam em função 

da representação positiva ou negativa que o jovem desenvolve acerca do seu Self e dos outros, 

tendo por base os padrões de vinculação que desenvolveu no período infantil com as figuras 

primordiais, os seus modelos internos dinâmicos e a sua perceção da acessibilidade e 

disponibilidade do outro (Bartholomew, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991).  

O protótipo seguro é característico de indivíduos que patenteiam uma representação 

interna positiva de si e dos outros, o que permite um envolvimento emocional, assente na 

confiança e segurança, com outras pessoas. Percecionam os acontecimentos de vida transatos e 

presentes como oportunidades para instigar a aprendizagem e o conhecimento, não se acatando 

na procura de apoio dos outros em situações ansiogénicas. Estes sujeitos tendem a ser 

autónomos e ativos no estabelecimento de relações sociais e na procura de novos laços afetivos 

marcados pelo envolvimento e intimidade. O protótipo preocupado refere-se a sujeitos que 

detêm representações negativas de si próprios e positivas dos outros. As suas relações 

caracterizam-se por uma procura excessiva de proximidade, aceitação dos outros e elevada 

necessidade de atenção, associados a sentimentos de falta de valoração pessoal (baixa 

autoestima e autoconfiança). O protótipo desinvestido assenta em representações positivas de 

si e negativas do outro. Sujeitos com este tipo de protótipo desvalorizam as relações pessoais e 

apresentam baixo envolvimento e proximidade emocional. Detêm a perceção da existência de 

uma imagem negativa de si por parte dos outros, apesar de se mostrarem, aparentemente, 

indiferentes á avaliação dos mesmos e apresentarem autoconfiança moderada a elevada. 

Sujeitos com este protótipo não procuram estabelecer relações de proximidade nem contestam 

a separação, adotando como estratégias de resolução de problemas a resistência e evitamento. 

Por último, o protótipo amedrontado resulta da combinação de um modelo negativo de si 

próprio e dos outros. São sujeitos com uma estrutura interna marcada pela insegurança e 

vulnerabilidade, embora manifestem vontade de proximidade pese embora evitem relações 

mais próximas por receio da rejeição (Bartholomew, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Ao longo do desenvolvimento da criança, as experiências relacionais que esta vai 

estabelecendo com as figuras primordiais são integradas numa organização interna, o que 

conduz ao desenvolvimento de modelos internos dinâmicos (internal working models). Estes 

modelos são entendidos como mapas cognitivos e esquemas afetivos que o indivíduo constrói 

acerca do seu self, do seu comportamento, dos outros e do mundo, orientando a trajetória de 
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vida futura do indivíduo (Bowlby, 1988). Apesar de construídos no período infantil, os modelos 

internos dinâmicos não permanecem inalteráveis, sendo os mesmos construídos, reconstruídos 

e ativados no decurso do processo desenvolvimental do sujeito. A ativação destes modelos ao 

longo do ciclo vital permite ao indivíduo adaptar-se aos diferentes acontecimentos de vida e 

contextos com os quais se vai confrontando ao longo do seu desenvolvimento, contribuindo, de 

igual modo, para as escolhas pessoais realizadas e expetativas face ao futuro dos jovens 

(Bowlby, 1988).  

Neste sentido, os modelos internos dinâmicos de cada jovem organizam-se de acordo 

com a forma como cada um interpreta, antecipa, planeia e delineia os seus projetos de vida. A 

este respeito, Bilde, Vansteenkiste e Lens (2011) apontam que a maior parte dos jovens, a partir 

da adolescência, começa a desenvolver planos e projetos de vida realistas. Massey, Gebhardt e 

Garnefski (2008) postulam os objetivos/aspirações de vida, tanto no que se refere ao conteúdo 

como ao seu processo da formação, como fortemente relacionados com uma variedade de 

fatores pessoais, sociais e ambientais, sugerindo que as metas traçadas pelos adolescentes 

espelham a fase desenvolvimental em que se encontram, marcada pela formação da sua 

identidade. Enquanto contexto social e relacional, a família surge com especial contributo nos 

planos, orientações e interesses futuros do adolescente (Nurmi, 1991), sendo, por tal, relevante 

perceber o papel das figuras parentais no desenvolvimento das aspirações de vida intrínsecas e 

extrínsecas do mesmo. Relativamente às aspirações de vida intrínsecas (e.g. afiliação, saúde 

física, autoaceitação e comunidade) a literatura aponta-as como inerentemente gratificantes e 

diretamente relacionadas com a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

competência, autonomia e vinculação (Kasser & Ryan, 1996; Schmuck, Kasser, & Ryan, 2000). 

Em contrapartida, as aspirações de vida extrínsecas, tais como o sucesso financeiro, a 

popularidade e a imagem, estão mais relacionadas à obtenção de sinais externos de valorização, 

como recompensas e avaliações positivas por parte dos outros e menos associadas à satisfação 

das necessidades psicológicas básicas (Kasser & Ryan, 1996). Por oposição, na perspetiva de 

Ryan e Deci (2002) as aspirações extrínsecas podem assumir-se como bastante motivadoras, 

desempenhando, por vezes, uma função substituta das necessidades psicológicas básicas. 

Nestes casos, as aspirações de vida extrínsecas acabam por promover a sensação de satisfação 

pessoal, ainda que superficial, no indivíduo, não proporcionando porém o sentimento geral de 

bem-estar alcançado com a real satisfação das necessidades psicológicas básicas de autonomia, 

competência e vinculação. Os mesmos autores defendem ainda que as aspirações intrínsecas 

estão significativamente associadas a sentimentos de vitalidade, ao passo que as aspirações 
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extrínsecas relacionam-se à ocorrência de sintomatologia psicopatológica, principalmente 

ansiedade, depressão e somatização (Kasser & Ryan, 1996). Williams, Cox, Hedberg e Deci 

(2000) apontam a existência de uma relação dos comportamentos de risco associados à saúde 

com as aspirações de vida extrínsecas, além de predizerem significativa e negativamente a 

perceção dos jovens quanto ao apoio e autonomia proporcionado pelos pais. Por oposição 

Rijavec, Brdar e Miljković (2011) sugerem que, tanto as aspirações de vida intrínsecas como 

as extrínsecas, podem contribuir para o bem-estar do adolescente.  

Ramos, Seidl-de-Moura e Pessôa (2013) num estudo com 160 jovens cuja finalidade era 

investigar as perspetivas futuras dos mesmos em diferentes contextos sociodemográficos 

verificaram que os objetivos futuros mais relevantes foram, por grau de importância, 

respetivamente: objetivos profissionais, objetivos académicos, objetivos familiares, aquisições 

materiais, autorrealização pessoal e objetivos sociais/ prestação de ajuda.  

Num estudo realizado por Casas e Bello (2012) com uma amostra de 5934 adolescentes 

espanhóis, de ambos os sexos, na sua maioria com 12 anos de idade, foram encontrados 

resultados que contrariam o estereótipo de que os adolescentes apenas valorizam aspirações 

relacionadas com questões materialistas. A amabilidade e a personalidade foram apontadas, em 

ambos os sexos, como as qualidades que mais aspiram serem apreciadas no futuro. As 

aspirações de dinheiro e poder obtiveram pontuações médias globais inferiores. Os níveis mais 

elevados de bem-estar subjetivo foram observados entre os jovens que atribuíram mais 

importância a valores como a simpatia, a amabilidade, as relações pessoais e a solidariedade. 

Ao passo que os menores níveis de bem-estar subjetivo encontravam-se associados aos jovens 

que atribuíram mais importância a valores materialistas como o dinheiro, o poder e a imagem. 

Face ao exposto os projetos de vida do adolescente, particularmente aquilo que este 

aspiraciona para si num tempo futuro, é reciprocamente afetado pelos seus subsistemas 

relacionais, particularmente pela relação emocional estabelecida com as figuras parentais 

(Bronfenbrenner, 1979).  

A adolescência é a etapa desenvolvimental de onde emerge a diferenciação de papéis da 

figura de vinculação e do self e o confronto do jovem com diversas tarefas psicológicas 

(separação psicológica das figuras parentais e a construção da autonomia e da personalidade). 

Esta fase do desenvolvimento marca a transição da infância para a idade adulta e acarreta várias 

mudanças, assim como a necessidade de reorganização e reestruturação do indivíduo sob o 

ponto de vista biológico, social, cognitivo e emocional, constituindo-se um período suscetível 
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ao desenvolvimento de problemas de saúde psicossociais e mentais, particularmente depressão 

(Baptista, Baptista, & Dias, 2001; Venturini & Piccinini, 2014).  

Uma vinculação segura tem vindo a ser negativamente relacionada com vários 

indicadores de mal-estar psicológico (Costa, Figueiredo, & Pacheco, 2003). Por sua vez, 

Malekpour (2007) referencia que uma vinculação insegura poderá estar na etiologia de diversas 

limitações emocionais, nomeadamente dificuldades em regular e expressar emoções e 

comportamentos. Laible, Carlo e Raffaelli (2000) corroboram esta ideia apontando que 

elevados níveis de vinculação, conforto e laços familiares relacionavam-se com níveis baixos 

de problemas de internalização e externalização, bem como um melhor ajustamento e menores 

índices de depressão nos adolescentes. Por sua vez, jovens que desenvolveram perceções 

negativas de si e do mundo associadas a uma vinculação insegura, apresentam uma maior 

incidência de problemas de internalização, nomeadamente depressão (Allen et al., 1998). 

 Partindo do facto de que a qualidade da vinculação aos pais mostra-se muito importante 

na autonomia e crescimento pessoal dos jovens, podemos perceber que jovens que criam 

modelos internos de maior segurança são aqueles que estão mais disponíveis para pensar sobre 

a sua realização pessoal adaptativa, recriando objetivos e aspirações pessoais, algumas mais 

intrínsecas ao invés de outras mais extrínsecas. Pelo exposto, e dada a escassa evidência 

empírica que estuda esta relação, importa analisar os efeitos da vinculação aos pais no 

desenvolvimento das aspirações de vida, atendendo ao papel que a sintomatologia depressiva 

pode desempenhar no processo de formação das aspirações de vida e na vinculação às figuras 

parentais.  

 

Objetivo geral 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar o efeito preditor da vinculação 

aos pais no desenvolvimento de aspirações de vida de adolescentes, bem como testar o efeito 

mediador da sintomatologia depressiva na associação anterior.  

 

Objetivos específicos  

Define-se como objetivo específico do estudo analisar a associação entre a vinculação 

aos pais, as aspirações de vida e a sintomatologia depressiva.  
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Pretende-se analisar as diferenças do desenvolvimento de aspirações de vida na 

adolescência, da vinculação aos pais e da presença de sintomatologia depressiva em função das 

variáveis sociodemográficas da amostra, especificamente, idade e sexo. 

Objetiva-se analisar as diferenças das dimensões da vinculação aos pais e das aspirações 

de vida, intrínsecas e extrínsecas, face à sintomatologia depressiva.  

Prevê-se a construção de protótipos de vinculação aos pais, criados à luz dos 

pressupostos de Bartholomew, com vista à realização de análises diferenciais face às aspirações 

de vida e sintomatologia depressiva.  

Pretende-se ainda testar o efeito preditor da vinculação aos pais nas aspirações de vida 

de adolescentes.  

Por último, tenciona-se analisar em que medida a sintomatologia depressiva pode 

exercer um efeito mediador na associação entre a vinculação aos pais e as aspirações de vida 

intrínsecas e extrínsecas dos adolescentes. 

Hipóteses  

Face aos objetivos propostos, prevê-se que as dimensões da vinculação aos pais 

qualidade do laço emocional (QLE) e ansiedade de separação (AS) se correlacionem 

significativa e positivamente com as aspirações de vida e negativamente com a sintomatologia 

depressiva. Por sua vez, aguarda-se que a dimensão inibição da exploração e individualidade 

(IEI) se correlacione, no sentido positivo e de modo significativo, com as aspirações de vida 

extrínsecas e com a presença de sintomatologia depressiva, e de forma negativa com as 

aspirações de vida intrínsecas nos adolescentes.  

Espera-se também que a vinculação aos pais, as aspirações de vida e a sintomatologia 

depressiva apresentem diferenças significativas face ao sexo e idade dos adolescentes. Prevê-

se que jovens do sexo feminino e de faixas etárias mais novas (entre os 12 e os 15 anos) denotem 

maior qualidade do laço emocional a ambas as figuras parentais, apresentando igualmente 

maior ansiedade de separação e inibição da exploração e individualidade. Ao nível das 

aspirações de vida, aguarda-se que os jovens do sexo masculino atribuam maior importância a 

aspirações de vida de índole extrínseca (e.g. sucesso financeiro, imagem e popularidade), ao 

passo que as jovens do sexo feminino valorizem mais aspirações de vida intrínsecas (e.g. 

afiliação). Espera-se ainda que jovens com idades entre os 12 e os 15 anos atribuam maior 

importância às aspirações de vida comparativamente a jovens mais velhos (16-18 anos de 

idade). No que concerne à presença de sintomatologia depressiva, prevê-se que os jovens do 
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sexo feminino e pertencentes a um grupo etário mais velho (dos 16-18 anos) tendam a 

evidenciar valores mais elevados quanto à ocorrência deste tipo de psicopatologia.  

Aguarda-se que as dimensões qualidade do laço emocional e ansiedade de separação 

aos pais e as aspirações de vida intrínsecas estejam negativamente associadas à sintomatologia 

depressiva e que as aspirações de vida extrínsecas e a dimensão inibição da exploração e 

individualidade aos pais apresentem-se positivamente associadas à ocorrência de 

sintomatologia depressiva. 

Aguarda-se que os protótipos de vinculação às figuras parentais preocupado, 

desinvestido e amedrontado se correlacionem, de forma significativa e negativa, com aspirações 

de vida intrínsecas, e positivamente com o desenvolvimento de sintomatologia depressiva e 

com as aspirações de vida de natureza extrínseca. Por sua vez, aguarda-se que o protótipo de 

vinculação às figuras parentais seguro se correlacione significativa e negativamente com a 

sintomatologia depressiva e positivamente com a valoração de aspirações de vida intrínsecas.  

Espera-se também que as dimensões qualidade do laço emocional e ansiedade de 

separação aos pais predigam positivamente as aspirações de vida intrínsecas e a dimensão 

inibição da exploração e individualidade aos pais prediga positivamente as aspirações de vida 

extrínsecas. Por último, espera-se que a sintomatologia depressiva exerça um papel mediador 

na associação entre a vinculação aos pais e as aspirações de vida dos adolescentes. 

Particularmente aguarda-se que o processo depressivo se constitua um predito negativo da 

formação das aspirações de vida e da qualidade da vinculação às figuras parentais.   

Método 

Participantes  

No estudo participaram 1326 adolescentes portugueses de ambos os sexos, 730 (55.1%) 

do sexo feminino e 596 (44.9%) do sexo masculino com idades compreendidas entre os 12 e os 

18 anos (M = 15.23; DP = 1.70). Especificamente, no que respeita à idade dos participantes, 

687 adolescentes (51.8%) compreendem idades entre os 12 e os 15 anos e 639 (48.2%) idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos de idade. Em termos de escolaridade, 438 adolescentes 

(33%) frequentam o terceiro ciclo do ensino básico e 888 jovens (67%) frequentam diferentes 

anos e cursos profissionais e científico-humanísticos do ensino secundário.  

No que concerne às figuras parentais, a idade do pai situa-se entre os 29 e os 78 anos de 

idade (M = 45.85, DP =5.86), enquanto que a idade da mãe se situa entre os 30 e os 77 anos de 

idade (M = 43.66, DP = 5.40). A escolaridade de as ambas figuras parentais vai desde o 1º ano 
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de escolaridade do ensino primário até ao Doutoramento, onde o pai tem uma escolaridade 

média de 2.21 (DP=.89) e a mãe de 2.34 (DP=.95). Note-se que a escolaridade das figuras 

parentais foi agrupada em 4 grupos: o primeiro respeitante ao 1º ciclo – ensino primário; o 

segundo grupo ao 2º e 3ºciclo do ensino básico; o terceiro grupo ao ensino secundário e, por 

último, o quarto grupo a níveis pós-graduados (licenciaturas, mestrados e doutoramentos). No 

que concerne ao estado civil das figuras parentais, 1149 (86.7%) são “casados” ou “vivem 

juntos mas não estão casados”, 110 (8.3%) estão “divorciados” ou “separados” e 56 (4.2%) 

são “viúvos”, contabilizando-se 11 missings (0.8%) a esta questão. 

Instrumentos  

Na presente investigação foi utilizado um Questionário sociodemográfico, construído 

no sentido de obter informações alusivas a dados pessoais dos participantes como a idade e 

sexo, bem como dados referentes à situação escolar, especificamente escolaridade e o número 

de retenções. Foram ainda solicitadas informações do sistema familiar, particularmente, das 

figuras parentais no que concerne à idade, escolaridade, profissão, estado civil, constituição do 

seio habitacional (“com quem vive”) e existência de irmãos (Anexo 3.1).  

O Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM) desenvolvido por Matos e 

Costa (2001) foi utilizado de modo a avaliar as representações de vinculação que os 

adolescentes têm face a cada uma das suas figuras parentais (Anexo 2.1). Este instrumento é 

composto por 30 itens, distribuídos por três dimensões: a Qualidade do laço emocional (QLE, 

10 itens) – “Eu e os meus pais temos uma relação de confiança”; a Ansiedade de separação 

(AS, 10 itens) – “Só consigo enfrentar situações novas se os meus pais estiverem comigo”; e a 

Inibição da exploração e individualidade (IEI, 10 itens) – “Os meus pais estão sempre a 

interferir em assuntos que só têm a ver comigo”. As opções de resposta para cada item variam 

segundo uma escala de Likert de 6 pontos entre “discordo totalmente” (1) e “concordo 

totalmente” (6).  

Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, foram: QLE pai = .93; QLE mãe = .89; AS pai = .85; AS mãe 

= .83; IEI pai = .79; IEI mãe =.80. A totalidade do instrumento assume valores de alpha de 

Cronbach de .86 para o pai, .81 para a mãe e escala completa de .91.  

As análises fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento adequados para 

os modelos tanto na versão para o pai, χi
2 (20) = 120.97; p = .000, com Rácio = 6.051; RMR=.06; 

                                                           
1,2 O Rácio resulta da operação (χ2/g.l.), sendo o χ2 muito sensível a amostras superiores a n=200 (Gosling & Gonçalves, 2003). 
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GFI= .98; AGFI= .96; NFI= .98; IFI= .99; CFI = .99; RMSEA = .06 e  SRMR =  .05 (Anexo 

1.1), como para a mãe, χi
2 (21) = 124.30; p = .000, com Rácio =5.92 2 ;RMR=.05; GFI= .98; 

AGFI= .96; NFI= .98; IFI= .98; CFI = .98; RMSEA = .06 e  SRMR = .04 (Anexo 1.2).  

A Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for 

Epidemiological Studies – Depression Scale – CES-D) foi originalmente desenvolvida por 

Radloff (1977) e adaptada para a população portuguesa por Gonçalves e Fagulha (2003). Este 

instrumento permite avaliar a sintomatologia depressiva na população geral, colocando enfase 

na componente afetiva da depressão e assumindo a premissa da existência de um continuum 

entre o funcionamento normal e as formas graves de depressão (Radloff, 1977) (Anexo 2.2). 

Trata-se de um instrumentos de autorrelato, composto por 20 itens, dos quais quatro (itens 

4,8,12 e 16) estão formulados positivamente por forma a evitar tendências de resposta e para 

avaliar afetos positivos. Considera-se exemplo de um item formulado positivamente o item 12 

– “Senti-me feliz.” – e de um item formulado negativamente o item 3 - “Senti que não consegui 

livrar-me da neura ou da tristeza, mesmo com a ajuda dos amigos ou da família.”. As opções 

de resposta para cada item variam segundo uma escala de Likert de quatro pontos entre “Nunca 

ou muito raramente” (0) e “Com muita frequência ou sempre” (3), correspondentes à frequência 

com que o sintoma foi vivenciado na semana antecedente à aplicação da escala, enfatizando a 

atualidade do sintoma e a avaliação subjetiva que o sujeito faz do mesmo (Radloff, 1977). 

O valor de alpha de Cronbach para a presente amostra é de .89. A análise fatorial 

confirmatória apresentou índices de ajustamento adequados, χi
2 (167) = 816.52; p = .000, com 

Rácio = 4.893; RMR=.03; GFI= .94; AGFI= .92; NFI= .91; IFI= .93; CFI = .92; RMSEA = .05 

e  SRMR = .04 (Anexo 1.3).  

O instrumento Aspirations Index desenvolvido por Grouzet, Kasser, Ahuvia, Dols, 

Kim, Lau, Ryan, Saunders, Schmuck e Sheldon (2005) e traduzido e adaptado para a população 

portuguesa por Costa, Ferreira, Mota, & Matos (2016) trata-se de um questionário de autorrelato 

concebido para avaliar as aspirações de vida do indivíduo. Este instrumento é composto por 47 

itens, distribuídos por onze dimensões que contemplam aspirações de vida extrínsecas e 

intrínsecas, a saber: sucesso financeiro (4 itens – e.g. item 32 “Eu serei bem-sucedido(a) 

financeiramente.”), imagem (5 itens - e.g. item 13 “Eu irei conseguir a aparência que 

desejo.”), popularidade (3 itens - e.g. item 22 “O meu nome será conhecido por muitas pessoas 

diferentes.”),  autoaceitação (7 itens - e.g. item 38 “Eu sentir-me-ei bem quanto às minhas 

                                                           
 
3O Rácio resulta da operação (χ2/g.l.), sendo o χ2 muito sensível a amostras superiores a n=200 (Gosling & Gonçalves, 2003). 
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capacidades”), afiliação (5 itens - e.g. item 8 “As pessoas serão afetuosas comigo e eu com 

elas.”), comunidade (3 itens - e.g. item 6 “Eu vou ajudar as pessoas que precisam, sem pedir 

nada em troca.”), a saúde física (4 itens - e.g. item 40 “Eu estarei relativamente livre de 

doenças.” ), espiritualidade (5 itens - e.g. item 36 “Eu encontrarei crenças religiosas ou 

espirituais que me ajudarão a dar sentido ao mundo.”), conformidade (4 itens - e.g. item 27 

“Irei ao encontro das expectativas da sociedade em que vivo.”), hedonismo (3 itens - e.g. item 

16 “Eu terei uma ótima vida sexual.”) e  segurança (4 itens- e.g. item 10 “Terei poucas 

ameaças à minha segurança pessoal.”) (Grouzet et al., 2005) (Anexo 2.4). As opções de 

resposta para cada item variam segundo uma escala de Likert de 9 pontos entre “nada 

importante” (1) a “extremamente importante” (9) para o grau de valoração que a aspiração de 

vida tem para o indivíduo, e entre “muito baixa” (1) a “muito alta” (9) para a probabilidade do 

sujeito atingir e concretizar essa mesma aspiração no futuro. Os itens são apresentados 

aleatoriamente e refletem diferentes metas futuras que o sujeito poderá ambicionar, sendo que 

se pretende que este responda aos mesmos considerando o grau de importância que a aspiração 

de vida têm para si e a probabilidade futura de vir a atingir essa aspiração (Grouzet et al., 2005). 

Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, da importância, foram: sucesso financeiro = .76; imagem = .81; 

popularidade = .69; autoaceitação = .81; afiliação = .78; comunidade =.64; saúde física =.73; 

conformidade =.55; espiritualidade =.89; hedonismo = .61; segurança = .60. Os valores de 

consistência interna do instrumento para as variáveis compósitas (utilizadas na testagem da 

mediação) das aspirações de vida intrínsecas (e.g. espiritualidade, comunidade, afiliação, 

autoaceitação, saúde física e segurança) e aspirações de vida extrínsecas (e.g. conformidade, 

popularidade, imagem, sucesso financeiro e hedonismo) é .90 para ambas as tipologias de 

aspirações de vida. O valor de alpha de Cronbach para avaliação da “importância atribuída” 

às aspirações de vida é .93. O valor de alpha de Cronbach para a totalidade do instrumento é 

.96. Note-se que o instrumento apresenta duas dimensões de medição das aspirações de vida, a 

saber: “importância atribuída” e “probabilidade de ocorrência futura”, pelo que de acordo 

com os objetivos do presente estudo apenas foi usada a “importância atribuída”.  

As análises fatoriais confirmatórias, para a “importância atribuída”, apresentam 

índices de ajustamento adequados χi
2 (403) = 2171.18; p=.000, com Rácio = 5.39 4; RMR=.17; 

GFI=.90; AGFI=.87; NFI=.89; IFI=.91; CFI =.91; RMSEA =.06 e  SRMR =.05 (Anexo 1.5).  

                                                           
4 O Rácio resulta da operação (χ2/g.l.), sendo o χ2 muito sensível a amostras superiores a n=200 (Gosling & Gonçalves, 2003). 
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De salientar que o protocolo construído e utilizado para a elaboração do estudo empírico 

encontra-se disponível em anexo (Anexo 2). 

Procedimento  

A presente investigação apresenta um cariz metodológico transversal, uma vez que o 

conjunto de medições foi realizado num único momento. 

Na fase inicial da investigação e de modo a deter uma melhor compreensão, 

enquadramento e suporte teórico da temática em estudo, foi efetuada recolha bibliográfica, 

mediante o recurso a bases de dados, particularmente revistas, artigos, jornais e manuais 

científicos, com enfoque direcionado para as variáveis que se pretendiam testar. Teve-se 

especial cuidado na seleção de literatura recentemente publicada e diretamente relacionada com 

as variáveis objeto de estudo.  

Numa fase seguinte foram selecionados os instrumentos de avaliação necessários ao 

aferimento das variáveis em estudo e solicitado aos autores dos respetivos instrumentos a 

devida autorização para a sua utilização. Após parecer positivo para a sua utilização realizou-

se a construção do protocolo de investigação, composto pelos questionários de autorrelato 

adaptados e/ou validados para a população portuguesa (Anexo 2) e pelo questionário 

sociodemográfico (Anexo 3.1). Além do referido, o protocolo investigacional do presente 

estudo foi alvo de avaliação pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) onde se encontra inserido num projeto global, 

tendo a referida entidade aprovado o mesmo (Anexo 4.3). Solicitou-se ainda autorização à 

Direção Geral da Educação (DGE) para aplicação de inquéritos/realização de estudos de 

investigação em meio escolar, pedido o qual foi autorizado (Anexo 4.4).   

Procedeu-se, de seguida, ao contacto direto e pessoal com instituições escolares do 

Ensino Básico e Secundário, selecionadas aleatoriamente e distribuídas geograficamente na 

região norte de Portugal, com vista à colaboração no presente estudo. Em cada escola, foi 

realizada uma reunião de esclarecimento com o Diretor(a), a quem foi requerida a autorização 

para recolha de dados em contexto escolar, bem como clarificados os objetivos e aplicações 

práticas da investigação. Depois de aceite a participação na investigação foram entregues aos 

alunos entre os 12 e os 18 anos de idade o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por 

forma a cumprir as exigências éticas, legais e deontológicas da participação em investigações 

de âmbito psicológico, nomeadamente questões alusivas à confidencialidade, anonimato dos 

dados e direito à participação voluntária. Note-se que integraram o estudo, apenas os 
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participantes, cujo as figuras parentais ou o Encarregado de Educação, assinaram o referido 

Termo. 

Antes de iniciar o processo de recolha dos dados realizou-se a reflexão falada com 21 

adolescentes, entre os 12 e os 18 anos de idade, com o objetivo de avaliar a compreensão 

semântica e formal dos questionários de autorrelato que compunham o protocolo, bem como o 

tempo necessário para o preenchimento do mesmo.  

A recolha de dados realizou-se entre Novembro de 2015 e Janeiro de 2016, em 11 

escolas do ensino básico e secundário nas turmas do 7º ao 12º ano. O preenchimento dos 

questionários decorreu em contexto de sala de aula, na presença do professor e da investigadora 

responsável, tendo demorado 45 minutos. Antes do início do preenchimento dos questionários 

foram dadas instruções quanto à forma de preenchimento dos instrumentos, esclarecidos os 

objetivos gerais do estudo e assegurado o anonimato, a voluntariedade da participação e a 

confidencialidade dos dados. Importa ainda destacar a existência de duas versões do protocolo 

de investigação, com inversão dos questionários de autorrelato, com vista a evitar 

enviesamentos nas respostas devido ao fator cansaço e respostas aleatórias. 

 

Estratégia de análise de dados  

No que se refere ao tratamento dos dados, numa fase inicial, procedeu-se à codificação 

do protocolo e foi elaborada uma base de dados para posterior análise mediante o recurso ao 

programa estatístico SPSS – Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 20.0 para 

o sistema Windows.  

Numa fase posterior realizou-se a limpeza preliminar da amostra excluindo-se 

questionários inadequadamente preenchidos e incompletos. De seguida, foi garantido um 

mínimo de 10% de missings por instrumento e realizada a deteção dos outliers com o intuito 

identificar elementos cujas respostas poder-se-iam distanciar, de modo significativo, da média 

amostral, comprometendo a média e desvio padrão da amostra (Field, 2005). A identificação 

dos outliers univariados teve por base a ponderação da nota Z-score e dos outliers multivariados 

a distância de Mahalanobis, dado que deteta e analisa a distância dos casos tendo em 

consideração a média da variável predita. Face à identificação de indivíduos com valores 

críticos optou-se por excluí-los do grupo amostral, pois o afastamento da média geral da 

amostra era significativa (Field, 2005).  
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De seguida, as variáveis de cada instrumento em estudo foram categorizadas, tendo-se 

procedido à inversão de alguns itens, de acordo com os autores originais, na Escala de 

Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – 

Depression Scale – CES-D).  

Foi ainda testada a normalidade da distribuição dos dados, procedendo-se por tal, à 

realização e análise do teste de Kolmogorov-Smirnov, utilizado para amostras com um N 

elevado, particularmente o valor de significância (p), gráficos de Histogramas, Q-Q Plots, 

Scatterplots, Boxplots, no intuito de analisar a distribuição dos dados (Maroco, 2007; Pallant, 

2001). Acresce o cálculo das medidas de assimetria (skeweness) e achatamento (kurtosis) em 

função da média, tendo-se assumido o cumprimento da normalidade caso os valores estivessem 

compreendidos no intervalo de [-1; 1] (Maroco, 2007). Em resultado das análises anteriormente 

descritas confirmou-se o pressuposto da normalidade pelo que procedeu-se à análise estatística 

com recurso a testes paramétricos (Maroco, 2007).  

Mediante o programa estatístico AMOS (Versão 23.0) seguiu-se a realização de Análises 

Confirmatórias de 1ª ordem de modo a testar a estrutura original dos instrumentos utilizados, 

de acordo com os modelos teóricos propostos, percebendo, por intermédio da análise dos 

índices, o ajustamento do modelo.  

Considerando os objetivos definidos efetuaram-se análises correlacionais, análises de 

variância uni e multivariada, Testes t, Testes qui-quadrado e médias e desvio padrão das 

variáveis em estudo. A interpretação das análises de variância teve em consideração os valores 

de significância p <.05 e o valor do eta square total (observed power), compreendidos entre 0 

e 1 (Richardson, 2011).  

Foram ainda criados protótipos de vinculação mediante uma análise de clusters, 

considerando o modelo bidimensional preconizado por Bartholomew (Bartholomew,1990; 

Bartholomew & Horowitz, 1991), a saber: protótipo seguro, preocupado, desinvestido e 

amedrontado. A análise de clusters é uma técnica exploratória de análise multivariada que 

possibilita o agrupamento de sujeitos ou variáveis, em grupos homogéneos relativamente a uma 

ou mais características comuns, facilitando a definição de uma estrutura dos dados de acordo 

com similaridades (Maroco, 2007). Neste sentido, os indivíduos que compõem a amostra foram 

agregados em quatro clusters, de modo a que cada um correspondesse a um protótipo de 

vinculação. Para tal recorreu-se ao método de Ward (procedimento pelo qual os clusters são 

formados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos erros), à Squared Euclidean 

Distance, bem como à combinação do método hierárquico (K-Means), que permite determinar 
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os centróides, com o método não-hierárquico (K-Means), que constitui o ponto de partida para 

a criação dos clusters (método combinatório) (Hair, Aderson, Tatham & Black, 1998; Maroco, 

2007). Efetuaram-se ainda, como resposta aos objetivos do estudo, mediações com recurso ao 

método de Bootstraping, através do programa AMOS, versão 23.0, a fim de aferir o efeito 

indireto (positivo ou negativo) da variável independente (vinculação aos pais) sobre a variável 

dependente (aspirações de vida) através da variável mediadora (sintomatologia depressiva). O 

modelo explicativo da mediação anterior encontra-se representado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual teórico representativo do efeito mediador da sintomatologia depressiva na 

vinculação aos pais e nas aspirações de vida. 

 

Resultados 

Associações entre a vinculação aos pais, aspirações de vida e sintomatologia depressiva 

em adolescentes  

 

Com o objetivo de analisar as associações entre a vinculação aos pais, as aspirações de 

vida e a sintomatologia depressiva em adolescentes, foram realizadas análises correlacionais 

entre os vários instrumentos utilizados. A tabela 1 reporta os resultados das análises de 

correlações inter-escalas com as respetivas médias e desvios-padrão, que permitem constatar 

que existem correlações significativas entre as variáveis em estudo. 

Verifica-se uma associação positiva e significativa, de magnitude baixa a moderada, 

entre a qualidade do laço emocional, para ambas as figuras parentais, e as aspirações de vida: 

sucesso financeiro (pai r = .07, p< .05; mãe r = .08, p < .01), imagem (pai r = .10, p < .01; mãe 

r = .11, p < .01), popularidade (pai r = .14, p < .01; mãe r = .15, p < .01), conformidade (pai r = 

.25, p < .01; mãe r = .26, p < .01), autoaceitação (pai r = .22, p < .01; mãe r = .30, p < .01), 

afiliação (pai r = .18, p < .01; mãe r = .29, p < .01), comunidade (pai r = .16, p < .01; mãe r = 

Vinculação aos pais Aspirações de vida 

Sintomatologia depressiva 
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.24, p < .01), saúde  física (pai r = .18, p < .01; mãe r = .22, p < .01), espiritualidade (pai r = 

.13, p < .01; mãe r = .14,  p < .01), hedonismo (pai r = .06, p < .05; mãe r = .12, p < .01) e 

segurança (pai r = .14, p < .01; mãe r = .23, p < .01).  

Pode observar-se, ainda, uma associação positiva e significativa, de magnitude baixa a 

moderada, entre a ansiedade de separação, para ambas as figuras parentais, e as aspirações 

de vida: sucesso financeiro (pai r =.09, p < .01; mãe r = .11, p < .01), imagem (pai r = .17, p < 

.01; mãe r = .20, p < .01), popularidade (pai r = .18, p < .01; mãe r = .20, p < .01), conformidade 

(pai r = .34, p < .01; mãe r = .34, p < .01), autoaceitação (pai r = .11, p < .01; mãe r = .14, p < 

.01), afiliação (pai r = .10, p < .01; mãe r = .15, p < .01), comunidade (pai r = .16, p < .01; mãe 

r = .19, p < .01), saúde física  (pai r = .09, p < .01; mãe r = .10, p < .01), espiritualidade (pai r 

= .27, p < .01; mãe r = .29, p < .01) e segurança (pai r = .12, p < .01; mãe r = .16, p < .01). Note-

se que não se verificaram correlações significativas entre a dimensão ansiedade de separação 

aos pais e a aspiração de vida hedonismo.  

