
Humanum
Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Wydawca / Publisher:  
Instytut Studiów  
Międzynarodowych  
i Edukacji HUMANUM
www.humanum.org.pl

28 (1) 2018
issn 1898-8431

Copyright © 2018 by 
Humanum

All rights reserved

HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne96 97
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Abstract
This paper is focused by the autors in the psychological vinculation aspects acording to the applica-
tion in Paedagogy. There are so many psichological coordinates from the philosophy to pedagogic 
elements. I would like to reflect to this point of science, because it`s very significant for your recherche 
in paedagogy. 
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INTRODUÇÃO

Na Psicologia do século XX, a Teoria da Vinculação é uma das áreas mais 
trabalhada, mais profunda e mais criativa. Daí existirem numerosos li-
vros, jornais científicos e artigos que, neste último quarto de século, se têm 

dedicado ao estudo deste tema, que pretende estudar o comportamento humano 
através do seu ciclo vital, desde o berço até à idade adulta”1. A teoria da vincu-
lação enuncia e defende que um vínculo emocional, dado, pelo menos, por um 
cuidador primário é crítico para o desenvolvimento social e emocional, sendo 
salutar para a criança. Os problemas nestas questões de ligame, de conexão, nos 
primeiros anos do ciclo vital, resultam em padrões de comportamento potencial-
mente anormais e em dificuldades na regulação emocional da criança2. A criança 
internaliza representações desta relação preferencial, criando modelos psíquicos 

1 CASSIDY J., SHAVER P. - Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applica-
tions Guilford Press, New York:1999, x; Id. - BERGER, K. S. – O Desenvolvimento da pessoa: 
Da infância à 3ªidade (5ªEd.), Worth Publishers, Nova Iorque, 2001. 

2 NEZWORSKI T.: 1: Clinical Implications of Attachment, in: Clinical Implications of Attachment, 
ed. Jay Belsky and Teresa Nezworski, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, (1988), 
pp. 5-8. 
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que persistem no tempo e que potencialmente influenciará as suas relações inter-
pessoais futuras3. 

A teoria da vinculação incorpora conceitos e métodos da Etologia4, Biologia e da 
Psicologia do Desenvolvimento, tendo sido desenvolvida no âmbito da Psicanálise 
por John Bowlby, que ficou conhecido como pai da Teoria da Vinculação. Apon-
tada como coautora com John Bowlby da teoria da vinculação, Mary Ainsworth 
desenvolveu um trabalho de investigação, no Uganda, criando um método para 
avaliação dos tipos de vinculação e a Situação Estranha5. Os problemas, que di-
zem respeito a uma deficiente vinculação, manifestam-se por sintomas que, por 
vezes, coexistem nas perturbações psiquiátricas — recordo-me de ter colocado 
esta questão no contexto do desenvolvimento de uma unidade letiva6. O nosso 
trabalho é mais modesto, tendo como objetivos a exploração dos fundamentos da 
Teoria da Vinculação, identificando algumas das contribuições mais importantes 
para a sua formulação e avaliar as implicações dos tipos de vinculação e estilos 
parentais, por meio das implicações pedagógicas e a hospitalidade vinculativa.

1. DEFINIÇÃO DA TEORIA DA VINCULAÇÃO

A vinculação é definida como uma relação emocional profunda e duradoura que 
liga uma pessoa a outra pessoa no espaço e no tempo. Bowlby (1969) defende que 
os seres humanos são portadores de um sistema psicobiológico, ou sistema com-
portamental de vinculação, que os motiva a procurar a proximidade com outras 
pessoas, ou seja, pelas figuras de vinculação.

A teoria da vinculação tem componentes essenciais que, a nível conceitual, é ne-
cessário distinguir, a saber: o conceito de vinculação, o comportamento de vin-
culação e o sistema comportamental de vinculação.

Entende-se por vinculação a definição geral de como uma pessoa é vinculada, 
dado que, em termos gerais, ela poderá ser de dois tipos: segura ou insegura. 
Na vinculação segura, a ligação afetiva íntima e próxima comporta dependência 
mútua, cujo sustentáculo radica na convicção do seu prolongamento temporal.

Em relação ao comportamento de vinculação, estas condutas são despoletadas 
por condições do ambiente, como separação ou por ameaças de separação ou, 
ainda, por distância da figura de vinculação a uma criança previamente vincu-
lada. A continuidade ou cessação no comportamento de vinculação depende do 
grau de proximidade ou afastamento entre os elementos da relação estabelecida. 
Assim, a proximidade pode implicar contacto físico ou visual, dependendo da 
idade e do grau de ativação do sistema comportamental de vinculação. Pode ain-

3 MILJKOVITCH, R.- A vinculação ao nível das representações, in: N. Guedeney & A. Guede-
ney (Coord.). Vinculação. Conceitos e aplicações [ed. original franc.,2002], Climepsi, Lisboa, 
2004, pp. 45-53. 

4 Para esta área da Etologia, ver: LOREENZ K. - King Solomon’s Ring, Thomas Y. Crowell Co., 
New York, 1952.

5 BRETHERTON I. - The Origins of Attachment Theory: John Bowlby and Mary Ainsworth, in: 
Developmental Psychology, 28, (1992), pp. 759–775. 

