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TEMA 4b -  TÉCNICAS QUALITATIVAS  

 

1.TESE DE DOUTORAMENTO. 

1.1. OBJETO DE ESTUDO: O desenvolvimento de relações interpessoais e o 

desenvolvimento epistemológico em jovens adultos.  

1.2. ÁREA DE CONHECIMENTO: Psicologia Clínica.  

1.3. TÍTULO: “Vinculação e desenvolvimento epistemológico em jovens e adultos”.  

1.4. AUTORA: Carla Maria Gomes Marques de Faria  

1.5. ORIENTADORA: Professora Doutora Isabel Soares e Professora doutora Alice 

Barros.  

1.6. INSTITUIÇÃO: Universidade do Minho/Instituto de Educação e Psicologia.  

1.7. PAÍS: Portugal.  

1.8. ANO DE DEFESA: 2008  

1.9. MOTIVO DA ESCOLHA DA TESE: a autora ter utilizado entrevista semi-

estruturada para coleta de dados acerca do objeto de estudo. 

 

2. BREVE DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO. 

 

A tese de Carla Faria “tem como objectivo caracterizar a qualidade da vinculação e os 

modos de conhecimento de jovens adultos que frequentam o ensino superior e explorar 

a relação entre qualidade da vinculação e desenvolvimento epistemológico.  

Trata-se, portanto, de um trabalho que se situa no cruzamento de dois domínios do 

desenvolvimento humano – vinculação e desenvolvimento epistemológico -, 

procurando, assim, contribuir para a construção de uma leitura holística e integradora do 

desenvolvimento dos jovens adultos”(Faria, 2008:1).  

Assim, o objectivo geral é investigar a relação entre a vinculação e o desenvolvimento 

epistemológico. Pela revisão da literatura a autora parte do pressuposto que o 

desenvolvimento da vinculação constitui um recurso básico para o desenvolvimento 
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epistemológico. Assim “um jovem com vinculação segura no processo de exploração e 

mudança sentir-se-á mais confiante para solicitar e aceitar adequadamente a ajuda dos 

outros”.   

A autora, também, especifica claramente os objectivos e as hipóteses elaboradas para o 

seu trabalho, conforme descrito abaixo. 

 

3. TIPO DE CASOS ESTUDADOS. 

 

A tese analisada apresenta como proposta investigativa o estudo amplo e complexo de 

três casos relacionados  entre si e investigados sequencialmente, sendo: 

1º caso: a vinculação e o desenvolvimento epistemológico em estudantes da 

licenciatura, com a participação de 331 estudantes. 

2º caso: a evolução das variáveis em estudo – vinculação e desenvolvimento 

epistemológico, com os estudantes do 1º ano participantes da 1ª etapa de estudo. 

3º caso: vinculação e desenvolvimento epistemológico com estudantes de pré e pós-

graduação, pertencentes a diferentes áreas de formação académica. 

 

A preocupação da autora perpassa pelo fato de a vida adulta, precisamente o período 

inicial, configurar-se num período de novas responsabilidades e novos desafios, 

diferentemente da adolescência, em que ainda ocorrem momentos de encontros e 

desencontros em relação à própria identidade e às responsabilidades a serem assumidas. 

As mudanças culturais, políticas, sociais e económicas que marcaram nas 

últimas décadas as sociedades tecnologicamente avançadas conduziram a um 

prolongamento da formação/educação do indivíduo. Como consequência, 

assiste-se a um duplo adiamento, o da entrada no mundo do trabalho e a 

assumpção de compromissos relacionais (casamento e parentalidade). Face a 

este contexto de mudança, a juventude começou a ser conceptualizada como um 

período de vida específico, marcado por tarefas desenvolvimentais próprias, que 

colocam ao indivíduo exigências e desafios muito particulares. (ARNETT, 

1998, 2000. In: FARIA, 2008, p. 173) 
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Assim, o estabelecimento de novas relações interpessoais e a construção do 

conhecimento associados à educação/formação superior tornam-se estruturantes neste 

período de vida. 

 

Outro aspecto considerado pela autora em sua tese é o desenvolvimento epistemológico 

que se volta para a natureza e abordagem do conhecimento, envolvendo as formas 

relacionais com o conhecimento e o processo de conhecer.  

