
 
 

UNIABEU-CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PSICOLOGIA 

MARIA DA PENHA FIRMO PESSANHA MARTINS 

 

 

 

 

 

 

AS CONSEQUENCIAS DA AUSÊNCIA DA AFETIVIDADE MATERNA NAS 

CRIANÇAS DE ZERO Á DOIS ANOS DE IDADE  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BELFORD ROXO 

2015 



 
 

MARIA DA PENHA FIRMO PESSANHA MARTINS 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

AS CONSEQUENCIAS DA AUSÊNCIA DA AFETIVIDADE MATERNA NAS 

CRIANÇAS DE ZERO Á DOIS ANOS DE IDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutoranda. Jardinete Tavares 

 

 

BELFORD ROXO 

2015 

Monografia apresentada como 

exigência parcial para obtenção do 

Título de Graduação em Psicologia 

pela UNIABEU Centro Universitário. 

 



 
 

MARIA DA PENHA FIRMO PESSANHA MARTINS 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

AS CONSEQUENCIAS DA AUSÊNCIA DA AFETIVIDADE MATERNA NAS 

CRIANÇAS DE ZERO Á DOIS ANOS DE IDADE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aprovada em _____/_____/ 2015. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________ 
Orientadora: Professora Doutoranda. Jardinete Tavares 

UNIABEU Centro Universitário 
 
 
 

______________________________ 
Professora Ms. Maria Luiza Rodrigues 

UNIABEU Centro Universitário 
 
 
 

______________________________ 
Professora Ms. Carla Barbosa 
UNIABEU Centro Universitário 

Monografia apresentada como 

exigência parcial para obtenção do 

Título de Graduação em Psicologia 

pela UNIABEU Centro Universitário. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA   

 

Dedico este trabalho a Deus e 

aos meus netos e filhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me ajudado nesta caminhada tão 

árdua. 

À minha orientadora professora e mestre Jardinete Tavares e a todos que 

aceitaram o meu convite para compor a banca de avaliação. 

Agradeço às minhas duas filhas, geradas no ventre, e agradeço a minha 

filha gerada no coração. 

Agradeço aos meus netos Matheus e Ana Beatriz. 

Agradeço às minhas irmãs que não se esquecem de mim em suas 

orações.  

Agradeço a todos, de coração, que me apoiaram e incentivaram a chegar 

até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O valor das coisas não está no tempo que 
elas duram, mas na intensidade com que 
acontecem. Por isso, existem momentos 
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.” 
 

Fernando Sabino 
 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apontar as condições e a realidade 

vivenciada pela criança que sofre por falta de afetividade materna, de 0 a 2 anos de 

idade, e de forma mais específica analisar os meios que favorecem um bom 

desenvolvimento no relacionamento afetivo da criança, como acontece essa falta e 

quais as consequências futuras e onde e de que maneira pode afetar esse indivíduo. 

A realização desta pesquisa, sobre as consequências da ausência de afetividade 

materna, é alicerçada nas teorias psicanalíticas de Freud, Winnicott e Bowlby. 

 

Palavras Chaves: afetividade, figura, apego, vinculo, mãe, criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to point out the conditions and the reality experienced by the child 
suffering from lack of maternal affection, 0-2 years old , and more specifically 
examine ways that favor a good development in the affective relationship of the child, 
as It happens this lack and what the future and where and how this can affect 
individual consequences. This research on the consequences of the absence of 
maternal affection, is grounded in psychoanalytic theories of Freud , Winnicott and 
Bowlby. 
 
 
Key words : affection , figure, attachment , bond , mother, child 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A afetividade é necessária para a formação de pessoas felizes, seguras e 

capazes de conviver com o mundo que a cerca.  

O interesse de estudar as consequências emocionais do rompimento de 

um laço materno foi despertado após a visita técnica, no 3º período, realizadas pela 

Universidade à Fundação Assistencial Santa Bárbara, um abrigo que atende 

prioritariamente a crianças e adolescentes enviadas pelo juizado de menores da 

região de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo e adjacências, que cuida 

de cerca de 30 crianças e adolescentes em situação de risco social. Foram 

observados nas crianças presentes no abrigo, uma carência por atenção, 

necessidades de serem percebidas, ouvidas e de afeto.  

Nesta entidade, que tem como missão promover o bem estar das crianças 

abrigadas através de atendimento na área de saúde, educação, 

psicossocial, formação profissional e preservação do vínculo familiar, foi possível 

observar que, nas crianças abrigadas, havia a presença de rompimento dos laços 

maternos em sua totalidade. As crianças eram carentes de afetividades. 

Diante disso, foi possível perceber que, se a criança experimenta 

segurança e ausência de medo, isso é decisivo para determinar a normalidade do 

desenvolvimento da sua personalidade. 

Os números de crianças que chegam nestas instituições têm sido 

alarmante e as faltas dos laços maternais implicam em futuras pessoas com 

dificuldade de relacionamento afetivo, social, dificultando assim, seu ingresso e 

relacionamento com a sociedade em que vive. Portanto, é fundamental nesta etapa 

de 0 a 2 anos o favorecimento de uma vivencia afetiva com pessoas que transmitam 

afeto e segurança para uma melhor formação do caráter da personalidade.  

Ainda, neste sentido, percebe-se que é imprescindível o trabalho do 

psicólogo frente a esta problemática. Acredita-se que assim é possível melhorar o 

desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos abandonada nestas instituições. 

Diante de tais fatos, apresentamos a seguinte problematização: a falta de 

afetividade materna tem modificado o comportamento infantil? Esta situação leva a 
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criança de 0 a 2 anos a ter um comportamento regressivo durante seu período de 

ajustamento?. 

Percebe-se que no período tido como, período de ajustamento a criança 

necessita de mais atenção, minimizando assim, atitudes de agitação e competição 

que as mesmas criam como uma forma de defesa, prejudicando a criança que luta e 

compete pela atenção e afeto desejado. A vinculação materna se faz necessária, 

mesmo que esta vinculação não parta da progenitora, a criança terá que ter essa 

confirmação existencial por outra pessoa que assumirá este papel para minimizar os 

sofrimentos psíquicos. O vinculo seguro feito na infância é fundamental para 

assegurar o desenvolvimento do psiquismo da criança, possibilitando uma 

estruturação saudável da personalidade e dos comportamentos sociais. É através do 

relacionamento seguro, continuo e intimo que a criança desenvolve a sua 

autoimagem e toma conhecimento do mundo exterior, que lhe é apresentado pela 

diferenciação do corpo materno. 

Este trabalho se justifica pela importância de se entender alguns aspectos 

da situação vivencial da criança de 0 a 2 anos de idade.  As interações afetivas 

estabelecidas entre a mãe e seu filho, nos primeiros anos de vida, se configuram 

como uma relação primordial e necessária. Por questões culturais é a mãe quem 

exerce a principal função de cuidadora. 