A dimensão inibição da exploração e individualidade apresenta correlações 

significativas, no sentido positivo, de magnitude baixa com as aspirações de vida: sucesso 

financeiro (pai r =.11, p < .01; mãe r = .13, p < .01), imagem (pai r = .14, p < .01; mãe r = .15, 

p < .01), popularidade (pai r = .11, p < .01; mãe r = .13, p < .01), conformidade (pai r = .08, p 

< .01; mãe r = .08, p < .01),  espiritualidade (pai r = .13, p < .01; mãe r = .14, p < .01) e 

hedonismo (mãe r = .07, p < .05).  Verificam-se ainda correlações, no sentido negativo, de baixa 

magnitude, entre a dimensão inibição da exploração e individualidade e a aspiração de vida 

autoaceitação (pai r = -.06, p < .05; mãe r = -.06, p < .05).  Note-se que a dimensão inibição da 

exploração e individualidade não apresenta correlações significativas com as aspirações de vida 

afiliação, comunidade, saúde física, hedonismo (para a figura paterna) e segurança.  

Na associação das aspirações de vida com a sintomatologia depressiva são 

observadas correlações significativas negativas, de magnitude baixa, com as aspirações de vida 

sucesso financeiro (r = -.07, p< .05), imagem  (r = -.07, p < .05), popularidade (r = -.10, p < 

.01), conformidade (r = -.15, p < .01), autoaceitação (r = -.12, p < .01), afiliação (r = -.06, p < 

.05) e saúde física (r = -.15, p < .01). Não se verificaram, por seu turno, correlações 

significativas com as aspirações hedonismo, segurança, comunidade e espiritualidade.  

Em relação às correlações encontradas entre as dimensões da vinculação aos pais e a 

sintomatologia depressiva, os resultados sugerem, a existência de correlações significativas, 

no sentido negativo, de magnitude moderada, entre a qualidade do laço emocional e a 

sintomatologia depressiva (pai r = -.32, p < .01; mãe r = -.30, p < .01) e uma correlação de baixa 
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magnitude entre a dimensão ansiedade de separação ao pai e a sintomatologia depressiva (pai r 

= -.10, p < .01). De salientar que não se constataram correlações significativas entre a dimensão 

ansiedade de separação à mãe e a sintomatologia depressiva. Por fim, verifica-se a existência 

de correlações significativas positivas de moderada magnitude entre a dimensão inibição da 

exploração e individualidade e a sintomatologia depressiva (pai r =.29, p < .01; mãe r = .29, p 

< .01) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=1326) 

**p<.01;*p<.05; Os negritos representam correlações significativas. QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade 

de separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for 

Epidemiological Studies – Depression Scale)

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

QVPM-Pai                   

1. QLE -                  

2. AS .69** -                 

3.  IEI -.19** .08** -                

QVPM-Mãe                   

4. QLE .62** .47** -.24** -               

5. AS .35** .81** .08** .60** -              

6.  IEI -.22** .05 .86** -.32** .04 -             

AI – “Importância atribuída”                   

7. Sucesso financeiro .07* .09** .11** .08** .11** .13** -            

8. Imagem  .10** .17** .14** .11** .20** .15** .67** -           

9. Popularidade  .14** .18** .11** .15** .20** .13** .62** .65** -          

10. Conformidade .25** .34** .08** .26** .34** .08** .45** .52** .50** -         

11. Autoaceitação  .22** .11** -.06* .30** .14** -.06* .43** .31** .40** .44** -        

12. Afiliação  .18** .10** -.04 .29** .15** -.04 .39** .29** .37** .40** .73** -       

13. Comunidade .16** .16** .03 .24** .19** .00 .25** .19** .29** .38** .64** .59** -      

14. Saúde física   .18** .09** -.04 .22** .10** -.03 .54** .47** .45** .44** .66** .60** .47** -     

15. Espiritualidade  .13** .27** .13** .14** .29** .14** .14** .29** .27** .40** .17** .16** .25** .12** -    

16. Hedonismo  .06* .01 .05 .12** .03 .07* .52** .51** .45** .36** .52** .53** .34** .50** .17** -   

17. Segurança  .14** .12** -.00 .23** .16** .00 .46** .35** .40** .40** .69** .62** .49** .60** .17** .47** -  

18. CES-D -.32** -.10** .29** -.30** -.05 .29** -.07* -.07* -.10** -.15** -.12** -.06* -.03 -.15** .00 -.03 -.04 - 

M 5.19 4.18 3.10 5.43 4.35 3.22 6.54 5.84 6.20 6.50 7.74 7.99 7.57 7.67 4.67 7.20 7.49 1.78 

SD .91 .97 .94 .65 .90 .97 1.53 1.77 1.70 1.18 .98 1.01 1.22 1.25 2.11 1.39 1.16 .48 
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Variância da qualidade da vinculação aos pais, aspirações de vida e sintomatologia 

depressiva dos adolescentes em função das dimensões sociodemográficas da amostra 

 

Por forma a dar resposta aos objetivos traçados foram efetuadas análises de variância 

uni e multivariada (ANOVAS e MANOVAS) e Testes t entre as variáveis da vinculação aos 

pais, das aspirações de vida e a sintomatologia depressiva e as variáveis sociodemográficas da 

amostra. As diferenças entre os grupos foram conseguidas e analisadas a partir de testes post-

hoc tendo-se utilizado para o efeito o teste de Scheffé uma vez que o mesmo permite a realização 

de múltiplas comparações.  

Face à variável vinculação aos pais em associação com o sexo, os resultados apontam 

para a presença de diferenças estatisticamente significativas da dimensão ansiedade de 

separação, t(1307.60) = -2.44; p=.015, com IC 95% [-.23, -.03] e inibição da exploração e 

individualidade, t(1324) = -1.98; p=.048, com IC 95% [-.20, -.00], em função do sexo para a 

figura paterna. A dimensão qualidade do laço emocional ao pai não apresenta diferenças 

estatisticamente significativas face ao sexo, t(1322.03) = 1.80; p=.072, com IC 95% [-.01, .19]. 

De modo geral, jovens do sexo feminino denotam uma maior ansiedade de separação e inibição 

da exploração e individualidade face à figura paterna (M = 4.24; DP = 1.01; M = 3.15; DP =.96, 

respetivamente), comparativamente com jovens do sexo masculino (M = 4.11; DP =.92; M = 

3.05; DP =.90, respetivamente). Para a figura materna constata-se diferenças estatisticamente 

significativas face ao sexo apenas para a dimensão ansiedade de separação, t(1324) = -4.44; 

p=.000, com IC 95% [-.31, -.12]. As dimensões qualidade do laço emocional e inibição da 

exploração e individualidade à mãe, não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

face ao sexo, t(1324) = -.74; p=.458, com IC 95% [-.10, .04] e  t(1304.62) = -1.86; p=.063, com 

IC 95% [-.20, .01], respetivamente. De modo geral, os resultados apontam que sexo feminino 

patenteia maior ansiedade de separação à figura materna (M = 4.44; DP=.89), quando 

comparado com o sexo oposto (M = 4.23; DP =.88).  

No que concerne às aspirações de vida em associação com o sexo, os resultados 

apontam para a presença de diferenças estatisticamente significativas do sexo relativamente às 

aspirações sucesso financeiro, t(1324) = 3.52; p=.000, com IC 95% [.13, .46], imagem, t(1324) 

= 2.10; p=.036, com IC 95% [.01, .40], popularidade, t(1300.25) = 4.43; p=.000, com IC 95% 

[.23,.59], conformidade, t(1324) = 2.01; p=.045, com IC 95% [.00, .26], afiliação, t(1324) = -

3.87; p=.000, com IC 95% [-.33, -.11], comunidade, t(1203.77) = -5.57; p=.000, com IC 95% 

[-.51, -.24], espiritualidade, t(1221.99) = -1.96; p=.050, com IC 95% [-.46, .00], hedonismo, 
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t(1311.96) = 6.07; p=.000, com IC 95% [.31, .60] e segurança, t(1324) = -2.64; p=.008, com IC 

95% [-.29, -.04]. De modo geral, jovens do sexo masculino parecem atribuir maior importância 

às aspirações de vida sucesso financeiro (M = 6.70; DP = 1.53), imagem (M = 5.96; DP = 1.75), 

popularidade (M = 6.43; DP = 1.63), conformidade (M = 6.57; DP = 1.18) e hedonismo (M = 

7.46; DP = 1.29), comparativamente ao sexo feminino (sucesso financeiro: M = 6.40; DP = 

1.53; imagem: M = 5.75; DP = 1.79; popularidade: M = 6.02; DP = 1.74; conformidade: M = 

6.44; DP = 1.18 e hedonismo: M = 7.00; DP = 1.44). Ao passo que jovens do sexo feminino 

parecem valorizar mais as aspirações de vida afiliação (M = 8.09; DP =.98), comunidade (M = 

7.74; DP = 1.14), espiritualidade (M = 4.78; DP = 2.02) e segurança (M = 7.56; DP = 1.14), 

comparativamente ao sexo oposto (afiliação: M = 7.87; DP = 1.05; comunidade: M = 7.36; DP 

= 1.28; espiritualidade: M = 4.55; DP = 2.20; segurança: M = 7.39; DP = 1.17). Não se 

constatam diferenças estatisticamente significativas nas aspirações de vida autoaceitação, 

t(1324) = -1.90; p=.057, com IC 95% [-.21, .00] e saúde física, t(1303.81) = 1.61; p=.108, com 

IC 95% [-.02, .24], face ao sexo.  

A variável sintomatologia depressiva com o sexo apresenta diferenças significativas, 

t(1323.99) = -8.77; p=.000, com IC 95% [-.27, -.17], sendo que o sexo feminino (M = 1.87; DP 

=.50) evidencia valores mais elevados quanto à presença de sintomatologia depressiva 

comparativamente com o sexo masculino (M = 1.66; DP =.41). 

Tais resultados encontram-se sistematizados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Análise diferencial da vinculação aos pais, aspirações de vida e sintomatologia depressiva em 

função do sexo.  

 
 

Sexo M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

QVPM-Pai     

QLE 
1- Masculino 

2- Feminino 

5.24±.82 

5.15±.97 

[-.01, .19] n.s. 

AS 
1- Masculino 

2- Feminino 

4.11±.92 

4.24±1.01 

[-.23, -.03] 1<2 

IEI 
1- Masculino 

2- Feminino 

3.05±.90 

3.15±.96 

[-.20, -.00] 1<2 

QVPM-Mãe     

QLE 
1- Masculino 

2- Feminino 

5.41±.65 

5.44±.66 

[-.10, .04] 

 

n.s. 

AS 
1- Masculino 

2- Feminino 

4.23±.88 

4.44±.89 

[-.31, -.12] 

 

1<2 

 

IEI 
1- Masculino 

2- Feminino 

3.17±.93 

3.27±1.01 

[-.20, .01] n.s. 

AI– “Importância atribuída”     

Sucesso financeiro 
1- Masculino 

2- Feminino 

6.70±1.53 

6.40±1.53 

[.13, .46] 2<1 

Imagem  1- Masculino 5.96±1.75 [.01, .40] 2<1 
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QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de 

separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão 

do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale)   
 

 

No que concerne à idade foram criados dois grupos (dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 

18 anos).  

Os resultados das análises multivariadas sugerem a presença de diferenças 

estatisticamente significativas das dimensões da vinculação ao pai face à idade, F (3, 1322) 

= 17.17, p =.000, η2 = 1.00: qualidade do laço emocional, F(1, 1324) = 15.93, p = .000, η2 =.98; 

ansiedade de separação, F(1, 1324) = 45.51, p = .000, η2 = 1.00, e inibição da exploração e 

individualidade, F(1, 1324) = 8.59, p = .003, η2 =.83. De igual modo, os resultados das análises 

multivariadas apontam para a presença de diferenças estatisticamente significativas das 

dimensões da vinculação à mãe face à idade, F (3, 1322) = 17.52, p =.000, η2 = 1.00: 

qualidade do laço emocional, F(1, 1324) = 18.55, p = .000, η2 =.99; ansiedade de separação, 

F(1, 1324) = 43.31, p = .000, η2 = 1.00 e, inibição da exploração e individualidade, F(1, 1324) 

= 7.13, p = .008, η2 =.76. Especificamente, os jovens com idades compreendidas entre os 12 e 

os 15 anos de idade apresentam uma maior qualidade do laço emocional (Pai: M = 5.29; DP 

=.89; Mãe: M =5.50; DP =.63), ansiedade de separação (Pai: M = 4.35; DP =.95; Mãe: M =4.50; 

DP =.86) e inibição da exploração e individualidade (Pai: M = 3.18; DP =.93; Mãe: M =3.29; 

DP = .95) a ambas as figuras parentais, comparativamente aos jovens com idades entre os 16 e 

os 18 anos (QLE - Pai: M = 5.09; DP = .92; Mãe: M =5.35; DP = .67; AS - Pai: M = 4.00; DP 

= .96; Mãe: M = 4.18; DP = .91; e IEI- Pai: M = 3.02; DP = .93; Mãe: M = 3.15; DP = .99). 

2- Feminino 5.75±1.79 

Popularidade  
1- Masculino 

2- Feminino 

6.43±1.63 

6.02±1.74 

[.23, .59] 2<1 

Conformidade 
1- Masculino 

2- Feminino 

6.57±1.18 

6.44±1.18 

[.00, .26] 2<1 

Autoaceitação 
1- Masculino 

2- Feminino 

7.68±.98 

7.78±.98 

[-.21, .00] n.s. 

Afiliação 
1- Masculino 

2- Feminino 

7.87±1.05 

8.09±.98 

[-.33, -.11] 1<2 

Comunidade 
1- Masculino 

2- Feminino 

7.36±1.28 

7.74±1.14 

[-.51, -.24] 1<2 

Saúde física 
1- Masculino 

2- Feminino 

7.73±1.19 

7.62±1.29 

[-.02, .24] n.s. 

Espiritualidade  
1- Masculino 

2- Feminino 

4.55±2.20 

4.78±2.02 

[-.46, .00] 1<2 

Hedonismo  
1- Masculino 

2- Feminino 

7.46±1.29 

7.00±1.44 

[.31, .60] 2<1 

Segurança 
1- Masculino 

2- Feminino 

7.39±1.17 

7.56±1.14 

[-.29, -.04] 1<2 

CES-D 
1- Masculino 

2- Feminino 

1.66±.41 

1.87±.50 

[-.27, -.17] 1<2 
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No que concerne às aspirações de vida em associação com a idade, os resultados 

apontam para a presença de diferenças estatisticamente significativas, F (11, 1314) = 8.46, 

p=.000, η2 = 1.00, nas aspirações de vida: sucesso financeiro, F (1, 1324) = 19.78, p =.000, η2 

=.99; imagem, F (1, 1324) = 11.62, p =.001, η2 =.93; popularidade, F(1, 1324) = 27.77, p =.000, 

η2 = 1.00; conformidade, F(1, 1324) = 52.52, p = .000, η2 = 1.00; autoaceitação, F(1, 1324) = 

24.40, p=.000, η2 = .99; afiliação, F(1, 1324) = 9.06, p=.003, η2 = .85; comunidade, F(1, 1324) 

= 19.46, p =.000, η2 =.99; saúde física, F(1, 1324) = 19.59, p =.000, η2 =.99; espiritualidade, 

F(1, 1324) = 6.74, p =.010, η2 =.74, e segurança, F(1, 1324) = 25.05, p = .000, η2 =.99. De 

modo geral, verifica-se que os jovens com idades entre os 12 e os 15 anos atribuem maior 

importância às aspirações de vida sucesso financeiro (M = 6.72; DP = 1.52), imagem (M = 6.00; 

DP = 1.85), popularidade (M = 6.44; DP = 1.71), conformidade (M = 6.72; DP = 1.17), 

autoaceitação (M = 7.86; DP =.92), afiliação (M = 8.07; DP =.98), comunidade (M = 7.71; DP 

= 1.20), saúde física (M = 7.81; DP = 1.19), espiritualidade (M = 4.82; DP = 2.16) e segurança 

(M = 7.64; DP = 1.12), quando comparados com os jovens dos 16-18 anos de idade (sucesso 

financeiro: M = 6.34; DP = 1.53; imagem: M = 5.67; DP = 1.67; popularidade: M = 5.95; DP 

= 1.66; conformidade: M = 6.26; DP = 1.48; autoaceitação: M = 7.60; DP = 1.02; afiliação: M 

= 7.91; DP = 1.04; comunidade: M = 7.42; DP = 1.23; saúde física: M = 7.51; DP = 1.30; 

segurança: M = 7.32; DP = 1.18 e, espiritualidade: M = 4.52; DP = 2.04). Contudo não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas da idade com a aspiração de vida 

hedonismo (F(1, 1324) =.09, p =.765, η2 =.06). 

No que respeita à variável sintomatologia depressiva, procedeu-se à categorização da 

mesma em dois níveis (alta/baixa). Os valores foram encontrados calculando a média da escala 

que avalia a sintomatologia depressiva, tendo-se obtido um valor de 1.78, categorizando 

posteriormente a variável “alta sintomatologia depressiva” se M> 1.78 e “baixa 

sintomatologia depressiva” se M ≤1.78. Para se analisar as diferenças da sintomatologia 

depressiva em função da idade recorreu-se a uma análise de variância multivariada 

(MANOVA). Constatou-se a existência de diferenças significativas entre os diferentes grupos 

de idade e da sintomatologia depressiva, F(1, 1324) = 6.06, p= .014, ƞ2 =.69, sendo o grupo 

idade dos 12-15 anos (M = 1.39; DP=.49) apresenta uma menor sintomatologia depressiva 

comparativamente aos jovens pertencentes ao grupo idade dos 16-18 anos (M = 1.45; DP =.50). 

Tais resultados encontram-se sistematizados na tabela 3. 
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Tabela 3. Análise diferencial da vinculação aos pais, aspirações de vida e sintomatologia depressiva em 

função da idade.  

 
Idade 

(12 aos 15; 16 

aos 18) 
M±DP 

 

IC 95% 
Direção das 

diferenças 

QVPM-Pai     

QLE 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

5.29±.89 

5.09±.92 

[5.22, 5.35] 

[5.02, 5.16] 
1>2 

AS 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.35±.95 

4.00±.96 

[4.28, 4.42] 

[3.92, 4.07] 
1>2 

IEI 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.18±.93 

3.02±.93 

[3.11, 3.25] 

[2.95, 3.10] 
1>2 

QVPM-Mãe     

QLE 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

5.50±.63 

5.35±.67 

[5.45, 5.55] 

[5.30, 5.40] 

1>2 

AS 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.50±.86 

4.18±.91 

[4.43, 4.57] 

[4.11, 4.25] 

 

1>2 

IEI 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.29±.95 

3.15±.99 

[3.22, 3.36] 

[3.07, 3.22] 

 

1>2 

AI – “Importância atribuída”     

Sucesso financeiro 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

6.72±1.52 

6.34±1.53 

[6.60, 6.83] 

[6.23, 6.46] 

 

1>2 

Imagem 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

6.00±1.85 

5.67±1.67 

[5.87, 6.13] 

[5.53, 5.81] 

 

1>2 

Popularidade 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

6.44±1.71 

5.95±1.66 

[6.31, 6.56] 

[5.82, 6.08] 

 

1>2 

Conformidade 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

6.72±1.17 

6.26±1.48 

[6.63, 6.81] 

[6.17, 6.35] 

 

1>2 

Autoaceitação 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

7.86±.92 

7.60±1.02 

[7.79, 7.94] 

[7.53, 7.68] 

 

1>2 

Afiliação 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

8.07±.98 

7.91±1.04 

[8.00, 8.15] 

[7.83, 7.99] 

 

1>2 

Comunidade 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

7.71±1.20 

7.42±1.23 

[7.62, 7.80] 

[7.32, 7.51] 

 

1>2 

Saúde física 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

7.81±1.19 

7.51±1.30 

[7.72, 7.91] 

[7.42, 7.61] 

 

1>2 

Espiritualidade  
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.82±2.16 

4.52±2.04 

[4.66, 4.98] 

[4.36, 4.68] 

 

1>2 

Hedonismo 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

7.19±1.35 

7.22±1.44 

[7.09, 7.30] 

[7.11, 7.33] 

 

n.s. 

Segurança 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

7.64±1.12 

7.32±1.18 

[7.55, 7.72] 

[7.23, 7.41] 

1>2 

CES-D 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

1.39±.49 

1.45±.50 

[1.35, 1.42] 

[1.42, 1.49] 

2>1 

QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de 

separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão 

do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale)   

 

 

Análises diferenciais da vinculação aos pais e aspirações de vida em função da 

sintomatologia depressiva 

 

Foram realizadas análises multivariadas (MANOVAS) com o intuito de analisar 

diferenças na sintomatologia depressiva face às variáveis da vinculação aos pais e das 
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aspirações de vida. As comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas a partir de 

testes post-hoc tendo-se utilizado para o efeito o teste de Scheffé. 

No que se refere às dimensões da vinculação ao pai em função da presença de 

sintomatologia depressiva, os resultados revelam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas, F(3, 1322) = 64.33, p= .000, η2 = 1.00, nas dimensões qualidade do laço 

emocional, F(1, 1324) = 107.16, p =.000, η2 = 1.00, ansiedade de separação, F(1, 1324) = 10.23, 

p =.001, η2 =.89, e inibição da exploração e individualidade, F(1, 1324) = 98.37, p =.000, η2 = 

1.00. No que concerne às dimensões referentes à vinculação à mãe os resultados apontam 

diferenças significativas, F (3, 1322) = 52.27, p=.000, η2 = 1.00, ao nível da qualidade do laço 

emocional, F(1, 1324) = 87.02, p =.000, η2 = 1.00, e da inibição da exploração e individualidade 

à figura materna, F(1, 1324) = 99.73, p =.000, η2 = 1.00. Os resultados sugerem que a qualidade 

do laço emocional ao pai (M = 5.40; DP =.72) e à mãe (M = 5.56; DP =.52) e a ansiedade de 

separação ao pai (M = 4.25; DP =.92) associam-se a menores níveis de sintomatologia 

depressiva, ao passo que a inibição da exploração e individualidade a ambas as figuras parentais 

se associa a uma alta sintomatologia depressiva (Pai: M = 3.39; DP =.92; Mãe: M = 3.52; DP 

=.96).    

No que respeita às dimensões das aspirações de vida face à sintomatologia 

depressiva os resultados revelam diferenças estatisticamente significativas, F (11, 1314) = 

4.38, p =.000, η2 = 1.00. Assim, observam-se diferenças significativas relativamente à aspiração 

de vida popularidade, F(1,1324) = 4.00, p =.046, η2 =.52, conformidade, F(1, 1324) = 9.22, p 

=.002, η2 =.86, autoaceitação, F(1,1324) = 11.04, p =.001, η2 =.91, e saúde física, F(1, 1324) = 

22.10, p =.000, η2 =.99. Particularmente, verifica-se que a atribuição de importância às 

aspirações de vida de popularidade (M = 6.28; DP = 1.68), conformidade (M = 6.58; DP =1.14), 

autoaceitação (M = 7.81; DP =.90) e saúde física (M = 7.80; DP = 1.16) estão associadas a uma 

baixa sintomatologia depressiva (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Análise diferencial da vinculação aos pais e das aspirações de vida em função da sintomatologia 

depressiva. 

 CES-D M±DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Significativas 

QVPM-Pai     

QLE 
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

5.40±.72 

4.90±1.05 

[5.34, 5.46] 

[4.82, 4.97] 
1>2 

AS 
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

4.25±.92 

4.08±1.04 

[4.19, 4.32] 

[4.00, 4.16] 
1>2 



 31 
 

IEI 
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

2.89±.90 

3.39±.92 

[2.83, 2.96] 

[3.32, 3.47] 
2>1 

QVPM-Mãe     

QLE 
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

5.56±.52 

5.23±.77 

[5.52, 5.61] 

[5.18, 5.29] 
1>2 

AS 
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

4.38±.87 

4.30±.93 

[4.32, 4.44] 

[4.23, 4.38] 
n.s. 

IEI 
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

3.00±.92 

3.52±.96 

[2.94, 3.07] 

[3.45, 3.60] 
2>1 

AI – “Importância 

atribuída” 
    

Sucesso financeiro  
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

6.59±1.54 

6.45±1.53 

[6.49, 6.70] 

[6.33, 6.58] 
n.s. 

Imagem  
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

5.91±1.75 

5.75±1.81 

[5.78, 6.03] 

[5.61, 5.90] 
n.s. 

Popularidade 
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

6.28±1.68 

6.09±1.73 

[6.16, 6.40] 

[5.95, 6.23] 
1>2 

Conformidade 
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

6.58±1.14 

6.38±1.24 

[6.50, 6.66] 

[6.28, 6.48] 
1>2 

Autoaceitação  
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

7.81±.90 

7.63±1.07 

[7.74, 7.88] 

[7.55, 7.71] 
1>2 

Afiliação  
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

8.04±.92 

7.93±1.13 

[7.97, 8.11] 

[7.85, 8.02] 
n.s. 

Comunidade  
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

7.58±1.16 

7.56±1.30 

[7.50, 7.67] 

[7.45, 7.66] 
n.s. 

Saúde física 
1- Baixa sint. dep.  

2- Alta sint. dep. 

7.80±1.16 

7.48±1.35 

[7.72, 7.89] 

[7.38, 7.58] 
1>2 

Espiritualidade  
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

4.65±2.15 

4.71±2.04 

[4.50, 4.80] 

[4.54, 4.89] 
n.s. 

Hedonismo 
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

7.21±1.40 

7.20±1.39 

[7.11, 7.31] 

[7.08, 7.31] 
n.s. 

Segurança  
1- Baixa sint. dep. 

2- Alta sint. dep. 

7.51±1.13 

7.45±1.19 

[7.43, 7.59] 

[7.35, 7.55] 
n.s. 

     

QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de 

separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão 

do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale) 

 

 

Análises diferenciais das aspirações de vida e da sintomatologia depressiva em função dos 

protótipos de vinculação às figuras parentais 

 

De acordo com o agrupamento em clusters previamente realizado, os sujeitos com 

protótipo de vinculação seguro ao pai encontram-se inseridos no cluster 1, ao passo que à 

figura materna, encontram-se inseridos no cluster 2. Estes jovens evidenciam valores reduzidos 

de inibição da exploração e individualidade e ansiedade de separação e valores elevados de 

qualidade do laço emocional.    
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O protótipo de vinculação preocupado diz respeito ao cluster 4, para o pai, e ao cluster 

1, para a figura materna. Estes sujeitos denotam valores elevados de qualidade de laço 

emocional, embora mais baixos que os indivíduos seguros, e elevada ansiedade de separação. 

Adicionalmente, os valores de inibição da exploração e individualidade são, em média, 

reduzidos.  

O protótipo de vinculação desinvestido corresponde para ambas as figuras parentais 

ao cluster 3. Estes sujeitos apresentam valores baixos de qualidade do laço emocional e de 

ansiedade de separação e valores mais elevados de inibição da exploração e individualidade.  

Por último, os jovens pertencentes ao protótipo de vinculação amedrontado 

encontram-se inseridos no cluster 2, para o pai, e no cluster 4, para a mãe. Estes jovens 

apresentam valores elevados de inibição da exploração e individualidade e de ansiedade de 

separação.  

Numa fase posterior, e de acordo com os objetivos do presente estudo, procedeu-se à 

realização de análises multivariadas (MANOVAS) com o intuito de analisar as diferenças das 

aspirações de vida face aos protótipos de vinculação ao pai e à mãe. As comparações 

múltiplas entre os grupos foram realizadas a partir de testes post-hoc tendo-se utilizado o teste 

de Scheffé. 

Relativamente às diferenças das aspirações de vida face aos protótipos de vinculação 

ao pai verificam-se diferenças estatisticamente significativas, F (33, 3942) = 6.28, p =.000, η2 

= 1.00. Os resultados demonstram diferenças significativas em todas as variáveis das 

aspirações de vida face aos protótipos de vinculação ao pai, à exceção da aspiração hedonismo, 

F(3, 1322) = 1.51, p =.211, η2 =.40. Deste modo, observam-se diferenças significativas 

relativamente à aspiração de vida sucesso financeiro, F(3, 1322) = 3.58, p =.014, η2 =.79, 

imagem, F(3, 1322) = 10.69,  p =.000, η2 =.99, popularidade, F(3, 1322) = 11.02, p =.000, η2 

=.99, conformidade, F(3, 1322) = 33.64, p =.000, η2 =1.00, autoaceitação, F(3, 1322) = 14.39, 

p =.000, η2 =1.00, afiliação, F(3, 1322) = 11.99, p =.000, η2 =1.00, comunidade, F(3, 1322) = 

11.55, p =.000, η2 =1.00, saúde física, F(3, 1322) = 7.36, p =.000, η2 =.99, espiritualidade, F(3, 

1322) = 21.99, p =.000, η2 =1.00 e segurança, F(3, 1322) = 7.44, p =.000, η2 = .99.  

Tendo em conta comparações post-hoc, de acordo com o teste de Scheffé, os jovens com 

protótipo de vinculação ao pai preocupado (M = 6.24, com IC 95% [6.06, 6.41]) atribuem maior 

importância à imagem, enquanto aspiração de vida, comparativamente com os seguros (M = 

5.72, com IC 95% [5.57, 5.87]), amedrontados (M = 5.71, com IC 95% [5.51, 5.90]) e 

desinvestidos (M = 5.35, com IC 95% [5.01, 5.70]). 
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 Os indivíduos preocupados (M= 6.56, com IC 95% [6.39, 6.72]) atribuem maior 

importância à popularidade, comparativamente com os seguros (M = 6.16, com IC 95% [6.01, 

6.31]), amedrontados (M = 6.02, com IC 95% [5.83, 6.20]) e desinvestidos (M = 5.63, com IC 

95% [5.30, 5.96]). Verifica-se ainda uma maior valorização da popularidade dos indivíduos 

seguros (M = 6.16, com IC 95% [6.01, 6.31]), face aos desinvestidos (M = 5.63, com IC 95% 

[5.30, 5.96]). 

 No que respeita à conformidade, os jovens preocupados (M = 6.83, com IC 95% [6.72, 

6.94]) atribuem maior importância à referida aspiração de vida, comparativamente aos seguros 

(M = 6.56, com IC 95% [6.47, 6.66]), amedrontados (M = 6.22, com IC 95% [6.10, 6.35]) e 

desinvestidos (M = 5.72, com IC 95% [5.49, 5.94]). Verifica-se ainda que os indivíduos com o 

protótipo seguro (M = 6.56, com IC 95% [6.47, 6.66]) atribuem maior importância à 

conformidade do que indivíduos amedrontados (M = 6.22, com IC 95% [6.10, 6.35]) e 

desinvestidos (M = 5.72, com IC 95% [5.49, 5.94]), bem como que os sujeitos amedrontados 

(M = 6.22, com IC 95% [6.10, 6.35]) valorizam mais a conformidade como aspiração do que 

os desinvestidos (M = 5.72, com IC 95% [5.49, 5.94]).  

No que concerne à autoaceitação, os indivíduos seguros (M = 7.88, com IC 95% [7.80, 

7.97]), atribuem maior importância à referida aspiração de vida, comparativamente aos sujeitos 

amedrontados (M = 7.50, com IC 95% [7.39, 7.60]) e desinvestidos (M = 7.45, com IC 95% 

[7.26, 7.64]). Verifica-se também que os sujeitos preocupados (M = 7.81, com IC 95% [7.72, 

7.91) valorizam mais a autoaceitação comparativamente aos sujeitos amedrontados (M = 7.50, 

com IC 95% [7.39, 7.60]) e desinvestidos (M = 7.45, com IC 95% [7.26, 7.64]). 

No que respeita à aspiração de vida afiliação, os indivíduos seguros (M = 8.12, com IC 

95% [8.04, 8.21]) atribuem maior importância à aspiração afiliação, comparativamente aos 

sujeitos desinvestidos (M = 7.75, com IC 95% [7.56, 7.95]) e amedrontados (M = 7.75, com IC 

95% [7.64, 7.86]). De igual modo, jovens pertencentes ao protótipo preocupado (M = 8.08, com 

IC 95% [7.98, 8.18) atribuem maior valor à afiliação, comparativamente aos desinvestidos (M= 

7.75, com IC 95% [7.56, 7.95]) e amedrontados (M = 7.75, com IC 95% [7.64, 7.86]).  

A aspiração de vida comunidade detêm maior importância para os indivíduos 

preocupados (M = 7.76, com IC 95% [7.64, 7.88]), comparativamente aos desinvestidos (M = 

7.29, com IC 95% [7.06, 7.53]) e amedrontados (M = 7.29, com IC 95% [7.16, 7.42]). De igual 

modo, constatou-se que os jovens com protótipo de vinculação seguro (M = 7.66, com IC 95% 

[7.55, 7.76]) atribuem maior importância à comunidade, quando comparados com os 

amedrontados (M = 7.29, com IC 95% [7.16, 7.42]).  



 34 
 

 A aspiração de vida saúde física é mais valorizada por sujeitos seguros (M = 7.82, com 

IC 95% [7.71, 7.92]), comparativamente aos sujeitos amedrontados (M = 7.48, com IC 95% 

[7.34, 7.62]) e desinvestidos (M = 7.34, com IC 95% [7.10, 7.58]).  

Os sujeitos preocupados (M = 5.37, com IC 95% [5.17, 5.58]) atribuem uma maior 

importância à aspiração espiritualidade, comparativamente aos sujeitos seguros (M = 4.47, 

com IC 95% [4.29, 4.65]), amedrontados (M = 4.33, com IC 95% [4.11, 4.56]) e desinvestidos 

(M = 4.13, com IC 95% [3.72, 4.53]).  

Por fim, a aspiração de vida segurança é tida com maior importância pelos sujeitos 

preocupados (M =7.61, com IC 95% [7.49, 7.72]), comparativamente aos sujeitos amedrontados 

(M =7.27, com IC 95% [7.15, 7.40]). Acresce ainda que os jovens pertencentes ao protótipo 

seguro (M =7.57, com IC 95% [7.47, 7.67]) valorizam mais a segurança, comparativamente aos 

jovens amedrontados (M =7.27, com IC 95% [7.15, 7.40]). 