 

Trata-se de uma área do conhecimento que ao longo dos tempos tem reunido o interesse 

crescente de teóricos e investigadores e que nos últimos anos se tem caracterizado por 

progressos relevantes com fortes implicações para a compreensão do desenvolvimento 

dos jovens adultos e, em particular, dos estudantes do ensino superior. 

 

Como bem menciona a autora, o interesse pela investigação perpassa pela 

caracterização da qualidade da vinculação e o modo de conhecimento das pessoas 

iniciando a fase adulta e que estão inseridas nos ensino superior, relacionando a 

qualidade da vinculação e desenvolvimento epistemológico, constituindo-se em um 

estudo de intersecção entre dois domínios do desenvolvimento humano, com carácter 

holístico e relacional acerca dessa fase de desenvolvimento. 

 

No que diz respeito à vinculação, a teoria de Bowlby e Ainsworth tem-se 

constituído nas últimas décadas como uma base segura a partir de onde 

podemos explorar as dinâmicas desenvolvimentais específicas do ser 

humano numa perspectiva de ciclo de vida e com recurso a uma 

diversidade metodológica. Os contributos da teoria e da investigação 

têm sido de tal forma relevantes que na actualidade a teoria da 

vinculação assume como um quadro conceptual extremamente robusto e 

por isso inquestionável para o estudo da vinculação nos jovens adultos. 

(FARIA, 2008, p.1) 

 

No que concerne ao estudo do desenvolvimento epistemológico, o estudo em foco de 

análise valorizou a relação de utilidade do conhecimento e o processo de constituição 

desse conhecimento. 
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Trata-se de um campo de estudo que nas últimas décadas tem reunido 

um conjunto sistemático de evidências com fortes implicações para a 

compreensão do desenvolvimento dos jovens adultos e, em particular, 

dos estudantes do ensino superior. Abordar a intersecção destes dois 

quadros de referência em jovens adultos é o desafio deste projecto de 

investigação. (FARIA, 2008, p.1) 

 

Assim, podemos considerar que os casos investigados no trabalho científico agregam 

campos de extrema importância para as necessidades do ensino superior e, conforme 

indicado pela autora, em Portugal esses casos têm sido fonte de interesse de 

investigações científicas desde o início da década de 90, os quais focam as 

transformações e necessidades de estudantes universitários que passam pelo início da 

vida adulta. 

 

Porém, é importante destacarmos que o interesse da autora por esse campo de 

investigação atende às tendências científicas nacionais e internacionais, por representar 

benefícios nas seguintes questões: 

 

 1. o alargamento do conceito de estudante de ensino superior, que da visão tradicional 

(indivíduos com idade entre os 18 e os 22 anos, de classe média-alta, sem actividade 

profissional e responsabilidades familiares) passa a incluir indivíduos dentro de uma 

faixa etária mais alargada (18/55 ou mais anos, frequentemente com experiência 

profissional, que acumulam a frequência do ensino superior com responsabilidades 

familiares e provenientes de uma diversidade de contextos económicos, sociais e 

culturais); 

2. a alteração à tipologia das instituições de ensino superior, em que o foco se foi 

alargando progressivamente das universidades ditas clássicas para outros sistemas de 

ensino superior, nomeadamente o ensino superior politécnico; 

3. a transformação do papel do estudante, que passa de uma postura passiva enquanto 

mero receptor do conhecimento ou da verdade para uma postura activa, enquanto 

construtor de conhecimento, colaborando activamente com professores e pares; 
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4. as mudanças nas políticas educativas que, em Portugal e no Espaço Europeu do 

Ensino Superior, estão marcadas pela adesão ao Processo de Bolonha, com todas as 

implicações daí decorrentes; e, finalmente, 

5. a transformação nas metodologias de investigação, que se expandem do monométodo 

para o multimétodo, sendo possível identificar desde estudos experimentais, 

quasiexperimentais, correlacionais a estudos naturalistas. 

Considerando os pressupostos destacados na análise acima, configuramos uma 

coerência de estudo quando a autora organiza seu trabalho em abordagem conceitual e 

empírica, seguida de estudos empíricos sobre vinculação, desenvolvimento 

epistemológico, competência social e vinculação aos pares. 