6 Na altura falou-se da falta de vinculação às figuras significativas, relacionadas com a paren-
talidade ou a falta da mesma que referenciaremos mais adiante.
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da ser despoletado (AINSWORTH M. et al., 1978)7 por condições internas como 
doença, fome, dor, frio, etc. O paradigma básico do comportamento de vincula-
ção (BOWLBY, 1982)8 é uma unidade envolvendo um padrão de comportamento 
específico da espécie governada por dois mecanismos complexos, um responsável 
pela ativação e outro pela cessação.No que concerne ao Sistema Comportamen-
tal de Vinculação este modelo inclui o sujeito e as figuras de afeto, com as quais 
a criança vê o Mundo e guia as relações interpessoais que ela vai criando. O pró-
prio Bowlby admitia este sistema em ligação com a teoria evolucionista de Darwin 
e a razão deste sistema, ter evoluído e estar tão profundamente impregnado na 
natureza humana, é devido ao seu cunho evolucionista, pois foi a solução a um 
dos maiores problemas adaptativos dos nossos antepassados, ou seja, aumentar as 
possibilidades de sobrevivência durante os anos mais vulneráveis de desenvolvi-
mento, constituindo uma vantagem adaptativa que, face aos predadores, oferecia 
proteção (Bowlby J, 1982)9. Portanto, a relação de vinculação comporta, na sua 
definição, a presença de quatro pontos-chave, a saber:

• Procura de proximidade à figura de vinculação. Esta depende de vários 
fatores como a  idade, o  temperamento e a  própria história de vinculação. 
Bowlby defende a relação de vinculação como monotrópica, ou seja, defende 
a existência de uma única figura de vinculação quando afirma: “(…) é devido 
à tendência marcada para a monotropia que nós somos capazes de sentimen-
tos profundos” (BOWLBY, 1988). Porém, esta sua atitude reflexiva não exclui 
a possibilidade de outras vinculações menores, pois, era sua convicção que 
devia existir uma ligação primária e, por isso, mais importante do que qual-
quer outra. E, como não há vela sem senão, existe uma outra perspectiva, que 
defende que a criança tem uma hierarquia de figuras de vinculação, tal como 
a mãe, o pai, os avós, os irmãos e os amigos (HOLMES, J., 1993)10 e ainda, 
neste contexto reflexivo, aos educadores/professores. 

• Efeito da base segura. Este efeito é criado pela figura de vinculação, de tran-
quilidade e de proteção da criança, que lhe vai proporcionar a livre exploração 
e realização da sua curiosidade natural, até que alguma situação de ameaça 
surja e ela sinta a necessidade de voltar a procurar a segurança e a proteção 
oferecida pela mãe. 

• Abrigo seguro. Este abrigo ou resguardo, no qual a criança se sente abrigada, 
segura, resguardada, é representado por uma linha, que separa a criança da 
mãe. É a linha que representa a distância máxima da mãe a que a criança se 
aventura a traçar, a partir da qual sente ansiedade, como medo de separação 
ou perda. Esta dinâmica de atração, que a criança sente, é diretamente propor-
cional à distância a que se encontra da mãe (HOLMES, J., 1993)11.

• Protesto na separação. Este aparece como resposta natural à separação da 
mãe e que é interpretada pela criança como ameaça à sua ligação com ela. 

7 AINSWORTH M. et al.- Patterns of Attachment: a psychological study of the strange situation, 
Lawrence Erlbaum Associates, NJ, Hillsdale, 1978.

8 BOWLBY J.- Attachment, 2nd ed., vol. 1, Basic Books, New York, 1982, pp. 265-376.
9 Idem, Ibidem.
10 HOLMES, J.- John Bowlby and Attachment Theory Routledge, London, 1993, pp. 45-74.
11 Idem, Ibidem. 
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Assim, a criança manifesta um comportamento de choro ou de gritos, entre 
outros. No seu trabalho, Situação Estranha, (AINSWORTH, 1978)12, estuda 
estas situações e respetivos momentos, comparando a intensidade do protesto 
de separação e sua correspondência com os diferentes tipos de vinculação. 

Portanto, a vinculação representa um importante papel mediador na regulação 
emocional do indivíduo e, assim, vários estudos mostram uma relação entre 
modelos internos de representação inseguros e o aparecimento de várias per-
turbações. Esta relação não se manifesta de forma linear. Contudo, a  sua im-
portância para a compreensão de alguns tipos de Disforia de género, Depressão 
e Agorafobia, etc., tem sido estudada no âmbito clínico como Perturbações de 
Personalidade13. A nós interessam-nos a sua contextualização nas relações de pa-
rentalidade. 

2. ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS

As famílias14, no contexto da socialização (Baumrind, 1991; Parke & Buriel, 
2006)15, da humanização e da personalização16, desempenham um papel funda-
mental no comportamento e desenvolvimento das crianças. As relações precoces 
ou fontais têm sido apontadas como fundamentais para o desenvolvimento das 
crianças (Baumrind, 1978; Bornstein, 2002, 2006; Maccoby, 2000; Sroufe, 2000) 

17, sendo a qualidade dos cuidados parentais apontada frequentemente como a va-
riável mais importante para o desenvolvimento infantil (Sroufe, 2002)18.