No que respeita à associação da sintomatologia depressiva com os protótipos de 

vinculação ao pai constatou-se, pela análise do teste qui-quadrado, a existência de diferenças 

significativas, χi
2(3)=122.55; p=.000, entre os vários grupos em análise. Verificou-se que jovens 

pertencentes ao protótipo de vinculação ao pai seguro e preocupado evidenciam menores níveis 

de sintomatologia depressiva, ao passo que sujeitos caracterizados por um protótipo de 

vinculação desinvestido e amedrontado à figura paterna patenteiam maiores níveis de 

sintomatologia depressiva (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Análise diferencial das aspirações de vida e da sintomatologia depressiva face aos protótipos de 

vinculação ao pai  

 
Protótipos de 

vinculação ao pai 

 

 

N 

M±DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Significativas 

AI-“Importância 

atribuída”  
 

 
   

Sucesso 

financeiro  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

6.46±1.54 

6.49±1.54 

6.28±1.63 

6.73±1.48 

[6.33, 6.59] 

[6.32, 6.66] 

[5.99, 6.59] 

[6.58, 6.89] 

n.s. 

Imagem  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

5.72±1.74 

5.71±1.76 

5.35±1.79 

6.24±1.76 

[5.57, 5.87] 

[5.51, 5.90] 

[5.01, 5.70] 

[6.06, 6.41] 

4>1;4>2; 4>3 

Popularidade 

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

6.16±1.70 

6.02±1.74 

5.63±1.73 

6.56±1.60 

[6.01, 6.31] 

[5.83, 6.20] 

[5.30, 5.96] 

[6.39, 6.72] 

4>1; 4>2; 4>3; 

1>3 

Conformidade 

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

6.56±1.10 

6.22±1.22 

5.72±1.22 

6.83±1.11 

[6.47, 6.66] 

[6.10, 6.35] 

[5.49, 5.94] 

[6.72, 6.94] 

4>1; 4>2; 4>3; 

2>3; 1>2;1>3 
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Autoaceitação  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido  

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

7.88±.88 

7.50±1.13 

7.45±1.09 

7.81±.89 

[7.80, 7.97] 

[7.39, 7.60] 

[7.26, 7.64] 

[7.72, 7.91] 

1>2; 1>3; 4>2; 

4>3 

Afiliação  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

8.12±.88 

7.75±1.17 

7.75±1.25 

8.08±.94 

[8.04, 8.21] 

[7.64, 7.86] 

[7.56, 7.95] 

[7.98, 8.18] 

1>2; 1>3;4>2; 

4>3 

Comunidade  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

7.66±1.15 

7.29±1.31 

7.29±1.53 

7.76±1.10 

[7.55, 7.76] 

[7.16, 7.42] 

[7.06, 7.53] 

[7.64, 7.88] 

4>2; 4>3; 1>2 

Saúde física 

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

7.82±1.13 

7.48±1.36 

7.34±1.42 

7.71±1.23 

[7.71, 7.92] 

[7.34, 7.62] 

[7.10, 7.58] 

[7.59, 7.84] 

1>2; 1>3 

Espiritualidade  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

4.47±2.12 

4.33±2.02 

4.13±2.09 

5.37±2.00 

[4.29, 4.65] 

[4.11, 4.56] 

[3.72, 4.53] 

[5.17, 5.58] 

4>1; 4>2; 4>3 

Hedonismo 

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

7.14±1.39 

7.15±1.36 

7.21±1.50 

7.33±1.39 

[7.02, 7.26] 

[7.00, 7.30] 

[6.94, 7.49] 

[7.19, 7.47] 

n.s. 

Segurança  

1- Seguro 

2- Amedrontado 

3- Desinvestido 

4- Preocupado 

514 

321 

100 

391 

7.57±1.09 

7.27±1.25 

7.25±1.31 

7.61±1.10 

[7.47, 7.67] 

[7.15, 7.40] 

[7.03, 7.48] 

[7.49, 7.72] 

4>2; 1>2 

 N Direção das diferenças 

significativas 

CES-D 

 

1-Baixa 

sintomatologia 

depressiva 

2-Alta 

sintomatologia 

depressiva 

Protótipo seguro 514 1>2 

Protótipo amedrontado 321 2>1 

Protótipo desinvestido 100 2>1 

Protótipo preocupado 391 1>2 

AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for 

Epidemiological Studies – Depression Scale)   

 

Relativamente à análise diferencial das aspirações de vida face aos protótipos de 

vinculação à mãe verificam-se diferenças estatisticamente significativas, F (33, 3942) = 8.53, 

p =.000, η2 = 1.00. Os resultados demonstram diferenças significativas em todas as variáveis 

das aspirações de vida face aos protótipos de vinculação, à exceção da aspiração de vida 

hedonismo, F(3, 1322) = 1.89, p =.130, η2 =.49. Deste modo, observam-se diferenças 

significativas relativamente à aspiração de vida sucesso financeiro, F(3, 1322) = 4.69, p =.003, 

η2 =.89, imagem, F(3, 1322) = 14.27, p =.000, η2 =1.00, popularidade, F(3, 1322) = 15.18, 

p=.000, η2 =1.00, conformidade, F(3, 1322) = 45.63, p =.000, η2 =1.00, autoaceitação, F(3, 

1322) = 20.65, p =.000, η2 =1.00, afiliação, F(3, 1322) = 22.46, p =.000, η2 =1.00, comunidade, 
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F(3, 1322) = 20.60, p =.000, η2 =1.00, saúde física, F(3, 1322) = 14.05, p =.000, η2 = 1.00, 

espiritualidade, F(3, 1322) = 32.15, p =.000, η2 =1.00, e segurança, F(3, 1322) = 15.25, p =.000, 

η2 = 1.00.  

As comparações post-hoc, de acordo com o teste de Scheffé, mostram que os indivíduos 

amedrontados (M =6.73, com IC 95% [6.58,6.89]) atribuem maior importância ao sucesso 

financeiro, enquanto aspiração de vida, comparativamente aos sujeitos preocupados (M = 6.31, 

com IC 95% [6.15, 6.48]).   

Os indivíduos amedrontados (M = 6.15, com IC 95% [5.97, 6.32]) atribuem maior 

importância à imagem comparativamente com os desinvestidos (M = 5.54, com IC 95% [5.28, 

5.80]) e os preocupados (M = 5.40, com IC 95% [5.21, 5.59]). Verifica-se ainda uma maior 

valorização da imagem dos indivíduos seguros (M = 6.03, com IC 95% [5.87,6.19]) face aos 

desinvestidos (M = 5.54, com IC 95% [5.28, 5.80]) e aos preocupados (M = 5.40, com IC 95% 

[5.21, 5.59]). 

 No que respeita à popularidade, os jovens amedrontados (M = 6.47, com IC 95% [6.30, 

6.64]) valorizam mais esta aspiração comparativamente aos preocupados (M = 5.84, com IC 

95% [5.66, 6.02]) e desinvestidos (M = 5.75, com IC 95% [5.50, 6.00]). Constata-se igualmente 

que os jovens pertencentes ao protótipo seguro (M = 6.42, com IC 95% [6.27, 6.58]) atribuem 

maior importância à popularidade, comparativamente aos jovens preocupados (M = 5.84, com 

IC 95% [5.66, 6.02]) e desinvestidos (M = 5.75, com IC 95% [5.50, 6.00]). 

Verifica-se que os indivíduos amedrontados (M = 6.78, com IC 95% [6.67, 6.90]) 

atribuem maior importância à conformidade, comparativamente aos preocupados (M = 6.13, 

com IC 95% [6.01, 6.26]) e desinvestidos (M = 5.87, com IC 95% [5.70, 6.04]). Verifica-se 

ainda que jovens enquadrados no protótipo de vinculação à mãe seguro (M = 6.76, com IC 95% 

[6.66, 6.87]) atribuem maior valor à conformidade enquanto aspiração de vida, quando 

comparados com os jovens preocupados (M = 6.13, com IC 95% [6.01, 6.26]) e desinvestidos 

(M = 5.87, com IC 95% [5.70, 6.04]). 

No que se refere à aspiração de vida autoaceitação, os indivíduos seguros (M = 7.98, 

com IC 95% [7.89, 8.07]) valorizam esta aspiração de vida, quando comparados com os 

amedrontados (M = 7.70, com IC 95% [7.61, 7.80]), preocupados (M = 7.66, com IC 95% [7.56, 

7.77]) e desinvestidos (M = 7.33, com IC 95% [7.19, 7.47]), sendo que os sujeitos amedrontados 

(M = 7.70, com IC 95% [7.61, 7.80]) e preocupados (M = 7.66, com IC 95% [7.56, 7.77]) 

parecem valorizar mais a autoaceitação do que os desinvestidos (M = 7.33, com IC 95% [7.19, 

7.47]).  
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A aspiração de vida afiliação detém maior importância para os indivíduos seguros (M 

= 8.23, com IC 95% [8.14, 8.32]), comparativamente aos amedrontados (M = 7.99, com IC 95% 

[7.89, 8.10]), preocupados (M = 7.91, com IC 95% [7.81, 8.02]) e desinvestidos (M = 7.52, com 

IC 95% [7.38, 7.67]), sendo que os sujeitos amedrontados (M = 7.99, com IC 95% [7.89, 8.10]) 

e preocupados (M = 7.91, com IC 95% [7.81, 8.02]) parecem atribuir uma maior importância à 

afiliação do que os sujeitos desinvestidos (M = 7.52, com IC 95% [7.38, 7.67]).   

A aspiração de vida comunidade é mais valorizada por sujeitos seguros (M = 7.86, com 

IC 95% [7.75, 7.97]), em comparação com os amedrontados (M = 7.61, com IC 95% [7.49, 

7.73]), preocupados (M = 7.40, com IC 95% [7.27, 7.53]) e desinvestidos (M = 7.09, com IC 

95% [6.91, 7.26]), sendo que os sujeitos amedrontados (M = 7.61, com IC 95% [7.49, 7.73]) 

atribuem maior importância à aspiração comunidade comparativamente aos desinvestidos (M= 

7.09, com IC 95% [6.91, 7.26]).  

Os sujeitos seguros (M =7.91, com IC 95% [7.79, 8.02]) atribuem uma maior 

importância à aspiração saúde física, comparativamente aos sujeitos preocupados (M = 7.64, 

com IC 95% [7.50, 7.77]), amedrontados (M = 7.63, com IC 95% [7.50, 7.75]) e desinvestidos 

(M = 7.21, com IC 95% [7.02, 7.39]). Acresce uma maior valorização da saúde física por parte 

dos sujeitos com protótipo de vinculação preocupado (M = 7.64, com IC 95% [7.50, 7.77]) e 

amedrontado (M = 7.63, com IC 95% [7.50, 7.75]) comparativamente aos desinvestidos (M = 

7.21, com IC 95% [7.02, 7.39]). 

No que concerne à aspiração espiritualidade, os indivíduos amedrontados (M = 5.22, 

com IC 95% [5.02, 5.43]), atribuem uma maior importância à espiritualidade, 

comparativamente aos desinvestidos (M = 4.23, com IC 95% [3.93, 4.54]) e aos preocupados 

(M = 3.87, com IC 95% [3.65, 4.09]). Constata-se ainda que jovens enquadrados no protótipo 

de vinculação à mãe seguro (M = 4.97, com IC 95% [4.79, 5.16]) atribuem maior importância 

à aspiração de vida espiritualidade, quando comparados com jovens do protótipo desinvestido 

(M = 4.23, com IC 95% [3.93, 4.54]) e preocupado (M = 3.87, com IC 95% [3.65, 4.09]).  

Por último, a aspiração de vida segurança é tida com maior importância pelos sujeitos 

seguros (M = 7.73, com IC 95% [6.62, 7.83]), comparativamente aos sujeitos preocupados (M 

= 7.32, com IC 95% [7.19, 7.44]) e desinvestidos (M = 7.12, com IC 95% [6.95, 7.29]). Verifica-

se igualmente que sujeitos pertencentes ao protótipo de vinculação amedrontado (M = 7.51, 

com IC 95% [7.40, 7.63]) valorizam mais a segurança, comparativamente aos sujeitos com 

protótipo desinvestido (M = 7.12, com IC 95% [6.95, 7.29]). 
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No que respeita à associação da sintomatologia depressiva com os protótipos de 

vinculação à figura materna constatou-se, pela realização e análise do teste de qui-quadrado, 

a existência de diferenças significativas entre os diferentes grupos em análise, χi
2(3)=115.63; 

p=.000. De modo mais específico verificou-se que adolescentes pertencentes ao protótipo de 

vinculação à mãe seguro e preocupado denotam menores níveis de sintomatologia depressiva. 

Por sua vez, sujeitos caracterizados por um protótipo de vinculação à mãe desinvestido e 

amedrontado evidenciam maiores níveis de sintomatologia depressiva (Tabela 6).   

 

Tabela 6. Análise diferencial das aspirações de vida e da sintomatologia depressiva face aos protótipos de 

vinculação à mãe 

 
Protótipos de 

vinculação à mãe 

 

N M±DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Significativas 

AI - “Importância 

atribuída” 
 

 
   

Sucesso 

financeiro 

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

6.31±1.62 

6.56±1.48 

6.45±1.56 

6.73±1.49 

[6.15, 6.48] 

[6.42, 6.71] 

[6.23, 6.68] 

[6.58, 6.89] 

4>1 

Imagem  

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

5.40±1.81 

6.03±1.72 

5.54±1.78 

6.15±1.72 

[5.21, 5.59] 

[5.87, 6.19] 

[5.28, 5.80] 

[5.97, 6.32] 

4>3; 4>1; 

2>3;2>1 

Popularidade 

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

5.84±1.74 

6.42±1.61 

5.75±1.85 

6.47±1.61 

[5.66, 6.02] 

[6.27, 6.58] 

[5.50, 6.00] 

[6.30, 6.64] 

4>1; 4>3; 

2>1;2>3 

 

Conformidade 

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

6.13±1.15 

6.76±1.03 

5.87±1.27 

6.78±1.15 

[6.01, 6.26] 

[6.66, 6.87] 

[5.70, 6.04] 

[6.67, 6.90] 

4>1; 4>3; 2>1; 

2>3 

 

Autoaceitação  

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

 

7.66±.96 

7.98±.82 

7.33±1.27 

7.70±.94 

[7.56, 7.77] 

[7.89, 8.07] 

[7.19, 7.47] 

[7.61, 7.80] 

2>4; 2>1;2>3; 

4>3; 1>3 

 

Afiliação  

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

 

7.91±.96 

8.23±.81 

7.52±1.39 

7.99±.98 

[7.81, 8.02] 

[8.14, 8.32] 

[7.38, 7.67] 

[7.89, 8.10] 

2>4; 2>1;2>3; 

1>3; 4>3 

 

Comunidade  

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

7.40±1.23 

7.86±1.05 

7.09±1.46 

7.61±1.19 

[7.27, 7.53] 

[7.75, 7.97] 

[6.91, 7.26] 

[7.49, 7.73] 

2>4;2>1;2>3;4>3 

Saúde física 

1-Preocupado  

2-Seguro  

3-Desinvestido  

328 

447 

174 

 

7.64±1.23 

7.91±1.06 

7.21±1.53 

[7.50, 7.77] 

[7.79, 8.02] 

[7.02, 7.39] 

 

2>1; 2>4;2>3; 

1>3;4>3 
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4-Amedrontado 377 7.63±1.27 [7.50, 7.75] 

Espiritualidade  

1-Preocupado 

2-Seguro 

3-Desinvestido 

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

3.87±2.05 

4.97±2.08 

4.23±.1.90 

5.22±2.04 

[3.65, 4.09] 

[4.79, 5.16] 

[3.93, 4.54] 

[5.02, 5.43] 

4>3; 4>1; 

2>3;2>1 

 

Hedonismo 

1-Preocupado 

2-Seguro 

3-Desinvestido 

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

7.16±1.4 

7.26±1.35 

7.00±1.47 

7.27±1.37 

[7.01, 7.32] 

[7.13, 7.39] 

[6.79, 7.21] 

[7.13, 7.41] 

n.s. 

Segurança  

1-Preocupado 

2-Seguro 

3-Desinvestido 

4-Amedrontado 

328 

447 

174 

377 

7.32±1.16 

7.73±1.00 

7.12±1.39 

7.51±1.15 

[7.19, 7.44] 

[7.62, 7.83] 

[6.95, 7.29] 

[7.40, 7.63] 

2>1;2>3;4>3 

 

 N 
Direção das diferenças 

significativas  

CES-D 

 

1-Baixa 

sintomatologia 

depressiva 

2-Alta 

sintomatologia 

depressiva 

Protótipo preocupado 

 

328 1>2 

Protótipo seguro 

 

447 1>2 

Protótipo desinvestido 174 2>1 

Protótipo amedrontado 377 2>1 

 AI - Aspirations Index; CES-D - Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for 

Epidemiological Studies – Depression Scale)   

 

Efeito da vinculação aos pais nas aspirações de vida: papel mediador da sintomatologia 

depressiva 

No sentido de perceber o efeito preditivo da vinculação aos pais nas aspirações de vida 

e o papel mediador que a sintomatologia depressiva desempenha nesta associação, procedeu-se 

à realização de um modelo de equações estruturais resultante de uma combinação de modelos 

de path analyses com variáveis latentes. 

No modelo inicial referente à vinculação ao pai e à mãe e às aspirações de vida 

intrínsecas e extrínsecas, constata-se vários efeitos de predição. Verificava-se que a dimensão 

ansiedade de separação à figura paterna (β= -.10) prediz negativamente as aspirações de vida 

intrínsecas, ao passo que a mesma dimensão, quando associada à mãe, prediz positivamente as 

aspirações de vida extrínsecas (β=.19). A dimensão qualidade do laço emocional prediz 

positivamente as aspirações de vida intrínsecas (β pai=.10; β mãe=.32) e extrínsecas (β 

pai=.12). A dimensão inibição da exploração e individualidade à mãe prediz, também, 

positivamente as aspirações intrínsecas (β=.11) e extrínsecas (β=.17).  
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Após a introdução da variável mediadora sintomatologia depressiva (SD) e com recurso 

ao procedimento de Bootstraping verifica-se a existência de uma mediação parcial e de efeitos 

indiretos no modelo. No que concerne ao pai, no modelo final, verifica-se que o efeito direto 

inicial da qualidade do laço emocional ao pai sobre as aspirações de vida extrínsecas perde 

magnitude (βinicial=.12; βfinal=.09),denotando a existência de uma mediação parcial positiva 

(β=.044; IC 90% [.03;.06]). Importa referir que não se verificou, contudo, qualquer efeito 

mediador da sintomatologia depressiva na associação vinculação à mãe e aspirações de vida 

intrínsecas e extrínsecas (Figura 2). 

Para além da mediação parcial, encontram-se também efeitos indiretos no modelo. 

Constatou-se que a dimensões ansiedade de separação (AS) e inibição da exploração e 

individualidade (IEI) ao pai exercem um efeito indireto negativo sobre as aspirações de vida 

extrínsecas (AS PAI: β = -.02, IC 90% [-.03;-.01]; IEI PAI: β = -.03, IC 90% [-.04; -.02]). Deste 

modo, apesar do efeito direto inicial entre ansiedade de separação ao pai (AS PAI) e aspirações 

extrínsecas (AE) e inibição da exploração e da individualidade ao pai (IEI PAI) e as aspirações 

extrínsecas (AE) não se mostre significativo, foi possível verificar a existência de um efeito 

indireto na relação AS PAI - SD- AE e IEI PAI- SD- AE (Figura 2). 

No que respeita aos índices de ajustamento do modelo final, estes encontram-se 

adequados, (χi
2 (9) = 27.56, p =.001, Ratio = 3.06; CFI =.99, GFI =.99, RMR =.01, AGFI=.98, 

NFI=.99, IFI=.99, RMSEA =.03).  



 41 
 

Figura 2. Modelo representativo do efeito mediador da sintomatologia depressiva na associação entre a vinculação aos pais e as aspirações de vida. 
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Discussão 

O presente estudo pretende analisar o efeito preditor da vinculação aos pais no 

desenvolvimento de aspirações de vida dos adolescentes, bem como testar o efeito mediador da 

sintomatologia depressiva na associação anterior.   

Na associação das dimensões da vinculação aos pais e as aspirações de vida, os 

resultados sugerem que a qualidade do laço emocional às figuras parentais associa-se de forma 

positiva a todas as aspirações de vida em estudo. Constata-se também a existência de uma 

associação positiva entre a ansiedade de separação, para ambas as figuras parentais, com todas 

as aspirações de vida, à exceção da aspiração hedonismo que não se revela significativo. 

Embora a literatura seja escassa ao nível do estudo da relação vinculação aos pais e aspirações 

de vida, é possível prever que indivíduos com laços afetivos de maior qualidade, associados a 

vinculações seguras, desenvolvam mais facilmente modelos de representação internos positivos 

e funcionais, que conduzem a uma leitura mais promissora face ao seu futuro e, 

consequentemente, às aspirações ou objetivos que delineiam para a sua vida. Além disso, as 

ações conjuntas realizadas entre pais e os filhos ao serem re(construídas) num contexto social 

e relacional marcado por sistemas de valores, crenças, normas, afetos, significados e 

acontecimentos histórico-culturais, contribuem, direta ou indiretamente, para a construção dos 

projetos de vida pessoais da criança e, mais tardiamente, do adolescente (Bronfenbrenner, 

1979). Pode então constatar-se a importância que detêm as figuras parentais, na construção e 

desenvolvimento das aspirações de vida dos filhos. De igual modo, a ansiedade de separação 

às figuras parentais, em níveis adequados, é passível deter um efeito construtivo e positivo na 

atribuição de importância às aspirações de vida por parte do jovem. A literatura tem vindo a 

apontar que as relações estabelecidas com as figuras significativas são relevantes para a 

definição de objetivos de vida, planos, orientações e interesses futuros dos adolescentes (Chu, 

Saucier, & Hafner, 2010; Tomé, Camacho, Matos, & Diniz, 2011). Particularmente, ao longo 

do processo desenvolvimental, é a ativação dos modelos internos dinâmicos, com função de 

esquema afetivo, que influencia as escolhas pessoais dos indivíduos (Holmes, 1993). Pearlin, 

Nguyen, Schieman e Milken (2007) sugerem que os indivíduos tendem a evidenciar uma maior 

confiança em relação ao futuro quando as suas vivências precoces assumem um cariz seguro, 

associadas à satisfação e realização pessoal no seio de um ambiente afetivamente estável. Neste 

sentido, o desenvolvimento de uma vinculação segura ao associar-se a uma visão positiva de 

si, dos outros e do mundo por parte do adolescente, parece favorecer uma maior autoconfiança 
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e autonomia no mesmo (Bowlby, 1973), facto passível de promover a crença nas suas 

capacidades pessoais de delinear e de alcançar as suas aspirações de vida. Deste modo, 

adolescentes que reportam a existência de relações afetivas com as figuras parentais baseadas 

no suporte emocional, segurança e responsividade, apresentam uma maior predisposição para 

a definição e valorização pessoal de aspirações de vida.  

No que concerne à associação da dimensão inibição da exploração e individualidade 

com as aspirações de vida, verifica-se que esta se correlaciona positivamente com as aspirações 

de vida sucesso financeiro, imagem, popularidade, conformidade, espiritualidade e hedonismo 

(para a figura materna) e negativamente com a autoaceitação. Estes resultados apontam para 

uma maior valorização de aspirações de vida extrínsecas e menor autoaceitação pessoal por 

parte de jovens que viram o seu processo de exploração do mundo e do Self retraído e inibido 

pela figuras parentais. Estes resultados eram expectáveis, uma vez que, restrições ao 

desenvolvimento da individualidade podem fazer com que o indivíduo não se sinta tão confiante 

para o estabelecimento de aspirações de vida, tendendo a não acreditar tanto nas suas 

capacidades e, consequentemente, a investir menos na formação de um projeto de vida o que, 

em última instância, poderá conduzir a uma menor satisfação com o seu processo vivencial. 

Ainda que não tenham sido encontrados achados empíricos que abordem diretamente esta 

associação, é facilmente percetível que indivíduos que viram limitada a expressão e exploração 

do seu self por parte das figuras parentais denotem uma maior propensão para o 

desenvolvimento de vinculações inseguras, facto que acarreta menos estratégias pessoais e uma 

visão mais negativa de si e, inerentemente, uma menor disponibilidade para elaborar e 

concretizar eventuais aspirações de vida. Deste modo, o jovem vê condicionada a sua 

expressividade e o seu desenvolvimento autónomo e diferencial, predizendo uma menor 

aceitação de si e um maior interesse por aspirações de vida “externas a si” e de domínio mais 

materialista (Casas & Bello, 2012). A literatura tem vindo a sustentar que o controlo e a 

ausência de envolvimento parental encontra-se associado ao desenvolvimento de fortes 

aspirações de vida extrínsecas, enquanto que comportamentos que promovam a autonomia, o 

apoio e o suporte parental associam-se ao desenvolvimento de aspirações intrínsecas mais fortes 

(Kasser, Ryan, Sameroff, & Zax, 1995; Williams, Cox, Hedberg, & Deci, 2000).  

Os resultados da associação das aspirações de vida com a sintomatologia depressiva 

apontam para a presença de associações negativas com as aspirações extrínsecas sucesso 

financeiro, imagem, popularidade e conformidade e com as aspirações intrínsecas 

autoaceitação, afiliação e saúde física. A literatura sugere que as aspirações de vida intrínsecas 
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e extrínsecas são diferencialmente correlacionadas aos índices de bem-estar psicológico. De 

acordo com a evidência empírica da teoria da autodeterminação, a persecução de fortes 

aspirações extrínsecas (e.g. sucesso financeiro, imagem e popularidade) predispõe o jovem à 

evidência de maiores níveis de sintomatologia psicopatológica (Kasser & Ryan, 2001; 

Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon, & Deci, 2004), ao passo que a valorização de aspirações 

intrínsecas (e.g. autoaceitação, afiliação, comunidade e saúde física) parecem traduzir-se num 

fator protetor para a saúde e bem-estar psicológico, ou seja, da ausência de sintomatologia 

depressiva (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005; Vansteenkiste et al., 2004). Deste modo, 

o resultado encontrado poderá ser indicador de que, nesta etapa do desenvolvimento humano, 

não terá tanta relevância para o bem-estar psicológico do jovem o tipo de aspirações que este 

define, mas sim se este define ou não aspirações para o seu projeto de vida. Salienta-se, deste 

modo, o efeito protetor que a formação de objetivos pessoais assume no desenvolvimento 

psicoafectivo do jovem ao motivá-lo a viver e atingir os seus objetivos, oferecendo um sentido 

para a sua vida e, consequentemente, maior bem-estar psicológico (Covey, 2007; Ryff & 

Singer, 2008). Face ao exposto, percebe-se que a ausência e/ou diminuição de 

aspirações/objetivos de vida podem associar-se ao comprometimento de algumas funções 

psicológicas, favorecendo o surgimento de eventuais condições psicopatológicas (Crumbaugh 

& Maholick, 1964; Harlow, Nemcomb, & Bentler, 1986). Por outro lado, a atribuição de 

importância do jovem a aspirações de vida como o sucesso financeiro, imagem, popularidade e 

conformidade poderá decorrer da própria etapa desenvolvimental em que se encontra e da 

necessidade de ser aceite e de se identificar no e pelo grupo de pares. Ainda que associadas a 

uma sensação de bem-estar superficial, a valorização de aspirações extrínsecas parecem atenuar 

a sintomatologia depressiva (Deci & Ryan, 2000).  

Em relação às dimensões da vinculação aos pais e a sintomatologia depressiva, verifica-

se que adolescentes com uma maior qualidade do laço emocional ao pai e à mãe e ansiedade de 

separação ao pai revelam reduzidos níveis de sintomatologia depressiva. Contudo, indivíduos 

que patenteiam uma maior perceção de inibição da exploração e individualidade por parte das 

figuras parentais denotam níveis superiores de sintomatologia depressiva. Deste modo parece 

que relações afetivas na tríade mãe-pai-adolescente pautadas pela qualidade do laço emocional 

e ansiedade de separação, em níveis moderados, são capazes de potenciar um desenvolvimento 

psicoafectivo mais equilibrado, evidente na menor propensão para sintomatologia depressiva. 

Contrariamente, a adoção de condutas parentais pautadas pela rigidez, restrição e fraca 

responsividade parece associar-se ao estabelecimento de relações afetivas marcadas pela 
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inibição da exploração e individualidade fomentando um maior risco de sintomatologia 

depressiva. A literatura mostra-se concordante com os resultados encontrados ao reconhecer a 

existência de uma relação positiva entre o jovem e as figuras parentais como fator protetor face 

ao desenvolvimento de sintomatologia depressiva (Bowlby, 1969). Neste sentido, um 

desenvolvimento baseado numa vinculação segura, ao associar-se à formação de modelos 

internos positivos do self, fornece um alicerce para o equilíbrio emocional (Mikulinger & 

Shaver, 2007), traduzindo-se num fator preventivo para o surgimento de perturbações 

emocionais (Bowlby, 1969). No polo oposto, uma relação de pouca qualidade emocional com 

as figuras parentais onde as restrições à exploração e desenvolvimento da individualidade são 

notórias e os sentimentos de abandono e rejeição, a baixa responsividade parental e o escasso 

apoio/suporte emocional prevalecem, traduzem uma vinculação insegura (Bowlby, 1969). Este 

tipo de vinculação parece predispor o sujeito para uma estrutura interna mais insegura, 

resultante do desenvolvimento de representações menos favoráveis de si, dos outros e do 

mundo, tornando-o mais propenso ao desajustamento psicológico e ao desenvolvimento de 

sintomatologia psicopatológica de natureza depressiva (Bowlby, 1969; Souza & Baptista, 

2008). No que respeita à ansiedade de separação, níveis moderados deste fator relacional 

refletem a proximidade entre o jovem e a figura paterna e a existência de um vínculo seguro. 

Por seu turno, a ausência total da ansiedade de separação poderá remeter para uma vinculação 

desligada, em que o jovem não perspetiva a presença da figura significativa como fonte de 

segurança e amor, tornando-o mais vulnerável ao desenvolvimento de sintomatologia 

depressiva. Verifica-se assim que a representação da vinculação aos pais, no decurso da 

adolescência, surge como uma variável a ter em consideração no desenvolvimento de 

problemas de internalização nos adolescentes (Machado, Fonseca, & Queiroz, 2008). Face a 

estes resultados reconhece-se a importância atribuída à vinculação segura – nomeadamente à 

proximidade afetiva/psicológica – enquanto fator de proteção das perturbações emocionais na 

adolescência, particularmente no que respeita ao desenvolvimento de depressão (Bowlby, 1969; 

Jakobsen, Horwood, & Fergusson, 2012). Por seu turno uma vinculação insegura edifica-se 

como um fator de risco para problemas de internalização, particularmente de índole depressiva 

(Altin & Terzi, 2010; Biazus & Ramires, 2012; Brumariu, & Kerns, 2010; Wedekind et al., 

2013).  

No que concerne às dimensões da vinculação aos pais e a variância face ao sexo, os 

resultados auferidos reportam que os jovens do sexo feminino apresentam maior ansiedade de 

separação a ambas as figuras parentais e inibição da exploração e individualidade à figura 
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paterna, comparativamente aos jovens do sexo masculino. De facto, as meninas tendem a 

mostrar-se mais ansiosas aquando períodos de separação das figuras parentais, possivelmente 

porque estão e são emocionalmente mais próximas das mesmas. Esta observação da ansiedade 

de separação ao pai e à mãe pode também ser justificada pelo facto da relação com ambas as 

figuras significativas constituir-se de especial importância e qualidade no desenvolvimento da 

jovem (Faria, Santos, & Fuertes, 2014; Jones, Kramer, Armitage, & Williams, 2003). Os 

resultados apontam ainda para o facto das meninas tenderem a ser mais inibidas/retraídas pela 

figura paterna na exploração do meio e descoberta de si. Este dado pode ser explicado à luz das 

influências sociais e culturais da nossa sociedade, uma vez que a figura paterna tende a restringir 

mais a independência do sexo feminino do que a do sexo masculino. As meninas são 

consideradas, por parte da figura paterna, mais frágeis e vulneráveis do que os meninos, e, por 

tal, estão mais sujeitas ao controlo e proteção (Nascimento & Trindade, 2010), o que poderá 

levar a adolescente a sentir a figura paterna, como intrusiva no seu processo de autonomização. 

Desta feita, a maior restrição de independência ao sexo feminino poderá funcionar como uma 

barreira à exploração do mundo e ao desenvolvimento da sua identidade. Estes resultados são 

corroborados por estudos empíricos que apontam jovens do sexo feminino como 

tendencialmente mais dependentes e emocionalmente mais próximas dos pais (e.g., Moura & 

Matos, 2008), mais ansiosas em períodos de separação face às figuras parentais (Matos & Costa, 

2006; Moura & Matos, 2008), bem como mais inibidas na exploração do mundo e da sua 

individualidade (Rocha, 2008) comparativamente com o sexo oposto.  

No que concerne à variância das aspirações de vida face ao sexo, os resultados apontam 

que jovens do sexo masculino atribuem maior importância às aspirações de vida sucesso 

financeiro, imagem, popularidade, conformidade e hedonismo, ao passo que jovens do sexo 

feminino parecem valorizar mais as aspirações de afiliação, comunidade, espiritualidade e 

segurança. Pelo exposto resultado verifica-se que os jovens do sexo masculino valorizam mais 

aspirações de vida extrínsecas, ao invés do sexo feminino que parece privilegiar as aspirações 

de vida intrínsecas. Este resultado poderá associar-se aos diferentes papéis sociais de cada 

género, bem como às díspares contribuições socioculturais e educacionais da cultura portuguesa 

de que são alvo rapazes e raparigas ao longo do seu desenvolvimento físico e psicoafectivo. A 

revisão da literatura de Massey, Gebhardt e Garnefski (2008) referente aos objetivos de vida, 

destaca claramente esta ideia, referindo que tanto o conteúdo como o processo da formação de 

objetivos de vida estão fortemente relacionados com uma variedade de fatores pessoais, sociais 

e ambientais. De acordo com a evidência empírica as figuras parentais tendem a diferenciar a 
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educação de meninos e meninas. Pereira e Mourão (2005) e Saud e Tonelotto (2005) sugerem 

que os meninos são criados para serem fortes, independentes, agressivos, competentes, 

dominantes e mais racionais, enquanto que às meninas permitem-se mais dependência, 

sensibilidade, delicadeza, afetividade e competência social. Deste modo, homens e mulheres 

poderão adotar determinados comportamentos em função daquilo que é esperado no grupo 

sociocultural em que se reproduzem, social e biologicamente. As jovens parecem, atribuir 

importância a valores filiados à imagem feminina, como o relacionamento interpessoal, a 

atenção, a partilha e o cuidado com o outro, a procura de integridade e segurança física e a 

busca de compreensão religiosa ou espiritual. A evidência empírica suporta este resultado ao 

apontar uma maior valorização da afiliação (Conceição & Carvalho, 2014; Muris & Meesters, 

2009) e da espiritualidade e religiosidade (Dalgalarrondo, 2008; Moreira-Almeida, Pinsky, 

Zaleski, & Laranjeira, 2010) por parte das meninas. Por sua vez, os jovens dão maior 

importância a caraterísticas frequentemente associadas à imagem masculina, sendo exemplos a 

procura de poder e riqueza, a imagem atraente, a fama e o reconhecimento por parte de outros, 

o envolvimento em experiências de cariz sexual e o conformismo. A maior valorização dos 

rapazes de aspirações extrínsecas é passível de sugerir o maior interesse destes por objetivos 

palpáveis e mensuráveis, e menos associados a atos que promovam a sua autorrealização. Por 

outro lado, jovens do sexo masculino, poderão, possivelmente, dada a sua orientação 

predominantemente extrínseca tenderem a evidenciar mais dificuldades para atingir suas metas, 

por serem “exteriores” e não dependentes de si. A evidência empírica tem vindo a corroborar 

este resultado ao apontar os rapazes como mais centrados na aparência física e perfeccionistas 

com o seu corpo, investindo e cuidando mais dele (Barbosa, Matos, & Costa, 2011), bem como 

aqueles que atribuem um maior valor ao dinheiro enquanto fonte de felicidade (Lauer-Leite et 

al., 2014). Leal e Maroco (2010) e Oliveira, Nelas, Aparício e Duarte (2014) apontam entre 

várias motivações para a sexualidade do rapaz, a maior valorização do hedonismo. Mendez e 

Crawford (2002) sugerem ainda que os rapazes aspiraram, significativamente mais do que as 

raparigas profissões de maior prestígio social, passível de indicar uma maior preocupação com 

a popularidade. Boyle, Barnes, Buchman e Bennnett (2009), são mais generalistas, ao 

apontarem que os homens reportam mais objetivos de vida comparativamente às mulheres. 

