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RESUMO 

 

A infância é considerada uma fase da vida de suma importância para o desenvolvimento do 

indivíduo. Porém esta nem sempre existiu; o conceito de infância, tal como temos hoje, foi 

construído historicamente ao longo de diferentes contextos sociais. Do mesmo modo, a 

família também vem sofrendo muitas modificações ao longo da história e assim novos 

modelos familiares se configuraram na contemporaneidade, impactando consequentemente 

nestas relações, sobretudo nas relações entre pais e filhos. Neste contexto, a negligência 

emocional é um dos aspectos que tem se observado no contemporâneo e que vem 

influenciando significativamente as relações sociais. Os efeitos e impactos da negligência 

emocional, que acomete crianças universalmente em diferentes sociedades e culturas, ainda 

são considerados um tema emergente na literatura nacional. Entretanto, seus efeitos, 

demonstram na atualidade, um crescente adoecimento emocional na vida daqueles que são 

acometidos por este fenômeno durante a infância, ainda que de forma inconsciente ou 

conscientemente, gerando assim um esvaziamento e um estranhamento de si. Para tanto, este 

trabalho visa analisar a relação entre a negligência emocional e o lugar da afetividade e das 

figuras parentais na introdução da criança ao mundo. O conteúdo reunido neste trabalho tem 

como temática o resultado parcial de uma revisão bibliográfica de estudiosos que analisaram o 

período da infância com as suas especificidades e buscaram compreender através de suas 

experiências empíricas, a relação e a integração da criança a partir da dinâmica familiar para o 

fortalecimento da sua vida emocional e o enfrentamento de situações futuras. Este trabalho 

sugere que, para o desenvolvimento emocional de uma criança, é importante a ampliação da 

afetividade das figuras parentais e a vivência em um ambiente favorável à integração familiar. 
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ABSTRACT 

 

 

Childhood is considered a stage of life of utmost importance to the natural development of an 

individual. However, the concept of childhood, as we have it today, hasn’t always existed, it 

was historically constructed throughout different social contexts. Likewise, the concept of 

family has also suffered many modifications throughout history, and thus, new family patterns 

have arisen in contemporaneity, consequently having an impact on those relations, especially 

in the relations between parents and their children. In this context, emotional neglect is one of 

the aspects that has been observed in the present days, and that has also been influencing 

social relations significantly. The effects and impacts of emotional neglect, which affects 

children universally in different societies and cultures, are still considered an emerging theme 

in national literature. Nevertheless, its effects evidence in the present, a growing emotional 

illness in the life of those who are stricken by this phenomenon during their childhood, be it 

consciously or unconsciously, generating thus, emotional emptying and self-estrangement 

.For that matter, this paper aims to analyze the relation between emotional neglect and the 

place ofaffectivity and parental figures in the introduction of the child to the world. The theme 

of the content gathered in this work, is the partial result of a literature review of scholars who 

analyzed childhood with its specificities, and strived to understand, through their empirical 

experiences, the relation and the integration of the child from the familiar dynamic to the 

fortification of its emotional life and facing future situations. This paper suggests that, for the 

emotional development of a child, the expansion of the affectivity of parental figures is 

important, and so is living in an environment that is favorable to family integration. 

 

 

Keywords: Child hood, Affect, Child Abuse 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi elaborado a partir de inquietações, indagações e 

questionamentos gerados no decorrer da graduação e nos estágios supervisionados específicos 

em Psicologia Clínica e Psicologia Social Comunitária, considerando a sensibilidade em tratar 

uma temática cada vez mais presente em nosso cotidiano, no que se refere à negligência 

emocional, um fenômeno que acomete muitas crianças universalmente em diferentes 

sociedades e culturas. Neste sentido, o mesmo vem tratar questões acerca do desenvolvimento 

emocional da criança e traz a reflexão do lugar da afetividade e das figuras parentais na 

introdução da criança ao mundo, bem como visa responder de que modo a pretensa 

negligência emocional das figuras parentais pode impactar negativamente o desenvolvimento 

emocional da criança. Para tanto, o conteúdo reunido neste trabalho tem como temática o 

resultado parcial de uma revisão bibliográfica de estudiosos que analisaram o período da 

infância com as suas especificidades e buscaram compreender através de suas experiências 

empíricas a relação e a integração da criança a partir da dinâmica familiar para o 

fortalecimento da sua vida emocional e o enfrentamento de situações futuras 

 O primeiro capítulo, denominado “A representação da infância e suas transformações 

históricas” será dividido em três tópicos baseados em dados históricos. O primeiro tópico 

abordará como a infância foi construída social e historicamente nos variados contextos sócio 

históricos, fazendo um panorama da idade média à modernidade. Já o segundo tópico 

apresentará a infância no século XX, onde a mesma passa a ter uma singularidade para a 

sociedade. E em seguida, o terceiro tópico abordará a construção da representação da infância 

no Brasil, um contexto mais próximo da nossa realidade no que tange à nossa cultura.  

 O segundo capítulo, denominado “As transformações sócio históricas e as novas 

configurações familiares” será dividido em dois tópicos. O primeiro tópico apresentará a 

construção dos modelos familiares do período colonial até os dias atuais, as influências do 

modelo de família burguesa e as relações de trabalho. O segundo tópico abordará o lugar das 

figuras parentais e a importância das condições favoráveis do ambiente para o 

desenvolvimento saudável, bem como o fortalecimento da vida emocional da criança na sua 

introdução ao mundo. 