12 AINSWORTH M. et al.- Patterns of Attachment: a psychological study of the strange situation, 
Lawrence Erlbaum Associates, NJ, Hillsdale, 1978. 

13 PRIOR, V., GLASER, D.- Understanding Attachment and Attachment Disorders: Theory, Evi-
dence, and Practice (London: Jessica Kingsley, 2006), 180-185; Schechter D., Willheim E. Dis-
turbances of Attachment and Parental Psychopathology in Early Childhood, (Child Adolescent 
Psychiatric Clinic N. Am. 2009, 18 (13)), 665-686. Ver o “Cap. 15. Perturbações da Persona-
lidade”, in: FRANCES, Allen, ROSS, Ruth – DSM-IV Casos Clínicos. Guia para o diagnóstico 
diferencial, trad. José Nunes de Almeida, CLIMEPSI Editores, Lisboa, 1999, pp. 319-365.

14 Para o  tema da(s) família(s): NEGRÃO, Mariana, apontamentos das aulas, na UCP-Porto, 
2017), que caminhará em surdina ao longo do desenvolvimento textual. 

15 BAUMRIND, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and sub-
stance use. Journal of Early Adolescence, 11 (1), 56-95. Ver, também: PARKE, R., & BURIEL, 
R. (2006) Socialization in the family: Ethnic and ecological perspectives. In W. Damon, M. 
Lerner (Series Eds.), & N. Eisenberg (Vol. Ed.). Handbook of child sychology: Vol 3. Social, 
emotional, and personality development (6th ed., pp. 429-504). Para a eficácia dos pais como 
agentes de socialização, ver: DARLING, N., & STEINBERG, L. (1993). Parenting style as con-
text: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 487-496. 

16 Esta obra que li na minha juventude foi, para mim, fundamental no aprofundamento do meu 
caminho de vida: ROGERS, Carl R. - Tornar-se Pessoa, (trad. M. J. Carmo Ferreira e A V. Lam-
farelij), Martins Fontes, Editora Limitada, S. Paulo, Brasil, 1961. 

17 BAUMRIND, D. - Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth & 
Society, 9, (1978), pp. 239-276; BORNSTEIN, M. H.- Parenting infants. In M. H. Borstein (Ed.), 
Handbook of parenting: Vol. 1. Children and parenting (2nd ed)., 2002, pp. 3-43. MAHWAH, 
N. J., ERLBAUM; MACCOBY, E. E. - Parenting and its effects on children: On reading and 
misreading behavior genetics. Annual Review of Psychology, 51, (2000), pp.1-27; SROUFE, L. 
A. Early relationships and the development of children. Infant Mental Health Journal, 21 (1-2), 
(2000), pp. 67-74.

18 VERÍSSIMO, M., FERNANDES, C., SANTOS, A., PECEGUINA, I., VAUGHN, B., & BOST, K. - A re-
lação entre a qualidade da vinculação à mãe e o desenvolvimento da competência social 
em crianças de idade pré-escolar. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24 (2), (2012), pp.) 292-299.
Ver, também: SROUFE, L. A.-. From infant attachment to promotion of adolescent autonomy: 
prospective, longitudinal data on the role of parents in development’. In J. G. Borkowski, S. 
L. Ramey, & M. Bristol-Power (Eds.), Parenting and the child’s world: Influences on academic, 
intellectual, and socioemotional development, (2002), pp. 187-202).
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No desenvolvimento das crianças, a influência dos pais, sendo crucial, pode con-
tar com o contributo de Baumrind (1967, 1971), que propõe três estilos parentais19, 
a saber: autoritário, autorizante e permissivo, que carateriza do seguinte modo: 

3. AS CRIANÇAS EXPOSTAS

a) A  um estilo autoritário (Baumrind, 1967, 1971). A  autora diz-nos, que as 
crianças expostas à influência dos pais, com um estilo autoritário, apresentam 
valores reduzidos de afetividade e elevados níveis de controlo e fortes restrições. 
Sob o ponto de vista psicológico, estas crianças estão expostas a um controlo rí-
gido, que restringe não só a autonomia da criança, a sua individualidade, como 
também é desencorajada a interação verbal entre a criança e os seus pais. São pais 
controladores que, ao valorizarem a obediência, muitas vezes optam pela punição 
e incutem na criança valores tradicionais, como seja a obediência cega à autorida-
de, a abnegação ao trabalho, à tradição e preservação da ordem (Baumrind, 1967, 
1971)20. A parentalidade autoritária revela pais “mais impessoais e menos cari-
nhosos” que os outros pais. Os filhos tendem a ser mais descontentes, retraídos e 
desconfiados”21. 

b) A um estilo permissivo 

Coloca a tónica na autoexpressividade e autorregulação da criança. Neste estilo 
parental, os pais fazem poucas exigências e permitem que os seus filhos regulem 
as suas próprias actividades, tanto quanto possível. Face à necessidade de criar 
regras, explicam os motivos das mesmas. As crianças são consultadas sobre as 
decisões a serem tomadas e raramente punem. “São carinhosos, não controlado-
res e não exigentes. Quando, na pré-escola, os seus filhos tendem a ser imaturos, 
apresentam pouco autocontrolo e pouca curiosidade exploratória”22. 

