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“(…) A tarefa não é ver aquilo que 

ninguém viu, mas sim pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todos vemos (…).” 
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Resumo 

 

Os bebés demonstram sensibilidade para comunicar as suas motivações na interação com os 

seus principais cuidadores. A forma como os adultos percecionam essa comunicação contribui 

para os comportamentos que estes adotam com os seus filhos. Uma perceção de 

intencionalidade negativa está associada a maus-tratos parentais. O objetivo deste estudo foi 

adaptar o “Infant Intentionality Questionnaire” para a população portuguesa. A amostra incluiu 

312 participantes adultos (idade: M = 37.24; DP = 8.77), que responderam ao protocolo de 

investigação através de uma plataforma digital ou em formato impresso. Foi encontrada uma 

estrutura de dois fatores, correspondendo à intencionalidade positiva e negativa. A consistência 

interna total foi muito boa (α = .83) e, quanto à sensibilidade, pode-se concluir que o 

questionário permite identificar variações na perceção de intencionalidade. Os resultados 

demonstraram a validade divergente do instrumento. Na validade de grupos conhecidos, 

observou-se um efeito da escolaridade: participantes que frequentaram o ensino superior 

apresentaram médias superiores na intencionalidade positiva. O género masculino apresentou 

níveis superiores de intencionalidade negativa. Os resultados indicam que este questionário é 

fiável e válido para medir as perceções de intencionalidade dos adultos. 

 

Palavras-chave: Bebé; estudos psicométricos; intencionalidade; Questionário de 

Intencionalidade do Bebé. 
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Abstract 

 

Babies show sensitivity to communicate their motivations in interacting with their main 

caregivers. The way adults perceive this communication contributes to the behaviors they adopt 

with their children. A perception of negative intentionality is associated with parental 

maltreatment. The aim of this study was to adapt the “Infant Intentionality Questionnaire” for 

the Portuguese population. The sample included 312 adult participants (age: M = 37.24; SD = 

8.77), who responded to the research protocol through a digital platform or in printed format. 

A two-factor structure was found, corresponding to positive and negative intentionality. Total 

internal consistency was very good (α = .83), and, regarding sensitivity, it can be concluded 

that the questionnaire allows for the identification of variations in the perception of 

intentionality. The results demonstrated the divergent validity of the instrument. In the validity 

of known groups, an effect of education was observed: participants who attended higher 

education had higher averages in positive intentionality. The male gender showed higher levels 

of negative intentionality. The results indicate that this questionnaire is reliable and valid for 

measuring adults' perceptions of intentionality. 

 

Keywords: Baby; Baby Intentionality Questionnaire; intentionality; psychometric studies. 
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Lista de Abreviaturas e Siglas  

 

ACP - Análise de Componentes Principais  

CEDIC - Comissão de Ética e Deontologia para a Investigação Científica 

ECR-RS - Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire 

EMBU - Eggna Minnen Beträffande Uppfostran 

EP - Estilo Parental 

ERP-ER - Experiências em Relações Próximas – Estruturas Relacionais 

ESP - Escala de Stresse Parental 

IIQ - Infant Intentionality Questionnaire 

OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses 

PAQ - Parental Authority Questionnaire  

PAQ-P - Questionário de Estilos Parentais para Pais 

PI - Problemas de Internalização 

PIB - Perceção da Intencionalidade do Bebé 

PSS - Parental Stress Scale 

QIB - Questionário de Intencionalidade do Bebé  

SPSS - Statistical Package for Social Sciences 
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Introdução 

 

O desenvolvimento de padrões culturais e aptidões sociais humanas inicia-se no 

período da infância (Nunes, 2014). Os bebés demonstram sensibilidade para comunicar as suas 

motivações na interação com os seus principais cuidadores (Gratier & Devouche, 2017) e é nos 

comportamentos realizados pela criança que surge a denominada capacidade de comunicação 

intencional, decisiva na aprendizagem cultural e génese da comunicação (Braz Aquino & 

Salomão, 2010; Sanchez, 1991; Tomasello, 1999, 2003). Comportamentos intencionais 

constituem ações consideradas “deliberadas, de propósito ou com consciência” (Reznick, 1999, 

p. 243). A forma como os adultos interagem e conferem significado aos comportamentos dos 

bebés influi na manifestação de comunicação intencional (Reznick, 1999). Neste contexto, o 

presente estudo vai focar-se numa medida de avaliação psicológica que considera as perceções 

de intencionalidade que os adultos (e.g., mães/pais) atribuem a bebés de cerca de um ano de 

idade.  

 

Intencionalidade do bebé 
 

Feldman e Reznick (1996, p. 483) definem intencionalidade do bebé como: “quando 

um observador acredita que as ações da criança são baseadas em algum grau de consciência e 

são executadas deliberadamente”. Como base teórica, os autores recorreram a várias fontes, tais 

como Zeedyk (1994), que dispunha de uma investigação abrangente e integrativa sobre o 

desenvolvimento intencional, e autores como Ainsworth et al. (1978), Crockenberg (1983), 

Crockenberg e McClusky (1986), Fish et al. (1991), Isabella (1993), Kaye (1982), Meacham 

(1984), Newson (1979), Trevarthen (1978), entre outros. Há vários comportamentos nos quais 

a intencionalidade do bebé é consensual, nomeadamente, quando este segue a direção do olhar, 

o apontar do adulto (Cochet & Vauclair, 2010; Colonnesi et al., 2010; Murphy & Messer, 1977) 

ou, em momentos sociais, quando os bebés refletem e alteram as suas respostas perante os sinais 

emocionais transmitidos pelos adultos (Gratier & Devouche, 2017; Walden & Ogan, 1988). 

Para Rivero (2010), atos de comunicação intencionais são estados mentais observáveis, com 

um propósito social e que dependem, para o seu desenvolvimento, de contextos interacionais. 

Segundo o autor, ações comunicativas coerentes e comportamentos centrados no parceiro social 

constituem indicadores de intencionalidade.  