 O terceiro capítulo, denominado “O fenômeno da negligência emocional e suas formas 

de ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança”, será dividido em três tópicos. O 

primeiro tópico abordará o conceito de negligência sob diferentes óticas como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – (ECA), Constituição Federal de 1988 e alguns campos do saber 
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como o Direito, a Psicologia, a Medicina e a Enfermagem. Já o segundo tópico apresentará o 

conceito de negligência emocional baseado nos estudos de experiências clínicas e de como 

este fenômeno, apresentado pelas figuras parentais, pode formar ou deformar a vida 

emocional de seus filhos. O terceiro tópico apresentará o significado da afetividade na vida da 

criança e na sua relação e integração com a família. Finalizando este capítulo, o quarto tópico 

analisará o lugar da afetividade e das figuras parentais na introdução da criança ao mundo, a 

partir dos dados expostos pelos estudiosos utilizados como referencial teórico para essa 

pesquisa. 

 A contribuição deste trabalho se faz na compreensão de que, para um desenvolvimento 

emocional saudável de uma criança, esta deve habitar em um ambiente favorável à integração 

familiar e, por conseguinte, o lugar da afetividade e das figuras parentais seja presente na 

introdução da criança ao mundo de modo que a mesma tenha uma vida emocional sadia e 

fortalecida para os enfrentamentos futuros, bem como sua singularidade e necessidades 

compreendidas e respeitadas.  
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2. A REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

HISTÓRICAS 

 

Este capítulo consiste na exposição de dados históricos e tem como finalidade 

apresentar como a representação da infância passou por variadas transformações ao longo da 

história até chegarmos à concepção de criança que temos na contemporaneidade. No primeiro 

e segundo tópicos, veremos através da literatura de Philippe Ariès um levantamento histórico, 

onde o mesmo apresenta um panorama das transformações referentes à representação da 

infância, mais precisamente no que tange os séculos X e XX. E no terceiro e último tópico, 

veremos de forma breve como se constituiu a representação da infância no Brasil, um 

contexto dentro da nossa realidade, tendo como referência a obra intitulada “História social da 

infância no Brasil”, organizada por Marcos César de Freitas. 

 

2.1 As transformações da infância nos variados contextos sócio históricos 

 

Provavelmente para muitos da sociedade contemporânea, o entendimento que se tem 

do conceito de infância é algo intrínseco após o nascimento da criança. Ou seja, após o 

nascimento, subentende-se que a mesma está naturalmente inserida no período da infância, 

como algo próprio, diferenciado das outras fases da vida. No entanto, a naturalização dos 

conceitos acontece de forma tão inerente que, por vezes, não nos damos conta que com 

relação à representação da infância, esta também é construída social e historicamente (ARIÈS, 

2012). E por ser construída através da história, para chegarmos até os dias de hoje, outros 

modos de pensar a infância em outras épocas sofreram variadas modificações, assim como 

inquietações e indagações sobre a mesma. 

Neste sentido, a análise histórica possibilita a compreensão de que a representação da 

infância não é algo fixo, imutável, mas nos permite pensar que há outras perspectivas pelas 

quais a infância pode ser vista. Na compreensão de Ariès (2012), a infância que temos hoje, 

marca uma diferenciação entre crianças e adultos, uma infância que é entendida como uma 

das etapas do desenvolvimento humano. Atualmente, após as suas mais variadas modificações 

ao longo da história, a infância ganhou significativa importância para a sociedade, pois se 

acredita que a forma como ela é vivida é o que vai determinar um futuro com êxito na vida 

adulta. Entretanto, podemos observar que a infância não responde por ela mesma. Para as 

ações das crianças no mundo, há responsáveis que por ação ou omissão respondem por elas. 

Estes responsáveis comumente são as figuras parentais, os professores e em situações mais 
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complexas, até mesmo o Estado assume a responsabilidade pela criança privada da vida 

familiar. Contudo, nem sempre foi assim; a infância nem sempre existiu neste modelo que 

hoje conhecemos, nem tampouco apresentava elementos essenciais e evidentes na sua 

representação. Para entendermos melhor como essas transformações se deram, recorreremos 

ao estudo do historiador francês Philippe Ariès que em sua obra intitulada “A História social 

da criança e da família” busca interpretar as sociedades tradicionais em uma época decisiva da 

humanidade, através de diversas fontes de pesquisa como iconografia religiosa e leiga da 

Idade Média, fotos, músicas, diários e até mesmo lápides. O autor retrata o novo lugar que a 

criança e a família ocupam na sociedade moderna, apresentando as diferentes representações 

de infância ao longo da história, da Idade Média à modernidade (ARIÈS, 2012).  O estudo do 

historiador e pesquisador francês nos traz à luz que a representação que temos hoje de criança 

foi historicamente construída; nem sempre existiu o período considerado infância que nos 

habituamos a reconhecer como uma fase evidente e arraigada da criança. A literatura revela 

que até por volta do século XII se desconhecia a infância ou não se tentava representá-la. A 

criança vivia no mais profundo anonimato, sem mesmo ter uma identidade, ou seja, não havia 

lugar para a infância nesse mundo como é conhecida hoje. E as representações da arte 

medieval mostravam enfaticamente que as crianças eram como “adultos em miniatura”, não 

havendo nenhuma diferenciação morfológica entre os corpos de crianças e adultos nas 

pinturas: “A infância era apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na 

lembrança” (ARIÈS, 2012, p. 21). O sentimento de indiferença  em que o autor faz menção 

com relação a uma infância demasiadamente  frágil, em que a possibilidade de perda é muito 

grande neste momento da história,  devido às condições de vida da época, onde as crianças 

morriam em grande número, não significa que  não lembrar das crianças, seja uma 

insensibilidade, que não sofressem com essas perdas, era apenas uma  forma das famílias 

evitarem o sofrimento com uma maior aceitação em relação à morte de seus filhos, pois a 

sobrevivência era pouco provável diante do cenário apresentado, e as crianças que 

conseguiam sobreviver, logo viveriam como adultos. E por essa razão, não devemos nos 

surpreender diante desse sentimento, pois o mesmo era absolutamente natural neste contexto 

(ARIÈS, 2012).  