c) A um estilo autorizante ou democrático

Esta autora (Baumrind, 1993)23 propõe como ideal o estilo autorizante, cujos pais 
exercem um controlo firme e são afetuosos, calorosos e responsivos às carências 
e necessidades das crianças. Encorajam e promovem não só a comunicação aber-
ta, dialógica, entre si e os seus filhos, como vão criando um ambiente favorável 
ao desenvolvimento de competências de autonomia, singularidade e individua-
lidade. Por conseguinte, partilham em família as razões das decisões tomadas, 
reconhecem os direitos dos filhos, consignados e assumidos d’Os Direitos da 
Criança, procurando orientar o seu agir e as suas atividades de modo racional e 
revelam uma atitude de confronto face às divergências, sem coartar a liberdade 
e exagero nas restrições. Os princípios e os valores são afirmados de modo claro, 
19 CARDOSO, J. & VERÍSSIMO, M.- Estilos parentais e relações de vinculação. Análise Psi-

cológica, 4 (XXXI), (2013), pp. 393-406. 
20 Cf. BAUMRIND, D. - Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4 (1, 

Pt. 2), (1971), pp.1-103. Id. - Child care practices anteceding three patterns of preschool 
behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1967), pp. 43-88. 

21 PAPALIA, D. E., FELDMAN, R. D. – Desenvolvimento Humano, [recurso eletrônico] /12ª edi-
ção, trad., Carla Filomena et al., McGraw-Hill, Lisboa, 2013, p. 303.

22 Idem, Ibidem.
23 Cf. BAUMRIND, D. - The average expectable environment is not good enough: A response to 

scarr. Child Development, 64, (1993). pp. 1299-1317.
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esperando da parte das crianças o cumprimento das normas estabelecidas, dia-
logadas, partilhadas e explicando as razões das decisões tomadas. Estes pais, de 
estilo autorizante, revelam não só níveis elevados de exigência, mas também de 
afetividade e promovem um ambiente intelectualmente estimulante pelo desen-
volvimento cognitivo e afetivo dos seus filhos. Este estilo de parentalidade autori-
zante mostra o perfil dos pais altamente comprometidos e que investem bastante 
na educação dos filhos. Por último, a autora sugere que o estilo de parentalidade 
autorizante é eficaz na alteração das caraterísticas das crianças, que, por sua vez, 
fortalecem as capacidades dos pais como agentes de socialização (cf. Baumrind, 
1967, 1971, 1993). “As crianças em idade pré-escolar, com pais democráticos, ten-
dem a ser mais autoconfiantes, autocontroladas, autoafirmativas, exploradoras e 
satisfeitas”24. Um quarto estilo de parentalidade (Eleanor Maccoby e John Mar-
tin, 1983) denominado “negligente ou omissa”, carateriza os pais que, por vezes, 
por motivos de stress ou depressão, são negligentes ou omissos nos cuidados dos 
seus filhos, concentrando-se mais em si próprios, nas suas necessidades e não nas 
dos seus filhos. A parentalidade negligente tem sido associada a vários distúrbios 
comportamentais na infância e na adolescência (Baumrind, 1991; Parke e Buriel, 
1998; R. A. Thompson, 1998)25. Portanto, o estilo de parentalidade autorizante ou 
democrático é o que melhor serve o crescimento salutar e harmónico na infância 
e deve ser potenciado e afirmado no contexto educativo do processo de ensino e 
de aprendizagem da criança.

4. IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS

a) Uma “janela de oportunidade de aprendizagem” (BOETTCHER J., 1997)26. 

No âmbito da didática geral, todo o processo de aprendizagem comporta esforço 
de desenvolvimento, quer individual, quer com a ajuda de pessoas mais experi-
mentadas, seja com outros aprendentes que sabem mais dos conteúdos progra-
máticos, seja ainda do professor que, com prontidão, reforça as aptidões do edu-
cando para prosseguir e aumentar a sua bagagem de conteúdos cognitivos novos. 
É neste contexto que sugerimos a existência de uma “janela de oportunidade de 
aprendizagem”, em que cada momento do desenvolvimento cognitivo do educan-
do, individualmente considerado, pode ser potenciado. Isto é válido para o dis-
cente, individualmente considerado e, por maioria de razão, para todos os alunos, 
onde cada um deverá ter a sua “janela de oportunidades de aprendizagem” con-
signada. A implicação didática é obvia e estratégica na medida em que é inerente 
aos contextos de aprendizagem, onde se garantem aos alunos um leque de ativi-
dades e de conteúdos, para que “cada um possa personalizar a sua aprendizagem” 
dentro da estrutura dos domínios, das metas, dos objetivos de um determinado 
programa de aprendizagem, que emerge do plano de organização e desenvolvi-
mento curricular para o 1º Ciclo do Ensino Básico (CARLOS MENESES, 2017. 
Apontamentos das aulas, na UCP, Porto). Há, de facto, um “processo mimético 
24 PAPALIA, D. E., FELDMAN, R. D. – Desenvolvimento Humano, [recurso eletrônico] /12ª edi-