Para atingir os objectivos acima apresentados a autora realiza, como já dissemos, três 

estudos que se complementam. Neste trabalho, debruçar-nos-emos essencialmente sobre 

o estudo três pois é nele que se enquadra o guião de entrevista e o respectivo 

tratamento da entrevista que constituem os nossos principais objectivos neste trabalho. 

Trata-se de um estudo transversal cujo planeamento foi baseado em variáveis relevantes 

na literatura no domínio. 

No estudo três estabeleceram-se as seguintes hipóteses específicas: 

1. A qualidade da vinculação está relacionada com os modos de conhecimento, 

especificamente há uma maior probabilidade de modos de conhecimento mais 

complexos na vinculação segura. 

2. Quanto melhor for a qualidade na organização da vinculação maior segurança da 

vinculação aos pares/amigos. 

3. Quanto mais predominante é a organização de vinculação segura maior será o nível 

de competência social. 

4. Os estudantes da pós-graduação apresentam modos de conhecimento mais complexos 

do que estudantes da licenciatura. 

5. Os estudantes de ciências sociais apresentam modos de conhecimento mais 

complexos do que os de ciências da saúde e engenharia. 

7. Os padrões de conhecimento estão associados ao género, sendo que as mulheres 

apresentam padrões predominantemente relacionais. 
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4. GUIÃO DA ENTREVISTA UTILIZADO 

“A definição de entrevista como uma conversa tendo em vista um objectivo apresenta a 

vantagem de ser suficientemente ampla para englobar uma grande variedade de 

entrevistas possíveis, mas em contrapartida, é muito vaga para permitira a distinção 

entre os diferentes tipos de entrevista”(Ghiglione e Matalon, 1992: 65). Os diferentes 

autores têm proposto diferentes classificações para os vários tipos de entrevista. Sem se 

pretender fazer uma revisão exaustiva das várias classificações propostas, há que reter 

alguns aspectos. “A distinção essencial, em nossa opinião, é entre a entrevista com o 

objectivo de diagnóstico (quer seja, por consequência, terapêutica ou psiquiátrica, não 

se confundindo totalmente esta segunda categoria com a primeira, quer se trata, por 

exemplo, de uma entrevista de selecção) e a entrevista de estudo que visa uma 

generalização” (ob. cit.: 65).  

A entrevista de diagnóstico está situada no contexto geral de uma relação de ajuda e não 

supõe (ou não deveria supor) nenhum controlo da forma e do conteúdo da resposta. A 

entrevista de estudo pode ter diferentes objectivos no estudo: pode visar o controlo de 

uma situação específica, pode visar a verificação de um domínio de investigação, pode 

ter por objectivo o aprofundamento de um campo ou pode visar a exploração de um 

domínio que não se conhece. Este tipo de entrevista (de estudo) pode conter diferentes 

tipos de perguntas, com maior ou menor grau de abertura no tipo de respostas a dar 

pelos entrevistados (ob. cit.). 

O Guião de Entrevista usado pela autora da tese (Faria, 2008) é um instrumento que se 

destina a fazer entrevistas de estudo. Este estudo incidiu em 60 estudantes do ensino 

superior português que frequentavam estabelecimentos de ensino superior público do 

norte do país. 

O referido guião foi construído a partir da Adult Attachment Interview de George, 

Kaplan & Main (1985) e é aqui apresentado no anexo 1. Trata-se, na sua essência, de 

uma entrevista semi-estruturada, composta por perguntas destinadas a elicitar memórias 

acerca das experiências precoces de vinculação aos pais. 

As entrevistas semi-estruturadas são um instrumento de recolha de informação 

amplamente utilizado e que têm despertado um interesse crescente no campo da 
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investigação social e educativa. “Esse interesse está ligado à expectativa de os pontos de 

vista dos sujeitos serem mais facilmente expressos numa situação de entrevista 

relativamente aberta do que numa entrevista estruturada ou num questionário” (Kohli, 

1978 citado em Flick, 2005: 77). 

Flick (2005) apresenta-nos diferentes versões da entrevista semi-estruturada e 

considera-a um dos fundamentos da investigação qualitativa. “O que é característico 

nestas entrevistas é a incorporação de perguntas mais ou menos abertas, no guião. 