A variância da sintomatologia depressiva face ao sexo sugere que o sexo feminino 

evidencia valores mais elevados quanto à presença de sintomatologia depressiva 

comparativamente com o sexo masculino. De acordo com a evidência empírica, a maior 

prevalência de sintomatologia depressiva no sexo feminino (Nolen-Hoeksema, 2012; Rosando 
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& Matos, 2013) pode ser explicada pelas estratégias de regulação emocional usadas pelo sexo 

feminino, que parecem estar intimamente associadas à internalização dos acontecimentos, o 

que contribui para o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica de índole depressiva 

(Nolen-Hoeksema, 2012). Monteiro, Matos e Oliveira (2015) num estudo com 319 adolescentes 

entre 13 e 15 anos que pretendia averiguar se as experiências traumáticas se constituíam 

preditoras da sintomatologia depressiva na adolescência, bem como a existência de diferenças 

entre géneros, verificou que o sexo feminino apresentava níveis mais elevados de sintomas 

depressivos perante uma experiência traumática, comparativamente ao sexo aposto. Conclusões 

semelhantes são descritas no estudo de Andrade, Júnior, Teixeira e Fonseca (2011) cujo 

objetivo recaiu na avaliação da prevalência de perturbações mentais em 116 adolescentes com 

idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. O estudo conclui que o sexo feminino apresenta 

maior prevalência de perturbações de internalização, tal como a depressão, comparativamente 

com os sujeitos do sexo masculino. A resultados similares chegaram Smojver-Ažić e Bezinović 

(2011), com uma amostra de 1191 jovens, no estudo sobre o efeito protetor ou de risco das 

relações familiares no desenvolvimento de sintomas depressivos, constatando que as jovens do 

sexo feminino evidenciam com maior frequência e intensidade sintomatologia depressiva 

comparativamente aos jovens rapazes.  

 No que respeita à vinculação aos pais e a variância em função da idade constata-se a 

presença de diferenças estatisticamente significativas em todas as dimensões da vinculação ao 

pai e à mãe. Verifica-se que os jovens com idades entre os 12 e os 15 anos de idade ostentam 

uma maior qualidade do laço emocional, ansiedade de separação e inibição da exploração e 

individualidade à figura paterna e materna, comparativamente aos jovens com idades entre os 

16 e os 18 anos. Este resultado era previsível, uma vez que os jovens de faixas etárias mais 

novas evidenciam maior proximidade e qualidade relacional e afetiva com as figuras parentais, 

ao passo que, em fases mais tardias da adolescência, o jovem atribuiu maior importância aos 

pares e ao par romântico, não deixando contudo de recorrer às figuras parentais enquanto bases 

seguras (Fleming, 2005). A evidência empírica corrobora este resultado ao sugerir que os 

jovens, na fase inicial da adolescência, tendem a sentir maior suporte e apoio afetivo por parte 

das figuras parentais, percecionando uma relação de maior proximidade (Meeus, Iedema, 

Maassen, & Engels, 2005), sendo que a diminuição de contacto físico e afetivo às figuras 

parentais, no decurso da adolescência, parece decorrer a fim de facilitar o processo de 

separação-individuação do jovem (Macedo & Sperb, 2013). Era também expectável que jovens 

pertencentes a faixas etárias mais novas evidenciassem níveis superiores de ansiedade de 
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separação, dada a escassa autonomia e independência psicológica, que lhes permitam regular 

emocionalmente as separações parentais. Este resultado é igualmente corroborado pela 

evidência empírica ao apontarem uma diminuição dos níveis de ansiedade de separação às 

figuras parentais à medida que o processo desenvolvimental do jovem decorre, motivado pelo 

estabelecimento de relações emocionais com outros significativos, como o grupo de pares e o 

par amoroso (e.g. Cordeiro, 2012; Fleming, 2005; Machado, 2007), fomentando um self mais 

independente e autónomo dos pais (Scharf & Mayseless, 2007; Sroufe, Egeland, Carlson, & 

Collins, 2005). Constatou-se ainda que adolescentes mais novos tendem a denotar maior 

inibição da exploração e individualidade por parte dos pais, o que é passível de dificultar o seu 

processo de exploração do mundo e da individualidade. A maior monitorização e controlo 

parental em fases mais iniciais da adolescência pode ser entendida à luz da necessidade de 

exploração do mundo e da individualidade por parte do jovem, com vista a alcançar a sua 

autonomia, e da necessidade de superprotecção e controlo parental face aos comportamentos 

exploratórios do jovem (Spera, 2005). A literatura suporta este resultado ao salientar que os 

jovens mais novos, quando sujeitos a práticas parentais predominantemente autoritárias, 

pautadas pelo elevado controlo, exigência, rigidez e baixa responsividade parecem sentir as 

figuras parentais como intrusivas e comprometedoras do seu processo de autonomização e 

individuação (Patias, Siqueira, & Dias, 2013). Além disso, no decorrer de limitações à 

expressão do self do jovem, estes mostram-se mais predispostos ao desenvolvimento de 

representações internas negativas de si, podendo igualmente tornarem-se jovens mais inseguros 

e potencialmente menos capazes de explorar a sua individualidade e o contexto (Bowlby, 1988).  

No que concerne aos resultados relativos às diferenças das aspirações de vida em função 

da idade, constata-se que os jovens com idades entre os 12 e os 15 anos de idade atribuem maior 

importância às aspirações de vida sucesso financeiro, imagem, popularidade, conformidade, 

autoaceitação, afiliação, comunidade, saúde física, espiritualidade e segurança, 

comparativamente aos jovens dos 16-18 anos de idade. Os resultados sugerem que jovens mais 

novos parecem atribuir maior importância ao leque global das aspirações de vida avaliadas, 

comparativamente aos jovens mais velhos. A adolescência constitui um marco do 

desenvolvimento onde o sujeito, de forma mais afincada, constrói a sua identidade pessoal. 

Simultaneamente à procura interior do jovem no sentido de construção e descoberta do seu self, 

este começa a definir um projeto de vida tendo em consideração os valores e aspirações de 

maior importância para si (Oliveira, 2004). Deste modo, é expectável que numa fase inicial do 

processo de individuação e autonomização do self , o jovem valorize todo o tipo de aspirações, 
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dado estar ainda numa fase inicial de conhecimento de si e, portanto, com pouca capacidade de 

discriminação e discernimento sobre o tipo de aspirações de vida que poderão contribuir para a 

sua realização pessoal futura. Beal e Crockett (2010) corroboram esta perspetiva ao apontarem 

que, numa fase inicial da adolescência, as aspirações de vida são vagas e construídas com base 

em normas sociais e expectativas familiares. Porém, à medida que a idade avança dentro da 

etapa desenvolvimental da adolescência o jovem evidencia maior capacidade de discriminação 

e filtro do que deseja, ambiciona ou valoriza para si num futuro próximo, fruto de um maior 

autoconhecimento, o que leva a um refinamento de suas expectativas e aspirações (Beal & 

Crockett, 2010). Por conseguinte, em idades mais avançadas, as aspirações de vida tendem a 

tornar-se estáveis, fruto dos vários ajustes e alterações das escolhas pessoais do jovem em 

função de um maior conhecimento sobre si, verificando-se uma harmonização das aspirações 

de vida definidas com a perceção da realidade. Como resultado, o jovem torna-se capaz de 

estabelecer de modo realístico um projeto de vida (Lens, Simons & Dewitte, 2002). Estes 

resultados vão ao encontro da literatura que sugere que a formação de uma perspetiva de tempo 

futuro, particularmente no que concerne ao estabelecimento de metas de vida, é moderada por 

diversas variáveis, entre elas a idade cronológica (Lens et al., 2002), sendo que indivíduos mais 

jovens assumem mais objetivos de vida do que indivíduos mais velhos (Boyle, Barnes, 

Buchman, & Bennnett, 2009; Pinquart, 2002).  

No que respeita à variância da sintomatologia depressiva em função da idade constatou-

se que jovens dos 12 aos 15 anos apresentam uma menor sintomatologia depressiva 

comparativamente a jovens dos 16 aos 18 anos de idade. Este resultado pode ser justificado 

pelo processo de separação-individuação do jovem, particularmente por possíveis dificuldades 

de adaptação e superação das várias tarefas desta etapa de desenvolvimento. No decurso da 

adolescência, o jovem vai-se autonomizando e diferenciando com maior relevo das figuras 

parentais, por intermédio de comportamentos exploratórios do meio (Fleming, 2003, 2004). De 

modo simultâneo tornam-se mais autónomos e independentes dos pais e emocionalmente mais 

próximos de outros significativos, nomeadamente pares amigos e pares amorosos (Collins, 

Welsh, & Furman, 2009; Matos, 2006). Assim, a evidência de perturbações psicopatológicas 

na adolescência, nomeadamente de depressão, poderá dever-se ao abandono da proteção 

infantil, proporcionada pelos pais e outras figuras de referência e à necessidade cada vez maior 

do jovem estabelecer metas e traçar projetos utilizando os seus recursos pessoais (Cordeiro, 

Claudino, & Arriaga, 2006). Por outro lado, dificuldades transacionais e de ajustamento às 

tarefas desenvolvimentais da adolescência constituem-se outros fatores capazes de 
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comprometer negativamente a saúde mental do jovem e, consequentemente predispô-lo à 

evidência de quadros depressivos. Assim sendo a capacidade de ajustamento emocional dos 

adolescentes em situações ansiogénicas e de transição poderá espelhar-se na forma como gerem 

as dificuldades (e.g. Mota & Matos, 2013). Mota (2008) corrobora este resultado ao mencionar 

que jovens mais velhos evidenciam níveis de bem-estar psicológico mais deficitários pela fase 

desenvolvimental em que se encontram, pautada por vivências intensas e exigentes no que se 

refere ao processo de individuação. Bizarro (2001) e Lemos (2007) com uma amostra de 562 e 

668 adolescentes, respetivamente, corroboram os resultados ao apontarem para uma diminuição 

do bem-estar psicológico à medida que a idade dos jovens aumenta e para a experiência de 

situações stressantes, associadas às tarefas desenvolvimentais da adolescência, como causa para 

níveis elevados de sintomatologia psicopatológica em jovens entre os 15 e os 19 anos de idade.   

Os resultados das análises diferenciais da vinculação aos pais em função da 

sintomatologia depressiva sugerem a presença de diferenças significativas de todas as 

dimensões da vinculação ao pai. No que concerne à vinculação à mãe os resultados revelam 

diferenças significativas relativamente à dimensão qualidade do laço emocional e à inibição da 

exploração e individualidade. Os resultados sugerem que a qualidade do laço emocional ao pai 

e à mãe e a ansiedade de separação ao pai associam-se a uma baixa sintomatologia depressiva 

ao passo que a inibição da exploração e individualidade a ambas as figuras parentais se associa 

a uma alta sintomatologia depressiva. Este resultado era expectável, dadas as várias referências 

da literatura quanto à existência de uma relação positiva entre uma vinculação segura e níveis 

inferiores de sintomatologia depressiva (Jakobsen, Horwood, & Fergusson, 2012). Jovens que 

que estabelecem relações de proximidade emocional e percecionam as figuras parentais como 

responsivas e atentas às suas necessidades mediante a transmissão de confiança, segurança, 

proteção e suporte parental, tendem a desenvolver modelos internos mais positivos de si e dos 

outros (Bowlby, 1988). Assim, sugere-se que relações seguras com as figuras significativas de 

afeto assumem-se como fatores protetores face às adversidades, pelo que o adolescente poderá 

compreender-se como competente na mobilização de recursos pessoais para suprimir o 

sofrimento psicológico e/ou equacionar os pais como uma fonte de apoio e suporte (Bowlby, 

1988; Holmes, 1993; Mikulincer & Shaver, 2007). Destaca-se, neste seguimento, a relevância 

que a qualidade da vinculação aos pais assume no funcionamento psicológico salutar do jovem. 

Numa outra perspetiva, a literatura também tem vindo a apontar vinculações inseguras, 

pautadas pela inibição da exploração e da individualidade do jovem e por carências relacionais 

e afetivas, como passíveis de ocasionar uma perceção mais negativa da díade pais-criança e 
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representações internas nos jovens menos positivas, levando a uma maior propensão a 

perturbações emocionais, particularmente quadros clínicos depressivos (Altin & Terzi, 2010; 

Biazus & Ramires, 2012; Brumariu, & Kerns, 2010; Wedekind et al., 2013). A evidência 

empírica sugere ainda que os indivíduos que compreendem as relações precoces com teor 

negativo, em resultado de um conjunto de atitudes de superproteção, rigidez, controlo, rejeição, 

indisponibilidade afetiva e inibição da exploração de si mesmo e do meio, parecem associar-se 

a uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de perturbações psicopatológicas de 

natureza depressiva (e.g., Hutz & Bardagir, 2006). Liem, Cavell e Lustig (2010) corroboram 

esta mesma diferenciação ao apontarem que o contributo dos estilos parentais no 

desenvolvimento de depressão é moderado pela representação pessoal que o adolescente tem 

de si, formulada com base na qualidade das relações precoces. 

  No que respeita às diferenças das aspirações de vida face à sintomatologia depressiva, 

os resultados revelam diferenças estatisticamente significativas relativamente à aspiração de 

vida popularidade, conformidade, autoaceitação e saúde física. Particularmente, verifica-se que 

a atribuição de importância às aspirações de vida extrínsecas de popularidade e conformidade 

e às aspirações de vida intrínsecas de autoaceitação e saúde física estão associadas a uma baixa 

sintomatologia depressiva. Os resultados parecem não ser totalmente corroborados pela 

literatura associada à teoria da autodeterminação, uma vez que esta sugere que as aspirações de 

vida intrínsecas e extrínsecas apresentam diferentes relações com bem-estar físico e 

psicológico. A atribuição de importância a aspirações de vida intrínsecas como a autoaceitação 

e saúde física tem vindo a ser associada ao bem-estar psicológico (Kasser, & Ahuvia, 2002; 

Kim, Kasser, & Lee, 2003; Vansteenkiste et al., 2004; Niemiec, Ryan, & Deci, 2009), vitalidade 

e afeto positivo. Já as aspirações de vida de natureza extrínseca como a popularidade e 

conformidade têm sido associadas ao padrão inverso (Vansteenkiste et al., 2004). Neste sentido, 

os resultados do presente estudo apontam, em parte, para o efeito protetor que a formação de 

aspirações de vida, independentemente do conteúdo das mesmas, poderão ter ao nível do bem-

estar psicológico. Eryilmaz (2011) corrobora esta interpretação ao apontar melhorias do bem-

estar subjetivo aquando o estabelecimento de objetivos, bem como a presença de maiores níveis 

de patologia emocional aquando a ausência de objetivos de vida.  

Relativamente às diferenças das aspirações de vida em função dos protótipos de 

vinculação ao pai verifica-se que os indivíduos com protótipo de vinculação preocupado 

atribuem maior importância às aspirações de vida: imagem, popularidade, conformidade, 

comunidade, espiritualidade e segurança, ao passo que os sujeitos com protótipo de vinculação 
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seguro parecem valorizar mais a autoaceitação, afiliação e saúde física como aspirações de vida. 

Jovens com um protótipo de vinculação ao pai preocupado ao manifestarem representações 

negativas de si e positivas dos outros, dependem destes últimos para a construção da autoestima. 

Além disso tendem a procurar de modo acentuado a proximidade bem como a patentear elevada 

necessidade de atenção revelando sentimentos de falta de valoração pessoal. Sentem as 

separações como acontecimentos de extrema ansiedade, procurando os outros aquando das suas 

estratégias de resolução de problemas, depreendendo-se uma baixa confiança em si próprios 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Face ao exposto, a valoração das aspirações de vida 

extrínsecas imagem, popularidade e conformidade parecem confirmar a necessidade destes 

jovens em procurarem a aprovação dos outros, constituindo, igualmente, um meio pelo qual os 

jovens transmitem uma imagem, aparentemente, positiva e confiante de si, ainda que esta não 

se traduza na sua real essência do self. Por outro lado, a valorização de aspirações de vida 

intrínsecas como a comunidade, espiritualidade e segurança podem ser entendidas como fontes 

onde o jovem procura segurança, aprovação e compreensão, dada a baixa confiança em si 

próprio e um autoconceito negativo.  

 Por sua vez, no que concerne aos protótipos de vinculação à mãe, estes apontam que 

indivíduos com protótipo de vinculação amedrontado atribuem maior importância às aspirações 

de vida sucesso financeiro, imagem, popularidade, conformidade e espiritualidade, valorando 

deste modo mais aspirações de vida extrínsecas. Dada a perceção negativa e desvalorizante que 

estes jovens têm de si e dos outros, bem como a sua insegurança e vulnerabilidade pessoal, estes 

jovens parecem procurar identificar-se com aspirações que promovem satisfação, ainda que 

superficial no indivíduo, não proporcionando porém o sentimento geral de bem-estar. A 

valorização da espiritualidade como aspiração de vida poderá representar uma fonte de apoio 

às estratégias de resolução de problemas destes jovens, que passam pela evasão e pela 

circularidade de pensamentos (Bartholomew & Horowitz, 1991). Ao passo que os sujeitos com 

protótipos de vinculação seguros parecem valorizar mais a autoaceitação, afiliação, 

comunidade, saúde física e segurança como aspirações de vida.  

Por sua vez os jovens com um protótipo de vinculação seguro ao pai e à mãe parecem 

valorizar somente aspirações de vida intrínsecas, a saber autoaceitação, afiliação, comunidade, 

saúde física e segurança. Deste modo, jovens com o protótipo seguro, apresentam 

representações internas de si e dos outros positivas, aceitando-se a si próprios e aos outos 

(autoaceitação), mostrando-se confiantes, seguros (segurança) e autónomos. Estes indivíduos 

apresentam igualmente facilidade em estabelecer relações de proximidade, regendo as mesmas 
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pela intimidade e envolvimento (afiliação e sentido de comunidade) (Bartholomew & 

Horowitz, 1991).  

De modo geral, apesar da inexistência de literatura empírica que faça a análise das 

aspirações de vida em função dos protótipos de vinculação ao pai e à mãe, grande parte das 

aspirações de vida valorizadas pelos jovens mostram-se concordantes com as caraterísticas dos 

sujeitos que integram cada protótipo de vinculação.  

Relativamente às diferenças da sintomatologia depressiva em função dos protótipos de 

vinculação, destacam-se diferenças consideráveis. Assim, e de encontro ao que seria esperado, 

os indivíduos enquadrados no protótipo seguro e preocupado denotam níveis inferiores de 

sintomatologia depressiva comparativamente com os indivíduos com protótipo amedrontado e 

desinvestido. Verificou-se igualmente que os indivíduos amedrontados e desinvestidos 

evidenciam níveis superiores de sintomatologia depressiva comparativamente com os 

indivíduos seguros e preocupados. Os resultados obtidos no presente estudo ressaltam o cariz 

positivo da integração do protótipo de vinculação seguro (Melo & Mota, 2014), podendo a 

pertença a este protótipo ser percebida como um fator protetor na não manifestação de 

sintomatologia depressiva ou então manifestação da mesma mas em níveis reduzidos sem 

significado clínico. Jovens com um protótipo de vinculação seguro aos pais evidenciam uma 

maior capacidade de adaptação às mudanças ou dificuldades, tolerância à frustração, buscam a 

ajuda externa, denotando uma menor interiorização e, por sua vez, uma maior interação social. 

Deste modo, tratam-se de indivíduos cujas representações internas de si e dos outros positivas 

lhes confere maior capacidade de envolvimento, interação social e procura de apoio em 

momentos menos positivos da sua vida, ainda que promovam igualmente a sua autonomia 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Este resultado é corroborado pelo estudo de Rivera, Cruz e 

Muñoz (2011) com o objetivo de caracterizar a relação entre a satisfação relacional, a 

vinculação e a sintomatologia depressiva no início da jovem adultícia numa amostra de 120 

estudantes com idades entre os 17 e 16 anos. Os autores verificaram que quanto mais seguros 

são os indivíduos, menos propensos estão a evidenciarem sintomatologia depressiva. A 

resultados similares chegaram Melo e Mota (2014) num estudo com 334 jovens cujo objetivo 

era analisar diferenças dos protótipos de vinculação em função de variáveis sociodemográficas, 

bem-estar psicológico e psicopatologia, em jovens provenientes de famílias intactas e 

divorciadas. Os resultados indicaram que os indivíduos preocupados, amedrontados e 

desinvestidos, revelam mais sintomatologia depressiva, comparativamente com os indivíduos 

seguros. Coutinho (2010) na sua investigação acerca do estudo da relação entre marcos de 



55 

 

transição para a idade adulta, sintomatologia depressiva e estilos de vinculação, com uma 

amostra de 78 sujeitos, corrobora a ideia de que quanto mais seguros são os indivíduos, menos 

propensos estão a patentearem sintomatologia depressiva.  

Por fim, atendendo ao último objetivo do presente estudo que visa analisar o efeito 

preditivo da vinculação aos pais nas aspirações de vida e o papel mediador que a sintomatologia 

depressiva desempenha na associação anterior, citam-se os respetivos resultados.   

Verificaram-se predições negativas da dimensão ansiedade de separação à figura 

paterna nas aspirações de vida intrínsecas e predições positivas da ansiedade de separação à 

figura materna nas aspirações de vida extrínsecas. Constata-se, deste modo, que as relações 

demarcadas pelo medo de separação ao pai e à mãe podem contribuir, de modo diferencial, para 

uma leitura menos promissora das aspirações de vida. Isto é, uma maior ansiedade de separação 

ao pai associa-se a uma menor valorização de aspirações de vida intrínsecas, ao passo que uma 

maior ansiedade de separação à figura materna associa-se a mais aspirações de vida extrínsecas. 

De modo particular, a perceção do indivíduo relativamente à vivência de experiências de 

ansiedade e medo de separação da figura materna parece predispor o mesmo à valorização de 

aspirações de vida como o sucesso financeiro, imagem, popularidade e conformidade. A 

valorização de aspirações de vida extrínsecas poderá assim decorrer da necessidade dos jovens 

continuarem a projetar um Eu inseguro e dependente que necessita de obter recompensas 

externas, elogios sociais e avaliações positivas por parte dos outros, refletindo o sentimento de 

insegurança sobre si próprio (Deci & Ryan, 2008). Por sua vez, níveis superiores de ansiedade 

de separação à figura paterna parecem associar-se a uma menor valoração de aspirações 

intrínsecas, ou seja, a um menor interesse dos jovens por aspirações inerentemente gratificantes, 

suscetíveis de satisfazer as necessidades psicológicas básicas e a realização pessoal (Deci & 

Ryan, 2008). Deste modo, uma maior ansiedade de separação ao pai associa-se a uma 

diminuição da satisfação com a vida, o que poderá suscitar que as relações demarcadas pelo 

medo de separação ao contribuírem para uma menor confiança e autoestima do jovem, são 

passíveis de ocasionar uma definição menos promissora de um projeto de vida. 

A dimensão inibição da exploração e individualidade à mãe prediz, também, 

positivamente as aspirações intrínsecas e extrínsecas. Nesta medida, uma maior retração e 

controlo materno no processo de separação e individuação do jovem, poderá levá-lo a procurar 

mais aspirações pessoais, independentemente da sua natureza, por forma a libertar um possível 

Eu inibido e retraído e alcançar a sua autorrealização pessoal. Este resultado não era expectável 

uma vez que restrições ao desenvolvimento da individualidade podem fazer com que o 



56 

 

indivíduo não se sinta tão confiante para o estabelecimento de aspirações de vida, tendendo a 

não acreditar tanto nas suas capacidades e, consequentemente a investir menos no seu projeto 

de vida, levando a uma menor satisfação com o seu processo vivencial.  

A dimensão qualidade do laço emocional deteve um efeito preditor positivo nas 

aspirações de vida intrínsecas, para ambas as figuras parentais, e extrínsecas, para a figura 

paterna. Poucos estudos têm atribuído atenção ao estudo da relação entre as aspirações de vida 

e os estilos de vinculação às figuras parentais (Deci & Ryan, 2000), todavia os resultados 

apontam que relações de qualidade emocional a ambas as figuras parentais estão associadas a 

aspirações de vida intrínsecas, apontadas pela literatura como aquelas que têm relação direta ao 

bem-estar e ajustamento psicológico (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2002). Por outro lado, 

uma qualidade da vinculação ao pai parece associar-se mais a aspirações extrínsecas como a 

imagem, sucesso financeiro e a popularidade, associadas a um menor ajustamento emocional e 

a uma maior necessidade de aprovação externa.  

Os resultados também mostram que a sintomatologia depressiva prediz negativamente 

as aspirações de vida extrínsecas, não exercendo qualquer valor predito sobre as aspirações de 

vida intrínsecas. Assim, quanto mais intensa for a presença de sintomatologia de natureza 

depressiva no jovem menor será a sua valorização de aspirações de vida extrínsecas, como a 

imagem, o sucesso financeiro e a popularidade. Este resultado pode ser explicado à luz da 

sintomatologia associada a estados depressivos, a saber: humor disfórico, sentimentos de vazio, 

perda de interesse pelo ambiente externo e por atividades habitualmente sentidas como 

aprazíveis, perda de energia vital e falta de motivação (APA, 2013). Além do exposto, a 

presença de sintomatologia depressiva predispõe o jovem para uma baixa autoestima, um 

autoconceito negativo, bem como para um baixo locus de controlo interno e fraca perceção de 

competência para alcançar objetivos significativos (Argimon, Terroso, Barbosa, & Lopes, 

2013; Pinto, Martins, Pinheiro, & Oliveira, 2015). Deste modo, uma vivência depressiva 

assente numa conceção depreciativa do self e do mundo, poderá despoletar nos jovens um 

menor interesse por questões relativas à aparência física, à fama, ao dinheiro e a práticas 

hedonistas. Parece assim existir, por porte do jovem, na presença de um quadro clínico 

depressivo, menor motivação para atribuir importância a aspirações de vida extrínsecas, que 

apenas promovem o seu bem-estar superficial e que não se constituem internamente 

gratificantes para o Eu (Ryan & Deci, 2002). 

Por fim a análise do papel mediador da sintomatologia depressiva sugere a existência 

de efeitos indiretos negativos entre a ansiedade de separação e a inibição da exploração e 
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individualidade ao pai e as aspirações de vida extrínsecas. Deste modo, de acordo com os 

resultados, é possível perceber que a existência de relações afetivas de escassa qualidade com 

a figura paterna pautada pela ansiedade de separação, controlo e inibição da expressão do self 

exerce um efeito preditor negativo nas aspirações de vida extrínsecas, somente aquando a 

presença de sintomatologia depressiva. Os resultados encontrados apontam para evidências 

empíricas que sugerem que níveis elevados de ansiedade de separação e retração e inibição no 

processo de exploração do self e do mundo encontra-se relacionado ao desenvolvimento de 

mais sintomas depressivos (Altin & Terzi, 2010; Biazus & Ramires, 2012; Brumariu, & Kerns, 

2010; Wedekind et al., 2013). Ao encontro do exposto, Jeammet e Corcos (2005) apontam que 

a ocorrência de sintomatologia depressiva em adolescentes está associada à presença de 

vínculos de caráter inseguro, decorrente de falhas na capacidade do cuidador colmatar as 

necessidades físicas, afetivas e relacionais do jovem. Deste modo, práticas parentais pautadas 

pela ansiedade de separação e pelo controlo e proteção excessiva do jovem são passíveis de 

contribuir para uma perceção pobre e inadequada dos cuidados parentais bem como para uma 

representação pessoal e do mundo negativa, capaz de reduzir o interesse e a importância 

atribuída pelo jovem a aspirações de vida extrínsecas.  

Constata-se ainda a existência de uma mediação parcial positiva da sintomatologia 

depressiva na associação entre a qualidade do laço emocional ao pai e as aspirações de vida 

extrínsecas. Este resultado alerta para a importância da qualidade da relação com a figura 

paterna na formação das aspirações de vida do jovem e no seu desenvolvimento emocional 

salutar. Quebra-se, assim, com a função essencialmente educadora e disciplinadora, marcada 

por códigos frequentemente rígidos e repressivos, atribuída á figura paterna (Benczik, 2011). 

Deste modo, é possível perceber que a qualidade relacional que os adolescentes mantêm com o 

pai exerce um efeito preditor negativo na sintomatologia depressiva, tendo a interação entre as 

duas variáveis um contributo potenciador das aspirações extrínsecas. Assim, adolescentes que 

reportam a existência de relações afetivas ao pai, assentes na qualidade do laço emocional e na 

transmissão de segurança, confiança e apoio, tendem a estabelecer relações de vinculação 

seguras ao pai, predispondo o jovem ao desenvolvimento de menor sintomatologia 

psicopatológica, particularmente de natureza depressiva (Bowlby, 1969; Jakobsen, Horwood, 

& Fergusson, 2012). Por sua vez, o reconhecimento da figura de vinculação paterna como 

disponível e responsiva gera um sentimento de segurança no jovem, estimulando-o a valorizar 

e a manter a exploração de si e do mundo (Bowlby 1969), facto passível de promover a crença 

nas capacidades pessoais do jovem para delinear e valorizar aspirações de vida extrínsecas com 
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especial interesse. Pearlin, Nguyen, Schieman e Milken (2007) sugerem que os indivíduos 

tendem a evidenciar uma maior confiança em relação ao futuro quando as relações afetivas com 

as figuras parentais assumem um cariz seguro, associadas à satisfação e realização pessoal no 

seio de um ambiente afetivamente estável.     

Além do exposto, verifica-se a preservação do efeito direto da relação com a figura 

materna, sendo que a ausência da mediação poderá dever-se à maior estabilidade e natureza 

mais segura desta relação e ao papel da mãe na cultura portuguesa como a principal figura de 

vinculação e de procura de segurança e conforto (e.g. Monteiro, Veríssimo, Vaughn, Santos, & 

Fernandes, 2008). A ausência de mediação para as aspirações intrínsecas poderá decorrer da 

existência de relações de vinculação aos pais de qualidade, duradouras e intensas, passíveis de 

se constituírem um importante preditor das aspirações intrínsecas dos jovens, 

independentemente da vivência de experiências psicopatológicas depressivas.  
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Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

A construção deste trabalho teve como ponto de partida o interesse pessoal pelas 

aspirações e objetivos de vida, pelo desenvolvimento emocional do adolescente, bem como 

pelo papel e o contributo das figuras significativas na projeção e estruturação das aspirações 

vivenciais futuras dos jovens. A relevância deste estudo parece assentar no cariz inovador do 

mesmo, dada a escassez de investigações nacionais e internacionais que abordam a associação 

das variáveis alvo de estudo, especialmente no que concerne à relação da vinculação aos pais e 

as aspirações de vida. Deste modo, pretende-se contribuir para a reflexão e para uma 

compreensão mais sistémica e integrativa do papel que as relações afetivas precoces podem 

assumir nas aspirações de vida dos jovens. Além do exposto, a relevância da qualidade da 

relação com o pai, sugerida pelos resultados, reforça a importância de existirem mais e melhores 

investimentos relacionais e emocionais da figura paterna com os filhos, facto que parece ser 

descurado na cultura portuguesa dada a maior preponderância e estabilidade atribuída ao papel 

da figura materna. Todavia, o estudo eleva a importância da qualidade da vinculação aos pais 

na definição das aspirações de vida dos jovens, assim como, enfatiza o desenvolvimento de 

sintomatologia depressiva e uma maior centralização em aspirações de vida extrínsecas 

aquando da presença de vínculos inseguros com as figuras significativas de afeto. Face ao 

exposto, aguarda-se que os resultados obtidos e as conclusões formuladas possam contribuir 

para uma maior consciencialização das figuras parentais ao nível da importância que a 

qualidade do laço emocional com os filhos assume no desenvolvimento e ajustamento 

psicológico dos jovens. 

É de ressaltar algumas limitações do estudo, entre as quais a sua natureza transversal, o 

que impede a atribuição de relações de causa-efeito das variáveis em estudo. Como uma outra 

limitação pode considerar-se o recurso a instrumentos de autorrelato passíveis de 

enviesamentos pelo risco de resposta por desejabilidade social ou sem reflexividade pessoal. 

Além do referido, podem ser apontadas como limitações a esta investigação o facto da 

amostragem do estudo ser recolhida apenas no norte de Portugal e a própria indefinição de 

constructo de aspiração de vida, dado que encontra-se muito convergente e associada às 

conceções de metas, objetivos e valores de vida, o que dificulta a clarificação do construto em 

análise. Como outras limitações citam-se: o facto do instrumento de Aspirations Index, usado 

para a aferição das aspirações de vida, poder não ser representativo ou incluir todas as 

aspirações de vida que o sujeito pode almejar; a extensa dimensão do protocolo de investigação, 
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passível de ocasionar respostas aleatórias ou condicionadas pelo fator cansaço; e a escassa 

literatura empírica recente sobre a temática em estudo.  

Em termos de pistas futuras, atendendo à etapa desenvolvimental da adolescência, seria 

importante contemplar outras variáveis relacionais como a qualidade da relação com os irmãos, 

o grupo de pares e o par amoroso na definição e concretização das aspirações de vida do jovem. 

Seria também relevante optar-se por estudos de caráter longitudinal, com vista a perceber se as 

aspirações de vida variam em função da idade dentro de cada período de desenvolvimento, bem 

como clarificar se a atribuição de uma maior importância a uma aspiração de vida prediz a sua 

concretização futura. De modo a consolidar os resultados desta investigação, era de todo 

oportuno o desenvolvimento de mais investigações científicas, em contexto português, com 

vista a identificar e clarificar os conteúdos das aspirações futuras de adolescentes, bem como o 

grau de importância em que essas mesmas aspirações são visadas.  