No que diz respeito ao surgimento da intencionalidade no bebé, entre os vários autores 

não há consenso (Feldman & Reznick, 1996). Contudo, a maioria das abordagens teóricas 
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defendem que estas ações surgem após os seis meses de idade, acompanhadas de outras 

mudanças na cognição, capacidade de manipulação, mobilidade ou afetividade (Feldman & 

Reznick, 1996). Como referiu Baldwin (1897), no final do primeiro ano de vida, ocorre o 

desenvolvimento de um centro de coordenação, o que induz a ação intencional, na medida em 

que permite a representação consciente de objetivos e decisões. Por sua vez, outros autores 

(Rochat, 2015; Striano & Reid, 2006) referem que, aos dois meses, já se verificam novas 

competências sociais e os primeiros indícios de intenções. Nesta fase, a criança já possui 

aptidões comunicativas, tais como o uso de gestos para designar objetos (e.g., levantar os braços 

ou as mãos). Posteriormente, aos nove meses, estas capacidades tomam uma dimensão mais 

elaborada e aperfeiçoada, sendo notória uma mudança no comportamento da criança em 

resposta aos sinais dos seus interlocutores (Cameron-Faulkner et al., 2015; Cochet & Vauclair, 

2010). Adicionalmente autores como Cameron-Faulkner et al. (2015), Grosse et al. (2010), 

Igualada et al. (2015), Liszkowski et al. (2012), afirmam que o período dos nove meses é 

determinante a nível da aliciação do bebé e da atenção conjunta. Esta fase é denominada a 

revolução dos nove meses, na qual o adulto se torna modelo social da criança, que aprende de 

forma imitativa, revelando capacidade para manter uma atenção conjunta em torno de um 

objeto, acontecimento ou indivíduo, do interesse do adulto observado. Vygotsky (1996, 2007) 

já tinha apresentado as características sociais do bebé ao longo do primeiro ano, como a 

existência de uma inteligência prática instrumental que ocorre na fase pré-linguística do 

desenvolvimento da criança (e.g., apontar, chorar, sorrir), constituindo atos comunicativos. As 

demonstrações das capacidades comunicativas e cognitivas iniciam-se no nascimento, 

tornando-se mais complexas ao longo do tempo, levando a criança a novas formas de expressão 

dos seus desejos (Boundy et al., 2016). 

 

Impacto da Perceção da Intencionalidade do Bebé (PIB) 
 

A maioria dos adultos tem tendência a atribuir algum grau de intencionalidade a vários 

comportamentos infantis, ou seja, demonstra um certo grau de perceção de intencionalidade do 

bebé (PIB; Reznick, 1999). A PIB irá influenciar a sua estratégia de educação, que é 

indispensável para os pais detetarem e responderem convenientemente aos estados e objetivos 

da criança. Seguindo esta linha de pensamento, vários estudos realizados na área do 

desenvolvimento (Feldman & Reznick, 1996; Harkness & Super, 1996, 2006; Seidl-de-Moura 

et al., 2013) concluíram que as perceções parentais sobre o desenvolvimento infantil 

influenciam os comportamentos que estes adotam com os filhos. As ações parentais não 
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constituem respostas acidentais aos comportamentos da criança, uma vez que os pais têm 

crenças sobre a forma como devem tratar os seus filhos, assim como princípios que conduzem 

as suas ações. Deste modo, a maneira como os pais entendem o desenvolvimento infantil 

influência diretamente o desenvolvimento da criança.  

Zeedyk (1994) afirma que existe algum consenso sobre os comportamentos que os pais 

consideram intencionais; contudo, o mesmo não acontece com a sensibilidade à presença da 

intencionalidade, uma vez que a subjetividade é preponderante nesta situação. A PIB pode, 

assim, afetar a dinâmica da interação pai/mãe-filho que, segundo Meacham (1984), é um 

contexto importante para promover a intencionalidade do bebé. Além disso, a PIB pode 

influenciar a sensibilidade dos pais, ou seja, a capacidade dos progenitores para responder 

adequadamente aos estados e objetivos da criança (Feldman & Reznick, 1996). Segundo esta 

perspetiva, a sensibilidade dos pais, por sua vez, poderá afetar os comportamentos do bebé, 

nomeadamente a reação a separações ou a aproximações (Isabella, 1993), a capacidade 

cognitiva (Crockenberg, 1983) e a emotividade (Fish et al., 1991). 

No que diz respeito à intencionalidade negativa (e.g., considerar que o bebé chora para 

aborrecer a mãe), Berlin et al. (2013) verificaram que mães que faziam atribuições mais 

negativas durante a gravidez e com menores níveis de empatia (Rodriguez et al., 2019) 

adotavam práticas parentais mais severas. Em estudos posteriores, que incluíram ambos os 

progenitores, foram encontrados resultados semelhantes (Rodriguez & Wittig, 2019; Rodriguez 

et al., 2020; Sawrikar et al., 2019). Arikan et al. (2019), por sua vez, defendem que as ações 

dos bebés raramente são intencionais, pelo que fazer atribuições de intencionalidade negativa 

nos primeiros anos de vida poderá ser prejudicial e, futuramente, originar problemas de 

comportamento. As atribuições negativas das mães constituem um fator de risco para problemas 

de internalização e externalização nas crianças (Arikan et al., 2019; Arikan & Kumru, 2020; 

Berlin et al., 2013). 

Burchinal et al. (2010) defendem que mães que percecionam os comportamentos 

negativos dos filhos como intencionais e sobrestimam estas capacidades podem considerar 

punir fisicamente essas ações, enquanto as mães que subestimam a comunicação intencional 

dos filhos podem não estimular o suficiente o comportamento comunicativo. Nestes casos, 

deve-se incentivar os pais a interagir com os filhos, uma vez que são os seus principais 

cuidadores (Nunes et al., 2018).  

A relação entre a perceção de intencionalidade parental e as práticas parentais é 

estreita. Em termos de interação pais/cuidadores e filhos, a comunicação não deve ser 
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considerada isoladamente. Os estudos sugerem que são fundamentais as experiências vividas 

na família através de uma parentalidade positiva. As práticas parentais incluem a comunicação, 

as ações e os comportamentos que os cuidadores têm com o objetivo de educar, ou chamar à 

atenção da criança. Práticas parentais positivas favorecem o desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional das crianças na primeira infância. Por oposição a práticas parentais negativas, 

a parentalidade positiva inclui, entre outras, o reforço positivo e a disciplina. O reforço pode 

ser realizado através de elogios à criança perante a perceção de atitudes e comportamentos 

adequados e uma disciplina através do diálogo, ajudando a criança a compreender o impacto de 

ações ou comportamentos menos positivos (Jeon & Neppl, 2019; Macana & Comim, 2015). 