A indiferença com relação às crianças também pode ser percebida através de seus 

trajes. Nos trajes medievais não havia nenhum tipo de distinção entre as roupas das crianças e 

dos adultos, assim que saiam dos cueiros (faixa de tecido que envolvia o pequeno corpo), 

eram vestidos como adultos, sem apresentar nenhuma particularidade. Então, a partir do 

século XVII se dá início às mudanças nos hábitos de vestir das crianças e as fitas nas costas, 
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se tornaram signos da infância tanto para os meninos como para as meninas. Os meninos 

foram os primeiros que passaram a frequentar o colégio e a mudança nos trajes das meninas 

ocorreu posteriormente às mudanças dos trajes dos meninos. Aqui, já podemos perceber 

nitidamente o quanto o gênero feminino, mesmo sem nenhuma identidade definida na época, 

já ocupava um lugar secundário diante da sociedade, onde as prioridades estavam voltadas 

para os meninos. O século XVII marca o início da preocupação da sociedade com os trajes, 

que agora não só marcam a hierarquia social, mas passam a retratar as diferentes etapas do 

crescimento: “Os hábitos de vestir, portanto, não são apenas uma frivolidade. A relação entre 

o traje e a compreensão daquilo que ele representa está aqui bem marcada” (ARIÈS, 2012, p. 

35). E somente no final do século XVIII os trajes das crianças ganham mais leveza, 

permitindo que tenham mais afinidade e liberdade de acordo com os seus costumes. Como 

mencionado anteriormente, os meninos foram os primeiros a serem caracterizados como 

crianças, através dos trajes e por frequentarem pioneiramente o colégio. Vale ressaltar aqui 

que estes são fatores sociais da época envolvidos nesse processo, demonstrando que mesmo 

numa época transitória, as classes sociais já demarcavam fortemente os seus lugares, como no 

caso das crianças da nobreza e da burguesia que passaram a ser caracterizadas como crianças 

antes dos menos privilegiados. Assim, a partir das mudanças que ocorreram a partir do século 

XVII, chegamos aos trajes típicos da infância que hoje estamos familiarizados (ARÌÈS, 

2012). 

 

2.1.1. O universo dos jogos e brincadeiras 

 

O referido autor recorre à história dos jogos e das brincadeiras para que possamos 

entender melhor como se dava neste tempo a vida das crianças, como eram as suas 

brincadeiras, suas relações com os adultos e a que etapas do desenvolvimento físico e mental 

cada uma delas correspondia. Para tanto, Ariès (2012) utilizou-se do diário do médico de Luís 

XIII, Heroard, que relatou a infância da criança real, que neste período recebia o mesmo 

tratamento dos outros nobres. Neste tempo, a música e a dança eram inseridas desde muito 

cedo na vida dos meninos, apresentando uma grande relevância na sua formação. Através dos 

relatos do médico Heroard pode-se perceber uma exacerbada preocupação com a educação. 

Por volta dos quatro anos de idade o rei inicia a sua vida intelectual (leitura e escrita), realiza 

múltiplas atividades e, além disso, lhe são transmitidas as regras da moralidade e de etiqueta. 

É no século XVII, que a idade de sete anos marca uma passagem significativa, pois era por 
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volta dessa idade que as crianças começavam a trabalhar ou entravam na escola, abandonando 

assim não somente os seus trajes, mas também os brinquedos que marcam a primeira infância. 

Conforme Ariès (2012), no fim da Idade Média a infância tornava-se um tipo de 

repertório nostálgico dos costumes abandonados pelos adultos. Na sociedade antiga os jogos e 

brincadeiras tinham um papel muito importante e as crianças eram inseridas no contexto da 

vida adulta por meio delas com uma participação ativa e sem nenhuma distinção nos festejos e 

cerimoniais. Os jogos e as brincadeiras exerciam um papel fundamental de unir a sociedade e 

fortalecer os laços coletivos. A dissociação dos jogos, brincadeiras e danças para crianças e 

adultos começa a ser feita por influência da igreja a partir do século XVIII. Surge, então, um 

novo sentimento da infância, no que se refere à preservação da moralidade e também da 

educação. Neste momento da história, surge a distinção entre as idades e as classes sociais. Os 

jogos e brincadeiras, antes comuns a todos, passam a ser particularidades do universo infantil 

e das classes populares; além da distinção entre as idades, percebe-se a distinção social. Mais 

uma vez, podemos observar através desta narrativa a transformação do conceito de infância 

natural das transformações da sociedade, como na seguinte citação: 

 

É notável que a antiga comunidade dos jogos se tenha rompido ao mesmo tempo 

entre as crianças e os adultos e entre o povo e a burguesia. Essa coincidência nos 

permite entrever desde já uma relação entre o sentimento da infância e o de classe 

(ARIÈS, 2012, p. 74). 