ção, trad., Carla Filomena et al., McGraw-Hill, Lisboa, 2013, p. 303.
25 Idem, Ibidem.
26 BOETTCHER, J. 1997- “Pedagogy and Learning Strategies”: http://www.csus.edu/pedtech/

Learning.html. Acedido em 26/12/2017.
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de aprendizagem” dos alunos, por exemplo, na interiorização de valores que é 
necessário ter presente na comunidade escolar. O exemplo que o professor dá no 
cumprimento desses valores é fundamental na significância mimética e valorati-
va dos educandos, visto que as crianças imitam um leque variado de acções, que 
vão para além dos limites das suas capacidades, pois em atividades coletivas, e 
sob orientação do professor, os educandos atingem novos patamares de desenvol-
vimento, superando os níveis atingidos, ou seja, cumpre-se o processo de ensino,-
na justa medida em que o professor explica mais para que o aluno compreenda 
melhor, e as aprendizagens são significativas. Logo,o aluno compreende, assimila, 
progride nas aprendizagens e aplica o que aprendeu em novas situações. É assim 
que, neste processo de interação do professor com os educandos, se possibilita 
atingir níveis mais elevados de aprendizagem, uma vez que os educandos inte-
riorizarão, por meio de interações, os processos, os conhecimentos, os princípios 
e os valores, que vão fazendo uso, dado que o processo educativo deve preceder 
o desenvolvimento e potenciá-lo. 

b) O tutor como agente metacognitivo, mestre facilitador e os pares como me-
diadores da aprendizagem.

O que acabamos de referir é importante e o professor deve ter um perfil tutorial 
junto dos seus educandos e ser um agente metacognitivo. Em que medida? Na 
justa medida em que um “bom” professor pensa sobre o próprio conhecimento, 
tentando comunicá-lo aos seus educandos, devendo respeitar os ritmos de apren-
dizagem e a maturidade intelectual dos seus educandos, potenciando novos ní-
veis de conhecimentos e habilidades cognitivas interiorizadas e a interiorizar e os 
valores interiorizados que lhe estão associados. Este processo envolve os discentes 
na tomada de “consciência do aprendente” sobre o seu próprio conhecimento, po-
dendo ser guiado pelo professor que tutoria e confronta o aluno com as tarefas de 
reconhecimento mais apropriadas, atuando como agente metacognitivo ao moni-
torizar e dirigir, com subtileza, as atividades dos alunos direcionados para a con-
clusão de tarefas, resolução de problemas, laborando como regulador do processo 
e analista do conhecimento e prática dos princípios e dos valores. É assim que 
os educandos vão interiorizando o comportamento cognitivo, pois o professor 
transfere para ele a responsabilidade e o controlo metacognitivo. Recordo-me de, 
no contexto da abordagem desta questão, se ter usado uma metáfora ilustrativa 
do papel do professor, ou do tutor, comparando-o aos andaimes que suportam ad 
extra um edifício em construção e que vão sendo retirados conforme a estrutura 
em edificação se vai tornando capaz de se sustentar sem auxílio. 

Esta metáfora também serve para indicar a importância e o papel que os pares 
podem ter na mediação da aprendizagem mútua. E os mais capazes, pelo seu po-
tencial de aplicação, esmero e dedicação na esfera da educação escolar, podem ser 
exemplo para os demais, tendo o dever deontológico do discente de se retirar do 
seu papel da aprendizagem dos demai, quando estes já não necessitarem do seu 
auxílio, ou seja, toda a regulação exterior que é internalizada vai se convertendo 
em autorregulação pela assunção de procedimentos e conhecimentos, e prosse-
cução de tarefas e habilidades, abrindo-se, assim, “janelas de oportunidades de 
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aprendizagem” baseadas nas interações interpares, funcionando de modo dinâ-
mico, à semelhança do professor tutor, como já salientamos, contribuindo efeti-
vamente para o progresso do desenvolvimento metacognitivo e social de ambos 
os intervenientes, porque os discentes tutores, também aprendem, ensinando e 
partilhando conhecimentos, habilidades ou princípios e valores experimentados 
no contexto das interações significativas na sala de aula e no contexto da co-
munidade escolar.Tudo isto foi aprendido, em Psicologia do Desenvolvimento da 
Infância, por mim,como professor, interessando-me particularmente e estando 
a  ser um momento interessante de exercício de “memória de revisitação” e re-
memoração da minha infância. Lembro-me que esta pedagogia já vem de longe. 
A minha Professora, entre ternas e gratificantes interações educativas e educado-
ras, punha isto em prática sem quaisquer laivos de paternalismo, pois, era muito 
assertiva quanto à necessidade de interajuda no contexto da sala de aula e fora 
dela. Experienciei o que supra- mencionei nos dois lados do processo de ensino e 
de aprendizagem e foi, para mim, de sentido relevante. Hoje compreendo melhor 
que as mais elevadas funções cognitivas ou mentais de cada um de nós emer-
gem de fenómenos sociais, como salientamos. Também o uso das ferramentas 
simbólicas culturalmente construídas e partilhadas, tal como a aprendizagem da 
linguagem medeia a interação nas relações interpessoais e o nosso meio envol-
vente, sendo os processos sociais e psicológicos forjados no mundo inter-relacio-
nal humano, tratando-se de um mundo inter-relacional humano, como espaço 
de interação entre os aprendentes e o  tutor mais apto e que, num processo de 
encorajamento da interação horizontal, pode funcionar, também, como agente 
metacognitivo. É nobre a ação do professor, atendendo à importância da sua ação 
de abertura da mente de cada aluno aprendente, explorando “janelas de apren-
dizagem”, atuando como guia do processo da sua cognição, até que o aluno seja 
capaz de assumir o controlo metacognitivo, exercitando continuadamente a sua 
capacidade reflexiva e simbolizadora, inovadora e prospetiva, na infância e ao 
longo do seu ciclo vital. 