É importante salientar que os tipos de vínculos que são estabelecidos na 

primeira infância influenciarão de forma significativa os relacionamentos posteriores.                 

Nos primeiros anos, o bebê exerce uma relação de total dependência materna, 

sendo através da comunicação verbal e não verbal, do modo como ela o segura, das 

relações de carinho, confirmação com o olhar entre outros gestos de afetividade é 

que a criança constrói o seu psiquismo. Se essa relação perde a exclusividade 

materna, sendo delegada a outras pessoas, que não possuem o envolvimento 

afetivo e emocional necessário para oferecer o suporte seguro para o 

desenvolvimento emocional dessa criança, ela se sente desamparada e angustiada. 

Ao longo da pesquisa os assuntos estão divididos em três capítulos.  

O primeiro capítulo aborda o desenvolvimento infantil e sua importância 

apontando o conceito e a forma que se desenvolve a partir de zero a dois anos, 

fundamentados na visão psicanalítica de Freud, Klein, Winnicott, Bowlby. 

O segundo capítulo apresenta, de forma breve, a teoria criada por Bowlby 

sobre o apego.  A teoria da vinculação foi desenvolvida por John Bowlby (2002) que 
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explica a dinâmica das relações precoces através da observação do comportamento 

de outras espécies animais. Para ele, a personalidade do adulto é fundamentada 

nas ligações precoces e sócio afetivas da criança-vínculo. 

O terceiro capítulo tem a intenção de esclarecer o quanto é danosa a 

ausência de afetividade na infância e o quão é importante a afetividade para as 

aprendizagens futuras da criança. 

Assim, podemos pensar que, se amadurecer significa alcançar o 

desenvolvimento do que é potencialmente intrínseco, possíveis dificuldades 

da mãe em olhar para o filho como diferente dela, com capacidade de alcançar certa 

autonomia, podem tornar o ambiente não suficientemente bom para 

aquela criança amadurecer. Não basta, apenas, que a mãe olhe para o seu filho 

com o intuito de realizar atividades mecânicas que supram as necessidades dele; é 

necessário que ela perceba como fazer para satisfazê-lo e possa reconhecê-lo em 

suas particularidades.                           

O estudo pretende desenvolver uma observação com o propósito de 

contribuir para a criação de uma proposta de melhoria da qualidade de vida nas 

crianças observadas e para a melhoria do trabalho executados pelos psicólogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
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CAPÍTULO 1 – O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA: 

CONCEITO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

1.2. O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA VISÃO DE FREUD 

 

 

Mednicoff (2008) aponta que para Freud o desenvolvimento infantil passa 

por vários fase e período (fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase 

genital). Contudo, neste trabalho, nortearemos a pesquisa somente nos limites 

compreendidos entre a fase oral e anal. Neste contexto, é importante destacar que 

para Freud a fase oral inicia-se ao nascimento e abrange até o segundo ano de vida 

do bebê. 

 

 

1.2.1. FASE ORAL (0 A 2 ANOS DE IDADE) 

 

 

Freud afirma que no início do nascimento a libido centraliza-se na 

cavidade oral da criança e que essa libido vai atuar em todos os órgãos da criança 

com maior relevância a visão e ao toque da pele. São através deles será feito um 

reconhecimento do ambiente externo através destas percepções. (MEDNICOFF, 

2008 cita FREUD,1975) 

O autor descreve a primeira subfase como oral passiva. Nessa fase a 

criança vivencia uma extrema dependência do adulto. E a segunda subfase de oral 

ativa, nela predomina o processo da ausência do objeto.  A criança cria uma 

alucinação como meio de satisfação. Nesse momento a criança tem fome e se não é 

atendida de imediato na sua necessidade fantasia que o leite está presente. Essa 

fantasia não dura muito tempo e a criança passa a ter contato com a realidade: com 

isso, começa a desenvolver o processo secundário que é o surgimento do ego. A 

criança passa a perceber o que é real, em termos objetivos. Nesse período começa 

o início da dentição e tudo que a criança pega leva a boca. E através desse contato 

que a criança adquire conhecimento do mundo. (MEDNICOFF, 2008 cita 

FREUD,1975) 
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1.2.2. A FASE ANAL (2 A 3 ANOS DE IDADE) 

 

  

No segundo ano de vida a criança, tendo o prazer anal da dominação, e 

do controle, nesta fase a criança tem noção de hábitos de higiene pelo treinamento 

familiar sem qualquer tipo de mudança. A libido localizada no ânus e a criança 

experimenta a fantasia em expulsar as fezes (MEDNICOFF, 2008 cita FREUD,1975) 

  

 

1.3. O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA VISÃO DE WINNICOTT E DE 

BOWLBY 

 

Outro autor que apresenta suas contribuições à teoria do 

desenvolvimento, é Winnicott. Afirma que no decorrer dos processos etários a 

relação mãe e filho vai evoluindo e se modificando em cada fase da primeira 

infância. 

 

 

1.3.1. FASE DEPENDÊNCIA ABSOLUTA (0 A 3 MESES) 

 

Onde a criança é dependente total de sua mãe, e também essa mãe 

compreende a necessidade do filho.  

 

 

1.3.2. FASE DEPENDÊNCIA RELATIVA (3 A 6 MESES) 

 

A criança passa ter progresso na compreensão das suas satisfações das 

necessidades por parte da mãe, essa fase, a criança estabelece adaptação com o 

objeto podendo perder o medo e ansiedades.  

Na fase de dependência relativa o bebê passa por estágios de integração 

e não integração. É neste período que o bebê desenvolve meios para poder abstrair-

se da mãe. 
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1.3.3. FASE INQUIETUDE (6 A 12 MESES) 

 

A criança adquire a compreensão da linguagem já no início de 2 anos de 

vida. A criança vai evoluindo com o passar do tempo e pouco à pouco vai adquirindo 

independência enfrentando o mundo de modo progressivo. Não esperando que sua 

mãe satisfaça totalmente suas necessidades. Nessa fase se faz necessário que a 

mãe compreenda a situação em que a criança está favorecendo o desenvolvimento 

da independência (Winnicott 2012). 

Para Freud (1975) o desenvolvimento começa do nascimento onde 

através dos cuidados oferecidos como: amamentação, contato e a maneira de 

cuidar. O amadurecimento vai depender do que é oferecido neste período. Ele relata 

que o desenvolvimento começa pela boca, com a satisfação das necessidades 

básicas e físicas e que, para isso ocorrer essas etapas não poderão ultrapassar as 

outras. (MEDNICOFF, 2008 cita FREUD,1975) 

Entretanto para Winnicott (2012) o desenvolvimento infantil já é iniciado 

na vida intrauterina com a emoção que a mãe passa para o bebê. Ele sustenta que 

cada indivíduo possui potencial que favorece o seu amadurecimento saudável. A 

mãe suficientemente boa é a que vai auxiliar para esse desenvolvimento saudável, 

físico e emocional com carinho, modo de olhar e tocar. 