 

Antes da referida reforma, não havia distinção entre as idades, gêneros e classes 

sociais através das brincadeiras. O lúdico era algo muito presente, que possibilitava não 

somente o fortalecimento dos vínculos sociais, mas contribuía para o crescimento das pessoas 

nessa época, mesmo que de forma subentendida em suas variadas ações. Era através do 

desenvolvimento dos jogos e brincadeiras que as mesmas internalizavam valores, virtudes e 

princípios. Podemos então considerar o fator lúdico como um processo de aprendizagem que, 

ainda hoje, mantém sua relevância no desenvolvimento infantil. O desenvolvimento atribuído 

aos jogos e brincadeiras compreende o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e emocional 

da criança, fortalecendo assim a coordenação motora, linguagem, memória, criatividade, 

afetividade, entre outros aspectos pertinentes a essa fase de muitas particularidades. Segundo 

Ferreira (2007), estudos apontam que a psicomotricidade na vida do indivíduo é de suma 

importância no que se refere à busca autônoma da criança e suas relações com o mundo, 

podendo ser vista como um ensino-aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento das 
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potencialidades existentes, assim como respeitando as individualidades e a realidade de cada 

criança. 

 

2.1.2. A passagem do despudor à ingenuidade, o surgimento do sentimento de “paparicação” 

e a introdução da criança à educação escolar 

 

Outro aspecto que podemos perceber claramente que diferencia a criança que temos 

hoje da criança da antiguidade é o pudor. Este sentimento de pudor que presenciamos tão 

fortemente em relação a infância moderna não existia até o início do século XVII. Neste 

período eram comuns as brincadeiras com as genitálias das crianças, que eram manuseadas 

tanto pelas próprias crianças quanto pelos adultos em meio a todos, e nada que causasse 

estranheza ou chocasse as pessoas da época, nem tampouco fosse considerada uma anomalia 

(ARIÈS, 2012). A sexualidade da criança era vista neste período da história como algo de 

uma ordem muito natural: “Os adultos se permitiam de tudo diante delas: linguagem 

grosseira, ações e situações escabrosas; eles ouviam e viam tudo” (ARIÈS, 2012, p. 77). É, 

então, na fase dos sete anos de idade da criança que essas brincadeiras passaram a ser 

intoleráveis, devido a aproximação da idade adulta; é neste período também, que elas passam 

a ser educadas. Em decorrência dessas mudanças, acontece também no século XVII, a 

revolução moral, e a partir deste momento, surgem as noções de inocência e fragilidades 

infantis que irão permear até os dias atuais, além de uma literatura com teor de moralidade, 

assim como pedagógico, com intuito de orientar os educadores e os pais. Desse modo, a igreja 

introduz uma renovação religiosa que traz a ideia de pecado da carne, inserindo a noção de 

culpa, escrúpulos esses, antes inexistentes na sociedade da época, apartando assim a 

sexualidade dos adultos da infância (ARIÈS, 2012). 

Não havia, na Idade Média, o sentimento de infância comparado ao sentimento que 

presenciamos na infância moderna. Porém, isto não quer dizer que as crianças dessa época 

fossem ignoradas. Como vimos, elas participavam ativamente, sem distinções, de todas as 

atividades dos adultos. Entretanto, o sentimento de infância neste momento da história não 

está relacionado à afeição pelas crianças, diz respeito à distinção entre crianças e adultos. Já 

no século XIV, podemos perceber mudanças em relação às atitudes para com as crianças, 

expressas através da arte, religião e iconografia. Eis que surge o primeiro sentimento da 

infância, chamado por Ariès de “paparicação”. De acordo com Ariès (2012), neste momento, 

a infância passa a ser caracterizada pela ingenuidade e pela graça, a criança se torna 

instrumento de entretenimento dos adultos e tal sentimento, passa a não ser mais expressado 
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somente pelas suas mães e amas, mas agora expressado por todos. No entanto, esse novo 

sentimento causava irritação em alguns moralistas como Montaigne e Coulanges, estes 

mantinham um olhar rígido sobre a preservação e a disciplina da criança.  

Podemos perceber, mediante o exposto pelo autor, que no fim do século XVII o 

sentimento de “paparicação” pertinente a priori as crianças nascidas em famílias nobres, se 

estendeu as crianças de classes populares e foi sendo abandonado nesta primeira, por 

influência e orientação dos ideais moralistas. A partir desses ideais, há o surgimento de outro 

sentimento relacionado à infância, o apego. A moralidade passa então a se constituir como 

uma preocupação demasiada, em que deveria ser corrigido tudo aquilo que não estivesse em 

conformidade com a mesma. Pautados nos textos de psicologia infantil do final do século 

XVI e XVII, pretendia-se conhecer a criança o quanto antes e desse modo, educá-la a fim que 

se tornasse um adulto virtuoso e racional (ARÌES, 2012).  Neste mesmo período, perceberam 

que ao se tratar uma criança com afagos, presentes e palavras de ternura, poderiam contribuir 

para que essa mesma criança se tornasse uma pessoa de princípios (ARIÈS, 2012). Deste 

modo, vimos as primeiras mudanças de sentimentos em relação à criança surgir no seio da 

família: a paparicação e a preocupação com a disciplina e racionalidade advindas da igreja e 

dos moralistas, serem incorporados à vida familiar. É despertada neste momento, uma 

conscientização da fragilidade e inocência da criança, se busca agora preservar e fortalecer a 

infância. Antes, não existia essa preocupação com o cuidado das crianças, essas eram vistas 

apenas como seres engraçados que serviam para a distração dos adultos e por isso, não se 

preocupavam com a moral relacionada a elas (ARÌES, 2012). Neste contexto, a criança ganha 

notoriedade e existe agora uma preocupação com seu futuro, assim como todas essas 

modificações foram acompanhando as transformações sociais, políticas e econômicas pela 

qual a sociedade foi passando, refletindo nas formas dos membros das famílias relacionarem-

se. 