Baumrind (1971), no seguimento da sua investigação sobre práticas parentais, 

diferenciou três estilos distintos: autoritativo, autoritário e permissivo. O estilo autoritativo está 

patente em pais rigorosos, mas também calorosos e recetivos ao diálogo com os filhos. Este 

estilo parental ajusta o controlo e a promoção da independência e autonomia da criança. O estilo 

autoritário caracteriza pais controladores, distantes e pouco afetuosos. Por fim, o estilo parental 

permissivo é marcado por pouca exigência e pais relativamente afetuosos. Na literatura, não 

encontrámos estudos sobre a ligação entre estes três estilos parentais e a PIB. No entanto, face 

ao exposto nos parágrafos anteriores, é expectável que as variáveis se relacionem, o que iremos 

explorar neste estudo. 

 

Fatores de influência na PIB  
 

Feldman e Reznick (1996) exploraram algumas variáveis que poderiam influenciar as 

perceções parentais de intencionalidade do bebé, nomeadamente a escolaridade, a experiência 

com crianças e o stresse parental. 

Relativamente à escolaridade, em 1996, os autores encontraram uma relação negativa 

entre PIB e a escolaridade materna. Num estudo posterior de Reznick (1999), observou-se que 

mães com um nível de escolaridade mais elevada faziam menos atribuições de intencionalidade 

negativa. O autor propôs que estes valores resultam de um treino intelectual que pode 

possibilitar maior sensibilidade ao que pode ser interpretado como intencionalidade, 

especialmente no que se refere a considerar que os seus filhos podem ter comportamentos 

propositadamente negativos. Também foi sugerido que mães com um nível mais elevado de 

educação poderiam ser mais prudentes na atribuição de intencionalidade aos seus filhos, por 

necessitarem de mais evidências que apoiassem uma determinada perceção de intencionalidade. 
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Em relação a experiências prévias com crianças (e.g. mães que têm mais do que um 

filho ou experiência profissional com bebés), no estudo de Feldman e Reznick (1996), esta 

variável correlacionou-se positivamente com a PIB. Os autores consideraram que a variável 

experiência com bebés poderia ter influência nas perceções de intencionalidade dos cuidadores, 

por favorecer maior sensibilidade e familiaridade sobre os tipos de intencionalidade que os 

bebés podem apresentar. Berlin et al. (2013) estudaram as perceções de intencionalidade de 

grávidas primíparas e multíparas. As mães multíparas apresentaram mais perceção de 

intencionalidade negativa do que as mães primíparas, o que, segundo os autores, poderia estar 

relacionado com o aumento das responsabilidades, atribuindo menos valor à experiência da 

parentalidade.  

No que diz respeito ao stresse, Feldman e Reznick (1996) sugeriram que o stresse das 

mães poderia influenciar de forma negativa as suas perceções, uma vez que contribui para 

interpretações negativas sobre os comportamentos dos seus filhos. No estudo de Arikan et al. 

(2019) e Beckerman et al. (2018), as mães com maiores níveis de stresse apresentaram maiores 

níveis de intencionalidade negativa. 

Algumas variáveis não foram exploradas em estudos anteriores, nomeadamente 

possíveis diferenças de género na PIB. No estudo atual, pretendemos contribuir para minimizar 

esta lacuna. 

 

Avaliação da intencionalidade do bebé 

 

No estudo de Feldman e Reznick (1996), foram observadas díades mãe/bebé aos 4 

meses e novamente aos 8 meses dos bebés. A perceção dos pais sobre a intencionalidade do 

bebé foi medida a partir de uma avaliação e classificação de segmentos de vídeo gravados com 

vários comportamentos de bebés (sendo pedido às mães que avaliassem a intencionalidade dos 

bebés através de uma escala de oito pontos) e uma entrevista. Relativamente à entrevista de 

intencionalidade do bebé (Infant Intentionality Interview), esta incluiu perguntas baseadas 

numa orientação teórica que divide a perceção da intencionalidade do bebé em consciência das 

necessidades e eficácia para si e para os outros. As perguntas fechadas organizam-se em quatro 

categorias: (1) consciência dos próprios estados (10 perguntas, e.g., “Pensa que o seu bebé pode 

sentir felicidade?”); (2) autoeficácia (12 perguntas, e.g., “Quando o seu bebé chora, sente que 

ele pretende dizer-lhe que está em sofrimento ou triste?”); (3) perceção do estado dos outros 

(10 perguntas, e.g., “Acha que os bebés conseguem notar quando os seus cuidadores estão 
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preocupados?”) e (4) perceção de eficácia dos outros (10 perguntas, e.g., “Sente que o seu filho 

está a tentar dizer-lhe alguma coisa?”). Em termos de fiabilidade, os valores de alfa de Cronbach 

obtidos, quer da análise dos vídeos quer da entrevista, foram de .92 e .91 aos 4 e aos 8 meses, 

respetivamente. Posteriormente, as duas medidas foram agregadas. 

Berlin, Dodge e Reznick desenvolveram, em 2013, o Questionário de Intencionalidade 

do Bebé (QIB), constituído por 13 itens (e.g., “Será que os bebés fazem coisas de propósito 

para nos irritar?”). Este instrumento mede as atribuições positivas e negativas da 

intencionalidade de bebés entre os 6 e os 12 meses, com base na entrevista Infant Intentionality 

Interview, descrita no parágrafo anterior. A maioria dos itens foram baseados na teoria do 

processamento de informações sociais e em investigações que ilustram associações entre 

atribuições de intenções negativas e comportamentos agressivos subsequentes. As propriedades 

psicométricas do QIB, tanto quando foi possível averiguar, ainda não foram estudadas, o que 

constitui um contributo do presente estudo.  