Espera-se que o entrevistado responda livremente a essas perguntas. O método parte da 

hipótese de que as instruções características das entrevistas e questionários 

padronizados, que determinam quando, por que ordem e de que modo se devem tratar os 

temas, obscurecem mais do que clarificam as perspectivas do sujeito. O esforço de não 

perder os pontos de vista subjectivos e relevantes para o tema, também pode gerar 

problemas, na entrevista semi-estruturada: problemas de equilíbrio entre as 

recomendações do guião e os objectivos da investigação e problemas em relação ao 

modo de entrevistado se exprimir” (ob. cit.: 94). 

Neste tipo de entrevista o entrevistador tem um papel fundamental na condução e 

sucesso do trabalho. O entrevistador tem que decidir que perguntas fazer, quando e em 

que ordem. Tem também que decidir se deve pedir mais pormenores, ajudando o 

entrevistado a entrar mais profundamente no terreno, ou se convém regressar ao guião 

de entrevista, no caso de o entrevistado se dispersar. É necessário um equilíbrio 

permanente entre o guião e o desenrolar da entrevista. Uma aplicação excessivamente 

burocrática do guião de entrevista pode limitar as vantagens da abertura e da informação 

sobre o contexto. 

Geralmente, são referidos três grandes tipos de problemas nas situações de entrevista, os 

quais o entrevistador deve tentar evitar. “A circunstância de ser uma situação em 

interacção directa ou presencial faz com que no acto de entrevistar se tenham que gerir 

três problemas em simultâneo: em primeiro lugar, a influência do entrevistador no 

entrevistado; em segundo lugar, as diferenças que entre eles existem (de género, de 

idades, sociais e culturais); em terceiro lugar a sobreposição de canais de comunicação” 

(Carmo e Ferreira, 2008: 142). 
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No caso concreto do guião de entrevista usado na tese de Faria (2008), o problema da 

competência do entrevistador não se terá colocado já que o mesmo foi administrado 

pela própria investigadora e por uma psicóloga profundamente conhecedora dos 

objectivos do estudo. Para evitar a eventual dispersão do entrevistado na resposta a dar a 

determinadas questões, o guião de entrevista apresenta “notas” em determinadas 

perguntas que lembram ao entrevistador como recentrar a conversa. As perguntas 

constantes no guião são de natureza aberta, onde o entrevistado tem um elevado grau de 

liberdade nas respostas. 

O guião em apreço é constituído por 20 questões destinadas a avivar memórias sobre a 

infância e sobre os afectos familiares e mais 3 questões destinadas a avaliar as relações 

de amizade. “Nesta perspectiva, a entrevista activa o sistema de vinculação, permitindo 

analisar o modo como as memórias das experiências de vinculação precoces 

influenciam as percepções do self e as relações actuais com os outros. No início da 

entrevista, solicita-se ao indivíduo que procure situar-se o mais precocemente possível 

em termos de memórias das suas experiências com os pais e que apresente um relato 

breve da sua história familiar. A seguir é pedido que recorde a relação com cada um dos 

pais na infância e que caracterize separadamente essa relação através de cinco 

adjectivos que devem ser sustentados com memórias representativas dos mesmos. 

Posteriormente, são abordadas situações específicas e críticas do ponto de vista da 

vinculação, como problemas ou dificuldades pessoais (tristeza, aborrecimento), 

acidentes, doenças, separações, rejeição, ameaças de abandono, castigos, maus-tratos e 

perdas de figuras significativas. Associadas às questões de evocação de episódios são 

apresentadas questões de natureza mais geral e avaliativa que apelam a uma análise e 

reflexão sobre a influência e as implicações das experiências e da relação com os pais 

no desenvolvimento e na personalidade. Ao mesmo tempo o indivíduo é convidado a 

discutir as razões que sustentam o comportamento parental e o tipo de relação 

desenvolvida, bem como as modificações verificadas na relação ao longo dos anos. Na 

fase final da entrevista, o indivíduo é questionado sobre a relação com outros adultos 

significativos e, mais uma vez, convidado a analisar a relação actual com os pais e a 

projectar a relação com os seus próprios filhos no futuro”( Faria, 2008: 185-186). 

Segundo a autora da tese, a realização de cada entrevista demorou entre 60 e 90 minutos 

aproximadamente, sendo o seu conteúdo registado em áudio para ser depois transcrito 
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verbatim. Esta transcrição foi depois analisada e cotada por dois juízes independentes 

com formação específica no processo de cotação. 