Neste período da história, vimos a educação da criança ser compartilhada com a 

escola, como forma de separação do mundo adulto. E para uma melhor compreensão da 

transição no tratamento com as crianças, Ariès apresenta como se deu o surgimento do 

colégio e a sua dimensão na construção da noção da infância como um estágio particular, 

remetendo assim, ao conceito de educação que hoje temos conhecimento. A instituição 

denominada colégio não nasce com a finalidade de educar, mas sim como abrigo para pobres, 

a fim de catequizar os clérigos. Neste modelo não se separavam as pessoas por idade, como 

vimos anteriormente, a sociedade medieval não tinha essa preocupação em distinguir as 
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idades; os colégios abrigavam não somente crianças, mas também jovens e adultos. A partir 

do século XV, vimos surgir uma mudança no objetivo do colégio, este tem agora, a função de 

vigiar e garantir a moral das crianças e então, passa a não ser mais aceitável a fusão das idades 

de crianças, jovens e adultos. Deste modo, no decorrer do século XIV, durante o período de 

seus estudos, os estudantes não mais partilhavam do modo de vida do restante da sociedade. 

Aqui a finalidade para garantir uma boa educação é a aplicação de uma disciplina rígida como 

meio de formar e instruir as crianças: “O colégio tornou-se então um instrumento para a 

educação da infância e da juventude em geral” (ÁRIES, 2012, p. 111). É a partir daqui que 

vimos a infância ser prolongada através da escolaridade. Vimos também a partir da formação 

pedagógica, já no período do século XIX, ocorrer a separação entre idade e classe escolar, 

bem como a regularização do ciclo anual de promoções, ou seja, a conclusão de cada série 

(ARÌES, 2012). Para Ariès (2012), há uma íntima relação entre infância e escola, pois neste 

cenário apresentado, a infância dura o tempo do ciclo escolar. Estamos diante do conceito de 

infância moderna, onde toda atenção dos adultos está voltada para seu cuidado além dos 

primeiros anos de vida e a preservação da mesma se estende as idades maiores.  

Dado o exposto pelo autor, entre o fim da Idade Média até o século XVII, vemos a 

infância se constituir como uma das etapas do desenvolvimento humano e a criança assumir 

um novo papel dentro da sociedade. A literatura de Ariès (2012) nos mostra que 

anteriormente a criança era tratada com indiferença e servia como entretenimento dos adultos, 

sem nenhuma particularidade a ser considerada. No entanto, no decorrer das inúmeras 

transformações da sociedade, a criança ganha papel de destaque, sendo essencial na vida 

cotidiana da família. Sendo assim, no século XV, início da modernidade, outras motivações 

levaram a mudança de postura dessas novas famílias. Neste momento, a família deixa de ser 

apenas uma instituição de direito e passa a ter como função a formação moral e espiritual das 

crianças, configurando assim uma nova modalidade de cuidado, caracterizado por um novo 

sentimento, uma afetividade: o sentimento de família (ARÌES, 2012). 

Vimos até aqui um estudo relatado por Ariès sobre a representação da infância e suas 

transformações até o século XIX, mas para contemplarmos esse trabalho, no próximo tópico 

traremos a visão de infância a partir do século XX. Já no final do século XIX a literatura nos 

apresenta uma nova versão para a representação da infância com seus variados recortes de 

acordo com a realidade de cada cultura. Essa nova representação da infância dá início a uma 

grande movimentação em torno da criança, que passa a ser o foco de muitos interesses da 

sociedade. Neste novo cenário, a criança ganha espaço e notoriedade. Contudo, veremos a 

seguir que esse espaço conquistado, também reserva implicações e desdobramentos, 
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responsáveis para o seu desenvolvimento saudável, dentro dessa nova perspectiva de 

sociedade e família. 

 

2.2 Um tempo singular para a infância 

 

[...] Agora eu era o rei 

              Era o bedel e era também juiz 

                                             E pela minha lei 

“A gente era obrigada a ser feliz [...] 

                 (CHICO BUARQUE, 1976) 

 

 Neste novo cenário configurado no século XX sobre o lugar da infância na sociedade, 

a música “João e Maria” (composição de Chico Buarque de Holanda e Sivuca), simboliza a 

figura da criança nesse tempo. Segundo Wanderley (2011), mesmo antes de nascer, a criança 

já ocupa um “lugar” simbólico, reservado de expectativas na vida de seus pais. Neste sentido, 

podemos perceber um significado diferenciado que é atribuído às crianças da atualidade. Os 

tempos e as vivências das crianças contemporâneas estão mais para realizar os anseios, 

desejos e ideais de seus pais, confrontando muitas vezes com os desejos dessa criança. Porém, 

como citado nesse trecho da música: “.... Agora eu era o rei...” (CHICO BUARQUE, 1976), a 

criança na sua imaginação pode ser quem ela desejar, criar os mais variados personagens e 

neles incorporar seus desejos e anseios. “Eu sou aquilo que desejava e perdi e aquilo que me 

levou a desejar o que desejo apresentando-o como desejável” (COSTA, 1998). De acordo com 