Bowlby (2002), por sua vez, ressalta que o desenvolvimento infantil vai 

ocorrer através do meio. Ao nascer o indivíduo é dependente dos cuidados 

oferecidos. O ambiente no qual está inserido, vai influenciar para o desenvolvimento 

emocional, psíquico e físico. O amadurecimento se dá através do relacionamento da 

criança com a pessoa cuidadora favorecendo uma base saudável na formação de 

seu caráter. 

Para Winnicott (2012) e Bowlby (2002) os cuidados maternos 

estabelecidos nos primeiros anos de vida são essenciais para assegurar a saúde 

mental dos filhos. Desse modo, quando essas relações são favoráveis o bebê 

amplia sua capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e de desenvolver 

sentimentos. 

Quando existem estas condições, “(...) o bebê pode desenvolver a 

capacidade de ter sentimentos, que de alguma forma, correspondem aos 

sentimentos da mãe que se identificam com o seu bebê” (WINNICOTT, 2012, p. 05). 
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A criança precisa ter a consciência de que é reconhecida e desejada pela 

mãe como um objeto de satisfação e orgulho, e o desenvolvimento da sua 

personalidade baseia-se na personalidade da própria mãe, sendo um 

prolongamento, ou seja, “ela é o bebê, e o bebê é ela “ (WINNICOTT, 2012, p. 04). 

Bowlby (2002) acreditava ser necessário para a saúde mental do bebê 

que ele estabeleça com a mãe um relacionamento caloroso, íntimo e contínuo que 

seja prazeroso para ambos. Nesse sentido, pode-se afirmar que:  

 
“(...) seres humanos de todas as idades são mais felizes e mais 
capazes de exercitar melhor seus talentos quando seguros de que, 
atrás de si, há uma ou mais pessoas em que confiam e que lhe darão 
ajuda em necessidade” (BOWLBY, 2002, p. 375). 
 

         

Parte-se do pensamento de que o trabalho psicológico de forma geral 

pode ser entendido como um tratamento que objetiva o equilíbrio psíquico. Acredita-

se que a criança tem direitos e necessita de atenção durante esta fase, até como 

forma de um bom desenvolvimento psicomotor e psicológico evitando 

consequências graves decorrentes de falta de afeto e carinho.  

O Desenvolvimento Infantil segundo Bowlby inicia-se com o primeiro 

contato entre a mãe e a criança e se dá através da teoria do afeto, ressaltando a 

importância do primeiro contato mãe e o bebê, sobre a questão do vínculo afetivo 

familiar que é o principal vinculo. 

Ainda, para Bowlby, existem três fases no desenvolvimento do apego do 

bebê. São elas: orientação e sinalização sem foco; foco centrado em uma ou mais 

figuras e comportamento com base segura.  

Na fase de orientação e sinalização sem foco, segundo autor, o bebê 

possui pouca evidência e afago. Nesta fase o bebê está construindo suas 

expectativas, alguns esquemas e capacidades para discernir a mãe das outras 

pessoas, esse vínculo forma bases para o afago.  

 

“Durante esta fase, um bebê comporta-se de certos modos 
característicos em relação às pessoas, mas a sua capacidade para 
descriminar uma pessoa de uma outra está limitada aos estímulos 
olfativos e auditivos. Esta fase dura do nascimento até não menos 
que oito semanas de idade e, mais usualmente, até cerca de doze 
semanas; poderá prolongar-se muito mais em condições 
desfavoráveis”(BOWLBY, 2002, p. 330). 
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Na fase de foco centrado em uma ou mais figuras, ou seja, nesta fase o 

bebê tem orientação e sinais dirigidos para uma ou mais figuras discriminadas. 

Desta forma, aos três meses de idade começam as limitações a seu afago, a criança 

nesta fase não demonstra nenhuma ansiedade especial por serem separados do 

genitor, perdendo o medo do desconhecido. Ainda segundo o entendimento do 

autor: “Durante esta fase, um bebê continua comportando-se em relação às pessoas 

do mesmo modo amistoso que na fase 1, mas o faz de maneira mais acentuada em 

relação à figura materna do que as outras” (BOWLBY, 2002, P.331). 

Na última fase, denominada comportamento com base segura, ocorre a 

manutenção da proximidade com uma figura discriminada por meio de locomoção ou 

de sinais. O bebê forma um apego genuíno aproximadamente aos 6 meses 

mudando seu modo em relação a seu afago de 6 a 8 meses de idade, podem surgir  

comportamentos diferenciados. A partir dos 10 meses, a criança começa ver 

detalhes dos pais nas expressões. Aos 2 anos, a criança muda o seu modo de agir, 

fica mais visível esse afago, tornando-se mais independente, entendendo a 

ansiedade da mãe, por conseguinte de forma cognitiva, sem aqueles medos 

anteriores da ausência e da ansiedade da separação. Esse apego vai 

desaparecendo, durante o desenvolvimento, transformando-se autoritários, 

independentes em alguns modos, mas não perdendo o vínculo materno total, não 

tendo aquelas situações assustadoras da solidão, a segurança vai se aprimorando 

na criança no desenrolar das fases de sua vida. 

É importante salientar que, os tipos de vínculos que são estabelecidos na 

primeira infância influenciam de forma significativa os relacionamentos posteriores, 

os desafios da afetividade materna no desenvolvimento infantil de (0 a 2) citado 

pelos autores (Freud, 1975, Winnicott, 2012; Bowlby,2002) nos aponta à 

necessidade de percepção por parte dos progenitores ou dos responsáveis da 

criança a importância da confirmação através das relações afetivas que se dão 

como uma relação primordial e necessária. O papel materno é compreendido em 

sua função estrutural, como um fator de proteção e segurança para o 

desenvolvimento emocional, social e psicológico saudável de crianças, adolescentes 

e adultos, sendo que, alguns elementos do aparelho psíquico da pessoa, só podem 

ser constituídos pela presença da mãe que através dos cuidados, ao suprir as 

demandas de amor, oferece uma base segura e constrói a dimensão simbólica e 

imaginária da criança. 
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Bowlby desenvolveu a teoria dividindo as fases nas seguintes etapas: 

 

 

ETAPA 1 – PRÉ-APEGO: 0 A 6 SEMANA 

 

O bebê deseja os estímulos que as pessoas lhe oferecem, porém ele 

ainda não reconhece a figura que cuida dele, faz o reconhecimento através da voz e 

do cheiro da mãe, é uma fase de dependência, mas não de apego. 