Assim, os objetivos deste estudo consistiram na tradução e adaptação cultural do 

instrumento Infant Intentionality Questionnaire (Questionário de Intencionalidade do Bebé – 

QIB) para a população portuguesa e na avaliação das suas características psicométricas. É 

importante validar escalas, na medida em que a sua aplicação economiza tempo e recursos na 

avaliação psicológica. O QIB ainda não está disponível em português, sendo por isso necessária 

a tradução da versão original para o idioma pretendido.  

 

Método 

 

Participantes 

 

Os critérios de inclusão no presente estudo foram: ter idade igual ou superior a 18 anos, 

ter nacionalidade portuguesa e dominar a língua portuguesa. A amostra inicial foi constituída 

por 312 participantes, tendo sido excluídos 40, por não terem cumprido todos os critérios de 

inclusão ou por não terem preenchido o questionário na sua totalidade. A amostra final 

englobou 272 participantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos (M = 37.24; 

DP = 8.77), 177 (65,1%) do género feminino e 95 (34,9%) do género masculino (cf. Tabela 1).  

 

Tabela 1 

Caracterização Sociodemográfica dos Participantes  
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Variáveis n % 

Residência    

    Lisboa 161 59.2% 

    Outras 111 40.8% 

Escolaridade   

    9.º ano 28 10.4% 

    12.º ano 112 41.8% 

    Licenciatura 107 39.9% 

    Doutoramento 21 7.8% 

Situação profissional    

    Estudantes 19 7% 

    Trabalhadores estudantes  16 5.9% 

    Trabalhadores 219 80.8% 

    Desempregados 16 5.9% 

Estado Civil    

    Solteiros 40 14.7% 

    Coabitavam com o companheiro/a 198 72.8% 

    Companheiro/a, sem coabitação 34 12.5% 

Filhos   

    Sem filhos 65 23.9% 

    1 filho 111 40.8% 

    2 ou mais filhos 96 35.3% 

 

Medidas  

 

Questionário de dados sociodemográficos. O questionário incluiu 10 perguntas 

sobre dados pessoais e demográficos dos participantes (género, idade, nacionalidade, estado 

civil, país e distrito de residência, grau de escolaridade, situação profissional, situação amorosa, 

existência de filhos e planos para ter filhos).  

 

Questionário da Intencionalidade do Bebé (QIB) (Infant Intentionality 

Questionnaire, IIQ; versão adaptada por Berlin et al. 2013). A escala aplicada é constituída por 

13 itens, pretendendo avaliar as atribuições intencionais positivas (e.g., “Será que os bebés 
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procuram elogios quando fazem alguma coisa inteligente?”) e negativas (e.g., “Será que os 

bebés fazem coisas de propósito para nos irritar?”) acerca de bebés de 1 ano de idade. As 

respostas são dadas numa escala de Likert de 5 pontos, de 1 - Nunca ou De certeza que não a 5 

- Sempre ou De certeza que sim. A pontuação decorre do cálculo da média para cada subescala.  

 

Questionário de Estilos Parentais para Pais (PAQ-P) (Parental Authority 

Questionnaire, PAQ; versão original: Buri, 1991; tradução e adaptação para a população 

portuguesa: Pires et al., 2010). A presente escala centra-se nos padrões consistentes (educativos 

e afetivos) adotados pelos pais para lidar com os filhos (crianças/adolescentes). No presente 

estudo, foi realizada uma adaptação nas instruções da escala e dos itens, com o propósito de 

incluir participantes sem filhos. A escala é composta por 30 itens, avaliados numa escala de 

Likert de cinco pontos, de 1 - Discordo totalmente a 5 - Concordo totalmente. Apresenta três 

subescalas, cada uma com 10 itens: Estilo Parental (EP) - Autoritário (e.g., “Os pais não devem 

permitir que os filhos questionem as suas decisões”); EP - Autoritativo (e.g., “Quando os filhos 

acham as regras e restrições familiares injustas, os pais devem incentivar o diálogo com os 

filhos”); e EP - Permissivo (e.g., “Numa casa bem gerida, os filhos devem conseguir o que 

querem tantas vezes como os pais”). A pontuação de cada subescala resulta da soma dos 

respetivos itens, sendo que o EP predominante é determinado pela escala com valor mais 

elevado. No estudo de validação da escala para a população portuguesa, realizado por Pires et 

al. (2010), verificaram-se valores adequados para o EP - Autoritativo (α = .77) e EP - Permissivo 

(α = .75) e muito bons para o EP - Autoritário (α = .83). No presente estudo, o nível de 

consistência interna foi minimamente aceitável: EP - Autoritativo: α = .67; EP - Permissivo: α 

= .65 e EP- Autoritário: α = .67.  

 

Memórias de Infância (EMBU) (Inventory for Assessing Memories of Parental 

Rearing Behaviour, EMBU; versão original: Perris et al., 1980; versão portuguesa: Canavarro, 

1996). A escala pretende avaliar as memórias dos adultos relativamente à ocorrência de 

diferentes práticas educativas na infância e adolescência (até aos 16 anos), por parte do 

pai/figura paterna e da mãe/figura materna, de forma independente. Apresenta 23 itens, 

respondidos numa escala de Likert de quatro pontos, de 0 - Não, nunca a 3 - Sim, a maior parte 

do tempo. A escala é constituída por três subescalas: Suporte Emocional (e.g., “Ela/e elogiava-

me”); Rejeição (e.g., “Ela/e dava-me mais castigos do que eu merecia”); e Sobreproteção (e.g., 

“Desejei que ela/e se preocupasse menos com o que eu fazia”). A cotação é obtida pelo 
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somatório dos itens de cada fator, considerando a subescala com resultado mais elevado como 

prevalente. No presente estudo, os valores de consistência interna das subescalas foram: Suporte 

emocional (α = .89 pai/figura paterna/mãe/figura materna); Rejeição (α = .77 pai/figura paterna 

/ α = .81 mãe/figura materna) e Sobreproteção, excluindo o item 17 (α = .72 pai/figura paterna 

/ α = .69 mãe/figura materna).  