Costa (1998), podemos considerar que a criança contextualizada neste século, ainda que 

muitas vezes possa servir de interesse para a sociedade com suas inúmeras possibilidades, 

deixa de ser apenas objeto de desejo para também ser sujeito desejante. “Eu sou eu na 

interação com as circunstâncias do meio no qual eu vivo” (COSTA, 1998). Aqui, ainda que de 

forma sutil, a criança não mais se apresenta com as suas fragilidades, ocupando um lugar de 

passividade em relação aos pais. Estamos diante de novos saberes, interesses e conflitos, onde 

a criança é o centro dessa discussão e reflexão. 

 A criança contemporânea ganhou mais leveza e também mais espaço, sobretudo no 

que tange o sentimento de família e de particularidade da mesma. Entretanto, a partir desta 

configuração, surgiram outros fatores que desencadearam um súbito interesse da sociedade 

pelo universo infantil. E este interesse muitas vezes se encontra camuflado, de forma ingênua 

e inofensiva aos pais, podendo submeter assim à perda de elementos inerentes à infância. 

Desta maneira, é a partir deste momento também que vários estudos sobre a infância e seus 

estágios começam a surgir com uma atenção mais delineada e com as suas especificidades. 
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Estudiosos de vários campos do saber como a medicina (pediatria), psicologia e a pedagogia 

iniciaram seus estudos mais aprofundados sobre esse vasto campo do conhecimento. Neste 

momento também surgem as políticas públicas voltadas para as crianças, sobre a proteção e a 

preservação da infância (LEITE, 1997). 

Nesta narrativa, podemos observar que a criança na atualidade ganha visibilidade e 

relevância, passa a ter um tempo singular para a infância, um tempo para ser percebida entre 

os adultos como um momento diferenciado desta fase da vida. Sendo seus pais ou não, a 

criança passa a ser vista e reconhecida pelos adultos, de acordo com cada cultura, como a 

figura que necessita não somente de cuidados e afetos, mas também de espaço para a sua 

produção de desejos. No entanto, ainda nos deparamos com relações que contradizem essa 

ideia de ser criança no seu tempo e espaço. E é nesta perspectiva que este trabalho visa trazer 

à tona, que ser criança e ter um tempo para a infância não é sinônimo de tornar-se um 

depositório de expectativas de pais ou sociedade em relação ao futuro das mesmas.  

 

2.3 A construção da infância no Brasil: as marcas da escravidão e o preparo para a vida 

adulta 

 

 O conceito de infância não existe para todas as sociedades da mesma forma, para cada 

sociedade, culturas diferenciadas como salienta a seguinte citação: 

 

A definição de infância difere de uma sociedade para a outra. Em algumas está 

relacionada à idade cronológica. Em outras, a idade não é suficiente; o cumprimento 

de determinados ritos sociais, normas e obrigações tradicionais também deve ser 

levado em conta (JORGE, 2007, p. 14 apud OIT, 2003, p. 25) 

 

Para tanto, traremos uma breve contribuição de como foi constituída histórica e 

socialmente a infância em nossa sociedade no século XIX, a partir dos relatos de memórias 

dos viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil e de registros autobiográficos de homens e 

mulheres que viveram a infância nessa época (compreende o período entre 1803 à 1900), no 

qual a autora Miriam Moreira Leite (1997) utilizou-se em um dos artigos que constitui a 

coletânea organizada por Marcos Cezar de Freitas, pela escassez de documentos que 

relatassem esse período. Deste modo, Leite (1997) relata que nesta apresentação da infância, 

será feito um recorte de forma a se ter uma compreensão mais sistemática sobre aspectos da 

vida das diferentes crianças encontradas no Brasil, nesse século.  
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Como o próprio nome acima menciona, o contexto a seguir refere-se aos efeitos do 

período da escravidão para a sociedade no período do século XIX. Nas percepções capturadas 

pela autora nos relatos e memórias (LEITE, 1997), podemos perceber a exposição de meninos 

da cor branca, filhos de europeus sendo colocados à venda no mercado como escravos pelos 

seus próprios pais. Assim como meninas à venda nos depósitos de escravos a céu aberto. Nos 

deparamos com inúmeros relatos de torturas sem distinção de sexo ou idade. Vimos como a 

fecundidade das brasileiras era visto como algo extraordinário e estas não amamentavam, 

pois, seu leite deveria amamentar os filhos dos brancos. O ventre materno é o que os fazia 

livres ou escravos. Podemos perceber também como o índice de natalidade e mortalidade das 

crianças em idade tenra, era ocasionada muito por negligência, indulgência danosa ou mesmo 

pela idade prematura em ser mãe. A religiosidade era fortemente respeitada em suas crenças e   

rituais em torno da criança recém-nascida, ainda considerada pagã e a representação da ama 

de leite não era tida como escrava, mas como parte da família, no período de amamentação da 

criança. A violência dos moleques é relatada como forma de vingança na formação de 

gangues pelas ruas da cidade. Vimos que a familiaridade acontecia entre crianças brancas e 

escravas por seu convívio na casa dos senhores até a idade em que um deveria dar as ordens e 

o outro obedecer. O tratamento de crianças embriagadas pelo abuso de bebidas, perambulando 

pelas ruas, pedindo esmolas como mendigos. A proibição do casamento entre negros. As 

crianças negras tratadas como “animais de estimação” nas casas dos senhores da alta 

sociedade. Os filhos dos escravos do Clero eram mais bem tratados (aprendiam a cantar na 

Igreja e recebiam algumas noções de catecismo). A formação da Casa dos expostos e dos 

órfãos, cujo acolhimento das crianças lhes permitiam alguma perspectiva de vida futura. A 

adoção de sobrenomes dos seus antigos senhores para aqueles que foram libertos e aos que 

nasciam livres. A forma adulta das crianças se comportarem na época causava espanto para 

muitos. 