Por último, seria pertinente que investigações futuras analisassem os efeitos diferenciais 

das aspirações de vida intrínsecas e extrínsecas no bem-estar psicológico, clarificando o 

contributo que cada aspiração, a nível individual e conjunto, assume no desenvolvimento 

psicoafectivo (des)adaptativo do indivíduo. Seria ainda importante considerar diferentes 

contextos e condições sócio-culturais e económicas em trabalhos futuros que relacionem as 

variáveis em estudo, especialmente as aspirações de vida.    
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Resumo 

A qualidade dos laços afetivos estabelecidos entre o adolescente e as figuras parentais constitui 

um fator relevante no desenvolvimento físico e psicoafectivo do jovem. A literatura aponta a 

qualidade da vinculação com as figuras primordiais como fator protetor da sintomatologia 

depressiva, capaz de contribuir para a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

autonomia, competência e vinculação.   

O presente estudo objetiva testar o papel da vinculação aos pais nas necessidades psicológicas 

básicas em adolescentes, bem como testar o efeito moderador da sintomatologia depressiva na 

associação anterior. A amostra foi constituída por 1326 participantes, com idades entre os 12 e 

os 18 anos. Para a recolha de dados recorreu-se ao Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe, 

ao Balanced Measure of Psychological Needs, à Escala de Depressão do Centro de Estudos 

Epidemiológicos e um questionário sociodemográfico.  

Os resultados sugerem que as necessidades psicológicas básicas de competência, autonomia e 

vinculação são preditas positivamente pela qualidade do laço emocional aos pais e que a 

inibição da exploração e individualidade ao pai e à mãe predizem negativamente as 

necessidades psicológicas básicas de competência e autonomia, respetivamente. Constatou-se 

o efeito moderador da sintomatologia depressiva na associação entre vinculação aos pais e a 

necessidade psicológica básica de competência para ambas as figuras parentais. Os resultados 

foram discutidos à luz da teoria da vinculação e da autodeterminação, atendendo às vicissitudes 

desenvolvimentais da adolescência e ao papel das figuras parentais no desenvolvimento do 

jovem. 

Palavras-Chave: vinculação aos pais, necessidades psicológicas básicas, 

sintomatologia depressiva, adolescente.  
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Abstract 

 

The quality of affective bonds established between the adolescent and parental figures is a 

relevant factor in the physical and psycho-affective youth. The literature points to link quality 

with the primary figures as protector of depression factor that can contribute to the satisfaction 

of basic psychological needs for autonomy, competence and attachment. 

The present study aims to analyze the role of attachment to parents in the basic psychological 

needs of adolescents, as well as test the moderating effect of depressive symptoms in the 

previous association. The sample consisted of 1326 participants, aged between 12 and 18 years 

old. For data collection we used to the Questionnaire Attachment to Father and Mother, the 

Balanced Measure of Psychological Needs, the Center for Epidemiological Studies Depression 

Scale and a sociodemographic questionnaire.   

The results suggest that the basic psychological needs for competence, autonomy and 

attachment are predicted positively by the quality of the emotional attachment to parents and 

that inhibition of exploration and individuality to the father and mother negatively predict the 

basic psychological needs for competence and autonomy, respectively. It was found moderating 

effect of depressive symptoms on the association between attachment to parents and the basic 

psychological needs for competence for both parental figures. The results were discussed in the 

light of the attachment theory and self-determination, taking into account the developmental 

vicissitudes of adolescence and the role of parental figures in the development of the young. 

 

Keywords: attachment to parents, basic psychological needs, depressive symptoms, 

adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Vinculação aos pais, necessidades psicológicas básicas e sintomatologia depressiva na 

adolescência 

 

A teoria da vinculação preconizada por Bowlby (1969,1973) e Ainsworth (1989) tem 

vindo a salientar a relevância da qualidade dos laços afetivos com as figuras parentais, 

cuidadores ou outros significativos, no desenvolvimento, crescimento e maturação física e 

emocional do indivíduo. Enquanto necessidade inata e universal do ser humano, o 

estabelecimento de laços afetivos intensos e estáveis com as figuras significativas, 

especialmente as figuras parentais, promovem sentimentos de segurança, apoio, proteção e 

confiança na exploração do self, dos outros e do meio (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Deste modo 

a teoria da vinculação confere um papel de relevo à capacidade das figuras parentais fornecerem 

uma base segura, favorecendo o desenvolvimento físico e emocional adaptativo da criança e, 

mais tarde do jovem, bem como a criação de modelos internos dinâmicos representativos de si, 

dos outros e do mundo positivos (Bowlby, 1969). Uma vinculação segura com as figuras 

primordiais, pautada pela transmissão de confiança, segurança, proteção, responsividade e 

proximidade emocional, bem como pelo respeito e promoção da individualidade e reforço da 

autonomia da criança, propicia sentimentos de valorização, aceitação e segurança. A perceção 

por parte da criança da presença de uma base segura irá permitir à mesma construir 

representações positivas de si, dos outros e do mundo, facilitando o seu desenvolvimento 

adaptativo e funcionamento psicológico equilibrado (Bowlby,1973). Em oposição, indivíduos 

que apresentam uma vinculação insegura pautada pela ansiedade de separação e inibição da 

exploração do mundo e da sua individualidade, caracterizam as relações com as figuras 

parentais como marcadas pela desconfiança e imprevisibilidade onde a carência afetiva, 

sentimentos de desvalia, desconfiança e a ambivalência prevalecem, surgindo como mais 

propensos ao desenvolvimento de uma estruturação do self e perceção do mundo negativa 

(Bowlby, 1973).  

Numa outra vertente, a teoria da vinculação aponta a capacidade para formar laços 

emocionais como um elemento determinante no desenvolvimento e funcionamento psicológico 

podendo a dissolução ou a fragmentação indesejada dos mesmos contribuir para a compreensão 

das perturbações psicológicas (Bowlby, 1969). A literatura sugere um contributo diferencial 

dos vínculos seguros e inseguros às figuras significativas no bem-estar psicológico, bem como 

na ocorrência de problemas de desenvolvimento, internalizados ou exteriorizados, ao longo da 
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adolescência (Cicchetti & Rogosch, 2002; Machado, Fonseca, & Queiroz, 2008). A maioria das 

investigações, realizadas neste âmbito, propõe que relações na díade pais-criança pautadas pela 

qualidade do laço emocional parecem contribuir significativamente para um desenvolvimento 

emocional mais equilibrado durante a adolescência e, assim, para a ausência de patologia 

emocional (e.g. Bosmans, Braet, & Vlierberghe, 2010; Meier, Carr, Currie, & Neimeyer, 2013). 

De modo mais específico, quadros clínicos depressivos têm vindo a ser associados a modelos 

de vinculação inseguros, pautados pela ausência de qualidade relacional e afetiva às figuras 

parentais, ao passo que elos emocionais fortes e intensos com as figuras cuidadoras têm sido 

associados ao declínio do risco de depressão (Altin & Terzi, 2010; Biazus & Ramires, 2012; 

Brumariu, & Kerns, 2010; Jakobsen, Horwood, & Fergusson, 2012; Wedekind et al., 2013). 

Assim, reconhece-se que a existência de uma relação positiva entre o jovem e as figuras 

parentais funciona como fator protetor face ao desenvolvimento de depressão (Bowlby, 1969).  

No contexto relacional com as figuras significativas e, posteriormente, ao longo do seu 

desenvolvimento, a criança elabora uma organização interna respeitante ao modo como integra 

e interioriza o padrão relacional e emocional com as figuras parentais, levando ao 

desenvolvimento de modelos internos dinâmicos (internal working models). Estes modelos 

funcionam como mapas cognitivos e afetivos onde a criança elabora e representa o seu 

entendimento acerca de si, do seu comportamento e daqueles que a circundam (Bowlby, 1973, 

1988). A internalização de modelos internos positivos, para além de conferir à criança bem-

estar emocional, pautado por relações satisfatórias com as figuras significativas, potencia o 

desenvolvimento de competências pessoais que fazem com que os jovens se adaptem 

facilmente a novos contextos, facilitando o desenvolvimento da sua esfera psicossocial 

(Wilkinson, 2004). Por sua vez, o desenvolvimento de modelos internos dinâmicos negativos 

podem ser associados a comportamentos retractivos e pouco exploratórios do self e do meio, 

motivados pela ausência de responsividade e disponibilidade das figuras de vinculação na 

prestação dos cuidados à criança (Bowlby, 1988; Holmes, 1993). Percebe-se assim a 

importância dos modelos internos dinâmicos ao longo do processo desenvolvimental da 

adolescência (Bowlby, 1988), particularmente no que concerne à satisfação das necessidades 

psicológicas básicas de competência, autonomia e vinculação. Estas necessidades derivam de 

uma macroteoria motivacional, apresentada como teoria da autodeterminação, que contempla 

um conjunto formado por cinco sub-teorias, dentre as quais a teoria das necessidades 

psicológicas básicas (basic psychological needs theory). Esta subteoria postula a existência no 

ser humano de três necessidades psicológicas básicas – vinculação, competência e autonomia 



74 
 

– consideradas como “nutrientes psicológicos” de carater inato e universal essenciais para o 

desenvolvimento da personalidade humana e funcionamento cognitivo, promovendo o 

crescimento psicológico, integridade e bem-estar do indivíduo (Deci & Ryan, 2008, 2009).   

As referidas necessidades explicam ainda a forma como o sujeito regula o seu 

comportamento, ao longo de continuum motivacional que varia entre formas mais e menos 

autodeterminadas, ou seja, motivação autónoma e controlada, respetivamente (Deci & Ryan, 

2008). 

De modo mais específico, a necessidade psicológica básica de competência reflete o 

desejo de interagir eficazmente com o meio envolvente, sendo esta necessidade satisfeita 

quando o sujeito é bem-sucedido e revela eficácia pessoal e eficiência na realização das tarefas 

e atividades desafiantes (Deci & Ryan, 2002; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000; 

Ryan & Deci, 2011). Já a necessidade psicológica básica de autonomia representa a vontade de 

se ser a origem do próprio comportamento, refletindo uma aceitação e envolvimento num 

comportamento escolhido, bem como a possibilidade de escolha e controlo sob o mesmo (Deci, 

& Ryan, 2008). Esta necessidade é satisfeita ao se agir de acordo com os valores integrados 

(Deci & Ryan, 2002) ou na presença de comportamentos autodeterminados (Ryan, Bernstein, 

& Warren Brown, 2010). A necessidade psicológica básica de vinculação reflete a necessidade 

de pertença e afiliação do indivíduo, ou seja, o desejo deste sentir-se próximo e ligado a outros 

significativos (Deci & Ryan, 2002; Deci & Vansteenkiste, 2004; Meyer, Enström, Harstveit, 

Bowles, & Beevers, 2007), através do estabelecimento de relações interpessoais.  

A satisfação das necessidades psicológicas básicas tem vindo a ser associada 

positivamente pela literatura à saúde e bem-estar psicológico, bem como ao funcionamento 

ótimo do indivíduo (Deci & Ryan, 2002; Deci & Vansteenkiste, 2004; Luyckx, Vansteenkiste, 

Goossens & Duriez, 2009; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; 

Sheldon & Niemiec, 2006). Por seu turno, a baixa realização e/ou frustração das três 

necessidades psicológicas básicas surgem associadas ao mal-estar, podendo ocasionar 

psicopatologia (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thogersen-Ntoumani, 2011; Ryan, 

Deci, Grolnick, & La Guardia, 2006; Vansteenkiste & Ryan 2013), especialmente de natureza 

depressiva (Chen et al., 2015; Cordeiro, Paixão, Lens, Lacante, & Sheldon, 2016; Wei, Philip, 

Shaffer, Young, & Zakalik, 2005). Note-se, contudo, que baixos níveis de satisfação das 

necessidades psicológicas básicas podem não indicar que as necessidades são frustradas, mas 

sugerirem que o indivíduo está insatisfeito com o grau em que as necessidades estão a ser 

atendidas (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & Thøgersen-Ntoumani, 2011). Os níveis de 
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frustração vão aparecer quando a ameaça das necessidades psicológicas básicas se concretiza e 

o sujeito vê efetivamente prejudicada a sua satisfação.  

De igual modo, a teoria da autodeterminação sugere os contextos sociais como fatores 

de especial impacto nos níveis de autodeterminação do sujeito, podendo os mesmos apoiarem 

ou bloquearem a satisfação das necessidades psicológicas básicas (Deci & Ryan, 2002; Deci & 

Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Partindo do pressuposto que toda a atividade humana ocorre 

integrada num contexto social, a qualidade desse contexto social afetará positiva ou 

negativamente o comportamento e o bem-estar dos indivíduos (Deci & Ryan, 2008). Perante 

estes pressupostos, Deci e Ryan (2008) sugerem uma associação positiva entre 

ambientes/contextos sociais controladores e formas de regulação menos autodeterminadas. Os 

mesmos autores postulam, por oposição, que ambientes e contextos suportivos e responsivos às 

necessidades psicológicas básicas do indivíduo associam-se positivamente a formas de 

regulação mais autodeterminadas. Wilson e Rodgers (2002) acrescentam que quando o contexto 

social é adequado para o desenvolvimento das necessidades psicológicas básicas, haverá maior 

facilidade para o desenvolvimento da autodeterminação. Deste modo, um contexto social cujas 

ações e interações relacionais e emocionais são capazes de satisfazer as necessidades 

psicológicas básicas do jovem, associa-se a um funcionamento saudável e ao bem-estar (Reis, 

et al., 2000). 

 A família enquanto microssistema social e fonte de socialização primária assume um 

papel relevante na transmissão de componentes afetivas e no desenvolvimento psicossocial da 

criança e do adolescente (Rockhill, Stoep, McCauley, & Katon, 2009). Partindo dos 

pressupostos da teoria da vinculação, quando as figuras significativas são sensíveis às 

necessidades físicas e emocionas da criança esta experiencia um sentimento de segurança, 

percecionando as figuras parentais como uma base segura. É a partir desta base segura que as 

crianças exploraram o seu ambiente com autoconfiança, constroem um sentido de autonomia 

(Mota & Rocha, 2012) e competência pessoal (Machado & Fonseca, 2009) e percecionam e 

estabelecem relações de proximidade com os outros (Pietromonaco & Feldman Barrett, 2000). 

Alguns estudos destacam a ideia de que uma vinculação segura, marcada pela qualidade 

relacional às figuras parentais é um preditor positivo da satisfação das necessidades 

psicológicas básicas de competência (Allen, MacElhaney, Land, Kupermic, Moore, O`Beeirne, 

& Kilmer, 2003; Machado & Fonseca, 2009; Mota,2008), autonomia (Cicchetti & Rogosch, 

2002; Jakobsen et al., 2012; Machado & Oliveira, 2007; Scharf, Mayseless & Kivenson-Baron, 

2004) e vinculação (Ávila et al., 2012; Englund et al., 2011; Feeney, 2008; La Guardia et al., 
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2000; Mikulincer & Shaver, 2007; Mota & Matos, 2008, 2009). LaGuardia e Patrick (2008) 

propuseram que as relações seguras nas quais exista um elemento de atenção e responsividade 

mútua relativamente às necessidades do sujeito constituem um elemento-chave na regulação da 

satisfação de necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e vinculação. De 

modo similar, LaGuardia, Ryan, Couchman e Deci (2000) apontam as relações seguras como 

facilitadoras e capazes de providenciar um contexto suportivo para a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas. Por sua vez, uma baixa qualidade do laço emocional às 

figuras parentais é passível de deter um contributo positivo para a frustração das necessidades 

psicológicas básicas de competência, autonomia e vinculação, podendo contribuir de igual 

modo para o aparecimento de sintomatologia psicopatológica de natureza depressiva (Wei, 

Philip, Shaffer, Young, & Zakalik, 2005). Costa, Soenens, Gugliandolo, Cuzzocrea e Larcan 

(2015) desenvolveram um estudo cujo objetivo foi analisar o papel mediador da satisfação das 

necessidades psicológicas básicas de 121 adolescentes na associação entre o controlo 

psicológico das figuras parentais e a internalização da angústia. Os resultados sugeriam que a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas assumia um papel mediador na relação entre 

as perceções de controlo psicológico e internalização de sentimentos. Verificou-se também que 

o controlo psicológico foi o melhor preditor de internalização da angústia comparativamente à 

baixa perceção de autonomia e apoio. 

Enquanto período do ciclo vital que marca transição entre a infância e a idade adulta, a 

adolescência encontra-se associada a várias mudanças e reorganizações a nível do 

desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e social (Venturini & Piccinini, 2014), capazes 

de ocasionar significativa instabilidade emocional que pode tornar o jovem mais vulnerável aos 

vários desafios e exigências desenvolvimentais (Macedo, 2010). Este período desenvolvimental 

mostra-se privilegiado e um dos mais importantes ao nível da construção, desenvolvimento, 

reorganização e atualização do self (Bowlby, 1973). O processo de individuação-separação põe 

em causa a necessidade do jovem de separar emocionalmente e autonomizar das figuras 

parentais, por forma a alcançar a autonomia e independência (Fleming, 2005). Pela emergência 

de tarefas desenvolvimentais da adolescência e tendo em consideração o papel relevante da 

qualidade das relações com as figuras parentais no desenvolvimento autónomo e na 

estruturação da identidade (Fleming, 2005), mostra-se pertinente perceber como é que a 

qualidade relacional na díade pais-adolescente interfere na satisfação das necessidades 

psicológicas básicas. Importa ainda perceber o efeito que a satisfação com as necessidades 

psicológicas básicas pode acarretar para o desenvolvimento futuro do jovem e para o seu 
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equilíbrio emocional. Por fim, este estudo surge numa tentativa de suprimir parte das lacunas 

encontradas na literatura, no que concerne à abordagem da vinculação aos pais, em 

adolescentes, associada às necessidades psicológicas básicas, preconizadas pela teoria da 

autodeterminação.   

Objetivo geral   

O presente estudo tem como objetivo testar o papel da vinculação aos pais nas 

necessidades psicológicas básicas em adolescentes. Pretende-se ainda testar em que medida a 

sintomatologia depressiva pode exercer um efeito moderador na associação anterior.  

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos pretende-se analisar, num momento inicial, a associação 

entre as variáveis em estudo, nomeadamente, vinculação aos pais, necessidades psicológicas 

básicas e sintomatologia depressiva, na adolescência. Pretende-se, igualmente, analisar as 

diferenças significativas da vinculação aos pais, das necessidades psicológicas básicas e da 

sintomatologia depressiva em função das variáveis sociodemográficas da amostra, 

designadamente, idade e sexo. Objetiva-se, ainda, testar o efeito preditor da qualidade da 

vinculação aos pais na satisfação das necessidades psicológicas básicas, bem como o efeito 

moderador da sintomatologia depressiva na associação anterior.  

Hipóteses   

Face aos objetivos propostos, aguarda-se que as dimensões da vinculação aos pais, das 

necessidades psicológicas básicas e a sintomatologia depressiva se correlacionem 

significativamente. Prevê-se que as dimensões da vinculação aos pais qualidade do laço 

emocional (QLE) e ansiedade de separação (AS) se correlacionem significativa e positivamente 

com a satisfação das necessidades psicológicas básicas e negativamente com a sintomatologia 

depressiva. Por sua vez, aguarda-se que a dimensão inibição da exploração e individualidade 

(IEI) se correlacione, no sentido negativo e de modo significativo, com a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas e positivamente com a presença de sintomatologia 

depressiva. Espera-se também que as necessidades psicológicas básicas de vinculação, 

competência e autonomia se associem, de modo significativo e negativo, com a sintomatologia 

depressiva.   
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Espera-se, de igual modo, que a vinculação aos pais, as necessidades psicológicas 

básicas e a sintomatologia depressiva apresentem diferenças significativas face idade e sexo. 

Prevê-se que as jovens do sexo feminino apresentem maior qualidade do laço emocional, 

ansiedade de separação e inibição da exploração e individualidade a ambas as figuras parentais, 

bem como maior satisfação quanto necessidades psicológicas básicas e maior sintomatologia 

depressiva, comparativamente com jovens do sexo masculino. No que respeita à idade espera-

se que os adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos apresentem maior 

qualidade do laço emocional, ansiedade de separação e inibição da exploração e individualidade 

para ambas as figuras parentais, assim como maior satisfação com as necessidades psicológicas 

básicas e menor sintomatologia depressiva. 

Aguarda-se ainda que a dimensão qualidade do laço emocional da vinculação aos pais 

prediga positivamente a satisfação com as necessidades psicológicas básicas, particularmente 

o desenvolvimento da autonomia, a qualidade de vinculação e a perceção de competência. 

Espera-se também que a dimensão inibição da exploração e individualidade da vinculação às 

figuras parentais prediga negativamente a satisfação das necessidades psicológicas básicas. Por 

último, prevê-se que a sintomatologia depressiva exerça um papel moderador na associação 

entre a qualidade da vinculação aos pais e as necessidades psicológicas básicas em adolescentes.  

 

Método 

Participantes 

Integraram o estudo 1326 adolescentes portugueses de ambos os sexos, 730 (55.1%) do 

sexo feminino e 596 (44.9%) do sexo masculino. As idades dos participantes eram 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 15.23; DP = 1.70), sendo que 687 adolescentes 

(51.8%) possuíam idades entre os 12 e os 15 anos e 639 (48.2%) adolescentes entre os 16 e os 

18 anos de idade. No que respeita à escolaridade dos participantes, 438 (33%) compreendem 

habilitações relativas ao 7º, 8º e 9º ano do ensino básico e 888 (67%) frequentam o 10º, 11º e 

12º ano do ensino secundário.  

Relativamente à idade das figuras parentais, as figuras paternas dos participantes 

apresentam idades compreendidas entre os 29 e os 78 anos (M = 45.85, DP =5.86) e as figuras 

maternas apresentam idades entre os 30 e os 77 anos (M = 43.66, DP = 5.40). A escolaridade 

das figuras parentais foi categorizada em 4 grupos, correspondentes às escolaridades 

referenciadas pelos jovens, respeitantes a cada uma das figuras parentais. Deste modo pode-se 
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apontar 4 grupos: grupo 1: 1º- 4º ano de escolaridade; grupo 2: 5º-9ºano de escolaridade; grupo 

3: 10º-12º ano de escolaridade e grupo 4: Bacharelato – Doutoramento, onde o pai tem uma 

escolaridade média de 2.21 (DP=.89) e a mãe de 2.34 (DP=.95). No que concerne ao estado 

civil das figuras parentais 1149 (86,7%) são “casados” ou “vivem juntos mas não estão 

casados”, 110 (8.3%) estão “divorciados” ou “separados” e 56 (4.2%) são “viúvos”, 

contabilizando-se 11 missings (0.8%) a esta questão. 

 

Instrumentos   

Na presente investigação foi utilizado um Questionário sociodemográfico, com o 

intuito de extrair informações do âmbito individual (sexo, idade), familiar (organização 

familiar, estado civil, idade, profissão e nível de escolaridade dos pais e presença de irmãos) e 

educacional (número e idade das retenções escolares) (Anexo 3.1).  

Foi igualmente utilizado o Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM) 

desenvolvido por Matos e Costa (2001) no sentido de avaliar as representações de vinculação 

que os adolescentes têm face à figura materna e paterna (Anexo 2.1). Este instrumento é 

composto por 30 itens, distribuídos por três dimensões: a Qualidade do laço emocional (QLE, 

10 itens) – “Eu e os meus pais temos uma relação de confiança”; a Ansiedade de separação 

(AS, 10 itens) – “Só consigo enfrentar situações novas se os meus pais estiverem comigo”; e a 

Inibição da exploração e individualidade (IEI, 10 itens) – “Os meus pais estão sempre a 

interferir em assuntos que só têm a ver comigo”. As opções de resposta para cada item variam 

segundo uma escala de Likert de 6 pontos entre “discordo totalmente” (1) e “concordo 

totalmente” (6).  

Para a presente amostra, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos 

valores da consistência interna, foram: QLE pai =.93; QLE mãe =.89; AS pai =.85; AS mãe 

=.83; IEI pai =.79; IEI mãe =.80. A totalidade do instrumento assume valores de alpha de 

Cronbach de .86 para o pai, .81 para a mãe e escala completa de .91.  

As análises fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento adequados para 

os modelos tanto na versão para o pai, χi
2 (20) = 120.97; p = .000, com Rácio = 6.055;  

RMR=.06; GFI= .98; AGFI= .96; NFI= .98; IFI= .99; CFI = .99; RMSEA = .06 e  SRMR =  .05 

(Anexo 1.1), como para a mãe, χi
2 (21) = 124.30; p = .000, com Rácio =5.926; RMR=.05; GFI= 

.98; AGFI= .96; NFI= .98; IFI= .98; CFI = .98; RMSEA = .06 e  SRMR = .04 (Anexo 1.2).  

                                                           
5, 6 O Rácio resulta da operação (χ2/g.l.), sendo o χ2 muito sensível a amostras superiores a n=200 (Gosling & Gonçalves, 2003). 
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O Balanced measure of psychological needs (BMPN), instrumento desenvolvido por 

Sheldon e Hilpert (2012) e traduzido por Costa, Ferreira, Mota e Matos (2016), trata-se de um 

questionário de autorrelato que objetiva avaliar o grau de satisfação do sujeito com três 

necessidades psicológicas básicas: competência, autonomia e vinculação (Anexo 2.3). Este 

instrumento é composto por 18 itens, distribuídos por três dimensões: Competência (6 itens) – 

“Tenho conseguido concluir com sucesso tarefas e projetos difíceis”; Autonomia (6 itens) – 

“Há pessoas a dizer-me o que eu tenho de fazer” e Vinculação (6 itens) – “Sinto-me próximo(a) 

e ligado(a) às pessoas que são importantes para mim.”. O questionário inclui ainda, ao nível 

dos itens que o compõem, três variações de conteúdo (perceção de competência, perceção de 

autonomia e perceção de vinculação) e dois fatores metodológicos (satisfação da necessidade e 

insatisfação/frustração da necessidade) (Sheldon & Hilpert, 2012). Note-se que a estrutura do 

instrumento conta com 6 itens por dimensão (três itens formulados positivamente e os restantes 

negativamente), de tal modo que os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 apresentam-se invertidos. 

As opções de resposta para cada item variam segundo uma escala de Likert de 5 pontos entre 

“discordo muito” (1) a “concordo muito” (5). 

Para o presente estudo, os valores de alpha de Cronbach, que correspondem aos valores 

da consistência interna, foram:.63 para a dimensão competência, .50 para a dimensão autonomia 

e .63 para a dimensão vinculação. A totalidade do instrumento assume valores de alpha de 

Cronbach de .76. As análises fatoriais confirmatórias apresentam índices de ajustamento 

adequados para os modelos, χi
2 (22) = 23.71; p = .363, com Rácio =1.08; RMR=.01; GFI= .99; 

AGFI= .99; NFI= .99; IFI= .99; CFI = .99; RMSEA = .00 e  SRMR = .02 (Anexo 1.4).  

Por último foi utilizada a Escala de Depressão do Centro de Estudos 

Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale – CES-D), 

originalmente desenvolvida por Radloff (1977) e adaptada para a população portuguesa por 

Gonçalves e Fagulha (2003) (Anexo 2.2). Este instrumento permite avaliar a sintomatologia 

depressiva na população geral, atribuindo destaque à componente afetiva do quadro 

psicopatológico depressivo e assumindo a existência de um continuum entre o funcionamento 

normal e as formas graves de depressão (Gonçalves & Fagulha, 2004; Radloff, 1977). Trata-se 

de um instrumento de autorrelato, composto por 20 itens, dos quais os itens 4,8,12 e 16 estão 

formulados positivamente no sentido de evitar tendências de resposta e avaliar estados afetivos 

positivos. Considera-se exemplo de um item formulado positivamente o item 16 – “Senti prazer 

ou gosto na vida.” e de um item formulado negativamente o item 14 – “Senti-me sozinho(a)”. 

As opções de resposta para cada item são dadas de acordo com uma escala de Likert de quatro 
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pontos (0 - “Nunca ou muito raramente” e 3 - “Com muita frequência ou sempre”) 

correspondentes à frequência com que o sintoma foi vivenciado na semana transata à aplicação 

da escala (Radloff, 1977).  

O valor de alpha de Cronbach para a presente amostra é de .89. A análise fatorial 

confirmatória apresentou índices de ajustamento adequados, χi
2 (167) = 816.52; p = .000, com 

Rácio = 4.897; RMR=.03; GFI= .94; AGFI= .92; NFI= .91; IFI= .93; CFI = .92; RMSEA = .05 

e  SRMR = .04 (Anexo 1.3). 

De salientar que o protocolo construído e utilizado para a elaboração do estudo empírico 

encontra-se disponível no anexo 2. 

Procedimento 

O presente estudo científico pauta-se por uma metodologia transversal e quantitativa.   

A recolha de dados foi realizada entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, em 11 

instituições de Ensino Básico e Secundário da região norte de Portugal, particularmente em 

turmas do 7º ao 12º ano de escolaridade.  

Antecedente à recolha de dados, numa fase pré-investigacional, foi construído o 

protocolo de investigação, bem como requerida autorização para uso dos instrumentos de 

avaliação aos autores originais dos mesmos. O projeto investigacional foi também sujeito a 

avaliação por parte da Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP) e da Direção Geral da Educação (DGE), ao que ambas as 

entidades deferiram positivamente a realização do estudo de investigação (Anexos 4.3 e 4.4, 

respetivamente). De realçar, ainda, a realização de uma reflexão falada com 21 adolescentes 

entre os 12 e 18 anos de idade, que objetivou a avaliação da compreensão formal e semântica, 

tal como do tempo necessário para aplicação do protocolo.  

Importa referir que as escolas de 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 

foram selecionadas aleatoriamente e contactadas presencialmente, realizando-se com todas uma 

reunião de esclarecimento ao Diretor(a) escolar, no sentido de clarificar as características gerais 

da investigação, assim como a pertinência da mesma. Após a aceitação da proposta por parte 

da escola, foi facultado a todos os alunos das turmas do 7º ao 12º ano, um Termo Consentimento 

Livre e Esclarecido onde estavam discriminados os objetivos investigacionais e salvaguardadas 

as questões éticas e deontológicas referentes à investigação na ciência psicológica. Integraram 

                                                           
7 O Rácio resulta da operação (χ2/g.l.), sendo o χ2 muito sensível a amostras superiores a n=200 (Gosling & Gonçalves, 2003). 
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a investigação os alunos que entregaram o referido Termo assinado e autorizado pelos 

Encarregados de Educação ou figuras parentais (Anexo 4.2).  

A coleta de dados foi efetuada em contexto de sala de aula através do preenchimento 

em papel dos questionários de autorrelato, sob vigilância do investigador responsável e do 

docente, em 45 minutos. Anteriormente ao preenchimento do protocolo de avaliação foram 

fornecidas instruções referentes aos objetivos gerais do estudo, ao modo de preenchimento de 

cada questionário e reforçados os pressupostos de voluntariedade, privacidade, anonimato e 

confidencialidade das informações prestadas. Ressalva-se que, de modo a precaver 

enviesamentos nas respostas devido ao fator cansaço ou respostas aleatórias, foram construídas 

duas versões do protocolo com inversão dos questionários de autorrelato. 

 

Estratégia de análise de dados  

O tratamento dos resultados foi realizado através do programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences – na sua versão 20.0 para o sistema Windows. 

Numa primeira fase foi contruída uma base de dados com a codificação do protocolo 

investigacional e eliminados os protocolos incompletos e mal preenchidos. Foi efetivada a 

limpeza amostral mediante a identificação e exclusão dos missings e outliers da amostra, sendo 

que, para o reconhecimento dos outliers univariados recorreu-se à nota Z-score e dos outliers 

multivariados a distância de Mahalanobis (Field, 2005). Face à identificação de indivíduos com 

valores críticos optou-se por excluí-los do grupo amostral, pois o afastamento da média geral 

da amostra era significativa (Field, 2005).  

De seguida, as variáveis de cada instrumento em estudo foram categorizadas, tendo-se 

procedido à inversão de alguns itens, de acordo com os autores originais, na Escala de 

Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – 

Depression Scale – CES-D) e na Balanced measure of psychological needs (BMPN).  

Para verificar se os dados da amostra respeitavam os pressupostos de normalidade foram 

analisados os valores de skeweness (assimetria) e kurtosis (achatamento), procedendo-se, 

concomitantemente, à realização do teste de Kolmogorov-Smirnov, dos gráficos de 

Histogramas, Q-QPlots, Scatterplots e Boxplots (Maroco, 2007; Pallant, 2001). Foram ainda 

efetuadas análises correlacionais, análises de variância e das médias e desvio padrão das 

variáveis em estudo, considerando-se na interpretação dos dados os valores de significância 

p<.05 e o valor de eta square total (observed power), compreendidos entre 0 e 1 (Pierce, Block, 
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& Aguinis, 2004; Richardson, 2011). Em função da confirmação do cumprimento dos critérios 

da normalidade da amostra, efetuaram-se os processos estatísticos consequentes a partir de 

testes paramétricos (Maroco, 2007). 

Com o propósito de testar a estrutura original dos instrumentos utilizados, assim como, 

os seus modelos teóricos propostos usou-se o programa estatístico AMOS (Versão 23.0) para a 

realização de Análises Confirmatórias de 1ª ordem. Por sua vez, a testagem do valor preditivo 

da vinculação aos pais na satisfação das necessidades psicológicas básicas foi efetuada por 

recurso ao Modelo de Regressões Múltiplas Hierárquicas. 

Objetivou-se, igualmente, testar a presença do efeito moderador (Hayes & Preacher, 

2014) da sintomatologia depressiva na associação entre a vinculação aos pais e as necessidades 

psicológicas básicas tendo-se para o efeito utilizado o Programa Macro Process de acordo com 

a metodologia de Hayes (2013). O modelo explicativo da moderação anterior encontra-se 

representado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelo conceptual teórico representativo do efeito moderador da sintomatologia depressiva na 

vinculação aos pais e nas necessidades psicológicas básicas.  
 

Resultados 

Associação entre a vinculação aos pais, necessidades psicológicas básicas e sintomatologia 

depressiva em adolescentes  

Com o objetivo de analisar as associações entre a vinculação aos pais, as necessidades 

psicológicas básicas e a sintomatologia depressiva em adolescentes, foram efetuadas análises 

correlacionais entre os vários instrumentos utilizados. Os resultados das análises de correlações 

inter-escalas, as respetivas médias e desvios-padrão, reportados na tabela 1, permitem constatar 

que existem correlações significativas entre as variáveis em estudo.  

Analisando as dimensões da vinculação ao pai e das necessidades psicológicas 

básicas, verificam-se associações significativas, positivas de magnitude baixa a moderada entre 

todas as variáveis (r =.08, p < .01 a  r = .36, p < .01), à exceção da associação entre a dimensão 

Vinculação aos pais Necessidades psicológicas básicas 

Sintomatologia depressiva 
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ansiedade de separação e a necessidade psicológica básica de autonomia que não é significativa. 