 

Experiências em Relações Próximas - Estruturas Relacionais (ERP-ER) 

(Experiences in Close Relationships - Relationship Structures, ECR-RS; versão original: Fraley 

et al., 2011; versão portuguesa: Moreira et al., 2015). Este instrumento fornece uma avaliação 

da ansiedade e do evitamento, medindo estas dimensões em vários relacionamentos íntimos 

particulares (mãe, pai, companheiro, amigo) ou nas relações próximas em geral (como no 

presente estudo). O questionário é composto por 9 itens, recorrendo a uma escala tipo Likert de 

7 pontos, de 1 - Discordo fortemente a 7 - Concordo fortemente. A escala subdivide-se em dois 

fatores: Evitamento (e.g., “Ajuda-me poder contar com as pessoas em situações de 

necessidade”) e Ansiedade (e.g., “Tenho medo de que as outras pessoas possam abandonar-

me”). A pontuação decorre do cálculo da média para cada subescala. Quanto mais elevado for 

o valor das subescalas, maior será o evitamento ou a ansiedade. O ECR-RS, no estudo de 

validação da escala para a população portuguesa, demonstrou características psicométricas 

muito boas, com uma consistência interna para a subescala Evitamento de .88 e para a 

Ansiedade de .91. No presente estudo, os valores de consistência interna foram de .72 para o 

fator Evitamento e de .82 para a Ansiedade.  

 

Escala de Stresse Parental (ESP) (Parental Stress Scale, PSS; versão original: Berry 

& Jones, 1995; adaptação para a população portuguesa: Susano & Cruz, 2013). Esta escala 

aplica-se apenas a pessoas com filhos, sendo constituída por frases que descrevem sentimentos 

e perceções dos pais sobre o exercício da parentalidade. Comporta 18 itens, englobando 

perceções positivas (benefícios emocionais, desenvolvimento pessoal) e negativas (gasto de 

recursos, restrições) (Berry & Jones, 1995). As respostas são dadas numa escala de Likert de 

cinco pontos, de 1 - Discordo totalmente a 5 - Concordo totalmente. A pontuação global 

corresponde à média da pontuação dos itens, sendo que resultados mais elevados indicam níveis 

de stresse parental mais elevados. No presente estudo, o valor da consistência interna total foi 

de .78. 
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Procedimentos de recolha de dados 
 

Tendo em conta o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP, 

2016) acerca dos princípios a ter em consideração na investigação, primeiramente, o projeto de 

investigação foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética e Deontologia para a 

Investigação Científica (CEDIC) da Escola de Psicologia e de Ciências da Vida da 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.  

Seguidamente, a tradução do questionário aplicado neste estudo foi realizada 

separadamente por duas psicólogas portuguesas com experiência na adaptação de instrumentos 

de avaliação psicológica e com domínio da língua inglesa. Estas duas versões foram 

comparadas, chegando-se a uma versão conciliada que foi discutida com uma terceira 

psicóloga. Dessa discussão, resultou a versão final do questionário. 

O presente estudo tem um desenho descritivo, quantitativo e transversal. Na fase de 

recolha de dados, foi disponibilizada aos participantes, através do documento de consentimento 

informado, toda a informação necessária para poderem decidir acerca da sua participação no 

estudo, nomeadamente informação sobre o objetivo do estudo, as suas características e que a 

sua participação seria voluntária e anónima, não existindo qualquer compensação financeira ou 

benefício direto decorrente da participação no estudo. Em caso de dúvida sobre a investigação, 

os participantes teriam oportunidade de obter esclarecimentos em qualquer momento, junto da 

equipa de investigação, através de email. Os participantes poderiam terminar a colaboração a 

qualquer momento, se assim o desejassem. Toda a informação recolhida seria utilizada apenas 

para a finalidade deste estudo, sendo tratada de forma confidencial e somente a equipa de estudo 

teria acesso aos dados. Após o tratamento dos dados, toda a documentação produzida seria 

guardada num arquivo apropriado.  

Os dados do estudo foram recolhidos recorrendo a amostragem por conveniência e bola 

de neve. O protocolo de avaliação foi disponibilizado numa plataforma digital (Typeform), cujo 

link foi divulgado através de redes sociais. Foram também entregues questionários em papel 

numa creche e no círculo pessoal de contactos da investigadora, que também angariaram 

participantes para o estudo. Os dados foram recolhidos entre outubro de 2019 e maio de 2020.     

 

Procedimentos de análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizada com o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Inicialmente, foram calculadas estatísticas descritivas para caracterizar a 
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amostra. A estrutura fatorial do QIB foi explorada através de uma análise de componentes 

principais (ACP) com rotação oblíqua Promax. 

Para avaliar a validade convergente e divergente do QIB, foram calculados os 

coeficientes de correlação de Pearson com medidas relacionadas e não relacionadas com a 

perceção de intencionalidade dos bebés. O tamanho do efeito foi avaliado segundo os critérios 

de Cohen (1988): ≥ .10 até .30, efeito pequeno; ≥ .30 até .50, efeito médio e ≥ .50, efeito grande. 

A validade de grupos conhecidos (com base na escolaridade, número de filhos e 

género) foi analisada através da MANOVA. O tamanho do efeito foi avaliado com o eta ao 

quadrado (η2), como sugerido por Cohen (1988): ≥ .01 até .06 efeito pequeno, ≥ .06 até .14 

efeito médio e ≥ .14 efeito grande.  

 

Resultados 

  

Validade Fatorial 
 

O índice Kaiser-Meyer-Olkin (.87) e o teste de esfericidade de Bartlett (1206.85, p < 

.001) indicaram intercorrelações fortes entre as variáveis, suportando a realização da ACP.  

Com base no critério de valor próprio, foram extraídos dois fatores com valores 

próprios superiores a 1, explicando 51.47% da variância total. O primeiro fator explicou 37.28% 

da variância, sendo composto por nove itens; o segundo fator explicou 14.19% da variância, 

composto por quatro itens. Com base no gráfico de declividade, seriam igualmente extraídos 

dois fatores.  