A autora procurou realizar um processo de análise e cotação das entrevistas bastante 

elaborado com a preocupação de não enviesar os resultados e garantir um elevado grau 

de objectividade e confirmabilidade na avaliação dos resultados. 

Cabe aqui referir o que nos diz Trochim (2006) sobre a validade qualitativa e sua 

comparação com a validade quantitativa. Nesta perspectiva, é de salientar que os 

investigadores “qualitativistas” defendem padrões diferentes daqueles que defendem os 

investigadores “quantitativistas” para avaliar a qualidade da investigação. 

Guba e Lincoln, citados em Trochim (2006), propuseram quatro critérios para avaliar a 

solidez da investigação qualitativa em alternativa aos critérios usados para avaliar a 

investigação quantitativa: 

 

Critérios Tradicionais para avaliar  

Investigação Quantitativa 

Critérios Alternativos para avaliar 

Investigação Qualitativa 

Validade Interna Credibilidade 

Validade externa Transferibilidade 

Confiabilidade Confiança 

Objectividade Confirmabilidade 
 

 

Segundo as informações fornecidas pela autora da tese em apreço, o método de cotação 

utilizado neste estudo é o Attachment Q-Sort (Kobak, 1993 citado em Faria, 2008). Este 

método será apresentado com mais pormenor no ponto seguinte. 

“Neste Q-Sort foram previamente definidas distribuições que correspondem a protótipos 

em termos de padrão de vinculação - padrão desligado, padrão emaranhado ou 

preocupado e padrão seguro ou autónomo, bem como distribuições prototípicas das 

estratégias de segurança versus insegurança e de desactivação versus hiperactivação. A 

construção prévia destes protótipos permite que cada entrevista seja avaliada em função 

da utilização de uma estratégia de segurança versus insegurança e de desactivação 

versus hiperactivação e em função dos padrões seguro, desligado ou preocupado”(Faria, 

2008:186-187). 
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Como refere a autora, cada entrevista foi cotada por dois juízes e o acordo interjuízes foi 

calculado utilizando o método de bipartição (fórmula de Spearman-Brown). As 

entrevistas cujos os níveis de acordo ficaram reduzidos (Spearman-Brown <0.65), 

foram enviadas para cotação a um terceiro juiz (independente) e esta terceira cotação foi 

confrontada com as dos dois juízes iniciais para novo cálculo de acordo. Existindo 

acordo com um deles, utilizava-se a cotação desse novo par de juízes, sendo calculada a 

seguir a cotação média desses dois juízes. Esta nova cotação foi então correlacionada 

com os protótipos previamente construídos. Este valor de correlação permitiu classificar 

o indivíduo em termos de padrão de vinculação – seguro, desligado, preocupado e em 

termos da utilização de uma estratégia primária - segurança versus insegurança – e de 

uma estratégia secundária - desactivação versus hiperactivação. 

Quando as cotações não se correlacionavam com nenhum dos protótipos, considerou-se 

que a entrevista era não-classificável. 

Este método de classificação permitiu à investigadora avaliar mega-itens – 

agrupamentos de itens, semelhantes a sub-escalas – relacionados com a vinculação. 

Kobak (1998), citado em Faria (2008) apresentou um conjunto de oito mega-itens, 

baseados em modelos conceptuais, sustentados em análises factoriais exploratórias e em 

análises de consistência interna: 

“1. Mãe Base Segura (5 itens, α =.90): refere-se à confiança do indivíduo na capacidade 

de funcionamento da mãe (e.g., “Tem confiança no bem-estar e na capacidade de agir 

da mãe.”; “A mãe encoraja activamente o sujeito a desenvolver a suas capacidades.”); 

2. Disponibilidade da Mãe (13 itens, α =.97): relaciona-se com as percepções dos juízes 

relativamente à acessibilidade e suporte da mãe (e.g., “A mãe era para o sujeito uma 

confidente competente e apoiante.”); 

3. Disponibilidade do Pai (12 itens, α =.89): indica as percepções dos juízes 

relativamente à acessibilidade e suporte do pai (e.g., “O pai era para o sujeito um 

confidente competente e apoiante.”); 

4. Pai Rigoroso (7 itens, α =.95): refere-se à percepção dos juízes de que o pai 

enfatizava a realização e o sucesso em detrimento do apoio emocional, que era rígido e 

intimidava o indivíduo (e.g., “O pai pressionou o sujeito no sentido de uma 

independência precoce.”); 