 

 

ETAPA 2 – FORMAÇÃO DO APEGO: 6 A 8 MESES 

 

Ele prefere a companhia de quem ele se familiarizou. É uma fase que ele 

não aceita pessoas estranhas, interage mais com a mãe ou cuidadora que está 

sempre presente.  

 

 

ETAPA 3 – APEGO BEM DEFINIDO: 18 MESES 

 

Separado ou afastado da figura de apego é uma fase que gera ansiedade 

quando ocorre a separação. O medo se faz presente buscando proteção na figura 

do apego a criança sabe que a mãe continua a existir mesmo longe dele. 

 

 

ETAPA 4 – FASE DA RELAÇÃO RECÍPROCA: 18 À 24 MESES 

 

É um momento de progressão na fase do apego. A criança começa 

evoluir seus processos mentais por se sentir segura explorar o meio e saber que sua 

figura de apego estará sempre por perto.  

O dia a dia de mãe e filho, conforme Bowlby (2002), é considerado o 

representante vital no processo de vinculação restabelecendo com a criança, um 

forte envolvimento emocional. 

Nos primeiros anos, o bebê exerce uma relação de total dependência 

materna, sendo através da comunicação verbal ou não verbal, do modo como a mãe 
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o segura, das relações de intimidade e de afetividade é que ele constrói o seu 

psiquismo. É por meio do envolvimento emocional dessa relação de proximidade 

que a criança sente a segurança do ambiente externo que lhe é apresentado pela 

figura materna (Winnicott, 2012).  

O rosto da mãe é o verdadeiro referencial para a criança, sendo que a 

partir das primeiras experiências subjetivas, através de um banho e de afetos é que 

a genitora apresenta o mundo para criança de forma criativa, proporcionando o 

desenvolvimento da autoimagem e da visão de mundo da criança. E, também 

através dessa interação que a criança passa pelo processo de reconhecimento e de 

individualização. (Winnicott, 2012).  

O desenvolvimento infantil depende do ambiente apresentado pela família 

a essa criança, e da forma como está sendo cuidado.  Essa etapa é de grande 

importância e o cuidador deve ter suficiente conhecimento das necessidades da 

criança, sendo, assim, um facilitador para que esse ambiente venha favorecer 

tranquilidade e conforto para esta criança.  

O contato pela fala e olhar da família da criança vão proporcionar 

conhecimento desse mundo externo, assim facilitando um desenvolvimento 

saudável. Para que esse processo possa ocorrer é preciso que o bebê receba 

atenção e muito carinho das pessoas que o cercam. É através da experiência e do 

contato que a criança começa a ter conhecimento do mundo externo que 

proporciona a base intelectual e a formação como indivíduo (Winnicott, 2012).  
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CAPITULO 2 - APEGO: A NATUREZA DO VÍNCULO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

John Bowlby psicólogo, psicanalista e psiquiatra infantil se dedicou a 

partir de 1948 aos estudos de crianças desamparadas ou privadas de lar, ele iniciou 

uma exploração sobre a relação objetal da perda temporária ou permanente da 

figura materna.  Para o autor, o comportamento de apego é distinto do 

comportamento instintivo e é importante para a sobrevivência, tão quanto é 

importante à alimentação e a reprodução, objetivando a proteção contra os 

predadores. Ainda segundo o autor: “...apego é um sistema comportamental que 

possui sua própria forma de organização interna e serve a sua própria função” 

(Bowlby, 1989, p.245). 

Sendo assim, o comportamento de apego é definido como: “Qualquer 

forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e manter 

proximidade com algum outro indivíduo, considerada mais apta para lidar com o 

mundo” (Bowlby, 2002, p.38). Diferente da psicanálise, que através de Freud, fez um 

caminho adulto-criança no sentido em que os objetos de estudos são pessoas 

adultas com a personalidade já formada que relatavam suas vivencias na fase 

infantil onde se descobre fatores que poderiam se encaminhar para posições 

saudáveis ou patológicas.  Bowlby procura fazer uma análise de forma inversa. Ele 

optou em observar diretamente a criança e seu comportamento e mais 

especificamente perto e na ausência da mãe, (recém-nascidos estabelecem ligações 

afetivas com qualquer cuidador compatível que seja sensível e receptivo em 

interações sociais com eles) e nestas observações constatou que quando a mãe fica 

ausente por um tempo (algumas semanas) a criança ou reage com ansiedade em 

obter o colo da mesma ou reage com desapego (BOWLBY, 2002). 

Para Bowlby (2002), a forma que uma criança de pouca idade se 

comporta pode ser observada o seu estado mental, logo é possível obter resultados 

nestas observações. Ele acredita que a criança sendo retirada da mãe neste período 

crucial de formação de personalidade pode ocorrer o trauma, ou seja, aquilo que é 

demasiado para a personalidade suportar. Freud define trauma como “condições 

causais e de consequências psicológicas” (BOWLBY, 2002, p.12).  Apesar de Freud 

não ter focado em suas obras a separação da mãe como um fator traumático Bowlby 

utiliza essa a via de formação de personalidade de Freud para buscar confirmar 
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suas teorias, mas se distancia da psicanálise ao utilizar a etologia e um pouco da 

teoria cognitiva para dar base à busca de sua teoria do apego como natureza do 

vinculo. 

A teoria do apego não é um esboço cansativo dos relacionamentos 

humanos, nem é sinal de equivalência de amor ou afeto, embora estes possam 

indicar que os vínculos existem. Se tratando das relações criança-adulto, o vínculo 

da criança é chamado de "apego" e a reciprocidade do cuidador é classificada como 

"vinculação de cuidado". Isto tem um significado de um conjunto de comportamentos 

que envolvem uma constante interação social com o recém-nascido e reações 

imediatas a sinais e ações de aproximação. A teoria não relata a impossibilidade em 

que o pai, ou outras pessoas, estão igualmente sujeitos a se tornarem as principais 

figuras de apego, se eles abastecerem uma quantidade de zelo e da interação social 

à criança em questão (BOWLBY, 2002). 

Em busca de informações sobre outras observações feitas em crianças 

que são separadas de suas mães, o autor verificou que crianças em tempos de 

guerra que foram deixadas em orfanatos, ou hospitais com uma faixa de 15 a 30 

meses de nascidos mostravam uma sequência já esperada de comportamento como 

“protesto, desespero e desapego” são fases que a criança apresenta de forma 

fundida “podendo permanecer dias ou semanas num estado de transição de uma 

fase para outra ou de alternância entre duas delas” Em recém-nascidos, a 

separação física pode causar ansiedade e raiva, seguidas de tristeza e desespero 

(BOWLBY, 2002). 