A estrutura de dois fatores é apresentada na Tabela 2. O fator 1 inclui itens que 

englobam a intencionalidade negativa e o fator 2, a intencionalidade positiva. Os valores das 

comunalidades ultrapassaram o valor mínimo recomendado (.50; Meyers et al., 2017), exceto 

para os itens 2, 3, 6, 10 e 11. No entanto, optámos por mantê-los, por apresentarem um valor 

de saturação superior a .40 num dos fatores do QIB (cf. Tabela 2).  

 

Tabela 2 

Estrutura Fatorial e Comunalidades do QIB 

 Valores  

de saturação 

 

Item Fator 1 Fator 2 Comunalidades 
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12. Será que os bebés se portam mal por 

vingança? 
.79 -.22 .67 

5. Será que os bebés tentam castigar as pessoas 

ou “vingar-se”? 
.75 -.13 .58 

1. Será que os bebés fazem coisas de propósito 

para nos irritar? 
.74 -.11 .56 

8. Será que os bebés ignoram as mães/os pais 

para as/os irritar? 
.73 -.06 .54 

13. Será que os bebés fazem coisas para serem 

maus? 
.73 .14 .55 

11. Será que os bebés atiram coisas para o chão 

para fazer uma barafunda? 
.68 -.06 .47 

6. Será que os bebés se portam bem de 

propósito? 
.68 .09 .47 

3. Será que os bebés se recusam a comer porque 

querem ser difíceis? 
.64 -.05 .41 

10. Será que os bebés alguma vez sujam a fralda 

só porque querem ser difíceis? 
.57 -.31 .43 

7. Será que os bebés sabem quando as pessoas 

estão satisfeitas com eles? 
.21 .70 .54 

4. Será que os bebés procuram elogios quando 

fazem alguma coisa inteligente? 
.37 .68 .60 

9. Será que os bebés conseguem perceber 

quando alguém está desejoso de brincar? 
.23 .67 .51 

2. Será que os bebés desejam que certas coisas 

aconteçam (por exemplo, que um dado 

brinquedo apareça)? 

.33 .44 .30 

 

Validade Convergente e Divergente 
 

Na Tabela 3, são apresentadas as correlações entre as subescalas do QIB e outras 

medidas. A validade divergente do QIB é demostrada através da ausência de associações (e.g., 

entre intencionalidade positiva e stresse parental) e de correlações de efeito pequeno (e.g., entre 
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intencionalidade positiva e evitamento; entre intencionalidade negativa e ansiedade) com a 

maioria das outras escalas.  

Relativamente aos estilos parentais, verificaram-se correlações positivas, de tamanho 

pequeno, entre o estilo autoritário e a intencionalidade negativa e entre o estilo autoritativo e a 

intencionalidade positiva. A ausência de correlações elevadas sugere que a intencionalidade 

percebida se diferencia dos restantes construtos do estudo.  

 

Tabela 3 

Correlações entre o QIB e outras medidas 

Questionários 

 

Fatores do QIB 

Int. negativas Int. positivas Total 

QIB    

   Intencionalidade negativa  .279** .911** 

   Intencionalidade positiva .279**  .650** 

ESP    

   Stresse parental  .154* .16 .126 

ECR-RS    

   Evitamento .075 -.174** -.016 

   Ansiedade .123* .020 .106 

EMBU    

   Suporte emocional Mãe/Figura materna .015 .075 .044 

   Rejeição Mãe/Figura materna -.018 .019 -.007 

   Sobreproteção Mãe/Figura materna .103 .122 .132* 

   Suporte emocional Pai/Figura paterna -.027 .181** .057 

   Rejeição Pai/Figura paterna -.015 -.082 -.047 

   Sobreproteção Pai/Figura paterna .064 .029 .062 

PAQ-P    

   EP autoritário .275** .024 .238** 

   EP autoritativo  -.119 .173** -.021 

   EP permissivo .044 -.032 .021 

* p < 0.05; ** p < 0.01 

 

Validade de Grupos Conhecidos 
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Tendo em conta a literatura, constituímos grupos com base na escolaridade e no 

número de filhos. Foi ainda realizada uma comparação por género, de caráter exploratório, dado 

não ter sido encontrada essa comparação na literatura.  

A comparação com base na escolaridade teve em conta três grupos: escolaridade até 

ao 9.º ano (n = 28), escolaridade entre o 10.º e o 12.º ano (n = 111) e ensino superior (n = 128). 

A análise de variância multivariada revelo um efeito principal da condição escolaridade (F (4, 

526) = 4.720, p = .001). Os testes univariados indicaram diferenças apenas na subescala 

intencionalidade positiva, com um efeito pequeno. Os participantes que frequentaram o ensino 

superior apresentaram médias significativamente superiores na intencionalidade positiva, 

comparativamente com o grupo de escolaridade até ao 9.º ano (p ≤ .001) e 10.º- 12.º ano (p = 

.009; cf. Tabela 4).  

 

Tabela 4 

Comparação de Grupos de Escolaridade na Perceção de Intencionalidade do Bebé 

 Escolaridade 

Testes univariados Fatores 
Até 9.º ano 10.º-12.º ano 

Ensino 

superior 

M DP M DP M DP F p η2 

I. Negativa 1.73 0.68 1.79 0.63 1.71 0.65 0.46 .632 .00 

I. Positiva 3.17 0.84 3.48 0.71 3.74 0.78 7.74 .001 .05 

 

Em relação ao número de filhos, comparámos três grupos: mulheres sem filhos (n = 

41), mulheres com um filho (n = 70) e mulheres com mais de um filho (n = 66). Não se verificou 

um efeito principal do número de filhos (F (4, 346) = 1.03, p = .388; cf. Tabela 5).  

 

Tabela 5 

Comparação de Grupos por Número de Filhos na Perceção de Intencionalidade do Bebé 

 Número de filhos 

Fatores 
Sem filhos 1 filho > 1 filho 

M DP M DP M DP 

I. Negativa 1.84 0.71 1.65 0.60 1.62 0.55 

I. Positiva 3.57 0.82 3.56 0.86 3.60 0.81 
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Em relação ao género, foi observado um efeito multivariado (F (2, 268) = 3.247, p = 

.040). Os homens apresentaram médias superiores de intencionalidade negativa, em 

comparação com as mulheres, com um tamanho do efeito pequeno (cf. Tabela 6). 