5. Ruptura Familiar (7 itens, α =.83): indica a presença de rupturas ao nível da prestação 

de cuidados por parte dos pais e conflitos maritais e conjugais (e.g., “O sujeito teve 
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precocemente o papel de prestador de cuidados aos pais ou aos irmãos.”; “Vivenciou 

considerável conflito conjugal entre o pais.”); 

6. Preocupado (17 itens, α =.91): relaciona-se com o foco excessivo, por parte do 

indivíduo, nas experiências de vinculação e a uma exacerbação dos sinais de 

perturbação (e.g., “Está actualmente preocupado com as experiências negativas com os 

pais.”); 

7. Desligado (14 itens, α =.85): indica que o indivíduo minimiza os sinais de 

perturbação e apresenta o self como invulnerável (e.g., “O sujeito relata experiências 

negativas que não são acompanhadas por sentimentos de dor/sofrimento ou 

perturbação.”); 

8. Coerência (28 itens, α =.97): refere-se à capacidade de recordar as memórias de 

infância, tomar conhecimento e integrar experiências contraditórias (e.g., “Reconhece 

contrariedades que foram ultrapassadas.”; “O sujeito empenha-se espontaneamente em 

procurar memórias relevantes para os tópicos da entrevista.”)” (Faria, 2008: 187-188). 

 

A construção dos protótipos em termos de vinculação e a determinação dos mega-itens 

em temos de tipo de vinculação constituiu, em nosso entender, uma mais mais-valia na 

análise do conteúdo da entrevista. 

 

5.ANÁLISE DE DISCURSO REGISTADO NA ENTREVISTA 

A análise de conteúdo é uma análise de documentos de texto. A análise pode ser 

quantitativa, qualitativa ou ambas. Normalmente, o principal objectivo da análise de 

conteúdo é a identificação de padrões no texto (Trochim, 2006). 

Berelson (1952, 1968) citado por Carmo e Ferreira (2008, p.269) definiu análise de 

conteúdo como “uma técnica de investigação que permite fazer uma descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo 

como objectivo a sua interpretação”  

Há várias formas possíveis de análise de conteúdo. Carmo e Ferreira (2008) apresentam 

vários tipos de análise de conteúdo. Assim temos: a análise de exploração e análise de 

verificação distinguíveis pela primeira ter como finalidade principal a exploração 

enquanto a segunda tem como objectivo a verificação de uma hipótese, tendo um 
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objectivo bem definido e que conduz à quantificação dos resultados. Segundo estes 

autores as análises de conteúdo também podem ser quantitativas ou qualitativas. No 

primeiro caso procura-se estabelecer a frequência, enquanto na análise qualitativa, o que 

se procura é a novidade, o interesse e o valor de um tema. 

A realização da análise de conteúdo faz-se cumprindo um certo número de etapas. Para 

Carmo e Ferreira, 2008) deve-se começar pela definição de objectivos, constituição de 

um corpus, definição de categorias, definição de unidades de análise, quantificação (não 

obrigatória) e interpretação dos resultados obtidos. Na tese em causa, o processo foi 

dedutivo e não indutivo como proposto pelos autores citados. 

A definição dos objectivos depende do quadro teórico de referência da investigação que 

no caso em causa foi a teoria da vinculação. 

A definição das categorias, de acordo com o que é referido na tese em apreço, baseou-se 

no método de cotação utilizado neste estudo é o Attachment Q-Sort (Kobak, 1993 citado 

em Faria, 2008).Assim, segundo a autora 

“Trata-se de um sistema de análise e classificação baseado no sistema 

original de classificação da AAI desenvolvido por Main e Goldwin (1984, 

1998), que enfatiza a relação entre a regulação do afecto e os padrões de 

vinculação, identificando a utilização de estratégias emocionais 

minimizadoras versus maximizadoras. Assim, cada juiz cota a entrevista 

utilizando uma distribuição forçada de 100 descritores por nove categorias, 

num número pré-definido: cinco descritores para as categorias 1 

(“caracteriza muito mal esta entrevista”) e 9 (“caracteriza muito bem esta 

entrevista”), oito para as categorias 2 e 8, doze para as categorias 3 e 7, 

dezasseis para as categorias 4 e 6 e dezoito para a categoria 5 (“não 

caracteriza bem nem mal esta entrevista”)(Faria, 2008: 186). 