Particularmente, a dimensão qualidade do laço emocional correlaciona-se significativamente, 

no sentido positivo com magnitude baixa a moderada com todas as necessidades psicológicas 

básicas (r = .22, até r =.36, p < .01). Por sua vez, a dimensão ansiedade de separação evidencia 

uma correlação significativa no sentido positivo com baixa magnitude com as necessidades 

psicológicas básicas de competência e vinculação, respetivamente (r =.08 e r =.18, p < .01). 

Por último, a dimensão inibição da exploração e individualidade regista uma correlação 

significativa no sentido negativo e com magnitude baixa a moderada, com as necessidades 

psicológicas básicas de vinculação, competência e autonomia (r = -.21 até r = -.31, p < .01).  

Relativamente à associação entre as dimensões da vinculação à mãe e as necessidades 

psicológicas básicas, constatou-se que a dimensão qualidade do laço emocional correlaciona-

se significativamente no sentido positivo e com magnitude baixa a moderada com as 

necessidades psicológicas básicas vinculação (r =.36, p <.01), competência (r =.25,  p <.01) e 

autonomia (r =.28,  p <.05). A dimensão ansiedade de separação regista uma associação 

significativa no sentido positivo e de baixa magnitude com a necessidade psicológica básica de 

vinculação (r =.12, p <.01), não registando qualquer correlação significativa com as 

necessidades psicológicas básicas de competência e autonomia. Por fim, a dimensão inibição 

da exploração e individualidade associa-se significativamente no sentido negativo e com 

magnitude baixa a moderada, com as necessidades psicológicas básicas de vinculação (r = -.24, 

p <.01), competência (r = -.24, p <.01) e autonomia (r = -.35, p < .01). 

Por último, no que concerne à associação entre as dimensões da vinculação às figuras 

parentais e a sintomatologia depressiva, constatou-se que as dimensões qualidade do laço 

emocional (r pai = -.32, p <.01; r mãe = -.30, p <.01) ao pai e à mãe e ansiedade de separação 

ao pai (r = -.10, p <.01) correlacionam-se significativamente no sentido negativo e com 

magnitude baixa a moderada com a sintomatologia depressiva. Constatou-se ainda, para ambas 

as figuras parentais, que a dimensão inibição da exploração e individualidade se correlaciona 

positivamente e com magnitude moderada com a sintomatologia depressiva (r pai =.29, p <.01; 

r mãe=.29, p <.01). Por fim, verifica-se que as necessidades psicológicas básicas de 

vinculação (r= -.53, p <.01), competência (r= -.48, p <.01) e autonomia (r= -.40, p <.01) 

correlacionam-se negativamente e com magnitude moderada a elevada com a sintomatologia 

depressiva. 
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Tabela 1.Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=1326) 

* p< .05 ;  ** p< .01 Os negritos representam correlações significativas. QVPM- Questionário de Vinculação ao 

Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de separação; IEI- Inibição da exploração e 

individualidade; BMPN - Balanced measure of psychological needs; CES-D - Escala de Depressão do Centro de 

Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale). 

 

 

Variância da vinculação aos pais, necessidades psicológicas básicas e sintomatologia 

depressiva dos adolescentes em função das dimensões sociodemográficas da amostra 

 

Com o objetivo de analisar as diferenças da qualidade da vinculação aos pais, das 

necessidades psicológicas básicas e da sintomatologia depressiva em função das variáveis 

sociodemográficas da amostra efetuaram-se análises de variância uni e multivariada (ANOVA 

e MANOVA) e T-tests. Para realizar as diferenças entre os grupos utilizou-se o teste post-hoc, 

particularmente o teste de Scheffé.   

No que respeita às dimensões da vinculação à figura paterna verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas face ao sexo na dimensão ansiedade de separação, t(1307.60) = 

-2.44; p =.015; IC 95% [-.23; -.03] e inibição da exploração e individualidade, t(1324) = -1.98; 

p =.048; IC 95% [-.20; -.00]. Por oposição, não se registam diferenças estatisticamente 

significativas na qualidade do laço emocional ao pai em função do sexo, t(1322.03) = 1.80; p 

=.072; IC 95% [-.01; .19]. Particularmente, jovens do sexo feminino patenteiam uma maior 

ansiedade de separação (M = 4.24; DP = 1.01) e inibição da exploração e individualidade (M = 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QVPM-Pai            

1. QLE -          

2. AS .69** -         

3. IEI -.19** .08** -        

QVPM-Mãe           

4. QLE .62** .47** -24** -       

5. AS .35** .81** .08** .60** -      

6. IEI  -.22** .05 .86** -.32** .04 -     

BMPN            

7. Vinculação  .36** .18** -.21** .36** .12** -.24** -    

8. Competência  .27** .08** -.25** .25** .02 -.24** .41** -   

9. Autonomia  .22** .05 -.31** .28* .05 -.35** .42** .42** -  

10. CES-D  -.32** -.10** .29** -.30** -.05 .29** -.53** -.48** -.40** - 

M 5.19 4.18 3.10 5.43 4.35 3.22 4.12 3.37 3.41 1.78 

SD .91 .97 .94 .65 .90 .97 .60 .63 .64 .48 
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3.15; DP =.96) ao pai, comparativamente aos jovens do sexo masculino (Ansiedade de 

separação: M = 4.11; DP =.92; Inibição da exploração e individualidade: M = 3.05; DP =.90). 

No que concerne às dimensões da vinculação à mãe verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas face ao sexo na dimensão ansiedade de separação, t(1324)= -

4.44; p =.000; IC 95% [-.31; -.12], não se verificando diferenças estatisticamente significativas 

nas dimensões inibição da exploração e individualidade, t(1304.62) = -1.86; p =.063; IC 95% 

[-.20; .01] e qualidade do laço emocional, t(1324) = -.74; p =.458; IC 95% [-.10; .04] face ao 

sexo. As diferenças residem ao nível das adolescentes do sexo feminino que evidenciam maior 

ansiedade de separação à figura materna quando comparadas com os jovens do sexo oposto 

(Sexo feminino: M = 4.44; DP =.89; Sexo masculino: M = 4.23; DP =.88).  

No que respeita às variáveis das necessidades psicológicas básicas verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas em função do sexo para as dimensões de 

competência, t(1236.08) = 4.34; p =.000; IC 95% [.08; .22],  autonomia, t(1324) = 2.57; p 

=.010; IC 95% [.02; .16], e vinculação, t(1324) = 4.46; p =.000; IC 95% [.08; .21]. Tal como 

se pode observar na tabela 2, o sexo masculino evidencia valores mais elevados no que concerne 

à satisfação das necessidades psicológicas básicas de autonomia (M = 3.46; DP=.66), 

competência (M = 3.45; DP =.65) e vinculação (M = 4.20; DP =.59), comparativamente com o 

sexo feminino (Autonomia: M = 3.37; DP =.63; Competência: M = 3.30; DP =.61 e Vinculação: 

M = 4.06; DP =.60). 

Constatam-se ainda diferenças significativas da sintomatologia depressiva face ao 

sexo, t(1323.99) = -8.77; p=.000, com IC 95% [-.27, -.17], sendo que jovens do sexo feminino 

(M = 1.87; DP =.50) evidenciam valores mais elevados quanto à presença de sintomatologia 

depressiva comparativamente com o sexo masculino (M = 1.66; DP =.41).  

 

Tabela 2. Análise diferencial da vinculação aos pais, das necessidades psicológicas básicas e da sintomatologia 

depressiva em função do sexo.  

 

 

 

Sexo 

 

 

M±DP 

 

 

IC 95% 

 

  

Direção das diferenças 

significativas 

QVPM-Pai     

QLE 
1-Masculino 

2-Feminino 

5.24±.82 

5.15±.97 

[-.01, .19] 

 

n.s. 

 

AS 
1-Masculino 

2-Feminino 

4.11±.92 

4.24±1.01 

[-.23, -.03] 1<2 

IEI 

 

1- Masculino 

2- Feminino 

3.05±.90 

3.15±.96 

[-.20, -.00] 1<2 

QVPM-Mãe    

QLE 
1-Masculino 

2-Feminino 

5.41±.65 

5.44±.66 

[-.10, .04] n.s. 
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QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de 

separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; BMPN - Balanced measure of psychological needs; 

CES-D - Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – 

Depression Scale) 

 

No que concerne à idade foram criados dois grupos (dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 

18 anos) para se proceder às análises diferenciais. Os resultados sugerem a presença de 

diferenças estatisticamente significativas da qualidade da vinculação à figura paterna, F(3, 

1322) = 17.17, p = .000, η2 = 1.00, e materna, F(3, 1322)= 17.52, p = .000, η2 = 1.00, face à 

idade. As análises multivariadas para a vinculação ao pai revelam que esta diferenciação ocorre 

nas dimensões qualidade do laço emocional, F(1, 1324) = 15.93, p = .000, η2 = .98; ansiedade 

de separação, F(1, 1324) = 45.51, p = .000, η2 = 1.00 e inibição da exploração e individualidade, 

F(1, 1324) = 8.59, p = .003, η2 = .83. Resultados semelhantes das análises multivariadas das 

dimensões da vinculação à mãe face à idade apontam para a presença de diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões qualidade do laço emocional, F(1, 1324) = 18.55, 

p = .000, η2 =.99; ansiedade de separação, F(1, 1324) = 43.31, p = .000, η2 = 1.00 e inibição da 

exploração e individualidade, F(1, 1324) = 7.13, p = .008, η2 =.76. Deste modo, adolescentes 

cujas idades pertencem ao intervalo dos 12-15 anos de idade apresentam uma maior qualidade 

do laço emocional (Pai: M =5.29; DP =.89; Mãe: M = 5.50; DP =.63), ansiedade de separação 

(Pai: M = 4.35; DP =.95; Mãe: M = 4.50; DP =.86) e inibição da exploração e individualidade 

(Pai: M = 3.18; DP =.93; Mãe: M = 3.29; DP =.95) a ambas as figuras parentais, quando 

comparados com os jovens dos 16 aos 18 anos de idade (QLE- Pai: M = 5.09; DP =.92; Mãe: 

M = 5.35; DP =.67; AS- Pai: M = 4.00; DP =.96; Mãe: M = 4.18; DP =.91; IEI- Pai: M = 3.02; 

DP =.93; Mãe: M = 3.15; DP =.99).  

Constataram-se ainda diferenças estatisticamente significativas da necessidade 

psicológica básica de vinculação face à idade, F(1, 1324) = 9.44, p = .002, η2 =.87, sendo 

que os jovens dos 12 aos 15 anos de idade apresentam maior satisfação com a referida 

necessidade psicológica básica (M = 4.17; DP =.59) comparativamente aos jovens dos 16-18 

AS 

 

1- Masculino 

2- Feminino 

4.23±.88 

4.44±.89 

[-.31, -.12] 1<2 

IEI 

 

1- Masculino 

2- Feminino 

3.17±.93 

3.27±.1.01 

[-.20, .01] n.s. 

 

BMPN     

Vinculação 
1-Masculino 

2-Feminino 

4.20±.59 

4.06±.60 

[.08, .21] 1>2 

 

Competência 
1-Masculino 

2- Feminino 

3.45±.65 

3.30±.61 

[.08, .22] 1>2 

Autonomia 
1-Masculino 

2-Feminino 

3.46±.66 

3.37±.63 

[.02, .16] 1>2 

CES-D 
1-Masculino 

2-Feminino 

1.66±.41 

1.87±.50 

[-.27, -.17] 1<2 
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anos (M = 4.07; DP =.60). Note-se que não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas das necessidades psicológicas básicas de competência e autonomia face à idade, 

F(1, 1324) = 1.78, p = .182, η2 =.27 e  F(1, 1324) = .14, p = .736, η2 =.06 , respetivamente.  

No que concerne à variável sintomatologia depressiva, procedeu-se à categorização da 

mesma em dois níveis (alta/baixa), a partir da média da escala que avalia a sintomatologia 

depressiva, tendo-se obtido um valor de 1.78. Categorizou-se posteriormente a variável em 

“alta sintomatologia depressiva” se M > 1.78  e em “baixa sintomatologia depressiva” se M 

≤ 1.78. Para se analisar as diferenças da sintomatologia depressiva face à idade recorreu-se a 

uma análise de variância multivariada (MANOVA). Constatou-se a existência de diferenças 

significativas de sintomatologia depressiva em função da idade, F(1, 1324) = 6.06, p= .014, ƞ2 

=.69, sendo que os jovens com idades entre os 12 e os 15 anos (M = 1.39; DP =.49) apresentam 

uma menor sintomatologia depressiva comparativamente aos jovens cuja faixa etária respeita 

os 16-18 anos (M = 1.45; DP =.50). 

De um modo geral constata-se que os adolescentes com idades compreendidas entre os 

12 e os 15 anos apresentam maior perceção de qualidade do laço emocional, ansiedade de 

separação e inibição da exploração e individualidade a ambas as figuras parentais, 

percecionando uma maior satisfação com a necessidade psicológica básica de vinculação e 

menor sintomatologia depressiva. Tais resultados podem constatar-se na tabela 3.  

 

Tabela 3. Análise diferencial da vinculação aos pais, das necessidades psicológicas básicas e da 

sintomatologia depressiva em função da idade.  

 
Idade  

(12 aos 15; 16 aos 18) 
M±DP IC 95%                      Direção das diferenças 

significativas 

QVPM-Pai     

QLE 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

5.29±.89 

5.09±.92 

[5.22, 5.35] 

[5.02, 5.16] 

1>2 

AS 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.35±.95 

4.00±.96 

[4.28, 4.42] 

[3.92, 4.07] 

1>2 

IEI 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.18±.93 

3.02±.93 

[3.11, 3.25] 

[2.95, 3.10] 

1>2 

QVPM-Mãe     

QLE 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

5.50±.63 

5.35±.67 

[5.45, 5.55] 

[5.30, 5.40] 

1>2 

 

AS 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.50±.86 

4.18±.91 

[4.43, 4.57] 

[4.11, 4.25] 

1>2 

 

IEI 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.29±.95 

3.15±.99 

[3.22, 3.36] 

[3.07, 3.22] 

1>2 

BMPN     

Vinculação 

 

1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

4.17±.59 

4.07±.60 

[4.13, 4.22] 

[4.03, 4.12] 

1>2 

 

Competência 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.39±.65 

3.35±.61 

[3.35, 3.44] 

[3.30, 3.40] 

n.s. 

 

Autonomia 
1-12 aos 15 

2- 16 aos 18 

3.41±.65 

3.42±.64 

[3.36, 3.45] 

[3.37, 3.47] 

n.s. 
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CES-D 
1-12 aos 15 

2-16 aos 18 

1.39±.49 

1.45±.50 

[1.35, 1.42] 

[1.42, 1.49] 

1<2 

QVPM- Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe; QLE- Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de 

separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade; BMPN - Balanced measure of psychological needs; 

CES-D - Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – 

Depression Scale) 

 

Papel preditor da vinculação aos pais nas necessidades psicológicas básicas de autonomia, 

competência e vinculação   

Na continuidade do estudo e por forma a responder a um dos objetivos inicialmente 

propostos, procedeu-se à realização de análises de regressões múltiplas hierárquicas, nas quais 

se utilizou como variável dependente as necessidades psicológicas básicas, nas suas dimensões 

vinculação, competência e autonomia. As análises de regressão múltipla hierárquica, também 

denominada como sequencial, permitem testar quais as variáveis independentes que melhor 

contribuem para a previsão da variável dependente (Pallant, 2001). Para o efeito, introduziram-

se em todas as análises 4 blocos, especificamente sexo, idade, vinculação ao pai e vinculação à 

mãe. As variáveis sexo e idade foram, também, controladas e recodificadas em dummy, de modo 

a identificar e analisar qual dos sexos (0- sexo masculino; 1- sexo feminino) e idades (0- 12 aos 

15 anos; 1- 16 aos 18 anos) melhor contribuem e predizem as variáveis dependentes ou preditas 

em estudo. A recodificação em variáveis Dummy trata-se de um método que permite quantificar 

variáveis artificiais ao adotarem valores de “0” ou “1” (Missio, & Jacobi, 2007) e representa a 

comparação do efeito entre grupos para a explicação da variância do modelo face às variáveis 

dependentes (Cohen, Cohen, Weste, & Alken, 2003).  

Na análise de regressão múltipla hierárquica para a variável dependente necessidade 

psicológica básica de autonomia foram introduzidos 4 blocos. O bloco 1, o sexo (dummy), 

apresenta um contributo significativo, F(1,1324) = 6.62, p = .010, explica 1% da variância total 

(R2 =.01) e contribuiu individualmente com 1% da variância para o modelo (R2change =.01). 

No que se refere ao bloco 2, a idade (dummy), esta contribui significativamente para a variância 

do modelo, F(2,1323) = 3.33, p = .036, e explica 1% da variância total (R2=.01), não 

apresentando qualquer contributo individual para a variância do modelo (R2change =.00). O 

bloco 3, vinculação ao pai, contribui significativamente para o modelo, F(5,1320) = 38.35, p 

= .000, e explica 13 % da variância total (R2 =.13), apresentando um contributo individual de 

12% (R2change =.12). Relativamente ao bloco 4, vinculação à mãe, este mostra-se igualmente 

significativo, F(8,1317) = 32.05, p = .000, explica 16% da variância total (R2 =.16), 

apresentando um contributo individual de 4% (R2change =.04).   
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Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes 

dos blocos, constata-se que duas variáveis apresentam uma contribuição significativa (p< .05) 

enquanto preditoras da necessidade psicológica básica de autonomia, cuja sua apresentação será 

efetuada por ordem de importância: inibição da exploração e individualidade à mãe (β = -.21) 

e qualidade do laço emocional à mãe (β =.20) (tabela 4).   

Na análise de regressão múltipla hierárquica face à necessidade psicológica básica de 

competência foram introduzidos 4 blocos. O bloco 1, o sexo (dummy), apresenta um contributo 

significativo, F(1, 1324) = 19.08, p = .000, explica 1% da variância total (R2 =.01) e contribuiu 

individualmente com 1% da variância para o modelo (R2change =.01). No que se refere ao 

bloco 2, a idade (dummy), esta contribui significativamente para a variância do modelo F(2, 

1323) = 10.74, p = .000, e explica 2% da variância total (R2=.02), não se evidenciando qualquer 

contributo individual (R2change=.00). O bloco 3, vinculação ao pai, contribui 

significativamente para o modelo, F(5, 1320) = 40.45, p = .000, e explica 13% da variância 

total (R2 =.13), apresentando um contributo individual de 12% (R2change =.12). Relativamente 

ao bloco 4, vinculação à mãe, este mostra-se significativo F(8, 1317) = 26.92, p = .000 e 

explica 14% da variância total (R2 =.14), apresentando um contributo individual de 1% 

(R2change =.01).   

Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes 

dos blocos, constata-se que quatro variáveis apresentam uma contribuição significativa (p <.05) 

enquanto preditoras da necessidade psicológica básica de competência, cuja sua apresentação 

será efetuada por ordem de importância: qualidade do laço emocional ao pai (β =.21), inibição 

da exploração e individualidade ao pai (β = -.16), qualidade do laço emocional à mãe (β =.15) 

e sexo (dummy) com contributo masculino (β = -.09) (tabela 4).  

Por fim, na análise de regressão múltipla hierárquica face à necessidade psicológica 

básica de vinculação foram introduzidos 4 blocos. No bloco 1, o sexo (dummy) apresenta um 

contributo significativo F(1, 1324) = 19.88, p = .000, explica 2% da variância total (R2 = .02) e 

contribuiu individualmente com 2% da variância para o modelo (R2change = .02). No que se 

refere ao bloco 2, a idade (dummy), esta contribui significativamente para a variância do 

modelo, F(2, 1323) = 15.46, p = .000, explicando 2% da variância total (R2= .02) e contribuindo 

individualmente com 1% da variância para o modelo (R2change = .01). O bloco 3, vinculação 

ao pai, contribui significativamente para o modelo, F(5, 1320) = 52.27, p = .000, e explica 17% 

da variância total (R2 =.17), apresentando um contributo individual de 14% (R2change =.14). 

Relativamente ao bloco 4, vinculação à mãe, este mostra-se significativo, F(8, 1317) = 39.68, 
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p = .000, e explica 19% da variância total (R2 =.19), apresentando um contributo individual de 

3% (R2change =.03).   

Através da análise individual do contributo de cada uma das variáveis independentes 

dos blocos, constata-se que quatro variáveis apresentam uma contribuição significativa (p< .05) 

enquanto preditoras da necessidade psicológica básica de vinculação, cuja sua apresentação 

será efetuada por ordem de importância: qualidade do laço emocional à mãe (β =.24), qualidade 

do laço emocional ao pai (β =.21), sexo (dummy) com contributo masculino (β =-.10) e idade 

(dummy) com contributo do grupo de indivíduos com idades compreendidas entre 12-15 anos 

(β = -.06). Tais resultados encontram-se reportados na tabela 4.  

 

Tabela 4. Regressões múltiplas hierárquicas das necessidades psicológicas básicas de autonomia, 

competência e vinculação.  

 

Autonomia R2 R2Change B SE β  T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .01 .01 -.06 .03 -.05 -1.92 .055 

Bloco 2 – Idade (dummy) .01 .00 .01 .03 .00 .16 .874 

Bloco 3 – Vinculação ao pai  .13 .12      

QLE PAI    .06 .05 .09 1.17 .241 

AS PAI    -.04 .07 -.06 -.57 .567 

IEI PAI   -.04 .03 -.06 -1.14 .253 

Bloco 4- Vinculação à mãe .16 .04      

QLE MÃE   .19 .06 .20 3.30 .001 

AS MÃE   -.02 .06 -.03 -.34 .733 

IEI MÃE   -.14 .03 -.21 -4.13 .000 

Competência  R2 R2Change B SE β  T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .01 .01 -.12 .03 -.09 -3.56 .000 

Bloco 2 – Idade (dummy) .02 .00 -.05 .03 -.04 -1.46 .146 

Bloco 3 – Vinculação ao pai 

QLE PAI  

.13 .12      

  .15 .05 .21 2.84 .005 

AS PAI    -.45 .06 -.07 -.71 .477 

IEI PAI   -.11 .03 -.16 -3.14 .002 

Bloco 4- Vinculação à mãe .14 .01      

QLE MÃE   .14 .06 .15 2.45 .015 

AS MÃE   -.05 .06 -.07 -.73 .464 

IEI MÃE   -.00 .03 -.01 -.12 .906 

Vinculação R2 R2Change B SE β  T P 

Bloco 1 - Sexo (dummy) .02 .02 -.12 .03 -.10 -4.11 .000 

Bloco 2 – Idade (dummy) .02 .01 -.08 .03 -.06 -2.50 .012 

Bloco 3 – Vinculação ao pai .17 .14      

QLE PAI    .14 .05 .21 2.96 .003 

AS PAI    -.02 .06 -.03 -.28 .781 

IEI PAI   -.02 .03 -.03 -.56 .576 

Bloco 4- Vinculação à mãe .19 .03      

QLE MÃE   .22 .05 .24 4.05 .000 

AS MÃE   -.04 .06 -.07 -.75 .451 

IEI MÃE   -.06 .03 -.09 -1.88 .060 

Nota. B, SE e  para um nível de significância de p <.05Bloco1- Sexo (dummy); Bloco 2-Idade (dummy); Bloco 

3- Dimensões da vinculação ao pai (QVPM-PAI); Bloco 4- Dimensões da vinculação à mãe (QVPM-MÃE); QLE- 

Qualidade do laço emocional; AS- Ansiedade de separação; IEI- Inibição da exploração e individualidade. 
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Efeito moderador da sintomatologia depressiva na associação entre vinculação aos pais e 

as necessidades psicológicas básicas de vinculação, autonomia e competência 

 

Com o objetivo de testar o papel moderador da sintomatologia depressiva na 

associação entre a vinculação aos pais e as necessidades psicológicas básicas procedeu-se à 

realização de uma regressão linear simples cuja variável dependente se refere às necessidades 

psicológicas básicas de autonomia, competência e vinculação.   

De notar que foram, previamente à realização das análises, centradas as variáveis 

independentes – dimensões relativas à vinculação aos pais – e a variável moderadora – 

sintomatologia depressiva, de modo a criar e recodificar uma nova variável resultante do 

produto da variável independente com a variável moderadora (ZVinculação ao pai/mãe X 

ZSintomatologia depressiva). As variáveis foram também centradas em nota Z para evitar a 

multicolinearidade (Maroco, 2007). Aquando a elaboração da análise de regressão simples, no 

1º bloco foram introduzidas as variáveis ZVinculação aos pais e ZSintomatologia depressiva e 

no 2º bloco as variáveis referentes ao produto da variável independente com a variável 

moderadora (ZVinculação ao pai/mãe X ZSintomatologia depressiva). Importa referir que o 

valor da vinculação às figuras parentais foi conseguido através da criação de uma variável 

compósita das dimensões que avaliam o referido construto, mediante a fórmula (QLE+AS-

IEI)/3.  

Face ao exposto, para a testagem do papel moderador da sintomatologia depressiva na 

associação entre a vinculação aos pais e a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

competência, autonomia e vinculação foi usado o modelo de Hayes e o programa Macro 

Process (Hayes, 2013). Neste programa foram introduzidas as variáveis preditoras, predita e 

moderadora, sendo que os valores apresentados no output remetem para uma divisão da 

vinculação aos pais em baixa, média e alta.  

Os resultados relativos à necessidade psicológica básica de vinculação apontam a 

ausência de interações significativas na associação entre sintomatologia depressiva e a 

vinculação ao pai, ∆R2 = .00, p=.930; ∆F(3, 1322) = 198.10, p =.000, e à mãe, e ∆R2  = .00, 

p=.613; ∆F(3, 1322) =196.40, p = .000.  

No que respeita à necessidade psicológica básica autonomia não se observam 

igualmente interações significativas na associação entre sintomatologia depressiva e a 

vinculação ao pai , ∆R2 = .00, p=.410; ∆F(3, 1322) = 98.10, p = .000, e à mãe, ∆R2= .00, p=.666, 

∆F(3, 1322) =113.51 p = .000. Deste modo, na presente amostra, a sintomatologia depressiva 
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não exerce um efeito moderador na associação da vinculação às figuras parentais e as 

necessidades psicológicas básicas de vinculação e autonomia.  

Por último, no que concerne à necessidade psicológica básica de competência 

verificaram-se interações significativas na associação entre sintomatologia depressiva e a 

vinculação ao pai , ∆R2 = .01, p= .004, ∆F(3, 1322) = 146.29, p = .000, e à mãe, ∆R2 = .01, 

p=.004, ∆F(3, 1322) = 140.98, p = .000. Importa reportar que na regressão linear verificou-se 

efeito significativo da moderação, tendo-se procedido à testagem com recurso ao programa 

Process de acordo com a metodologia de Hayes (2013). Neste seguimento, constata-se o efeito 

moderador da sintomatologia depressiva na associação entre a necessidade psicológica básica 

de competência e a vinculação aos pais. Verifica-se assim moderação da sintomatologia 

depressiva na associação entre a necessidade psicológica básica de competência e a vinculação 

ao pai (b=-.13; t=[1322, -3.02]; p =.003 com IC[-.21,-.04]) e à mãe  (b=-.14; t=[1322, -2.94]; 

p=.003 com IC [-.23,-.05]).   

Deste modo, a sintomatologia depressiva exerce efeito moderador na associação entre a 

vinculação aos pais e a necessidade psicológica básica de competência para ambas as figuras 

parentais. 

O gráfico da variação da sintomatologia depressiva em função da vinculação ao pai e 

da satisfação da necessidade psicológica básica de competência sugere que, jovens com baixo 

nível de vinculação ao pai, mas que apresentam menores níveis de sintomatologia depressiva, 

apresentam maior satisfação com a necessidade psicológica básica de competência (Figura 2). 

 

Figura 2. Efeito moderador da sintomatologia depressiva na associação entre a necessidade psicológica 

básica de competência e a vinculação ao pai.   
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O gráfico da variação da sintomatologia depressiva em função da vinculação à mãe e da 

satisfação da necessidade psicológica básica de competência sugere que, tal como no pai, uma 

baixa vinculação à figura materna, na evidência de uma baixa sintomatologia depressiva, parece 

associar-se à manifestação de níveis de competência superiores (Figura 3).  

 

Figura 3. Efeito moderador da sintomatologia depressiva na associação entre a necessidade psicológica 

básica de competência e a vinculação à mãe.   
 

 

Discussão 

 

O presente estudo teve como objetivo testar o papel da vinculação aos pais nas 

necessidades psicológicas básicas em adolescentes. Pretendeu-se ainda testar em que medida a 

sintomatologia depressiva pode exercer um efeito moderador na associação anterior.  

Os resultados do estudo apontam para a presença de associações positivas entre a 

vinculação aos pais e as necessidades psicológicas básicas, particularmente entre a qualidade 

do laço emocional, a ambas as figuras parentais, e as necessidades psicológicas básicas de 

competência, autonomia e vinculação. Verificaram-se ainda associações positivas entre a 

ansiedade de separação ao pai e as necessidades psicológicas básicas de competência e 

vinculação e a ansiedade de separação à mãe e a necessidade psicológica básica de vinculação. 

A qualidade da relação da tríade mãe-pai-adolescente, pautada por laços afetivos sólidos e pela 

transmissão de suporte emocional e proteção (Bowlby, 1980), funciona como base segura do 

jovem. Um jovem que perceba as figuras significativas como competentes, responsivas e 

emocionalmente próximas, desenvolverá representações positivas do seu self, dos outros e do 
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mundo, fomentando a aquisição adequada de autonomia, a perceção de competência e o 

sentimento de estima e afiliação (Bowlby, 1980, 1988). Assim sendo, contextos familiares 

assentes em laços seguros são passíveis de facilitar o processo de separação e individuação do 

jovem, de modo adaptativo sendo que, por intermédio destes, o jovem encontra um espaço 

relacional e afetivo seguro e estável capaz de atender às suas necessidades psicológicas básicas. 

As conclusões formuladas vão ao encontro da teoria da autodeterminação, ao apontarem os 

ambientes contextuais do indivíduo como fatores facilitadores ou inibidores do atendimento das 

necessidades psicológicas básicas (Deci & Ryan, 2000; La Guardia & Patrick, 2008). Neste 

sentido, depreende-se, que contextos relacionais e afetivos de qualidade e suportivos, como o 

contexto familiar, particularmente a relação estabelecida com as figuras parentais, constitui-se 

um fator passível de facilitar a satisfação das necessidades psicológicas básicas (Standage, 

Duda, & Ntoumanis, 2005). Estes resultados são consistentes com alguns estudos empíricos 

que apuraram que a presença de laços emocionais de qualidade, associados a uma vinculação 

segura, prediziam positivamente a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

autonomia, competência e vinculação do jovem (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000; 

Ryan, La Guardia, Solky-Butzel, Chirkov, & Kim, 2005).  

Para analisar o resultado referente à ansiedade de separação às figuras parentais, coloca-

se a hipótese de que a ansiedade de separação poderá apenas ser negativa quando experienciada 

de forma exacerbada, podendo existir alguma ansiedade de separação que não seja 

necessariamente perturbadora, até porque todas as relações de vinculação geram ansiedade de 

separação. Nesta medida, a ansiedade de separação em níveis moderados é salutar e traduz um 

bom indicador da qualidade relacional e emocional com as figuras significativas, sendo a 

mesma uma forma do jovem contestar e protestar face à quebra de um vínculo seguro 

desenvolvido com as figuras parentais. Deste modo, a experienciação, não excessiva, de 

ansiedade de separação por parte dos jovens sugere a presença de uma base segura, capaz de 

auxiliá-los na construção da identidade e na procura de autonomia (Bowlby, 1988), fomentando 

a satisfação com as necessidades psicológicas básicas de competência e vinculação. Por 

oposição, a ansiedade de separação é tida como prejudicial ao desenvolvimento dos jovens 

quando se verifica em excesso, passível de sugerir uma relação de dependência, ou por defeito, 

traduzindo, de modo geral, jovens mais inseguros e potencialmente menos capazes de explorar 

o meio (Bowlby, 1988; Matos & Costa, 2001).Assim sendo, o distanciamento físico e 

emocional que os adolescentes vão progressivamente criando face às figuras parentais 

representam não o detachment, mas a existência e a manutenção de uma relação segura e 
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autónoma com os pais. De igual modo traduzem-se numa oportunidade de desenvolvimento e 

exploração, o que permite o processo de individuação, sendo neste contexto que se desenvolve 

um sentido de construção, diferenciação e autonomia do self (Mattanah, Brand, & Hancok, 

2004). Importa realçar o contributo da figura paterna na perceção do sentido de mestria e 

eficácia pessoal, bem como na perceção de pertença, afiliação e estima, levando-nos a refletir 

sobre o ganho crescente de importância do estabelecimento de relações de proximidade 

emocional com a figura paterna. Surge assim uma figura paterna que expõe sua face afetiva e 

próxima do jovem, de modo oposto à conceção tradicional que exigia distanciamento físico e 

afetivo, abandonando-se, consequentemente, a premissa do pai enquanto figura autoritária e 

ausente de afeto (Gomes & Resende, 2004).  

 A dimensão inibição da exploração e individualidade ao pai e à mãe apresentou-se 

negativamente correlacionada com a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

vinculação, competência e autonomia. Perante as associações observadas parece que 

adolescentes cuja exploração do self e do exterior se encontra inibida ou restringida por parte 

das figuras parentais evidenciam uma menor satisfação das necessidades psicológicas básicas 

de vinculação, competência e autonomia, podendo estar mais propensos à frustração destas 

mesmas necessidades. De acordo com a teoria da autodeterminação os contextos sociais 

assumem-se como fatores de especial impacto na satisfação ou frustração das necessidades 

psicológicas básicas (Deci & Ryan, 2002; La Guardia & Patrick, 2008) e, por conseguinte, na 

autorregulação autónoma do indivíduo. Depreende-se, então, que face a relações precoces de 

teor negativo, resultantes de práticas parentais marcadas pela superproteção e rejeição, os 

jovens tendem a evidenciar, carências do ponto de vista afetivo, insegurança e desvalorização 

pessoal (Bowlby, 1973), predispondo o indivíduo a experienciar dificuldades maiores em 

satisfazer as suas necessidades psicológicas básicas no decurso do seu processo de separação-

individuação (Bowlby, 1969). Neste sentido, um contexto familiar caraterizado por pressões 

externas fortes, imposições ou controlo excessivo, parece associar-se ao não favorecimento da 

motivação autónoma, comprometendo, deste modo, o atendimento das necessidades 

psicológicas básicas (Levesque, Zuehlke, Stanek, & Ryan, 2004; Reeve & Jang, 2006). 