 

Tabela 6 

Comparações de Género na Intencionalidade do Bebé 

 Género 
Testes univariados 

Fatores Feminino Masculino 

M DP M DP F p η2 

I. Negativa 1.68 0.61 1.87 0.69 5.13 .024 .01 

I. Positiva 3.58 0.83 3.53 0.70 0.23 .630 .00 

 

Fidelidade   

 

Em termos de consistência interna, foram obtidos valores muito bons para o total da 

escala (α = .83) e para o fator Intencionalidade Negativa (α = .87). Para o fator Intencionalidade 

Positiva, o valor da consistência interna foi considerada minimamente aceitável (α = .65; 

DeVellis, 2017). Na sua generalidade, dentro de cada fator, os itens apresentaram uma 

correlação item-total corrigida acima de .50. No entanto, alguns autores consideram aceitáveis 

valores entre .20 e .80 (Streiner et al., 2015). Pode-se ainda verificar que a consistência interna 

dos fatores não seria melhorada significativamente com a exclusão de itens (cf. Tabela 7).  

 

Sensibilidade 

 

As variáveis não apresentaram uma distribuição normal, de acordo com o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (p < 0.001). Os valores de assimetria e/ou de curtose para os itens 5, 10, 

12 e 13, segundo o critério liberal, afastaram-se do limite aceitável (Meyers et al., 2017). 

Considerando os fatores e a escala total, os valores encontram-se dentro dos limites aceitáveis 

(cf. Tabela 7).  

 

Tabela 7 

Correlações Item-Total Corrigidas, Valores de α de Cronbach Excluindo cada Item por Fator 

do QIB, Assimetria e Curtose 
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Itens M DP 
Correlações item-

total corrigidas 

α de Cronbach 

do fator se o 

item fosse 

excluído 

Assimetria Curtose 
Kolmogorov 

Smirnov 

1 1.76   0.92 .66 .85 0.27 -0.27 0.31*** 

3 1.79   0.88 .55 .86 0.70 -0.43 0.27*** 

5 1.62   0.92 .66 .85 1.27 0.43 0.37*** 

6 2.30 1.03 .57 .86 0.21 -0.89 0.20*** 

8 1.86   0.98 .65 .45 0.94 0.12 0.27*** 

10 1.27   0.64 .50 .29 2.77 8.29 0.47*** 

11 2.21 1.22 .60 .40 0.56 -0.94 0.23*** 

12 1.51   0.82 .72 .62 1.51 1.34 0.39*** 

13 1.41   0.73 .64 .49 1.82 2.76 0.42*** 

F1 Total 1.74   0.64   0.91 0.22  

2 3.25 1.26 .32 .66 -0.31 -0.86 0.18*** 

4 3.70 1.16 .50 .52 -0.81 0.00 0.24*** 

7 3.90 0.99 .45 .56 -0.92 0.71 0.26*** 

9 3.42 1.10 .45 .56 -0.57 -0.27 0.24*** 

F2 Total 3.56 0.79 - - -0.57 -0.29  

Total  2.30 0.56 - - 0.35 -0.08  

*** p < 0,001 

 

Discussão 

 

O QIB é um instrumento de autorrelato que pretende avaliar a perceção de 

intencionalidade positiva e negativa face a bebés de cerca de um ano de idade. O presente estudo 

traduziu e adaptou o QIB para a língua portuguesa, com o objetivo de avaliar as suas 

características psicométricas numa amostra comunitária, contemplando diversos indicadores de 

validade (fatorial, convergente, divergente e de grupos conhecidos), a fidelidade e a 

sensibilidade da medida. Este trabalho permitiu enriquecer a literatura no domínio da 

intencionalidade e preencher lacunas da literatura, nomeadamente a ausência de estudos sobre 

comparações de género na perceção de intencionalidade com esta medida e a ausência de 

instrumentos para medir este construto adaptados à população portuguesa.  
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Validade Fatorial  
 

O presente estudo foi o primeiro, que tenhamos conhecimento, em que se explorou a 

estrutura fatorial do QIB. Foi encontrada uma estrutura de dois fatores que medem as 

atribuições positivas e negativas da intencionalidade de bebés, indo ao encontro da proposta de 

Berlin et al. (2013) e Reznick (1999). Estes dois fatores apresentaram uma correlação de 

tamanho pequeno, o que pode sugerir que não constituem construtos opostos e mutuamente 

exclusivos, ainda que um represente a intencionalidade negativa e o outro, a intencionalidade 

positiva. Reznick (1999) afirma que esta correlação sugere que a PIB avalia ambas as 

dimensões da intencionalidade, positiva e negativa. 

 

Validade Convergente e Divergente  
 

Os resultados demonstraram a validade divergente do instrumento, mas não validade 

convergente. As correlações encontradas são escassas e com um tamanho do efeito pequeno. 

Este resultado pode ser explicado pelo facto de que esta medida avalia construtos distintos das 

outras escalas utilizadas.  

No estudo atual, o stresse parental correlacionou-se com a intencionalidade negativa, 

indo ao encontro do estudo de Arikan et al. (2019) e Beckerman et al. (2018). O mesmo se 

verificou com as variáveis ansiedade e com o estilo parental autoritário; no entanto, não 

encontrámos estudos que nos permitam comparar estes resultados. Uma possível interpretação 

seria que ambas variáveis podem condicionar uma perceção mais negativa. 

 

Validade de Grupos Conhecidos 
 

Em relação à comparação de grupos, verificaram-se diferenças significativas na PIB 

de acordo com a escolaridade e o género, mas não com o número de filhos.  