Com relação ao “preparo para a vida adulta”, nos deparamos com relatos sobre a 

construção da vida das crianças para o enfrentamento na maior idade, seja pelo aspecto 

positivo ou não, conforme relata Leite (1997). Há relatos sobre a generosidade de alguns em 

reproduzir o conhecimento através do pouco recurso que se tinha (na falta de livros, o ensino 

para a leitura e a escrita era através de cartas recebidas). A propagação das escolas 

lancasterianas mantidas pelo governo, a mobilização militar de forma arbitrária para com os 

jovens que foram recrutados como soldados e nunca mais voltaram para suas casas. Crianças 

sendo expostas como objetos de admiração em eventos religiosos (anjinhos de procissão). A 

educação primária das mulheres, as quais nada sabiam. A escola de marinheiros (meninos 
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com menos de dez anos de idade e na sua maioria de origem indígena para serem navais). A 

indisciplina generalizada dos filhos pela negligência dos pais. A educação religiosa imposta 

por seus pais. A capacitação dos meninos de 06 a 12 anos para a artilharia no arsenal militar 

(brancos, negros, mulatos e índios todos misturados). A educação negligenciada. A ausência 

de educação para os negros mesmo os livres. A cultura oficial de ensino determinada pelo 

governo. A escola de professoras estrangeiras para a educação das crianças brasileiras. 

Segundo Leite (1997), essas são as percepções encontradas em seu trabalho de pesquisa sobre 

como a infância era tratada neste século. 

Como dito anteriormente, não aprofundaremos neste tópico os aspectos subsequentes 

da obra utilizada como aporte teórico, entretanto, vale ressaltar aqui que: 

 

No final do século XX a infância tornou-se uma questão candente para o Estado e 

para as políticas não governamentais, para o planejamento econômico e sanitário, 

para os legisladores, psicólogos, educadores e antropólogos, para a criminologia e 

para a comunicação de massa (LEITE, 1997, p. 17).  

 

 A partir desta perspectiva, a infância passa a ser prioridade não somente da família, 

mas também da sociedade e do poder público. Neste contexto, movimentos sociais, políticas 

públicas e programas voltados para saúde e educação de crianças são organizados e 

articulados, dando visibilidade à criança. 
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3. AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO HISTÓRICAS E AS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES FAMILIARES 

 

Neste capítulo se busca compreender de que forma as variadas transformações sócio 

históricas, atreladas às novas configurações familiares refletem na formação do 

desenvolvimento emocional da criança, no decorrer da sua primeira infância, bem como a sua 

integração familiar. Para tanto, no primeiro tópico, recorreremos ao aporte teórico de Jurandir 

Freire Costa que expõe dados históricos na sua obra intitulada “Ordem médica e norma 

familiar”. Já no segundo tópico, veremos a literatura de José Roberto Tozoni Reis e 

Wanderley Codo na obra “O homem em movimento”, organizada por Silva Lane e Wanderley 

Codo que aborda a família como um estado em evidência, suas emoções, ideologias, bem 

como suas relações de trabalho e interação social. Finalizando este capítulo, apresentaremos o 

lugar das figuras parentais para a introdução da criança ao mundo, tendo como referencial 

teórico Donald W. Winnicott em sua obra “A família e o desenvolvimento individual”. 

 

3.1 A representação da família colonial e a influência da família burguesa na sociedade 

 

Como podemos observar nos tópicos anteriores através dos estudos até o período do 

século XX, assim como a representação da infância, a representação da família também sofreu 

diversas modificações sócio históricas, perpassando por variados modelos até chegarmos à 

concepção de família nos dias atuais. Essa representação não mais corresponde a um modelo 

rígido, mas conforme a nova ordem mundial e aos múltiplos contextos político, social e 

econômico, evidencia-se a formação de novas configurações familiares. No entanto, a 

importância que se tem do ideal de família não é unânime, suscitando polêmicas em torno da 

mesma. Contudo, “é na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a 

perceber o mundo e a nos situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social. 

Ela é o primeiro “nós” a quem aprendemos a nos referir” (REIS, 2007, p. 99). 

De acordo com que a história retrata através de Costa (1983), no período colonial, o 

modo de vida estabelecido em um ambiente insalubre e precário, onde as acomodações não 

sugerem nenhum tipo de particularidade, numa família grande, com muitos filhos, agregados 

e parentescos, a mulher tendo como ofício os afazeres domésticos e o homem um tempo livre 

e ocioso, podemos perceber notória diferença entre o “estar” do homem e o “estar” da mulher. 