Transpondo o que afirmamos a respeito da parentalidade autorizante ou demo-
crática para este universo educativo, podemos verificar que o professor, com um 
perfil autorizante ou democrático na relação pedagógica com os seus educandos, 
pode ser um impulsionador e aumentar a competência social dos seus educandos, 
estabelecendo expectativas sensatas e padrões realistas27. Ao criar regras claras 
e coerentes, indicam à criança o  que se espera dela28. Enquanto docente, com 
um perfil autorizante ou democrático, cada docente deve, ainda, em relação ao 

27 Em Portugal, a Escola da Ponte — que visitei e tive formação com o seu mentor, professor 
José Pacheco, na área da Formação Pessoal e Social — é um exemplo desta prática pedagó-
gica da “janela de oportunidades de aprendizagem” em estilo democrático, aretológico, ou 
de busca da excelência, como afirmam: PACHECO, José e Fátima, Maria de: “Urge reconfi-
gurar as práticas escolares, conceber novas construções sociais de aprendizagem que pos-
sam ser referência de boa qualidade de educação, pontos de redes de projetos inovadores e 
base para definição de diretrizes de política pública. A Escola da Ponte provou que isso pode 
acontecer numa escola de rede pública”. PACHECO, José e FÁTIMA, Maria de - ESCOLA DA 
PONTE uma escola pública em debate, Cortez Editora, Lisboa, s/data, p. 26.

28 PAPALIA, D. E., FELDMAN, R. D. – Desenvolvimento Humano, [recurso eletrônico] /12ª edi-
ção, trad., Carla Filomena et al., McGraw-Hill, Lisboa, 2013, p. 303. 
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ambiente de aprendizagem — como salientam RIDING e RAYNER, 199829. ter 
presente os seguintes pontos importantes de sentido relevante, a saber: 

• Cada discente é único na forma como recebe, processa informações, lida com 
diferentes situações de aprendizagem e aprende;

• Uma única forma de apresentar as informações não vai atingir todos os alunos 
da mesma maneira. Aqui não estamos a referir-nos somente ao formato dos 
materiais didáticos, mas também à utilização de diferentes media (impressa 
ou digital). Mais concretamente, os diferentes tipos de media, causadores de 
mudanças drásticas, nos últimos anos, pelos seus diferentes usos em diferen-
tes idades, geram preocupações associadas a conteúdos violentos, inapropria-
dos, á sua natureza portátil, aos padrões de utilização longos e consequente 
compromisso do envolvimento noutras atividades, com alteração de para-
digma do jogo infantojuvenil: Inatividade física, jogar por longos períodos e 
aumento do isolamento social e Mariana Negrão refere, ainda, que os aspetos 
negativos se reportam à exposição a  conteúdos inapropriados, estereotipia 
de género, distração, agressividade e hostilidade. (ex: GREENFIELD & YAN, 
2006; MEDIA AWARNESS NETWORK, 2008. Desta feita, o docente, com um 
perfil autorizante ou democrático na comunidade escolar, deve promover os 
valores cívicos, morais, espirituais e os princípios básicos de cidadania, tais 
como: 

• A combinação de diferentes dinâmicas de trabalho, na sala de aula, beneficia 
diversas “preferências de aprendizagem”;

• O  conhecimento, por parte do professor, das suas próprias “preferências de 
aprendizagem” e a de seus alunos, deve refletir-se no planeamento das ativi-
dades pedagógicas e na orientação para o desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem;

• O educando precisa de conhecer as suas próprias “preferências de aprendiza-
gem” para desenvolver estratégias, que o auxiliem a lidar com as mais diferen-
tes situações de aprendizagem na infância e no seu ciclo vital de aprendizagem 
ao longo do tempo, visto que discente e docente estão sempre a aprender, nos 
percursos de alteridade de vinculação mútua, sendo pois uma hospitalidade 
vinculativa, como veremos de seguida.