O protesto é a fase inicial onde a criança pode apresentar imediatamente 

ao ser retirado de perto da mãe ou ocorrem horas mais tarde, esta reação pode 

perdurar por horas, dias ou semanas. O desespero da criança pela a perda da mãe 

faz com que ela utilize a única forma conhecida por ela para tentar reencontrar a 

mãe que é o choro de forma estrondosa e a busca com os olhos a cada canto ao 

seu redor na esperança de achar a mãe. Age assim por acreditar que ela irá voltar. 

A criança, nesta fase, consegue rejeitar todas as pessoas que estão ao redor, a 

tentativa de acalmá-la é em vão neste momento, mesmo quando se seguram com 

força ao colo de quem a retirou do colo da mãe (BOWLBY, 2002). 

A fase de desespero segue após o protesto. A criança diminui a 

intensidade do choro, fica mais como um “resmungo continuo”, ainda continua a 

busca com o olhar as pessoas costumam acreditar que ela está se aquietando e que 
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a aflição já se finda, mas na verdade é o inicio de um comportamento de luto ela fica 

sem ação, não interagindo com os que estão em sua volta (BOWLBY, 2002). 

Os adultos erroneamente acham que houve uma recuperação, na fase do 

desapego, por ser uma fase em que a criança já não rejeita mais as pessoas que 

estão em sua volta, fica mais receptiva com a atenção que lhe é dada, com os 

brinquedos. Mas, na verdade, é um comportamento contrário que se espera da 

criança, pois quando a mãe se aproxima, ela rege como se não a conhecesse, com 

indiferença, se torna apática. O apego da criança se volta para quem está mais 

próximo, quando a criança continua longe da mãe, e também é afastada de um novo 

vinculo que ela criou, seja com a babá, enfermeiras ou qualquer outra pessoa 

próxima a ela, esta criança tende a se tornar superficial, não fazendo nenhuma 

diferença pra ela ter ou não a presença de alguém por perto (BOWLBY, 2002). 

Freud (1975) via os instintos como uma pulsão de energia que tem uma 

fonte originária e que deve ser descarregada. Bowlby (2002) via o instinto como uma 

decodificação, uma realimentação (feedback), uma aprendizagem essa função 

biológica de apegar-se do bebe é a busca de proteção e segurança com a finalidade 

de sobrevivência incluindo o desenvolvimento físico, social e emocional. A criança 

tem essa reação de desapego (o instinto de vinculação) e obtém uma adaptação a o 

ambiente que ela esta interagindo as respostas instintivas componentes e um 

processo de interação crescente de sentido e significado. Ela busca um protetor com 

força e que saiba tirá-la de situações onde ela se sinta ameaçada. A meta biológica 

é a sobrevivência, e a meta psicológica é a segurança (BOWLBY, 2002). 

A criança quando próxima da figura materna ou da figura com quem ela 

se vinculou se sente segura para explorar o ambiente em que ela está inserida, já 

que o seu “protetor” está próximo, sabe que na presença de qualquer perigo ela 

saberá para quem correr logo inicia o processo de exploração engatinhando ou 

andando, e corre de volta para o seu protetor. Quando a figura de apego não está 

presente, esse processo de exploração não acontece de forma plena, pois ela sente 

angústia ou medo com a ausência da figura de apego (BOWLBY, 2002). 

A construção do comportamento de apego se dá tanto pela a idade, 

quanto pelo gênero e circunstâncias, não podendo deixar de lado as vivências 

experimentais que a criança teve com a figura de apego na sua infância e que 

também faz em parte desta construção. A criança quando com poucos meses de 

vida busca a figura de apego e a vê se afastando ela protesta utilizando o 
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mecanismo que ela conhece (choro) para o retorno do objeto de apego. Porém, 

quando um pouco maior onde ela tenha condições de se locomover, seja 

engatinhando ou dando pequenos passos ela participa da busca do objeto de apego, 

quando a mãe se afasta ela a segue por todo o espaço que ela tenha possibilidade 

de locomover-se (BOWLBY, 2002).  

Além de seguir o objeto de apego a criança tenta iniciar uma interação 

com o mesmo seja por gestos ou uma tentativa de fala e mostra essa disponibilidade 

e interesse em responder a interação com o objeto de apego. Lembrando que para 

Bowlby a busca de uma aproximação se trata de uma ação primária sempre 

envolvendo o contato e experiência com o outro, é uma estratégia do 

comportamento de apego para a sobrevivência (BOWLBY, 2002).  

Segundo Bowlby (2002) a teoria do apego traz as seguintes definições: 

- Especificidade: a criança tem uma ordem de pessoas com quem ela desenvolveu o 

vinculo do apego, dirigindo de forma especifica a estas pessoas conforme sua 

escala de preferência. Na maioria das vezes a primeira pessoa desta escala é a 

mãe. 

- Duração: no decorrer dos anos o comportamento de apego pode sofrer mudanças, 

ou até mesmo se deslocar para outro objeto sem ser a figura materna, porém, de 

uma forma ou de outra sempre se fará presente na vida do individuo independente 

de qualquer situação, principalmente os que foram acastelados na primeira infância. 

- Engajamento emocional: o comportamento de apego traz as ligações afetivas que 

se apresenta de forma intensa atravessando essa relação interativa entre mãe e 

bebê. 

- Ontogênese: a partir dos 9 meses de idade a criança inicia a construção de apego 

a alguma figura que geralmente é a mãe, mas não necessariamente tem que ser ela 

pode ser a figura que se apresenta sempre quando a criança se sente ameaçada e 

percebe que aquela figura responde as suas necessidades. Este comportamento 

pode se desenvolver até os 3 anos de idade. A criança tende a se apegar cada vez 

mais. Quanto mais experiência a criança possui com essa figura mais apegada ela 

ficará.  

- Aprendizagem: Mesmo nas relações em que exista recompensa e punição o apego 

pode se fazer presente.O desenvolvimento de uma criança depende dos reforços, 

punições, recompensas e estímulos que ele experimenta. Através destas 

experiências se dá a formação de adulto que esta criança será.  
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- Organização: o comportamento de apego inicia a sua construção seja pelas 

respostas fáceis às mais difíceis, organizando suas representações em seu self feita 

a partir  dos modelos que atuam no ambiente. 

- Função biológica: para sobreviver e se proteger o comportamento de apego se faz 

presente e atuante na maioria das variáveis espécies de animais. 