No que concerne à associação entre as dimensões da vinculação às figuras parentais e a 

sintomatologia depressiva, constatou-se que os adolescentes com maior qualidade do laço 

emocional ao pai e à mãe e ansiedade de separação ao pai revelam reduzidos níveis de 

sintomatologia depressiva. Enquanto os indivíduos que patenteiam uma perceção mais elevada 

de inibição da exploração e da individualidade por parte das figuras parentais denotam níveis 
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elevados de sintomatologia depressiva. Estes resultados seriam de esperar e parecem reforçar a 

importância da qualidade das relações precoces estabelecidas com o pai e a mãe enquanto fator 

protetor do ajustamento emocional do indivíduo, particularmente no que respeita aos quadros 

depressivos. Neste sentido, considera-se que a inibição da exploração e da individualidade 

reflete práticas parentais excessivamente controladoras e superprotetoras, onde a conquista de 

autonomia e a busca da identidade pessoal não é permitida ou facilitada, predispondo o 

adolescente para uma estrutura interna mais insegura (Bowlby, 1969). O indivíduo tende assim 

a desenvolver representações menos favoráveis de si, dos outros e do mundo, perante as quais 

se torna mais vulnerável ao desenvolvimento de patologia face às adversidades (Bowlby, 1969; 

Souza & Baptista, 2008). Neste sentido, a ausência de qualidade relacional e afetiva com os 

pais constitui-se um fator de risco para a internalização emocional, nomeadamente, para a 

etiologia de quadros clínicos depressivos no adolescente (Brumariu & Kerns, 2010). 

Contrariamente a uma vinculação segura na díade pais-adolescente parece contribuir para o 

declínio do risco de depressão (Jakobsen, Horwood, & Fergusson, 2012). Face ao exposto, os 

resultados encontrados são consistentes com a evidência empírica ao sugerirem uma associação 

positiva entre o estabelecimento de relações primordiais pautadas pela insegurança e carência 

de afeto e o desenvolvimento de perturbações de índole depressiva (e.g. Altin & Terzi, 2010; 

Biazus & Ramires, 2012; Wedekind et al., 2013). Ponto de vista similar é defendido por Souza 

e Baptista (2008) ao sugerirem que relações com as figuras parentais restritivas, superprotetoras 

e com baixo suporte contribuem para maiores níveis de stress, depressão e sintomas físicos.  

Constataram-se também correlações negativas entre a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas de vinculação, competência e autonomia e a sintomatologia depressiva, ou 

seja, quanto mais satisfeitos os jovens estão com as suas necessidades psicológicas básicas 

menores são os níveis de sintomatologia depressiva evidenciados. De acordo com a teoria da 

autodeterminação, as necessidades psicológicas básicas afiguram-se como essenciais e 

transversais ao processo de desenvolvimento e bem-estar de qualquer indivíduo (Reeve, 2006). 

Neste sentido, é expectável que, aquando a satisfação das necessidades psicológicas básicas, os 

jovens percecionem bem-estar psicológico resultante de um funcionamento do self integrado e 

coerente. Este resultado mostra-se congruente com os contributos da realização e satisfação das 

necessidades psicológicas básicas para a saúde psicológica ao sugerir ausência de 

psicopatologia e a presença de saúde e bem-estar psicológico e pessoal (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe, & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; Ryan & Deci, 2002; Sheldon & Niemiec, 2006). 

Por sua vez, uma baixa realização/frustração das necessidades psicológicas básicas é suscetível 
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de ocasionar mal-estar, e até mesmo psicopatologia (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, 

& Thogersen-Ntoumani, 2011; Ryan, Deci, Grolnick, & La Guardia, 2006; Vansteenkiste & 

Ryan, 2013). Vários estudos têm vindo a corroborar a relação da frustração/baixa realização 

das necessidades psicológicas básicas e a ocorrência de quadros psicopatológicos, 

particularmente no que se refere à sintomatologia depressiva (Cordeiro, Paixão, Lens, Lacante, 

& Sheldon, 2016; Wei, Philip, Shaffer, Young, & Zakalik, 2005).  

No que respeita às dimensões da vinculação aos pais e a variância em função do sexo, 

verificou-se que a ansiedade de separação ao pai e à mãe e a inibição da exploração e 

individualidade ao pai registaram diferenças estatisticamente significativas. Os resultados 

sugerem que os jovens do sexo feminino percecionam uma maior ansiedade de separação a 

ambas as figuras parentais e mais restrições no desenvolvimento da sua individualidade por 

parte do pai, em relação a jovens do sexo masculino. Desta feita, sugere-se que o sexo feminino 

atribui grande importância às relações afetivas, que no decurso da adolescência se caracterizam 

por inúmeras descontinuidades, facto que pode fomentar índices mais elevados de ansiedade de 

separação. A manifestação de ansiedade de separação a ambas as figuras parentais poderá 

também ser justificada pelo facto da interação com o pai e mãe constituir-se de especial 

importância e qualidade, apesar das suas características distintas. Desta forma, parece não se 

confirmar a propensão sugestionada por algumas investigações face à preferência por uma 

figura principal na procura de segurança e conforto, na qual a mãe assume, na maior parte das 

situações, primazia (e.g., Monteiro, Veríssimo, Vaughn, Santos, & Fernandes, 2008). 

Considera-se, também, que a presença de maiores índices no sexo feminino de inibição da 

exploração e individualidade apenas face à figura paterna poderá ser justificada pelas 

influências culturais e sociais assimiladas na sociedade portuguesa. Esta diferenciação pode ser 

suportada pelo facto da figura paterna, em resposta ao estereótipo feminino, envolvido numa 

maior fragilidade física e psicoafectiva e na necessidade de proteção, mostrar maior necessidade 

de superproteger e supervisionar a expressão do self das jovens, o que acaba por dificultar e 

limitar a exploração e o desenvolvimento da sua identidade. Deste modo, a adolescente poderá 

sentir a figura paterna como figura intrusiva e comprometedora do seu processo de 

autonomização e individuação, bem como evidenciar uma maior dependência nas suas relações 

com os pais, refletida numa maior necessidade de estabelecer laços emocionais de proximidade 

física e emocional com as figuras significativas. Estes resultados validam assunções empíricas 

prévias que sugerem que as raparigas são tendencialmente mais dependentes e emocionalmente 

mais próximas dos pais do que os rapazes (e.g. Moura & Matos, 2008) e que evidenciam maior 



99 
 

ansiedade de separação às figuras parentais (Matos & Costa, 2006; Moura & Matos, 2008), bem 

como mais inibidas na exploração do mundo e da sua individualidade (Rocha, 2008) 

comparativamente com o sexo oposto.  

No que respeita às necessidades psicológicas básicas de competência, autonomia e 

vinculação e a variância em função do sexo constata-se que o sexo masculino evidencia valores 

mais elevados no que concerne à satisfação das necessidades psicológicas básicas 

comparativamente ao sexo feminino. A teoria da autodeterminação não sugere a existência de 

uma diferenciação entre sexos no que respeita à satisfação com as necessidades psicológicas 

básicas. Porém, a mesma teoria defende o caráter inato e universal das necessidades 

psicológicas básicas, verificando-se as mesmas independentemente do género, etnia ou 

reportório cultural, apesar de que os meios para a sua satisfação possam diferir (Deci & Ryan, 

2008). De igual modo, Deci e Ryan (2000) apontam para a existência de uma relação integrada 

e interdepende entre as três necessidades psicológicas básicas, depreendendo-se que a 

satisfação de uma necessidade reforça e fortalece as demais. Neste sentido, a maior satisfação 

dos jovens do sexo masculino com as necessidades psicológicas básicas poderá decorrer, por 

um lado, do facto destes jovens utilizarem meios mais eficazes para as satisfazerem e, por outro, 

da relação de interdependência existente entre as necessidades psicológicas básicas, sendo que 

a satisfação de uma das necessidades potencia a realização das demais. Pode ainda inferir-se 

que jovens do sexo masculino, ao denotarem níveis elevados de satisfação das necessidades 

psicológicas básicas, surgem geralmente, associados a maior autodeterminação 

comportamental, motivação intrínseca e processos de regulação autónoma do comportamento 

(Ryan & Deci, 2000).  

Quando analisadas as diferenças da sintomatologia depressiva face ao sexo, verifica-se 

que o sexo feminino evidencia valores mais elevados quanto à presença de sintomatologia 

depressiva comparativamente com o sexo masculino. Esta diferença pode ser explicada à luz 

das dificuldades de integração e superação das mudanças desenvolvimentais subjacentes ao 

período do adolescer, podendo decorrer das mesmas períodos críticos. As raparigas 

possivelmente porque se autonomizam e individualizam com maior proximidade física e 

emocional ao sistema familiar do que os rapazes (que se apoiam numa separação física para 

melhor se separarem psicologicamente da família) podem manifestar maior dificuldade no 

processo de separação e individuação, particularmente no ganho de autonomia e independência 

psicológica face às figuras parentais e reorganização interna do self ocasionando-lhes, 

consequentemente, sofrimento e angústia e tornando-as mais vulneráveis a manifestações 
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psicopatológicas. Deste modo, a vivência de dificuldades da jovem em afastar-se dos pais, a 

fim de se diferenciar e ressignificar o seu sistema representacional, construir a sua identidade e 

conquistar a sua autonomia pode traduzir-se num fator de risco para a ocorrência de 

patologização da adolescência. A psicopatologia pode ocorrer justamente quando a adolescente 

não tem recursos internos pessoais, estes falham ou revelam-se insuficientes para representar a 

nova experiência subjetiva que vivencia. Por outro lado, as jovens ao evidenciarem um estilo 

cognitivo mais introspetivo e ruminativo (com grande enraizamento cultural), assim como a 

manifestarem, tendencialmente maior internalização de eventos stressores, podem estar mais 

suscetíveis a desenvolver psicopatologia depressiva. De modo mais específico, os resultados 

são consistentes com algumas investigações que apoiam fortemente o sexo feminino como 

maior preditor de sintomatologia depressiva, comparativamente ao sexo masculino (Rosando 

& Matos, 2013; Nolen-Hoeksema, 2012). Acrescenta-se ainda que a diferença entre mulheres 

e homens poderá estar associada às estratégias de regulação emocional usadas por cada sexo. 

Assim sendo, sugere-se que estratégias de regulação emocional predominantemente 

internalizadoras por parte da mulher contribuem para uma maior propensão destas ao 

desenvolvimento de fenómenos psicopatológicos de índole depressiva (Nolen-Hoeksema, 

2012). Smojver-Ažić e Bezinović (2011) num estudo com 1191 jovens com enfoque nas 

relações familiares enquanto fatores protetores ou de risco no desenvolvimento de sintomas 

depressivos constatou que as raparigas evidenciam com maior frequência e intensidade 

sintomatologia depressiva comparativamente aos rapazes. A resultados semelhantes chegaram 

Andrade, Júnior, Teixeira e Fonseca (2011) num estudo com 116 jovens com idades 

compreendidas entre os 12 e os 19 anos, onde pretendiam avaliar a prevalência das perturbações 

psicológicas. Os autores concluíram que o género feminino denota maior prevalência de 

perturbações de cariz internalizante, como a depressão, comparativamente ao género 

masculino, sublinhando o facto das jovens serem mais ruminativas face aos eventos de vida 

stressantes. Embora este seja um resultado corroborado pela literatura julgamos que esta leitura 

deve ser cautelosa, uma vez que, este resultado pode também traduzir a maior resistência dos 

rapazes à expressão dos sintomas e, de uma forma geral, à expressão do sofrimento psicológico 

(Simões, 1999).  

No que concerne à idade os resultados sugerem a presença de diferenças 

estatisticamente significativas face a todas as dimensões referentes à vinculação com a figura 

paterna e materna. Deste modo constata-se que os adolescentes com idades compreendidas 

entre os 12 e os 15 anos apresentam maior perceção de qualidade do laço emocional, ansiedade 
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de separação e inibição da exploração e individualidade com ambas as figuras parentais, 

comparativamente com jovens de faixas etárias superiores (16-18 anos de idade). No que 

respeita à inibição da exploração e individualidade, era previsível a existência de maior 

monitorização e controlo parental em fases mais iniciais da adolescência, em que a necessidade 

de exploração do mundo e da individualidade dos adolescentes por vezes colide com a 

necessidade de superprotecção parental. A hipótese explicativa deste resultado parece assim 

formular-se em dois sentidos. Por um lado, como resposta aos movimentos de autonomia do 

adolescente em relação à família, as figuras parentais podem defender-se, aumentando o 

controlo comportamental ou psicológico do jovem de forma a evitar os comportamentos de 

independência dos filhos (Spera, 2005). Por outro lado, o aumento do desejo de autonomia 

subjacente ao crescimento psicoafectivo do jovem pode fazer com que este percecione os pais 

como sendo mais sobreprotetores, mesmo que com práticas não restritivas, em adolescentes 

mais novos. Deste modo, os jovens mais novos, quando sujeitos a práticas parentais 

predominantemente autoritárias, pautadas pelo elevado controlo, exigência, rigidez e baixa 

responsividade (Patias, Siqueira, & Dias, 2013) parecem sentir as figuras parentais como 

intrusivas e comprometedoras do seu processo de autonomização e individuação, podendo 

igualmente tornarem-se jovens mais inseguros e potencialmente menos capazes de explorar a 

sua individualidade e o contexto (Bowlby, 1988).  

Relativamente à dimensão da ansiedade de separação, também era esperado que fossem 

os jovens mais novos que apresentassem maiores níveis de ansiedade de separação, na medida 

em que não detêm ainda uma autonomia e independência psicológicas que lhes permita regular 

emocionalmente as separações parentais. Estes dados corroboram evidências empíricas que 

indicam que os níveis de ansiedade de separação na relação com os pais tendem a diminuir 

numa perspetiva de desenvolvimento normativo do ciclo de vida do jovem e do seu processo 

de individuação, uma vez que este vai criando e fortalecendo novas relações com outros 

significativos, nos quais passa a procurar apoio e segurança física (e.g. Cordeiro, 2012; 

Fleming, 2005; Machado, 2007), tornando-os mais independentes e autónomos dos pais (Scharf 

& Mayseless, 2007; Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005). 

A diferenciação respeitante à qualidade do laço emocional poderá estar relacionada com 

as próprias faixas etárias, sendo que os adolescentes mais velhos poderão avaliar as relações 

com as figuras parentais numa perspetiva de maior autonomia devido à maior aproximação com 

a idade adulta e à consequente redução do contacto com os pais. Por sua vez, adolescentes mais 

novos tendem a caraterizar as relações com as figuras parentais como mais próximas e 
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dependentes, percecionando-as, portanto, como de maior qualidade. Deste modo, pode-se 

afirmar que, em fases mais tardias da adolescência, a vinculação aos pais não desaparece nem 

é redefinida, apenas assume uma importância distinta para o adolescente pela primazia atribuída 

ao grupo de pares e ao par amoroso (Fleming, 2005). Esta perspetiva é consistente com a 

evidência empírica que indica que a vinculação aos pais não assume discrepâncias em função 

da idade ao longo da adolescência (e.g. Doyle et al., 2009; Machado & Oliveira, 2007). Macedo 

e Sperb (2013) num estudo que incidia na relação entre regulação de emoções e conversação 

familiar em 74 pré-adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos concluiu, 

entre outros resultados que, com o aumento da idade, diminui a partilha de experiências dos 

adolescentes com as figuras parentais, o que pode ser explicado pelos ajustes nas fronteiras que 

regulam a quantidade de contacto entre pais e filhos a fim de facilitar o processo de 

diferenciação do adolescente. Meeus, Iedema, Maassen e Engels (2005) sugerem que os jovens, 

na fase inicial da adolescência, tendem a sentir um suporte e apoio afetivo mais consistente por 

parte das figuras parentais.  

Os resultados sugerem ainda a presença de diferenças estatisticamente significativas da 

necessidade psicológica básica da vinculação face à idade, sendo que os adolescentes com 

idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos apresentam maior satisfação com a necessidade 

psicológica básica de vinculação. Deste modo, sugere-se que jovens de faixas etárias mais 

novas manifestam uma maior satisfação com os laços afetivos estabelecidos com pessoas 

significativas. Este resultado pode ser justificado pelo facto de, no inicio da adolescência, o 

jovem aumentar a interação com outros significativos, o que lhe permite o alargamento das 

figuras de vinculação e, consequentemente, uma maior perceção de satisfação das suas 

necessidades afetivas. Neste sentido, as funções vinculativas do jovem vão progressivamente 

sendo transferidas para o grupo de pares e o par amoroso (Matos & Costa, 2006), além da 

relevância da relação afetiva estabelecida na díade pais-adolescentes. Collins, Welsh e Furman 

(2009) apontam que as relações românticas servem, a maior parte das vezes, para satisfazerem 

necessidades afetivas dos jovens. Meeus, Oosterwegel e Vollebergh (2002), por outro lado, 

apontam as relações com os pares como capazes de satisfazerem melhor as necessidades de 

afiliação e prepararem os jovens para lidar com relações significativas. Deci e Ryan (2000) 

defendem uma perspetiva mais generalista, ao salientarem a importância de qualquer contexto 

proximal suportivo na predição de sentimentos de afiliação e pertença e no estabelecimento de 

vínculos afetivos em diferentes relações, seja com as figuras parentais, pares ou parceiro 

amoroso.  
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No que respeita à variância da sintomatologia depressiva face à idade verifica-se que os 

jovens dos 12-15 anos apresentam uma menor sintomatologia depressiva comparativamente 

aos jovens dos 16-18 anos. Este resultado pode ser justificado pelas tarefas desenvolvimentais 

da adolescência, especificamente pelo processo de separação-individuação. Mota (2008) 

corrobora este ponto de vista ao sugerir que jovens mais velhos evidenciam menores níveis de 

bem-estar psicológico pela fase desenvolvimental em que se encontram, caracterizada por uma 

vivência intensa, no que se refere ao processo de individuação. À medida que a adolescência 

avança, o jovem, em resposta a um aglomerado de transformações psicoafectivas decorrentes 

das diferentes tarefas desenvolvimentais aumenta os comportamentos exploratórios fora da 

esfera e do controlo parental (Fleming, 2003, 2004), tornando-se menos dependentes dos pais 

e mais centrados na procura de vivências com o exterior, conjetura passível de os tornarem mais 

predispostos e vulneráveis a maiores níveis de sintomatologia depressiva. Acresce ao exposto 

as dificuldades transacionais e de ajustamento às tarefas desenvolvimentais da adolescência 

como outros fatores passiveis de ocasionar no jovem dificuldades de regulação emocional e, 

consequentemente, comportamentos internalizados como a sintomatologia depressiva. A 

investigação de Bizarro (2001) com uma amostra de 562 adolescentes portugueses (de 12, 14 e 

16 anos de idade) corrobora os resultados deste estudo ao apontarem para uma diminuição do 

bem-estar psicológico à medida que aumentava a idade dos jovens, em especial no género 

feminino. Ponto de vista similar é defendido pelo estudo de Lemos (2007) com uma amostra 

de 668 jovens entre os 12 e os 19 anos cujo objetivo incidia na identificação de fatores de risco 

psicossocial e fatores protetores na expressividade de perturbações psicológicas e 

características de comportamentos delinquentes, ao sugerir que os jovens entre os 15 e os 19 

anos expressam grandes níveis de sintomatologia psicopatológica, uma vez que experienciam 

inúmeras situações de stress associadas a tarefas desenvolvimentais requeridas nesta fase da 

adolescência. 

Os resultados apontam ainda que a satisfação da necessidade psicológica básica de 

autonomia é predita negativamente pela inibição da exploração e individualidade à mãe e 

positivamente pela qualidade do laço emocional à figura materna. Desta feita, depreende-se que 

a qualidade da ligação afetiva à mãe assume importância distinta face ao pai relativamente ao 

desenvolvimento autónomo do adolescente. Isto porque, a interação pautada por cuidados 

menos responsivos por parte da figura materna parece constituir um importante preditor face à 

frustração da necessidade psicológica básica de autonomia. Neste sentido, julga-se que as 

relações pautadas pela qualidade do laço emocional, ao associarem-se a uma vinculação segura, 
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favorecem uma maior autonomia do indivíduo (Bowlby, 1973). Deste modo, os jovens ao 

percecionarem os cuidadores como bases seguras aumentam e diversificam comportamentos 

exploratórios num balanço gradual entre a proximidade e o afastamento, no sentido da 

construção da autonomia e da identidade pessoal. Considera-se, por seu turno, que a inibição 

da exploração e individualidade se associa mais a uma vinculação insegura, na medida em que 

o controlo excessivo e as restrições à exploração do self predispõem o jovem para uma estrutura 

interna mais insegura, associada ao desenvolvimento de modelos internos dinâmicos negativos 

e, consequentemente, a uma maior dificuldade de autonomização. As conclusões formuladas 

parecem ser consistentes com a literatura que sugere que a aquisição de autonomia, enquanto 

tarefa específica da adolescência, se for cumprida mediante relações de vinculação às figuras 

parentais assentes na qualidade relacional e afetiva, propiciam o desenvolvimento de uma 

individuação bem-sucedida (Ávila et al., 2012; Doyle, Lawford, & Markiewicz, 2009; Kins et 

al., 2012; Mota & Rocha, 2012; Rocha, 2008). Vários autores têm vindo a apontar as relações 

seguras na díade pais-filhos como facilitadoras do desenvolvimento positivo de vários 

indicadores psicossociais como da autonomia do adolescente (Cicchetti & Rogosch, 2002; 

Jakobsen et al., 2012; Machado & Oliveira, 2007; Scharf, Mayseless & Kivenson-Baron, 2004). 

Por oposição Kins, Soenens e Beyers (2012) constaram no seu estudo com 232 jovens que um 

estilo parental pautado pelo controlo psicológico e inibição estava relacionado com um 

processo de separação-individuação patológico, dificultando a autonomia dos jovens. O facto 

de só se ter encontrado efeito preditivo para a figura materna, poderá dever-se à relevância 

superior da mãe, pela atribuição do papel de referência vinculativa, no desenvolvimento 

psicoafectivo do adolescente comparativamente com o pai (Monteiro et al., 2008). 

Os resultados apontam ainda que a necessidade psicológica básica de competência é 

predita positivamente pela qualidade do laço emocional às figuras parentais e negativamente 

pela inibição da exploração e individualidade ao pai, denotando-se também a presença de poder 

preditivo do sexo masculino nesta mesma necessidade. De acordo com a evidência empírica as 

características das relações interpessoais e afetivas com as figuras parentais assumem-se com 

especial contributo na inibição ou incentivo do desenvolvimento e expressão de competências 

cognitivas, sociais e emocionais (Rockhill, Stoep, McCauley, & Katon, 2009; Siqueira & 

Dell’Aglio, 2006). Poletto e Koller (2008) salientam que a família pode configurar um potencial 

ambiente promotor de competências, dependendo da qualidade das relações e da presença de 

afetividade e reciprocidade em tal ambiente. Desta feita, depreende-se, que contextos familiares 

responsivos, apoiantes e com qualidade do laço afetivo possam contribuir para o 
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desenvolvimento e para a perceção do sentido de competência e autoeficácia do jovem 

(Bowlby, 1973). Um relacionamento seguro com as figuras parentais facilita a exploração, a 

descoberta, a aquisição de competências e o desenvolvimento de esquemas de autopercepção 

pessoal positivos (controlo pessoal, autovalorização e autoeficácia elevada). Machado e 

Fonseca (2009) apontam um ambiente familiar salutar e uma vinculação segura como 

facilitadores da construção de uma perceção positiva do jovem de si mesmo e, por seu turno, 

de uma maior perceção de si como competente. Allen, MacElhaney, Land, Kupermic, Moore, 

O`Beeirne e Kilmer (2003) completam esta ideia ao apontarem que os jovens com melhores 

perceções de autoeficácia sabem da presença dos pais como uma base segura. Mota (2008) vem 

também consolidar esta ideia referindo, com base na sua investigação, que a qualidade da 

relação de vinculação com as figuras significativas facilita o desenvolvimento de competências 

pessoais. Contrariamente condutas parentais pautadas por restrições e inibições da exploração 

do mundo e do self do jovem parecem ocasionar uma avaliação do mundo por parte deste como 

perigoso e representações internas como incapaz e pouco competente, mediante a internalização 

de modelos internos dinâmicos negativos (Machado, 2007; Meier, Carr, Currier, & Neimeyer, 

2013; Monteiro, Veríssimo, Vaughn, Santos, & Fernandes, 2008). Deste modo jovens com mais 

limitações no desenvolvimento e estruturação do self e exploração do mundo podem ficar mais 

propensos à frustração da necessidade psicológica básica de competência pelos sentimentos de 

desvalorização pessoal, baixa perceção de competência e confiança pessoal (Bowlby, 1973). 

Destaca-se ainda, pelo resultado, a função relevante da figura paterna na exploração do mundo, 

transmissão de segurança e proteção do jovem, o que por conseguinte, promove adolescentes 

mais confiantes em si mesmos e nos outros e mais competentes (Bowlby, 1969; Paquette, 2004).  

Constatou-se ainda que o sexo masculino apresenta-se como preditor da satisfação da 

necessidade psicológica básica de competência, facto que parece sugestionar um maior 

sentimento de eficácia pessoal, sensação de domínio e eficiência nas tarefas por parte dos jovens 

rapazes, comparativamente ao sexo oposto. Este resultado pode ser interpretado à luz das 

diferenças entre géneros que derivam de fatores socioculturais como a identidade de género e 

o processo de socialização (Pajares & Valiante, 2001). Diversas investigações em torno da 

autoeficácia corroboram este resultado ao apontarem os homens com maior autoeficácia e 

competência percebida comparativamente às mulheres (Caprara et al., 2008; Meece, Glienke, 

& Burg, 2006). Bandura (1997) aponta, por sua vez, as meninas como aquelas que mais 

subestimam as suas capacidades e competências. Gaspar e Matos (2015) num estudo de 

validação da Escala “Para mim é fácil” com 960 crianças e adolescentes portugueses, com 
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média de idades de 15 anos, de entre diversos resultados, concluíram que os rapazes apresentam 

uma maior perceção de competências pessoais e sociais. 

Por fim, a necessidade psicológica básica de vinculação é predita positivamente pela 

qualidade do laço emocional ao pai e à mãe, constatando-se, de igual modo, predições do sexo 

masculino e dos jovens com 12-15 anos para a mesma necessidade. Os resultados indicam que 

jovens com perceção de qualidade da relação emocional na díade pais e filhos parece potenciar 

uma maior satisfação pessoal nas relações emocionais, nomeadamente no estabelecimento de 

laços relacionais fortes, estáveis e duradouros que promovam os seus sentimentos de afiliação, 

sentido de pertença e relações de proximidade. Zimmermann (2004) sugere os padrões de 

vinculação entre pais e filhos, estabelecidos no período infantil, como preditores da qualidade 

das relações de grande proximidade que se estabelecem na adolescência. A literatura tem 

mostrado a existência de relações positivas entre a qualidade da vinculação aos pais e diversos 

indicadores psicossociais do adolescente como o desenvolvimento e a capacidade para 

estabelecer relações próximas (Cicchetti & Rogosch, 2002; Scharf, Mayseless & Kivenson-

Baron, 2004). Jovens com relações afetivas de qualidade às figuras parentais parecem 

apresentar-se como mais predispostos a criar e manter relações emocionais com o grupo de 

pares (Mota, 2008; Mota & Matos, 2008, 2009) e com o par amoroso (Ávila et al., 2012; 

Englund et al., 2011; Feeney, 2008; Mikulincer & Shaver, 2007). Também LaGuardia e Patrick 

(2008) apontam o estabelecimento de relações seguras às figuras parentais como preditos 

positivos da satisfação da necessidade psicológica básica de vinculação. Contrariamente, jovens 

com padrões de vinculação inseguros tendem a mostrar-se mais resistentes, defensivos ou 

retractivos face ao estabelecimento de relações de grande proximidade (Castillo, 2007; Feeney, 

et al., 2008; Zimmermann, 2004).  

De ressaltar ainda o sexo masculino como preditor da satisfação da necessidade 

psicológica básica de vinculação. Este resultado sugere que os jovens rapazes apresentam uma 

maior satisfação com os sentimentos e experiências de pertença e de afeto, decorrentes do 

estabelecimento de relações emocionais significativas. A maior satisfação com os vínculos 

afetivos poderá dever-se ao facto dos rapazes individualizar e diferenciarem-se mais 

rapidamente do sistema familiar, acabando por criar laços emocionais fortes fora do círculo 

familiar, com o grupo de pares e par amoroso, mostrando-se mais ativos ao nível do 

estabelecimento de relacionamentos interpessoais e, possivelmente, mais satisfeitos com os 

vínculos afetivos estabelecidos (Claudino, Cordeiro, & Arriaga, 2006). Considerando o fator 

sexo, a literatura tem descrito que as raparigas privilegiam relações mais exclusivas, em díade 
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ou pequeno grupo e, portanto, mais íntimas, enquanto os rapazes valorizam mais a pertença a 

um grupo alargado, formando redes afetivas maiores, constituídas por amigos, colegas e 

conhecidos (Poulin & Chan, 2010). Por outro lado, a evidência empírica sugere que os rapazes 

tendem a valorizar mais as relações familiares (Lopes & Moleiro, 2012). O estudo de Dias, 

Sequeira e Guadalupe (2016) com 84 jovens com idades entre os 12 e os 20 anos, que objetivava 

caracterizar as redes sociais pessoais dos mesmos, concluiu que os rapazes apresentam redes 

ligeiramente maiores e valorizam mais as relações familiares, comparativamente às raparigas.  

Os resultados apontam igualmente para o facto dos jovens dos 12-15 anos predizerem 

melhor a satisfação da necessidade psicológica básica de vinculação, comparativamente a 

jovens de faixas etárias superiores. Esta maior satisfação com a necessidade psicológica básica 

de vinculação poderá ser entendida à luz das mudanças decorrentes no comportamento de 

vinculação ao longo dos estádios desenvolvimentais, particularmente, no que respeita à 

adolescência. Nesse sentido, seria de esperar que, numa fase inicial da adolescência, os jovens 

percecionassem maior satisfação com a necessidade psicológica básica de vinculação, por dois 

motivos. O primeiro respeitante à manutenção do laço e proximidade emocional face às figuras 

parentais e o segundo pela procura e estabelecimento de novas relações afetivas com outras 

figuras significativas (e.g. pares e o par amoroso). Percebe-se assim, que a maior capacidade 

dos jovens em desenvolverem relações emocionais próximas com figuras significativas mostra-

se capaz de fomentar o sentido de pertença e afiliação, satisfazendo, de modo completo e 

satisfatório, as necessidades afetivas dos jovens. A literatura corrobora esta interpretação ao 

sugerir que, numa fase inicial da adolescência, os jovens, mantêm os comportamentos de 

vinculação dirigidos às figuras parentais, com o objetivo de manter a proximidade e procurar 

uma base segura (Bowlby, 1969). Contudo, por outro lado, os jovens vão redirecionando os 

comportamentos de vinculação, iniciando a procura e manutenção de proximidade com os seus 

pares (Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005) e par amoroso, sem deixarem de procurar 

uma base segura junto dos pais (Crittenden, 2002; Freeman & Brown, 2001; Mayseless, 2005; 

Nickerson & Nagle, 2005).  

Por último, a análise do papel moderador da sintomatologia depressiva sugere a 

existência de moderação da sintomatologia depressiva na associação entre a vinculação às 

figuras parentais e a necessidade psicológica básica de competência. De modo mais específico, 

verifica-se que mesmo em situações de baixa vinculação aos pais, o facto de haver baixos 

índices de sintomatologia psicopatológica de natureza depressiva, poderá proteger os jovens e 

facilitar o desenvolvimento de uma maior perceção de competência pessoal, o que estaria 
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dificultado se os níveis de depressão fossem elevados. De acordo com a teoria da vinculação, 

uma menor qualidade da relação entre as figuras parentais e os jovens, pautada pela ausência 

de responsividade e disponibilidade parental e pela perceção das figuras parentais como um 

sistema desligado, incapaz de proporcionar apoio, afeto e segurança emocional, torna os jovens 

mais vulneráveis ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e, na continuidade, a 

comprometimentos no desenvolvimento do self, particularmente ao nível da sua perceção de 

competência pessoal (Bowlby, 1969; Soares, Carvalho, Dias, Rios & Silva, 2007). Kumpfer e 

Alvarado (2003) ressaltam que a probabilidade do jovem ter problemas no desenvolvimento 

aumenta na presença de fatores de risco como a perda ou baixa qualidade do vínculo na díade 

pais-filhos. Os resultados obtidos sugerem que, na presença de baixa qualidade relacional com 

as figuras parentais, a depressão ocupa um lugar de destaque na satisfação e perceção do sentido 

de competência e eficácia dos jovens. Destaca-se, neste seguimento, o papel protetor dos níveis 

baixos de sintomatologia depressiva, reflexo da capacidade de regulação emocional do jovem 

na gestão das adversidades, particularmente daquelas que respeitam às vicissitudes 

intrafamiliares (e.g. carências afetivas ou baixa qualidade da vinculação com as figuras 

parentais). A adoção de estratégias de regulação emocional parece assim proteger os sujeitos 

face à sintomatologia depressiva perante um acontecimento de vida negativo (Garnefksi et. al., 

2004; Slee et al., 2008; Ongen, 2010), facilitando a redução do afeto negativo (D'Avanzato et. 

al., 2013). Salzinger, Feldman, Rosario e Ng-Mak (2010) com o propósito de analisarem os 

fatores de risco e de proteção atendendo a qualidade de vinculação aos pais, apontam as 

características internas dos jovens, como moderadores do desajustamento comportamental e 

emocional dos mesmos. Na mesma direção, Stroud e Davila (2008) investigaram a relação entre 

competência e sintomatologia depressiva, em 83 adolescentes com idade média de 13 anos. As 

autoras concluíram que baixos níveis de competência são preditos por níveis mais altos de 

sintomas depressivos. Neste sentido, a literatura suporta que relações de qualidade estabelecidas 

pelos jovens facilitam o desenvolvimento de competências pessoais e sociais (Siqueira, Tubino, 

Schwarz, & Dell`Aglio, 2009). Deste modo, níveis reduzidos de psicopatologia depressiva 

surgem neste contexto como um fator protetor e facilitador da construção de processos de 

resiliência, permitindo aos jovens gerir de forma salutar as adversidades inerentes à relação com 

as figuras significativas e possuir um desenvolvimento psicoafectivo adaptativo, 

particularmente no que respeita à aquisição de um sentido de competência, mestria e eficácia 

pessoal.  
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Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

O presente estudo pretendeu contribuir para a clarificação e ampliação dos 

conhecimentos teóricos e aplicações práticas respeitantes às associações entre a vinculação aos 

pais, a satisfação das necessidades psicológicas básicas de vinculação, competência e 

autonomia e a sintomatologia depressiva.   