Nesta tese e neste estudo concreto, as entrevistas foram cotadas por vinte e quatro juízes 

treinados no método Q-Sort. Cada entrevista foi distribuída aleatoriamente por um par 

de juízes. Segundo a autora, os pares de juízes, por sua vez, eram também constituídos 

aleatoriamente para a cotação de cada entrevista, sendo que não existiam pares de juízes 

fixos ou permanentes ao longo de todo o período de cotação. 
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No processo de cotação das 60 entrevistas (AAI) que integram este estudo, foi 

necessário recorrer a terceiros juízes em dezanove entrevistas, sendo o acordo inter-

juízes médio de.81 (fórmula de Spearman-Brown). 

No estudo em causa, posteriormente à análise de contudo que permitiu estabelecer os 

padrões de vinculação procedeu-se a uma análise de natureza quantitativa foi possível 

estabelecer padrões de vinculação em função do género, ano e área de formação 

académica e tipo de relação íntima. 

 

Padrões de vinculação e género 

 Masculin

o 

 Femini

no 

 Total χ₂ p 

 N %       

Padrões de 

vinculação 

      0.64 0.73 

Seguro 14 51.9 20 60.6 34 56.7   

Desligado 9 33.3 8 24.2 17 28.3   

Preocupado 4 14.8 5 15.2 9 15.0   

(Faria, 2008,p. 207) 

Como se pode verificar não existe diferença significativa entre os dois géneros 

relativamente aos padrões de vinculação. 

 

 

Padrões de vinculação e anos de formação 

Analisando-se os padrões de vinculação e anos de formação académica não se 

encontram relações significativas Assim obtêm-se valores de X² de 1.99 e de P 

igual a .92. No entanto em todos os anos de formação é maior a percentagem de 

indivíduos seguros, 53.3%, 46.7%, 66.7% e 60.0%, correspondendo o primeiro 

valor ao 2º ano de formação até que o último corresponde aos valores de 

indivíduos com doutoramento. 

Padrões de vinculação e áreas de formação 

Não se encontram relações significativas nos três padrões de vinculação. Verifica-

se também que é superior o número de estudantes com padrão de vinculação 

seguro. 
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Padrões de vinculação e tipos de relação 

Não existem diferenças significativas entre os indivíduos com ou sem relações 

íntimas em relação aos padrões de vinculação. 

Foram também analisadas as relações entre: 

Estratégias de vinculação e género 

Na análise das diferenças entre os dois géneros não se encontraram relações 

significativas 

Estratégias de vinculação e ano de formação  

Na análise das estratégias de vinculação e ano de formação verificou-se que foram 

os estudantes de mestrado que apresentaram valores mais elevados na estratégia 

segurança-insegurança, não havendo, no entanto diferenças significativas quer 

para a estratégia segurança-insegurança quer para a hiperactivação-desactivação. 

Estratégias de vinculação e área de formação 

Não existem diferenças significativas, mas são os estudantes de psicologia que 

mais se aproximam do pólo da segurança. 

Estratégias de vinculação e tipos de relação 

Não existem diferenças significativas 

 

O Q-Sort (Kobak, 1993) “permite para além de classificar o individuo em função 

dos diferentes padrões de vinculação referidos permite também analisar 

dimensões contínuas consideradas relevantes recorrendo para tal a mega-itens”( 

Faria, 2008, p.211) 

Para compreender se os mega-itens permitiam distinguir os três padrões de 

vinculação a autora do estudo realizou uma análise de variância com os três 

padrões de vinculação. Com esta análise verificou que os padrões de vinculação se 

distinguiam significativamente em relação à cotação em todos os mega-itens. 

 

6. SOFTWARE UTILIZADO PARA A ANÀLISE 

Note-se que para o tratamento inicial da entrevista não se utilizou nenhum Software. 

Contudo para o tratamento quantitativo dos resultados utilizou-se o SPSS. No entanto, 

Trochim (2006) refere a existência de uma grande variedade de métodos automatizados 

para uma rápida indexação de documentos de texto. Por exemplo, Key Words in 

.Context (KWIC) a análise é uma análise computacional de dados de texto. 
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