A criança quando consegue alcançar o objetivo de estar próxima a figura 

de apego ela costuma relaxar e entrar em contato com as ações que não tem 

ligação ao apego. Quando a relação de apego entre a criança e seu cuidador se dá 

de forma saudável, a criança consegue agir melhor com a distância e inicia o 

processo de autonomia, que acontece a partir dos 3 anos de idade. Ela sente mais 

confiança para ir além dos espaços antes explorados por ela não se fazendo 

imediato a proximidade da mãe ( ou de qualquer outro cuidador que esta como 

figura de apego) (BOWLBY, 2002).  

O processo de exploração se faz importante para que a criança possa 

adquirir e construir as percepções que ela terá do ambiente sem esquecer que todo 

este processo se dá pela necessidade de sua sobrevivência. Com isso observamos 

que o comportamento exploratório diverge do comportamento de apego, percebendo 

que quando o comportamento de exploração esta atuando o do apego fica 

adormecido ou desligado, a criança não se sentindo ameaçada não sente a 

necessidade de estar próximo à figura de apego (BOWLBY, 2002). 

A conexão do cuidador com criança influencia a construção da saúde 

mental da criança, sendo assim uma plataforma de grande importância para a 

psicoterapia. O cuidador aparece com a função de estar com disponibilidade e 

respondendo a criança, acudindo apenas quando solicitado pela criança ou quando 

a criança estiver frente a um perigo (BOWLBY, 2002). 

O termo usado para ativação do sistema comportamental de apego 

causado por medo ou perigo é “alarme" e a "ansiedade" sendo a antecipação ou o 

medo de ser descartado pela figura de apego. Se a figura não está disponível ou 

não responde, ocorre a angústia da separação. Quando Bowlby (2002) propôs a 

teoria do apego ele centralizou o cuidador, ou seja, a figura de apego não só como a 

figura de proximidade da criança, mas aparece como uma figura que terá um papel 

crucial para a criança que mais tarde se tornará um adulto e que terá a figura com 

quem construiu o vinculo como o individuo que lhe proporcionou segurança e 

condições de conhecimento ou quando o possibilitou de explorar o ambiente e o 
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protegeu do medo. Medo este que poderia estar ligada a um perigo real ou somente 

a sensação do perigo, como o surgimento do medo através de barulhos ou 

estímulos desconhecidos (Bowlby, 2002). 

Bowlby (2002) levanta a questão de ser evitado o termo “dependência”, 

mesmo sendo um termo muito utilizado entre os psicólogos. “Dependência” esta 

ligada a ideia de que a criança esta conectada a mãe por ser dependente da mesma 

“como fonte de gratificação fisiológica” Ele não faz o uso deste termo por afirmar que 

dependência e apego não tem o mesmo significado, a criança recém-nascida é 

incontestavelmente dependente da mãe o apego se dá a partir dos 6 meses de vida. 

Bowlby afirma que: 

 

“Uma criança de dois ou três anos pode estar sendo cuidada por 
estranhos ser dependente deles naquele momento, porém é 
fortemente apegada a mãe mesmo ela não estando dependente dela 
naquele momento.” (Bowlby,2002, p.283). 

 

 

Outra observação realizada por Bowlby (2002) que consideramos 

importante relatar é que o autor distinguiu a relação de apego do comportamento 

sexual de Freud (1975), ele aponta três diferenças que julga ser o suficiente para 

confirmar esta distinção.  

 

 “A primeira é que a ativação dos dois sistemas varia 
independente uma da outra. A segunda é que as classes de 
objetos para as quais cada comportamento é dirigido pode ser 
muito diferente. Uma terceira é que a fase sensível no 
desenvolvimento de cada comportamento ocorra, 
provavelmente, em idades diferentes” (Bowlby,2002, p.286). 

                    

 

Ainda outra distinção que ele faz é que nota se que o apego ocorre na 

infância com meses de vida e diminui na fase adulta o comportamento sexual inicia 

na maturidade e ganha força na fase adulta e quando está presente em uma pessoa 

imatura aparece de forma fragmentada e não funcional.  

Observamos que Bowlby (2002) levanta uma problemática bem comum 

nos dias de hoje, o fato que a mãe como figura de apego para a criança exerce 

também ao mesmo tempo outras responsabilidades, como os afazeres domésticos, 
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sua profissão, além de dividir a atenção a outros filhos pequenos e o seu 

companheiro, esse montante de responsabilidade pode exigir energia em demasiada 

por parte da cuidadora podendo assim não dar conta de todas as funções e inicie 

um processo chamado por Bowlby (2002) de “comportamento maternal antiético dos 

cuidados com o bebê”. 

A mãe terá que ter coerência e sabedoria na hora da escolha, pois 

existem afazeres que poderá ser dispensados outros não, ela terá que buscar ajuda 

para determinadas tarefas. A mãe normal mesmo tendo outros afazeres não se 

afasta por períodos longos, sempre se faz presente quando surge à necessidade do 

cuidado. A mãe perturbada emocionalmente tem comportamentos de forma negativa 

que afeta seriamente os cuidados com o bebê. Quando a mãe não se recupera 

destas cobranças de responsabilidades entra em um processo que ela terá 

comportamentos opostos, como quando o bebê chorar ao invés dela verificar o 

motivo do choro ela criará repulsa e se afastará. O apego é contrabalanceado o 

bebê tem seus momentos exploratórios e lúdicos e a mãe tem que cuidar da criança 

e de outros afazeres se não houver equilíbrio entre estes comportamentos e a 

atenção que ambos se dão os dois ficarão instáveis. Ele ressalta que “toda essa 

interação, ...é acompanhada pelas mais fortes emoções e sentimentos, satisfatórios 

ou não”  a troca de afeto e  a proximidade entre eles pode ser sentida como 

agradável assim como o distanciamento e comportamento de rejeição terá um 

sentimento de dor  tanto pela mãe quanto pela criança (Bowlby, 2002). 

Bowlby (2002) mostra que seu interesse se dá em apresentar a proposta 

da importância de uma mãe estimulante e presente nesta relação e da forma que ela 

o apresenta ao mundo, não excluindo a importância da presença do pai, aparecendo 

como um modelo de relacionar-se com a sociedade. A família tem um papel 

importante no desenvolvimento saudável ou não de uma personalidade, a forma de 

como a criança recebe a rejeições, perdas e separações e a relação dela com sua 

figura de apego e de como ela interagiu com o ambiente é um fator crucial. 
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CAPÍTULO 3 – AFETIVIDADE: O ALTO PREÇO DE SUA FALTA 

 

 

A palavra afetividade dentro da língua portuguesa é derivado da palavra 

afetivo e afeto, que em latim significa tocar, comover o espirito, nos dicionários de 

língua portuguesa seu significado é “a relação de carinho ou cuidado que se tem 

com alguém íntimo ou querido. É o estado psicológico que permite ao ser humano 

demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro ser vivo."  Por ser um estado 

psicológico esta palavra é muito utilizada na psicologia,  nos capítulos anteriores 

acompanhamos como se faz importante a existência da afetividade entre a criança e 

sua figura de apego. Neste contexto às observações realiza por Bowlby (2002) para 

confirmar sua teoria, houve uma necessidade de responder uma indagação - se 

existe um determinado tipo de comportamento de apego favorável logo existe o 

desfavorável? Sim, e neste capítulo estaremos diferenciando estes comportamentos, 

porém sem a intenção de desgasta-lo. 