5. A HOSPITALIDADE VINCULATIVA

A altitude vinculativa é um ganho, quando está associado à perda do “absoluto 
vinculativo”, ao aceita a diferença entre a adequação e a equivalência. Confessan-
do e assumindo a irredutibilidade do próprio e do “outro autónomo”, que não eu, 
o  vinculador é recompensado pelo reconhecimento do estatuto intransponível 
de dialogicidade do ato de vincular como horizonte racional e emocional de vin-
cular. A despeito da agonística que dramatiza a tarefa do vinculador, este pode 
sentir interesse com aquilo a que gostaria de chamar “hospitalidade vinculativa”.

29 Cf. RIDING, R. e RAYNER, S. - Cognitive Styles and Learning Strategies – Understanding style 
differences in learning and behavior. David Fulton Publisher, London, 1998.
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Na “hospitalidade vinculativa”, pelas afinidades eletivas, o vínculo com o outro, 
na sua singularidade, é compensado pelo gosto de receber alguém em sua casa, 
na própria morada de acolhimento pela confiança do vinculado.Há neste racio-
cínio, de modo sucinto, um pressuposto ético, entendido como “desejo de viver 
bem, com os outros, com o Outro, para os outros em instituições justas30, nos 
percursos de alteridade, pacificadores de reconhecimento e de vinculação mú-
tua. Bem como existe o pressuposto moral — a Ética mediada pela Moral —se 
nas afinidades eletivas, vinculador e vinculado, vivessem à partida em estado de 
conciliação harmonioso, cada um consigo mesmo, a exigência da realização dos 
vínculos mútuos, podia fazer a economia do interdito e da lei e o bem realizar-
se-ia espontaneamente. Mas o regime, sob o qual vinculador e vinculado vivem 
a sua liberdade, é de uma vontade, por vezes, dividida no seu próprio seio e em 
relação ao outro da vinculação. É por isso que a ética não pode viver se não for 
pela mediação da Moral, com o seu cortejo de leis, regras e de instituições31.

a) Da hospitalidade de visitação à hospitalidade incondicional na vinculação 
a docentes/professores no contexto educativo. 

O perfil educativo do professor revela-se no âmbito das qualidades de interações, 
que estabelece com os alunos, na fase da infância, como crianças e, como figura 
significativa, tem impacto no desenvolvimento sociocognitivo dos alunos no 1º 
ciclo de ensino básico. Portanto, nesta fase do primeiro ciclo de aprendizagem 
que é, como sabemos, marcante ao longo do seu ciclo existencial, surgirá o perfil 
educativo do professor, que terá de radicar na hospitalidade incondicional e não 
de visitação. Por conseguinte, ser hóspede, deixar fazer morada, significa acolher 
cada educando como ser singular, único, irrepetível, concreto, real, histórico e 
meta-histórico. Não se trata de um modelo de hospitalidade de visitação, onde os 
comportamentos de interação específicos deixam o educando um pouco entre-
gue à sua “própria sorte”, mas, em deixar que os 

alunos façam morada e morem conjuntamente. No ato educado, o  comporta-
mento de interação específico do professor é capaz de redirecionar, elaborar, 
introduzir, reconhecer e elogiar os seus educandos/alunos. A hospitalidade in-
condicional do professor deixa que todos e cada um dos seus educandos façam 
morada, de modo empático e incondicional, traduzindo uma expressão positiva, 
pela responsividade, pelo tom de voz afável e pelo nível elevado de afetividade, 
envolvimento visual, contacto físico, consistência das interações, assertividade, 
inclusão e adequação desenvolvimental dos seus alunos (Cf. Negrão, Mariana, 
apontamentos das aulas na UCP,Porto, 2017). Também podemos asseverar que 
a hospitalidade, como vinculação, é uma espécie de “maiêutica”, dado que há um 
“parto” da palavra aos educandos, isto é, o professor ajuda os alunos a “dar à luz” 
as suas próprias ideias. E a hospitalidade, como comunicação prática, requer uma 
profunda pedagogia. O anfitrião, que no contexto educador é o professor, terá 
de se afirmar pela desconstrução (Meneses, Carlos, apontamentos das aulas na 

30 RICOEUR, Paul – Soi-même comme un outre, Éditions du Seuil, Paris, 1990, p. 7. 
31 A respeito das proibições e interdições, como exigências antropológicas da realização da 

pessoa humana, ver: RENAUD, Isabel e Michel - Logos - Enciclopédia Luso-Brasileira de Filo-
sofia, Vol. 3, col. 974: “Moral e Moralidade”.
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UCP,Porto, 2017), aprendendo a ser hospitaleir. Mas,o hospede, que no contexto 
educativo é o aluno, também deverá aprender a cultivar competências de exce-
lente desempenho e sucesso escolar. Um exemplo da “comunicação pedagógica”, 
como “comunicação poiética”, encontra-se simbolizada nas tarefas de Marta, pela 
sua “solicitude” (Lc 10, 38-42), que se traduz em acolhimento mútuo na relação 
vinculativa professor-aluno. E sem uma adequada pedagogia, na hospitalidade, 
a comunidade de acolhimento observa o outro como um estranho, com descon-
fiança e interpreta a sua presença como alguém, que pode vir ocupar ou usurpar 
o seu espaço pedagógico vital, como tempo vital na existência da hospitalidade 
nesta fase concreta da infância ou ao longo do ciclo vital de cada educando. Tam-
bém, desta sorte, a hospitalidade como vinculo manifesta se como “comunicação 
poiética”, que é caraterizada pela diaconia (serviço), tal como evidencia a narrati-
va da Solicitude de Betânia.