Como implicações práticas decorrentes dos resultados do estudo, pode apontar-se a 

compreensão das repercussões negativas que o estabelecimento de ligações inseguras com as 

figuras significativas de afeto exercem sobre a satisfação das necessidades psicológicas básicas 

de vinculação, competência e autonomia, bem como no desajustamento emocional do 

adolescente, particularmente ao nível da presença de sintomatologia depressiva. De facto, 

torna-se importante compreender o papel dos laços afetivos às figuras parentais na satisfação 

das necessidades psicológicas básicas de vinculação, competência e autonomia, bem como as 

condições contextuais e relacionais, facilitadoras da satisfação das necessidades psicológicas 

básicas dos jovens. Percebe-se, assim, que laços afetivos de qualidade às figuras primordiais 

constituem-se fatores protetores das necessidades psicológicas básicas e da morbidade 

psicológica. Desta feita, face aos dados encontrados pelo presente estudo é importante propor 

programas de educação parental de natureza preventiva que vise a sensibilização das figuras 

significativas, especialmente das figuras parentais, para a importância e as repercussões do 

estabelecimento de laços afetivos de qualidade no desenvolvimento do adolescente, alertando 

para a possível ocorrência de quadros depressivos, internalizados ou exteriorizados, como 

indicador de desajustamento emocional. Importa ainda reportar a relevância de transpor estes 

dados para o contexto clínico, na medida em que determinadas condições psicopatológicas, 

nomeadamente sintomatologia depressiva, podem ser entendidas à luz de vivências precoces 

infantis marcadas por situações de sofrimento interno, carência afetiva e ausência de 

responsividade parental. Desta forma ao trabalhar os indivíduos com menor qualidade dos laços 

afetivos às figuras parentais podemos ajudá-los na redução dos seus níveis de mal-estar interno 

e, consequentemente, auxiliá-los na satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

competência, autonomia e vinculação.    

Importa destacar fragilidades associadas ao presente estudo decorrentes da utilização de 

instrumentos de autorrelato passíveis de enviesamentos. A par disto, pode ainda ser mencionado 

como uma outra limitação da investigação o caráter transversal da mesma, o que impossibilita 

a realização de comparação dos resultados ao longo do tempo e o estabelecimento de relações 

causais. Para contornar esta limitação, seria pertinente a realização de uma investigação 
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longitudinal o que permitiria inferir associações causais entre as variáveis alvo de estudo. 

Acrescem como outras limitações o facto da recolha da amostra para a presente investigação 

ter sido recolhida apenas no norte de Portugal e a extensa dimensão do protocolo de 

investigação passível de ocasionar respostas aleatórias ou condicionadas pelo fator cansaço. 

Por último, como uma outra limitação poder-se-á apontar os valores baixos do alfa de Cronbach 

no instrumento Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN), especialmente ao nível 

das dimensões que o compõem. De acordo, com Maroco e Garcia-Marques (2006), os valores 

de α devem sempre ser interpretados à luz das características da medida a que se associa, e da 

população onde essa medida foi feita. Apesar da literatura científica não ser muito consensual 

quanto à existência de uma valor mínimo aceitável para a confiabilidade de um questionário, 

considera-se o valor de .70 como mínimo aceitável (Oviedo & Campo-Arias, 2005). Assumindo 

a relevância da validação de um instrumento para a população onde este é utilizado (Cronbach, 

2004), neste caso particular, para a população portuguesa, pode-se considerar que os baixos 

valores de alfa poderão ser o reflexo da não validação deste para a população portuguesa, apesar 

de ter sido devidamente traduzido para a referida população, apontando-se assim possíveis 

interferências e discrepâncias culturais. Por outro lado, a presença de valores menos 

satisfatórios de consistência interna nas dimensões do BMPN, pode relacionar-se com o número 

reduzido de itens (n = 6). Baixos alfas são passíveis de sugerir que os itens que constituem as 

várias dimensões apresentam uma intercorrelação menos aceitável, o que pode contribuir para 

valores mais reduzidos de confiabilidade (Cronbach, 1951). 

Em termos de pistas para a persecução de investigações futuras seria interessante 

estudar-se esta associação com sujeitos de distintas etapas desenvolvimentais (e.g. crianças, 

adolescentes, adultos e idosos), com tipologias de investigação mistas (quantitativa e 

qualitativa), numa tentativa de perceber se a associação em análise (vinculação aos pais e 

necessidades psicológicas básicas, com moderação da sintomatologia depressiva) é suscetível 

de variar em função da etapa de desenvolvimento e da natureza de investigação. Seria ainda 

interessante perceber em que medida a perceção e/ou a satisfação com as necessidades 

psicológicas básicas são diferencialmente percecionadas pelas figuras significativas e pelo 

próprio indivíduo. Por fim, seria oportuno o desenvolvimento de investigações futuras com 

enfoque no estudo do comportamento de vinculação do indivíduo fora do seio familiar, aquando 

a adolescência, nomeadamente com o grupo de pares e com o par amoroso, por forma a 

compreender os efeitos da inclusão das novas figuras significativas de afeto na satisfação das 

necessidades psicológicas básicas e no processo adaptativo ao longo do desenvolvimento. Além 
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da intervenção junto das figuras primordiais, seria especialmente pertinente desenvolver-se 

projetos ou programas de intervenção estruturados e direcionados para população juvenil no 

intuito de apoiar e supervisionar o jovem nas vicissitudes inerentes ao seu processo 

desenvolvimental, particularmente durante o adolescer, estimulando igualmente um maior 

autoconhecimento, capacidade de enfrentamento e resolução de problemas e de regulação 

emocional.  
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Considerações Finais 

A concretização deste trabalho cujo objetivo consistiu na análise do papel da vinculação 

aos pais e do processo depressivo nas necessidades psicológicas básicas e aspirações de vida 

dos jovens, contribuiu para uma maior compreensão do processo desenvolvimental e vivencial 

da adolescência.  

Tendo por base os resultados que emergem dos dois artigos científicos realizados, serão, 

de forma sumária, tecidas algumas considerações acerca dos mesmos, reportando-se os 

resultados alcançados, as limitações intrínsecas ao processo de investigação e eventuais pistas 

para investigações futuras. 

A adolescência, enquanto período desenvolvimental pautado por profundas 

transformações físicas, cognitivas e afetivas, constitui-se um período de reestruturação psíquica 

e de significativa instabilidade emocional que se pode associar, não raras vezes, à ocorrência 

de sintomatologia depressiva. Este quadro clínico é passível de surgir como uma forma de 

expressão das dificuldades de adaptação, bem como indicar o esgotamento (burn-out) ou a 

ineficácia dos recursos internos na superação dos vários desafios e exigências 

desenvolvimentais, sendo exemplo a satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

competência, vinculação e autonomia. De igual modo, é na adolescência que o jovem começa 

progressivamente a direcionar-se para o futuro com vista a construir um projeto de vida, sendo 

os mesmos influenciados reciprocamente pelos seus subsistemas relacionais de natureza mais 

ou menos próxima e significativa. Nesta perspetiva, os projetos e aspirações de vida do jovem 

assentam, em grande parte, na sua experiência afetiva depreendendo-se a importância que 

detém o microssistema familiar, particularmente as figuras parentais, na construção e 

desenvolvimento das trajetórias de vida dos filhos. Acresce ainda a falta de aspirações de vida 

como fator importante no desenvolvimento e exacerbação de eventuais quadros 

psicopatológicos e de uma vinculação de pouca qualidade às figuras parentais. Deste modo, à 

semelhança de outras investigações, a vinculação estabelecida com as figuras primordiais no 

decurso do período infantil surge como um elemento protetor ao desenvolvimento de aspirações 

de vida extrínsecas e à frustração das necessidades psicológicas básicas. Uma relação com as 

figuras significativas pautada pela segurança, proteção e apoio parece favorecer, ainda, o bem-

estar e ajustamento psicológico, contribuindo para uma menor propensão para o 

desenvolvimento de quadros clínicos depressivos.  

Neste sentido, os resultados apresentados na presente dissertação, confirmaram em 

grande medida as hipóteses previamente delineadas. Tal como era aguardado, a inibição da 
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exploração e individualidade às figuras parentais, caraterística de uma vinculação insegura, 

concorre para uma maior vulnerabilidade por parte do indivíduo ao desenvolvimento de 

sintomatologia psicopatológica de índole depressiva e para uma maior frustração das 

necessidades psicológicas básicas, afetando diferencialmente a definição e valorização das 

aspirações de vida. De modo mais específico, constatou-se que uma vivência pouco 

exploratória e retraída do mundo e do self do jovem potencializa uma maior valoração de 

aspirações de vida extrínsecas. Tornou-se, igualmente interessante, verificar que jovens que 

vivenciaram ambiente afetivamente estável e cujas figuras precoces foram promotoras de 

satisfação, segurança e confiança (vinculação segura) atribuem maior importância à definição 

de aspirações de vida, estão mais satisfeitos com as necessidades psicológicas básicas de 

competência, autonomia e vinculação e revelam menor sintomatologia depressiva. Os 

resultados sugerem, ainda, que as aspirações de vida, quer intrínsecas, quer extrínsecas, 

assumem-se como fatores protetores do desenvolvimento de quadros depressivos, não 

apoiando, curiosamente, a literatura a respeito das aspirações extrínsecas e os indicadores de 

mal-estar psicológico.  

Com o presente trabalho, verificou-se que o sexo feminino apresenta uma maior 

ansiedade de separação a ambas as figuras parentais e inibição da exploração da individualidade 

ao pai, níveis superiores de sintomatologia depressiva, bem como uma maior valorização de 

aspirações de vida intrínsecas. Por sua vez, o sexo masculino parece atribuir maior importância 

a aspirações de vida extrínsecas, bem como percecionar maior satisfação com as necessidades 

psicológicas básicas de competência, autonomia e vinculação.  

Já no que respeita à idade, verificou-se que jovens dos 12-15 anos denotam maior 

qualidade do laço emocional, ansiedade de separação e inibição da exploração e da 

individualidade a ambas as figuras parentais, maior propensão para a atribuição de importância 

às aspirações de vida e maior satisfação com a necessidade psicológica básica de vinculação, 

comparativamente com os jovens dos 16-18 anos de idade. Por outro lado, jovens dos 12-15 

anos de idade também parecem patentear menor tendência para o desenvolvimento de quadros 

depressivos.  

No que respeita aos protótipos de vinculação ao pai verifica-se que os indivíduos com 

protótipos de vinculação preocupados atribuem maior importância às aspirações de vida 

imagem, popularidade, conformidade, comunidade, espiritualidade e segurança, ao passo que 

os sujeitos com protótipos de vinculação seguros parecem valorizar mais a autoaceitação, 

afiliação e saúde física como aspirações de vida. Por sua vez, os protótipos de vinculação à mãe 
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apontam que os indivíduos com protótipos de vinculação amedrontados atribuem maior 

importância às aspirações de vida ao sucesso financeiro, imagem, popularidade, conformidade 

e espiritualidade. Ao passo que os sujeitos com protótipos de vinculação seguros parecem 

valorizar mais a autoaceitação, afiliação, comunidade, saúde física e segurança como aspirações 

de vida. Além do exposto indivíduos com protótipos de vinculação seguros denotam menores 

níveis de sintomatologia depressiva comparativamente aos indivíduos preocupados, 

amedrontados e desinvestidos. 

O estudo possibilitou, também, averiguar a existência de uma mediação positiva, ainda 

que parcial, da sintomatologia depressiva na associação entre a qualidade do laço emocional ao 

pai e as aspirações de vida extrínsecas. De igual modo, o estudo confirma o efeito moderador 

da sintomatologia depressiva na associação entre a vinculação aos pais e a necessidade 

psicológica básica de competência para ambas as figuras parentais. De modo mais específico 

jovens com um baixo nível de vinculação ao pai e à mãe, mas que apresentam menores níveis 

de sintomatologia depressiva, apresentam maiores níveis de competência. 

Desta feita, os estudos empíricos aqui apresentados pretendem alertar para a importância 

de criar contextos relacionais e vínculos afetivos de qualidade com as figuras significativas e 

para o impacto que estes têm no processo desenvolvimental do adolescente ao nível da 

construção do seu Self, particularmente na definição e projeção de aspirações de vida e na 

satisfação das necessidades psicológicas básicas de competência, autonomia e vinculação. 

Adicionalmente, os estudos empíricos atribuem relevância à qualidade das relações e laços 

afetivos às figuras significativas na reorganização interna da esfera emocional do adolescente, 

bem como na prevenção da etiologia de sintomatologia psicopatológica de natureza depressiva. 

Desta feita ambas as investigações versam na análise de processos relacionais e 

desenvolvimentais em adolescentes, destacando a importância da qualidade da vinculação na 

díade pais-filhos e a sua contribuição para a satisfação das necessidades psicológicas básicas 

de autonomia, competência e vinculação e as aspirações de vida, assim como o seu efeito 

protetor face ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica.  

Apesar disto, algumas limitações estão patentes e são comuns às investigações 

apresentadas, designadamente, o cariz transversal dos estudos que impede o estabelecimento 

de relações  causa-efeito entre as variáveis, o uso de instrumentos de autorrelato suscetíveis de 

conduzirem a enviesamentos e o facto da amostragem do estudo ser recolhida apenas no norte 

de Portugal, podendo este facto não assegurar o pressuposto da representatividade dos jovens 

portugueses.  
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Tendo em consideração o cariz inovador da investigação pela escassez de literatura 

nacional e internacional que verse sobre a relação dos construtos teóricos em estudo, julga-se 

que seria profícuo mais investigações neste âmbito. De modo mais concreto, seria oportuno que 

investigações futuras contemplassem nos seus estudos outras variáveis relacionais como a 

qualidade da relação com o grupo de pares, o par amoroso e os irmãos na definição e 

concretização das aspirações de vida do jovem e na satisfação com as necessidades psicológicas 

básicas de competência, autonomia e vinculação. Seria igualmente relevante a concretização de 

estudos  longitudinais, que tentassem clarificar o papel, a importância e o tipo de aspirações de 

vida mais prevalentes em diferentes faixas etárias dentro de cada período de desenvolvimento, 

bem como o contributo individual e conjunto das aspirações de vida intrínsecas e extrínsecas 

no bem-estar psicológico e  no desenvolvimento psicoafectivo do indivíduo.   Adicionalmente, 

também seria interessante estudar-se a vinculação aos pais e as necessidades psicológicas 

básicas, com moderação da sintomatologia depressiva, com sujeitos de distintas etapas 

desenvolvimentais e com diferentes tipologias de investigação. Seria ainda importante 

considerar diferentes contextos e condições sócio-culturais e económicas em trabalhos futuros 

que relacionem as variáveis em estudo, especialmente as aspirações de vida. 

Atendendo aos resultados alcançados no presente estudo torna-se indispensável apontar 

a necessidade de intervenções clínicas precoces, abrangentes e estruturadas que fomentem a 

profilaxia da psicopatologia juvenil e práticas parentais mais ajustadas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

1.1 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

(QVPM_Pai); 

1.2  Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem do Questionário de Vinculação ao Mãe 

(QVPM_Mãe); 

1.3 Análise fatorial confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Depressão do Centro de Estudos 

Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies – Depression Scale – CES-D); 

1.4 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Balanced measure of psychological needs 

(BMPN); 

1.5 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Aspirations Index (AI); 

 

ANEXO 2  

2.1 Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM); 

2.2 Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological 

Studies – Depression Scale – CES-D); 

2.3  Balanced measure of psychological needs (BMPN); 

2.4 Aspirations Index (AI); 

 

ANEXO 3  

3.1 Questionário sociodemográfico; 

 

ANEXO 4  

4.1 Carta dirigida aos diretores das instituições escolares; 

4.2 Consentimento informado; 

4.3 Aprovação da investigação pela Comissão de Ética da FPCEUP; 

4.4 Autorização da Direção Geral da Educação (DGE) para aplicação de inquéritos/realização 

de estudos de investigação em meio escolar. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

χi
2(20) = 120.97; p = .000; Rácio = 6.05; CFI = .99, SRMR = .05, RMSEA =.06 

1.1. Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem do Questionário de Vinculação ao Pai (QVPM_Pai) 
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χi
2 (21) = 124.30; p = .000; Rácio = 5.92; CFI = .98, SRMR = .04, RMSEA =.06 

1.2. Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem do Questionário de Vinculação ao Mãe (QVPM_Mãe) 
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χi
2 (167) = 816.52; p = .000; Rácio = 4.89; CFI = .92, SRMR = .04, RMSEA =.05 

1.3. Análise fatorial confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos 

(Center for Epidemiological Studies – Depression Scale – CES-D) 
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χi
2(22) = 23.71; p = .363; Rácio =1.08 ; CFI = .99, SRMR = .02, RMSEA =.00 

 
1.4 Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Balanced measure of psychological needs (BMPN 
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χi
2 (403) = 2171.18; p= .000; Rácio = 5.39 ; CFI = .91, SRMR = .05, RMSEA =.06 

1.5. Análise fatorial confirmatória de 1ª ordem da Aspirations Index (A 
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ANEXO 2 
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QVPM 

(Matos & Costa, 2001) 

Versão revista 

Neste questionário vais encontrar um conjunto de afirmações sobre as relações familiares. Lê 

atentamente cada uma das frases e assinala com uma cruz (X) as respostas que melhor 

exprimem o modo como te sentes com cada um dos teus pais. Responde em colunas separadas 

para o pai e para a mãe, tendo em conta as seis alternativas que se seguem: 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 

moderadamente 

Concordo 

moderadamente 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

                                                                                        PAI                                           MÃE 

1.  Os meus pais estão sempre a 

interferir em assuntos que só têm 

a ver comigo. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Tenho confiança que a minha 

relação com os meus pais se vai 

manter no tempo. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3. É fundamental para mim que os 

meus pais concordem com aquilo 

que eu penso. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Os meus pais impõem a maneira 

deles de ver as coisas. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

5. Apesar das minhas divergências 

com os meus pais, eles são 

únicos para mim. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

6. Penso constantemente que não 

posso viver sem os meus pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

7. Os meus pais desencorajam-me 

quando quero experimentar uma 

coisa nova. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Os meus pais conhecem-me bem. 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 
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9. Só consigo enfrentar situações 

novas se os meus pais estiverem 

comigo. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Não vale muito a pena 

discutirmos, porque nem eu nem 

os meus pais damos o braço a 

torcer. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

11. Confio nos meus pais para me 

apoiarem em momentos difíceis 

da minha vida. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

12. Estou sempre ansioso(a) por estar 

com os meus pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

13. Os meus pais preocupam-se 

demasiadamente comigo e 

intrometem-se onde não são 

chamados. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Em muitas coisas eu admiro os meus 

pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

15. Eu e os meus pais é como se 

fôssemos um só. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

16. Em minha casa é problema eu ter 

gostos diferentes dos meus pais.  

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

17. Apesar dos meus conflitos com os 

meus pais, tenho orgulho neles. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

18. Os meus pais são as únicas pessoas 

importantes na minha vida. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

19. Discutir assuntos com os meus pais 

é uma perda de tempo e não leva a 

lado nenhum. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

20.  Sei que posso contar com os meus 

pais sempre que precisar deles. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

21. Faço tudo para agradar aos meus 

pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

22. Os meus pais dificilmente me dão 

ouvidos. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
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23. Os meus pais têm um papel 

importante no meu 

desenvolvimento. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

24. Tenho medo de ficar sozinho(a) se 

um dia perder os meus pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

25. Os meus pais abafam a minha 

verdadeira forma de ser. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

26. Não sou capaz de enfrentar 

situações difíceis sem os meus pais. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

27. Os meus pais fazem-me sentir bem 

comigo próprio(a). 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

28. Os meus pais têm a mania que 

sabem sempre o que é melhor para 

mim. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

29. Se tivesse de ir estudar para longe 

dos meus pais, sentir-me-ia 

perdido(a). 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

30. Eu e os meus pais temos uma 

relação de confiança. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
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Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological 

Studies – Depression Scale – CES-D) 

 

Agora vais encontrar uma lista das maneiras como te podes ter sentido ou reagido durante a 

última semana. Faz uma cruz (X) no quadrado que se identifica com os teus sentimentos tendo 

em conta que as opções significam: 

 

Nunca ou raramente - menos de 1 dia da semana passada; 

Ocasionalmente – 1 ou 2 dias da semana passada; 

Com muita frequência – 3 ou 4 dias da semana passada; 

Com muita frequência ou sempre – 5 ou 7 dias da semana passada. 

 

Durante a semana passada 

Nunca ou 

muito 

raramente 

Ocasionalmente 

Com 

alguma 

frequência 

Com 

muita 

frequência 

ou sempre 

1. Fiquei aborrecido(a) com coisas que 

habitualmente não me aborrecem. 
    

2. Não me apeteceu comer; estava sem 

apetite. 
    

3. Senti que não consegui livrar-me da 

neura ou da tristeza, mesmo com a ajuda 

dos amigos ou da família. 

    

4. Senti que valia tanto como os outros.     

5. Tive dificuldades em manter-me 

concentrado(a) no que estava a fazer. 
    

6. Senti-me deprimido(a).     

7. Senti que tudo o que fazia era um 

esforço. 
    

8. Senti-me confiante no futuro.     

9. Pensei que a minha vida tinha sido um 

fracasso. 
    

10. Senti-me com medo.     

11. Dormi mal.     

12. Senti-me feliz.     
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13. Falei menos do que o costume.     

14. Senti-me sozinho(a).     

15. As pessoas foram desagradáveis ou 

pouco amigáveis comigo. 
    

16. Senti prazer ou gosto na vida.     

17. Tive ataques de choro.     

18. Senti-me triste.     

19. Senti que as pessoas não gostavam de 

mim. 
    

20. Senti falta de energia.     
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Balanced measure of psychological needs (BMPN) 

 

Por favor vê se concordas com as seguintes frases. Assinala com uma cruz (X) a resposta que 

melhor exprime a forma como te tens sentido tendo em conta a seguinte escala: 

 

1                         2                            3                            4                            5 

  Discordo                                       Concordo                                             Concordo 

  muito                                     moderadamente                                          muito 

 

 

 Na minha vida…  

1. Sinto-me ligado(a) às pessoas de que gosto e que gostam de mim. ①②③④⑤      

2. Sinto-me sozinho(a). ①②③④⑤       

3. Sinto-me próximo(a) e ligado(a) às pessoas que são importantes para mim. ①②③④⑤       

4. Sinto-me desvalorizado(a) por uma ou mais pessoas que são importantes para 

mim. 

①②③④⑤       

5. Sinto uma forte proximidade com as pessoas com quem eu passo o tempo.  ①②③④⑤       

6. Eu tenho desentendimentos ou conflitos com quem eu costumava dar-me bem. ①②③④⑤       

7. Tenho conseguido concluir com sucesso tarefas e projetos difíceis. ①②③④⑤       

8. Tenho tido algum tipo de insucesso ou não tenho sido capaz de ser bom 

nalguma coisa. 

①②③④⑤       

9. Tenho assumido e tenho sido capaz de resolver desafios difíceis.  ①②③④⑤      

10. Faço algumas coisas estúpidas que me fazem sentir incompetente. ①②③④⑤       

11. Dou-me bem mesmo a lidar com coisas difíceis.  ①②③④⑤       

12. Tenho dificuldades em fazer algo no qual eu deveria ser bom/boa. ①②③④⑤       

13. Eu sou livre de fazer as coisas à minha maneira.  ①②③④⑤       

14. Tenho muitas pressões que preferia não ter.  ①②③④⑤       

15. As minhas escolhas expressam o meu "verdadeiro eu". ①②③④⑤       

16. Há pessoas a dizer-me o que eu tenho de fazer.  ①②③④⑤       

17. Vou fazendo o que realmente me interessa. ①②③④⑤       

18. Tenho de fazer coisas contra a minha vontade. ①②③④⑤       
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Aspirations Index (AI) 

 

 

1 – nada importante 

3 – um pouco importante 

5 – moderadamente 

importante 

7 – muito importante 

9 – extremamente 

importante 

 

1 – muito baixa 

3 – baixa 

5 – moderada 

7 – alta 

9 – muito alta 

    

 

Em que medida este 

objetivo é importante 

para ti? 

 

Qual a probabilidade 

de atingires este 

objetivo no futuro? 

                    

1. Haverá sempre alguém por perto para cuidar de mim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Serei uma pessoa eficiente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. A minha aparência será atraente para os outros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Eu encontrarei respostas pessoais para questões 

espirituais universais (tais como: existe um ser espiritual 

supremo? Existe vida após a morte? Qual é o sentido da 

vida?). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Eu controlarei as minhas emoções. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Este conjunto de questões referem-se a metas que poderás ambicionar para o teu futuro. Neste 

questionário, irás encontrar um conjunto de objetivos, apresentados separadamente, e ser-te-ão colocadas 

duas questões sobre cada um desses objetivos: 

1) Quão importante cada uma dessas metas é para ti. Marca uma pontuação entre 1 e 9, sendo que 1 

corresponde a nada importante e 9 a extremamente importante.  

2) Quais são as probabilidades de alcançares essa meta. Marca indicando se achas que no futuro terás 

probabilidades muito baixas (1) ou muito altas (9) de alcançar as tuas metas.  

Tenta usar a escala inteira quando responderes aos itens. Desta forma, algumas das tuas respostas 

provavelmente serão nos valores mais baixos, outras nos valores intermédios e outras nos valores mais altos 

da escala. 
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6. Eu vou ajudar as pessoas que precisam, sem pedir nada 

em troca. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Eu quero escolher o que fazer em vez de ser levado pela 

vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. As pessoas serão afetuosas comigo e eu com elas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Eu sentir-me-ei com energia e cheio(a) de vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Terei poucas ameaças à minha segurança pessoal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Terei uma vida cheia de festa, diversão e prazer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Eu terei muitos bens materiais caros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Eu irei conseguir a aparência que desejo.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Eu serei admirado por muitas pessoas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Eu serei educado e obediente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Eu terei uma ótima vida sexual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Eu terei um código de ética e/ou moral para conduzir a 

minha vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. As minhas necessidades básicas de alimentação, 

habitação e vestuário serão satisfeitas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Eu sentirei que existem pessoas que realmente me amam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Sentir-me-ei livre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. As coisas que eu fizer vão tornar a vida das outras 

pessoas melhor. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. O meu nome será conhecido por muitas pessoas 

diferentes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. Eu vou estar em boa forma física. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Alguém na minha vida me aceitará como sou, 

independentemente de qualquer coisa. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Eu irei seguir os meus interesses e curiosidade aonde eles 

me levarem. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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26. Eu encontrarei atividades religiosas e/ou espirituais que 

me satisfaçam. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Irei ao encontro das expectativas da sociedade em que 

vivo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. Eu vou lidar eficazmente com os problemas que surgirem 

na minha vida. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. Eu sentir-me-ei seguro(a) e protegido(a). 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. As pessoas irão comentar frequentemente que tenho uma 

aparência atraente. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31. Vou sentir-me bem com as minhas capacidades físicas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. Eu serei bem-sucedido(a) financeiramente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33. Vou ter muita emoção na minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. Não terei de me preocupar com coisas más que me 

possam acontecer. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. Eu produzirei alguma coisa de valor que perdure. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. Eu encontrarei crenças religiosas ou espirituais que me 

ajudarão a dar sentido ao mundo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37.  A maioria das pessoas que me conhece, gostará de mim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. Eu sentir-me-ei bem quanto às minhas capacidades. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. Eu vou conseguir esconder os sinais do envelhecimento 

com sucesso. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. Eu estarei relativamente livre de doenças. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. Os meus desejos e gostos serão semelhantes aos das 

outras pessoas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Eu terei dinheiro suficiente para comprar tudo o que eu 

quiser. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43. Eu demonstrarei o meu amor a pessoas especiais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. Eu encontrarei crenças religiosas e/ou espirituais que 

apoiarão o meu crescimento pessoal. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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45. Eu irei superar os desafios que a vida me apresentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. Eu terei consciência das razões de fazer as coisas que 

faço. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47. Eu ajudarei a tornar o mundo um lugar melhor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48. Eu irei experimentar muitas coisas que me darão prazer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. A minha vida e as minhas ações estarão de acordo com 

as minhas crenças religiosas/espirituais. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. Eu terei um relacionamento sério e íntimo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Eu terei um emprego onde me paguem bem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. Eu estarei bem integrado com os outros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. Eu serei fisicamente saudável. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54. Vou ter muito tempo para não fazer nada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. Eu irei acompanhar as tendências de moda, roupa e 

cabelo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. As coisas à minha volta serão estáveis e não sofrerão 

grandes mudanças. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. As pessoas irão respeitar-me mesmo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO 3  
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Código: 

 

 

Idade:                anos 

Sexo:  

 

 

 

Estado civil dos pais: 

Casados  Vivem juntos mas não estão casados     

Separados              Há quanto tempo? ________  

Divorciados           Há quanto tempo? ________                        

Viúvo/a                  Há quanto tempo? ________                         

Com quem vives? 

 

Pai:                                                           Mãe: 

Idade:  anos                                 Idade:                  anos 

Escolaridade:      Escolaridade:  

Profissão:      Profissão:  

 

                                                        Idade(s) 

 

 

 

 

 

                                                 ezes?              Com que idade                       

 

 

Identificação Familiar 

Situação Escolar 

Dados Pessoais 
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ANEXO 4 
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Porto, XX de XXXX de 2015 

 

Exmo. Sr. Diretor 

No âmbito de um projeto de doutoramento em Psicologia, em curso na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, está a decorrer um estudo 

empírico, cujo tema aborda as dimensoes relacionais dos adolescentes e o seu efeito nas 

aspirações de vida. Nesta medida, venho colocar à consideração de V.ª Ex.cia a possibilidade 

de serem administrados alguns questionários de recolha de dados na vossa escola aos 

adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. O objectivo será adaptar e 

validar para a população portuguesa a escala Aspirations Index no âmbito do presente estudo.  

Cabe ressaltar que nos comprometemos a salvarguadar os melhores interesses dos 

jovens. Todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, sendo que em momento 

algum a identidade dos adolescentes será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a 

qualquer pessoa não relacionada diretamente com este estudo. Para além disso, salvaguarda-se 

que a participação dos próprios neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, 

sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para os mesmos. 

Ao participar neste trabalho, estão a colaborar para o desenvolvimento da investigação 

em Portugal sobre a adolescência, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou 

indireto pela colaboração dos adolescentes. 

Esperando de V.ª Exª a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar autorização, 

dispondo-me naturalmente para qualquer esclarecimento adicional.      

 

                                                             Com os melhores cumprimentos  

 

 (Prof. Doutora Catarina Pinheiro Mota e Prof. Doutora Paula Mena Matos)  

                                                   Responsáveis pela orientação do projeto 

 

 

 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

Universidade do Porto 

e 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q2wgCwg2_saUlM&tbnid=5N24pAmwzf6ZNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_inicio&ei=fRWBUrvIBaWR7AbsiYD4BQ&psig=AFQjCNGXPpX8rLqJq5ZTPwEr4FjRDMLJdQ&ust=1384277757166046
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Porto, 20 de outubro de 2015 

Exmo. Encarregado(a) de educação 

No âmbito de um projeto de doutoramento em Psicologia, em curso na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e de um projeto de Mestrado 

em Psicologia Clínica desenvolvido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, está a 

decorrer um trabalho, cujo objetivo é adaptar e validar para a população portuguesa a escala 

Aspiration Index (aspirações de vida). Para além disso, com a presente investigação, pretende-

se analisar o papel da vinculação aos pais e de sintomas depressivos no desenvolvimento de 

necessidades psicológicas básicas (competência, autonomia e vinculação) e de aspirações de 

vida na adolescência. Para o efeito, serão administrados alguns questionários de recolha de 

dados junto de adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.  

Cabe ressaltar que nos comprometemos a salvaguardar os melhores interesses dos 

jovens. Todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, sendo que em momento 

algum a identidade dos adolescentes será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a 

qualquer pessoa não relacionada diretamente com este estudo. Para além disso, salvaguarda-se 

que a participação dos próprios neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, 

sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para os mesmos. 

Ao participar neste trabalho, estão a colaborar para o desenvolvimento da investigação em 

Portugal sobre a adolescência, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou 

indireto pela colaboração dos adolescentes. 

Esperando de V.ª Exª a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar autorização, 

dispondo-me naturalmente para qualquer esclarecimento adicional.     

 

 

 

 

 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

Universidade do Porto 

e 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Com os melhores cumprimentos, 

 

(Prof. Doutora Catarina Pinheiro Mota e Prof. Doutora Paula 

Mena Matos) responsáveis pela orientação do projeto 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________encarregado(a) de 

educação do aluno(a)_____________________________________________declaro que fui 

informado sobre os objetivos do presente trabalho e autorizo-o a participar no preenchimento 

dos questionários. 

 

Data ___/___/___ 
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COMISSÃO DE ÉTICA  

  

PARECER (dossiê com Refª 12-9/2015)   

  

A Comissão de Ética (CE) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, tendo analisado os documentos relativos ao projeto de investigação de 

Mónica Costa, sob a orientação da Professora Paula Mena Matos e da Doutora Catarina 

Pinheiro Mota, relativo à adaptação e validação para a população portuguesa da Escala 

Aspiration Índex (inserido no projeto mais amplo intitulado “Dimensões contextuais, 

qualidade da relação com o cuidador e auto-determinação em adolescentes em 

acolhimento institucional”), emite um parecer favorável à sua realização.  

    

FPCEUP, 1 de outubro de 2015  

  

              A Presidente,  

 

                                         Prof.ª Marianne Lacomblez 
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Monotorização de Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 0505700001 

 

Exmo(a)s. Sr(a)s.  

O pedido de autorização do inquérito n.º 0505700001, com a designação Adaptação e 

validação para a população portuguesa da escala Aspiration Index (AI). Trata-se de um 

questionário de auto-relato desenvolvido para aceder às aspirações das pessoas, ou seja, as 

metas de vida de cada um., registado em 16-10-2015, foi aprovado. 

 

Avaliação do inquérito: 

Exmo.(a) Senhor(a) Mónica Raquel Saraiva da Costa 

 

Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar 

é autorizado uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às 

observações aduzidas. 

 

Com os melhores cumprimentos 

José Vítor Pedroso 

Diretor-Geral 

DGE 

Observações: 

a) A realização dos Inquéritos fica sujeita a autorização da Direções dos 

Agrupamentos de Escolas do ensino público de Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto e 

Viseu a contactar para a realização do estudo. Merece especial atenção o modo, o momento e 

condições de aplicação dos instrumentos de recolha de dados em meio escolar, porque muito 

onerosos e inquirindo sobre matérias de sensibilidade pessoal, devendo fazer-se em estreita 

articulação com as Direções dos Agrupamentos. 

b) Deve considerar-se o disposto na Lei nº 67/98 em matéria de garantia de 

anonimato dos sujeitos, confidencialidade, proteção e segurança dos dados, sendo necessário 

solicitar o consentimento informado e esclarecido do titular dos dados. No caso presente de 

inquirição de alunos menores (menos de 18 anos) este deverá ser primeiramente atestado pelos 

seus representantes legais mas também recolher o seu consentimento informado. As 
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autorizações assinadas pelos Encarregados de Educação e pelos alunos devem ficar em poder 

da Escola/Agrupamento ao qual pertencem os alunos. Não deve haver cruzamento ou 

associação de dados entre os que são recolhidos pelos instrumentos de inquirição e os constantes 

das declarações de consentimento informado.  

c) Informa-se ainda que a DGE não é competente para autorizar a realização de 

estudos/aplicação de inquéritos ou outros instrumentos em estabelecimentos de ensino 

privados. 
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