Segundo Bowlby (2002) o comportamento de apego é adquirido de forma 

inata pela criança, apresentando duas funções importantes: a proteção e a 

socialização, é através destas duas funções que o bebê inicia seu comportamento 

de interação com o meio, dando começo a construção da personalidade, já que é a 

partir deste modelo de vinculação que ele fará outros vínculos em sua vida adulta.  

As consequências da ausência de afetividade na infância é um fator que 

tem marcado a vida de muitos na vida adulta, e é um fator que não só a psicologia 

comprova em suas observações e estudos fenomenológicos como também 

profissionais da psiquiatria, como o próprio Bowlby que trabalhou com propriedade 

também neste assunto, o mais recente apontamento sobre esta importância foi feito 

por Rodrigo Grassi de Oliveira (2009), professor da Faculdade de Psicologia e 

psiquiatra recentemente recebeu a aprovação de sua pesquisa sobre negligencia 

que afetam a primeira infância. Premiada no Congresso da International Society of 

Traumatic Stress Studies, realizado em Chicago (EUA). 

Suas observações são as mesmas levantadas por Bowlby (2002) a 

negligência pode variar, atuações como de cuidados de higiene, alimentação, 

exposição ao perigo ou atenção, através de seus levantamentos de pesquisa ele 
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“mostra que as consequências podem incluir alterações psicológicas, psiquiátricas, 

neurológicas, imunológicas ou hormonais na vida adulta”(GRASSI, 2009). 

Em sua pesquisa demonstrou que crianças com apego seguro em 

observações realizadas eram mais capazes em sua interação tinha mais produção  

nas brincadeiras do que apresentaram as crianças com um apego inseguro. Mas o 

que é apego seguro e apego inseguro? 

Apego seguro se dá quando a interação entre mãe-bebê ocorre de forma 

equilibrada, tanto o bebê quanto a mãe se permitiam mais um do outro, ele sente 

confiança em se afastar da mãe para explorar o ambiente e sabe que ela estará ali 

caso ocorra alguma coisa que o amedronte, o bebê não evita contatos com 

estranhos, sentindo segurança para fazê-lo. Já o apego inseguro é quando a criança 

tem uma desconfiança sobre a capacidade de proteção da figura de apego, ele não 

explora o ambiente de forma plena, estranha contatos com outras pessoas, hora 

evita mãe hora não, podendo criar um contato ansioso quando ausente da figura de 

apego ou ter um contato desorganizado não conseguindo olhar nos olhos de sua 

figura como um não reconhecimento completo da mesma (BOLWBY, 2002). 

Bowlby (2002) ao falar sobre o recém-nascido fácil e o difícil. O bebê de 

fácil permissão pode fazer com que uma mãe sem experiências desenvolva com 

mais presteza seus cuidados, já que ele os aceita. O recém-nascido difícil pode 

fazer o oposto, com choros constantes pode trazer frustrações às tentativas da mãe 

de acalmá-lo, trazendo ansiedade no comportamento dela e nele, logo essa relação 

de apego pode ser deficiente (com evitação, a ansiedade e desorganização) ou 

ausente. 

Bowlby (2002) também utiliza os dois parâmetros sobre personalidade 

levantados por Jack e Jeanne Block (1980) a um foi dado o nome de controle do ego 

e ao outro resiliência do ego. Esses parâmetros foram analisados após observações 

feitas com crianças seguras e inseguras, estes dois parâmetros são as 

probabilidades de personalidade a serem desenvolvidas de ordem social e clinica, 

com estabilidade temporal. 

Observamos a importância de detalhamento sobre esses dois parâmetros 

para uma melhor compreensão:  

 

- 1º. Parâmetro: O controle do ego, que apresenta características: de 

supercontrole, controle moderado e subcontrole. 
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O supercontrole é descrito por Bowlby da seguinte forma. 

                   

“Características das pessoas super controladas estão as respostas 
limitadas e inibidas, expressão emocional reduzida e restrição 
estreita das informações  processada. Entre as características da 
pessoa subcontrolada estão impulsividade, dispersividade, 
expressão aberta de emoção  e muito pouca restrição processada." 
(Bowlby, 2002,p. 451). 

 

Apresentando personalidades com traços descritos abaixo:  

 

Personalidade controladora (obsessiva): A pessoa que desenvolve este perfil 

busca um perfeccionismo em tudo o que faz, focando sempre em uma vida com 

virtudes e valores ou no contraste leva uma vida libertina voltada ao hedonismo. 

Podendo desenvolver uma personalidade obsessiva. 

 

Personalidade subcontrolada: São pessoas com os níveis de estabilidade  

emocionais baixo, apresenta pouca extroversão, são afáveis cuidadoso com as 

coisas, por não ter explorado o ambiente quando bebe não permitem muito a novas 

experiências. Apresentam autoestima baixa, tem dificuldades em socializar, quase 

não referem seus anseios e temores aos seus próprios parentes mais próximos. E 

quando este perfil de personalidade atinge em nível elevado tudo o que foi falado 

fica mais intenso (isolamento social, baixa autoestima, e aproximação de parentes), 

mas com a diferença entre extroversão, externalização fica mais intensa no sentido 

de agressividade.  

 

Personalidade controlada moderada: Esta é presentada como ponto alto no 

sentido de ideal, para quem viveu um apego inseguro na infância, é como se a 

criança conseguisse organizar de uma melhor forma seus anseios ainda na infância 

no período de construção da personalidade. É um pouco do melhor da 

supercontrolada e subcontrolada. 
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- 2º. Parâmetro: resiliência do ego, que apresenta característica: que varia entre 

alta a baixa, ou friável. 

A resiliência do ego é descrito por Bowlby da seguinte forma: 

 

 “A resiliência do ego  refere-se à capacidade de uma pessoa de 
modificar seu nível de controle entre as características da pessoa 
altamente resiliente está a facilidade em adaptar-se a situação que 
se modifiquem; um uso flexível de seu repertório comportamental; 
capacidade para processar informação contraditória e conflitante. Em 
contraposição, a pessoa friável ou instável mostra pouca flexibilidade 
e responde a situações estressantes que se modificam perseverando 
rigidamente em suas respostas original ou tornando se 
desorganizada. informações contraditórias ou conflitantes deixam-na 
excessivamente ansiosa”.(Bowlby, 2002, p.451). 