Explicitando melhor, Marta viveu a “comunicação poiética”, porque estava preo-
cupada com os afazeres da casa, fundamentais no acolhimento do hóspede. 
O acolhimento de Maria foi “contemplativo”. Logo, a hospitalidade, pela comuni-
cação, cria um “espaço plesiológico”, onde a “sua casa” é um espaço privilegiado 
para o “recolhimento”32. Na hospitalidade de vinculação pedagógica deve haver 
uma comunicação e uma partilha aretológica, como vamos salientar de seguida.

b) Sobre a dimensão pística, elpídica e agápica na vinculação aos professores 
no contexto educativo.

De modo sucinto, o professor de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) 
deve ser exemplo de um comportamento aretológico, educaçando os seus alunos 
para a excelência. Por conseguinte, no âmbito da axiologia e ética, o professor 
deve viver, partilhar e propor os princípios e os valores humanos, religiosos e de 
mundividência cristã, aos seus educandos no âmbito disciplinar de EMRC. Trata-
se, pois, antes de mais de uma dimensão pística (da fé), de uma dimensão elpídica 
(esperança) e agápica (amor/caridade)33 e podemos acrescentar uma dimensão de 
sophia (sabedoria), a exemplo d’Aquele Menino chamado Jesus, “que crescia em 
estatura, em graça e em sabedoria, diante de Deus e dos homens” (Lc 2, 52). Ao 
praticar a hospitalidade incondicional, ao ter um comportamento de exemplari-
dade, ao estabelecer ligações de vinculação, com as crianças do primeiro ciclo do 
ensino básico, está a partilhar a sua experiência de fé, de esperança, de caridade 
e de sabedoria com os seus alunos. Está a por em prática as virtudes teologais e 
as aretológicas, até porque o “insight” religioso dos educandos é muito ténue ou, 
nesta fase da infância, não há “insight” de uma visão religiosa da vida (SNEC, p. 
165)34, e o seu papel deve ser de mediador e exemplar religioso, isto é, de religação 
ao Transcendente, a Deus, revelado em Jesus Cristo e presente na ação do Espírito 
Santo e que passa pelas relações hospitaleiras de vínculo, de ligações significativas 
e pela significância da fé, da esperança, do amor e da sabedoria, quando estas 

32 MENESES, R. D. B. – A desconstrução e Hospitalidade em Jacques Derrida: Da ética às ciên-
cias exatas, Novas Edições Académicas, OmniScriptum, New York/Berlin, 2017, p. 63 ss.

33 Ibidem.
34 SNEC - Secretariado Nacional de Educação Moral e Religiosa Católica, Programa, Metas, 

Objetivos e Conteúdos, Gráfica Almondina, Lisboa, 2014, p.165.
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virtudes teologais existem, se vivem e partilham através da exemplaridade na 
relação vinculadora educador-educando.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS

Como vimos, vincular-se a alguém é um processo dinâmico, desde o início e ao 
longo do ciclo vital, que contribui para o desenvolvimento harmonioso de cada 
criança, tornando-a  sucessivamente mais competente para enfrentar o  mundo 
que a  rodei, através de recursos psicológicos próprios, que se vão adquirindo 
a partir das interrelações humanas significantes e significativas. A teoria da vin-
culação diz-nos que é a partir das rotinas diárias com uma figura que se vai tor-
nando progressivamente significativa, que o bebé vai construindo expectativas 
sobre como será tratado, reações que suscitam na figura de vinculação pela aten-
ção e pelo cuidado. Depois, como criança e pré-adolescente vai construindo, para 
além das relações primárias, outras relações significativas de igual ou diferente 
qualidade. Por conseguinte, os amigos cumprem um papel importante e preen-
chem necessidades de vinculação, partilhando confiança, ajuda na resolução de 
conflitos e no âmbito da gestão emocional, numa ótica de complementaridade e 
não supletiva das figuras principais de vinculação (Morais, Faria, Bastos e Soa-
res, 2010)35. O professor, nesta ótica da teoria da vin culação, como salientamos, 
cumpre um papel fundamental junto dos seus alunos no âmbito da comunicação 
e proximidade afetiva, na aceitação mútua e compreensão, sem afastamento ou 
rejeição dos seus educandos, como figura significativa nestas idades, cumprindo 
um papel de relevo para o equilíbrio de todos e de cada um dos seus alunos, neste 
ciclo da infância e ao longo do ciclo vital. Pois, como refere (Strech, 2008)36, quan-
do o professor é, na verdade, um mestre, as crianças e os adolescentes recordá-
-lo-ão um dia mais pelas características de personalidade e relação do que pelos 
conteúdos programáticos, que lecionou37. Mutatis mutandi, aliando significativos 
conteúdos programáticos, com caraterísticas de personalidade e relações de vín-
culos significantes, procuramos reflectir, neste trabalho, sobre “A Psicologia da 
Vinculação e os vínculos na Pedagogia do 1º Ciclo do Ensino Básico”. 
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