Relativamente à escolaridade, os participantes que frequentaram o ensino superior 

apresentaram médias superiores na intencionalidade positiva. Estes resultados não são 

diretamente compráveis com os estudos de Reznick (1999) e Feldman e Reznick (1996), que 

utilizaram a medida total de intencionalidade sem distinção entre a intencionalidade 

positiva/negativa. No estudo de Reznick (1999), mães com um nível de escolaridade mais 

elevada faziam menos atribuições de intencionalidade negativa, ao contrário do estudo de 

Feldman e Reznick (1996), em que um maior nível de escolaridade materna se associou a 
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pontuações mais baixas na intencionalidade total. No presente estudo, ao contrário dos 

anteriores, foram considerados homens e mulheres; no entanto, mesmo considerando apenas 

mulheres, a relação entre as variáveis mantém-se positiva. Estes resultados vão ao encontro de 

um estudo mais recente de Kiadarbandsari et al. (2016), em que pais com educação superior 

mostram um estilo parental mais autoritativo. No estudo de Nunes (2014), as mulheres com 

uma escolaridade mais elevada apresentaram respostas mais elaboradas e apresentaram 

conhecimentos mais aprofundados sobre a relação mãe/bebé, o que também pode justificar estes 

resultados.  

No presente estudo não foram encontradas diferenças na PIB, de acordo com o número 

de filhos. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Beckerman et al. (2018) em 

que não foram encontradas correlações. Por outro lado, os nossos resultados não vão ao 

encontro dos do estudo de Feldman e Reznick (1996), onde se observou que a experiência com 

bebés se associava a níveis mais elevados de PIB, nem do estudo de Berlin et al. (2013), que 

contemplava mulheres grávidas, primíparas e multíparas, atendendo a isso, os resultados podem 

não ser diretamente comparáveis. Estes resultados discrepantes podem dever-se a diferenças na 

amostra, tais como, culturais, no acesso à informação, ou até geracionais. 

As comparações de género revelaram que o género masculino apresentou níveis 

superiores de intencionalidade negativa, comparativamente com as mulheres. Estes resultados 

poderão justificar-se por uma maior preferência do género masculino por um estilo parental 

mais autoritário, comparativamente com as mulheres (Conrade & Ho, 2001; McKinney & 

Renk, 2007; McKinney et al., 2018). Estudos anteriores sugerem que os pais e as mães 

desempenham diferentes papéis na vida dos filhos (McKinney & Renk, 2008; Russell et al., 

1998). Algumas teorias defendem que as mães, como principais figuras de vinculação, tendem 

a assumir o papel de cuidadoras, enquanto os pais assumem a figura de autoridade e provedores 

da família (Kuppens & Ceulemans, 2019). No estudo atual, congruentemente, observou-se uma 

relação positiva entre a intencionalidade negativa e o estilo autoritário.  

 

Fidelidade e Sensibilidade 
 

Relativamente à consistência interna total, segundo os critérios de DeVellis (2017), é 

muito boa.  

No que diz respeito à sensibilidade, pode-se concluir que o QIB tem a capacidade de 

identificar variações nas atribuições negativas e/ou positivas, uma vez que apresentou valores 
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dentro dos limites aceitáveis para cada um dos fatores e na totalidade da escala (Meyers et al., 

2017). 

 

Contributos do estudo 

 

Este questionário é curto, fiável e permite aos profissionais conhecer as perceções de 

intencionalidade face a bebés com cerca de um ano de idade. As perceções de intencionalidade 

negativas, das mães e dos pais, podem constituir indicadores da necessidade de atenção clínica 

imediata, por constituírem um preditor de maus-tratos a bebés e crianças (Arikan & Kumru, 

(2020; Azar et al., 2017; Berlin et al., 2013; Rodriguez et al., 2019; Rodriguez et al., 2020; 

Rodriguez & Wittig, 2019; Sawrikar et al., 2019). A identificação destes indicadores permite o 

planeamento de intervenções adaptadas, quer em contexto individual, quando for relevante 

avaliar e determinar se a perceção de intencionalidade negativa está associada à presença de 

dinâmicas familiares problemáticas, ou na aferição de necessidades comunitárias para a 

elaboração de programas de prevenção. As atribuições parentais são consideradas um fator 

modificável e trabalhá-las contribui para uma maior eficácia da intervenção (Bugental et al., 

2012; Moretti, 2009; Sanders et al., 2004; Sawrikar & Dadds, 2017).  

Um outro contributo do presente estudo, em relação a estudos anteriores, foi ter 

explorado a relação da intencionalidade (nas suas dimensões, positiva e negativa) com variáveis 

que, até ao momento, não tinham sido consideradas. 

 

Limitações e estudos futuros 

 

No presente estudo, pode ser considerada como limitação a utilização de medidas de 

autorrelato, que potenciam enviesamentos nas respostas dos participantes, pela desejabilidade 

social e pela memória dos participantes. O protocolo de avaliação pode ter sido percecionado 

como extenso, condicionando a participação de algumas pessoas.  

Em estudos futuros, sugere-se a aplicação do QIB numa amostra mais alargada, 

abrangendo a transculturalidade do país. Além disso, propomos a avaliação da estabilidade 

temporal e a inclusão de uma medida que avalie a psicopatologia, uma vez que, em estudos 

prévios (Arikan & Kumru, 2020; Feldman & Reznick, 1996; Leerkes et al., 2015; Sawrikar et 

al., 2019), foi identificada uma relação entre a psicopatologia e a PIB negativa, que seria 
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interessante explorar. Também se sugere, em estudos futuros, avaliar o género dos filhos, para 

comparar as atribuições de acordo com esta variável.  

Considerando a perceção de intencionalidade negativa como um fator de risco para 

maus-tratos a crianças e a uma parentalidade mais intrusiva, devido à adoção de 

comportamentos e estilos parentais mais severos e com consequências negativas no 

desenvolvimento das crianças, a validação de instrumentos como o QIB permite auxiliar a 

identificação de populações vulneráveis. A versão portuguesa engloba dois fatores essenciais 

na medida da intencionalidade, nomeadamente, as intenções positivas e negativas atribuídas 

aos bebés. As intenções negativas destacam-se como mais relevantes do ponto de vista clínico, 

por se relacionarem positivamente com o estilo parental autoritário, que respeita a pais 

controladores, distantes e pouco afetuosos. Por outro lado, a intencionalidade positiva está 

associada a estilos parentais autoritativos, podendo constituir um fator de proteção. Em 

conclusão, o QIB revelou boas qualidades psicométricas, demonstrando ser uma escala válida 

e fiável para avaliar a perceção de intencionalidade.  
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