 

 

Personalidade Ego resiliente alto: é uma construção de pessoas mais fortes aos 

diversos fatores que aparecem em sua vida. A palavra resiliência é um termo 

utilizado pela física, a psicologia faz uso deste termo como uma definição voltada 

para a capacidade em que a pessoa pode desenvolver para melhor lidar com 

situações de stress, ou seja, qualquer situação que a pressione sem que ela entre 

em um surto psicológico.  

 

 

Personalidade Ego resiliente baixo: é caracterizado por perfil que apresenta baixa 

autoestima por não suportar situações que a pressionam. Típico de personalidade 

ansiosa e dependente. 

 

 

 Personalidade Friável: é uma personalidade que desenvolve com propensão a não 

resistir à dificuldades, ou seja, ela é suscetível a se fragmentar facilmente.  

Bowlby (2002) aponta que as experiências primitivas de apego são 

incorporadas paulatinamente e cria uma estrutura de organização para ser utilizada 

como uma regulagem nas relações futuras (quando adulto), e quando frente a uma 

situação que exige uma comutação extrema, se adepta de forma rápida devido à 

flexibilidade e se isso não ocorrer significa que este adulto não desenvolveu a 
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capacidade de adaptação, trazendo assim um devido transtorno em sua relação com 

o ambiente onde teria que interagir.  

Como já descrito no segundo capítulo, a criança que passa por várias 

vinculações com figuras de apego diferente acaba desenvolvendo a não vinculação 

com outras possíveis figuras, isso ocorre como uma forma de se defender devido à 

ausência de afeição. Ela cria isto para se defender dos sentimentos experienciados 

várias vezes, cada ausência de uma figura de apego é um novo processo de luto pra 

ela. Assim como também a ansiedade por temer a perda, esse fenômeno fica 

internalizado fazendo ser uma pessoa superficial em estes relacionamentos. 

Deixando de desenvolver o mecanismo de uma pessoa resiliente. 

Bowlby (2002) diz que o  esquema de apego que a criança desenvolve na 

infância é o que determinará a sua resiliência diante os fatores estressores da vida, 

a interação com a mãe e meio onde a criança vive são os pontos que colabora na 

construção da personalidade do individuo.   Ele afirma que nem uma outra variante 

provoca efeitos tão profundos para o desenvolvimento da criança como toda a sua 

vivencia em meio a uma família partindo de uma boa relação com a mãe. Por isso 

não achamos equivocado que a relacionar apego seguro, a autoimagem realista e o 

autoconceito positivo, se torna um fator que contribua de forma positiva para adultos 

realizadores e auto realizados, caminhando sempre para a evolução e confiança 

pessoal e social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebe-se que a afetividade materna como algo importante, ou mesmo 

crucial para o desenvolvimento saudável de um ser humano em sua infância. A 

atuação do psicólogo nesta área é notória, quantas são as pessoas que buscam por 

auxílio nos consultórios por terem sérios problemas em sua infância assim como, 

pais que não sabem lidar com seus respectivos filhos. Observa-se a importância da 

formação e do rompimento da atenção do amor básico que uma mãe saudável 

emocionalmente pode oferecer ao seu bebê, em especial os problemas de 

comportamento que a sua falta acarreta. É neste sentido, que o trabalho do 

psicólogo, enquanto um profissional, que está relacionado ao comportamento 

humano deve intervir junto a equipe multidisciplinar, visando melhoria dos laços 

afetivos dessas crianças nas instituições.  

O psicólogo pode ajudar oferecendo a este indivíduo a busca do auto 

conhecimento, onde esse sujeito encontrará caminhos que possam ajudá-lo a aliviar 

seus conflitos internos. 

O trabalho do psicólogo, de forma geral pode ser entendido como um 

tratamento que objetiva o equilíbrio psíquico. Acreditando que a criança tem direito e 

necessita de atenção durante esta fase, até como forma de um bom 

desenvolvimento psicomotor e psicológico, evitando consequências graves 

decorrentes da falta de afeto nesta fase.  

Após o estudo sobre a visão de Winnicott, Bowlby e Mednicoff sobre 

Freud  verifica-se o que a visão de cada autor acrescenta o sobre a construção da 

personalidade do indivíduo e sua importância para esta pesquisa: Mednicoff (2008) 

quando afirma que para Freud o desenvolvimento da criança é definido por fases, 

que quando não elaboradas adequadamente pode favorecer a existência de traços 

psicológicos. 

Winnicott (2012) aponta a ideia que a personalidade de uma pessoa é 

constituída através de experiências da infância. O bebê depende totalmente, mas o 

interessante é que ele desconhece esse estado de dependência, pois entende que 

ele e o meio são uma coisa só. É nesse momento que a mãe age, para o 

atendimento das necessidades do bebê. Concorda-se com a colocação de Winnicott 

quando afirma que o desenvolvimento se inicia na vida intrauterina, como as 
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emoções vividas pela mãe passam para o bebê. Isso é um fato que até pediatras 

relatam, uma mãe passa todas as suas emoções sejam elas boas ou ruins, o bebê 

sentirá o que a mãe sentir, a simbiose entre esses dois são muito fortes. 

Na visão de Bowlby (2002), o desenvolvimento infantil ocorre no meio. Ao 

nascer o indivíduo é dependente dos cuidados oferecidos e depois inicia o vínculo 

na figura de apego por ele escolhida. Para explorar o meio e isso fortalecerá o seu 

desenvolvimento emocional, psíquico e físico. 

As colocações teóricas dos autores reforçam uma realidade dos dias 

atuais em que jovens adolescentes sem regras, sem vínculos, vindos de lares 

desajustados de amor. Com essas teorias, verifica-se como é difícil educar os filhos, 

pois os responsáveis teriam que buscar um equilíbrio entre amor e disciplina.  

Ressalta-se que esse equilíbrio e ajustamento na primeira infância 

independe de condições econômicas, crianças extremamente pobres podem se 

desenvolver emocionalmente ajustadas se seus responsáveis confirmarem sua 

existência com cuidados devidos e a segurança emocional adequada.  

Conclui-se com esta análise sobre o desenvolvimento infantil que a 

afetividade é importante desde a vida intrauterina até a vida adulta. Porém, neste 

trabalho, delimitamos a análise até os dois primeiros anos de vida.  

Como foi possível observar, na visão de grandes psicanalistas destaca-se 

a importância do estabelecimento da intimidade entre a mãe e a criança, pois o afeto 

e a sensibilidade da criança e sua mãe vão influenciar na criação do caráter e da 

personalidade do adulto futuro. 
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