É neste contexto que acontecem as intervenções da medicina higiênica junto à família, 

afetando assim de forma muito particular a casa e a intimidade desse núcleo familiar, gerando 
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transformações de ordem afetiva entre os seus membros. Aqui, a mulher tinha um papel muito 

peculiar de conservar hábitos, transmitir ensinamentos, manter tradições, usos e costumes, 

bem como perpetuar artesanatos e comidas e até gerenciar toda a produção e consumo 

gerados na própria residência. Neste tempo, não havia nem prazer e nem autonomia em suas 

ações, nem mesmo um tempo para se dedicar aos cuidados com a aparência. No entanto, essa 

função não era específica da mulher da classe pobre, mas também da classe dominante.  Neste 

momento, fica evidente como o sistema econômico e social da época ditava a configuração 

social dos sexos e até mesmo a forma decorativa de seus lares. Ainda dentro deste contexto, 

outros fatores que implicavam na convivência da família, demonstram certa “indisciplina”, 

como nos rituais de alimentação, no vestuário, exposição do corpo e as funções corporais. 

Contudo, é através das intervenções da medicina no seio familiar que o sentimento de 

intimidade, particularidade, valorização do convívio e o interesse pelo desenvolvimento dos 

filhos passa a existir. (COSTA, 1983). 

No período colonial, a figura patriarcal, mantida pelo senhor que detinha o poder sobre 

a mulher, os filhos, a família e todos os seus subordinados, bem como manipulava o sistema 

político, econômico e social da época, se favorecia da pobreza e da rudeza deste mesmo 

cenário e das suas relações de patriciado. Porém, em ambientes externos, a ostentação era 

evidente quando em contato com seus verdadeiros semelhantes, uma forma de imposição do 

seu poder. Aqui, não havia nenhuma preocupação por parte da família com os sentimentos de 

pudor advindos da presença dos escravos. Neste período, presenciamos os modos de convívio 

serem modificados com a chegada da urbanização, pois a família antiga não mantinha uma 

sociabilidade, apenas socializavam-se com famílias de costumes próximos e ainda assim, com 

pouca frequência. Dois fatores são considerados como entraves na privacidade da família 

colonial: o convívio do escravo no núcleo familiar e a dependência da família para com o pai. 

Todavia, a presença do trabalho escravo no funcionamento da casa colonial era 

imprescindível. O autor nos traz à luz que neste tempo, homens e mulheres mantinham uma 

postura e uma tendência hostil e de rudeza para com os escravos e, por conseguinte, 

habituavam-se a falar de maneira ríspida até mesmo uns com os outros ou com os filhos. Mais 

uma vez, a figura do pai, o senhor patriarcal, exerce o seu poder absoluto para com os 

interesses da família, determinando o grau de instrução, profissão, as escolhas afetivas e 

sexuais de seus dependentes, conforme a citação: “Do homem era exigida toda iniciativa 

econômica, cultural, social e sexual. Os demais membros do grupo ligavam-se mutuamente e 

ao pai, de modo absolutamente passivo” (COSTA, 1983, p.95). Para essas relações a 

afetividade e a intimidade eram desnecessárias, tornando cada vez mais distante o sentimento 
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mais próximo de família que conhecemos hoje. O ambiente não favorecia uma troca afetiva e 

um vínculo emocional entre seus membros, nem tampouco a individualidade, dado a 

quantidade de pessoas estranhas que adentravam e circulavam pelas acomodações da casa. Na 

compreensão do autor (COSTA, 1983), o ambiente hostil da casa colonial, produziu 

indivíduos dotados destes resquícios, porém isso não anula seus anseios, desejos, sentimentos 

e aspirações. 

O que se constitui agora, através dos dispositivos normalizadores como a higiene é um 

modelo de família tentando se adaptar a um novo convívio social. Então, o que encontramos 

neste momento é a ruptura de práticas, hábitos e costumes rudes e arraigados que paralisaram 

e empobreceram por muito tempo a vida dessa família ávida por desabrochar. Entretanto, essa 

transformação no ambiente físico não impede a marginalização da família colonial ao meio 

social. Ainda aqui, a mulher permanece no seu isolamento doméstico, estando reclusa do 

convívio com os hóspedes e visitantes do marido. Constatava-se também a continuidade da 

submissão da mulher ao marido, como a ausência de afeição ao mesmo. Desse modo, 

podemos compreender que a figura da mulher na família colonial não tinha voz nem vez. Esta 

dependia jurídica, afetiva, moral e religiosamente do marido, de maneira a acrescentá-lo com 

todos os seus atributos e habilidades. Pois a mulher ora apresentada aqui, exercia no interior 

de sua casa múltiplas funções, sem mesmo receber nada por isso. Ou seja, este segregamento 

da mulher aqui sinalizado está intrinsecamente ligado ao regime econômico da época e nada 

tem a ver com questões relacionadas a sua moral. De acordo com o autor (COSTA, 1983), a 

chegada do Príncipe Regente, renovou a vida social da família colonial que anteriormente não 

mantinha o costume de recepcionar. Neste sentido, com as novas regras sociais, as famílias 

criaram novos hábitos, bem como foram estimuladas a aristocratizar-se, pois neste cenário, já 

não bastavam mais todas as possibilidades que o poder ligado aos costumes locais lhe 

proporcionava. Há neste período da história um vislumbramento pelo enriquecimento da 

aristocracia falida e pelo enobrecimento da burguesia abastada, como pelo modo de vida 

europeu. Então, a mulher tem neste momento a oportunidade de aproveitar a crise do patriarca 

colonial e obter benefícios familiares. Usando de seus predicados e atributos, a mulher passa a 

valorar a carreira política e econômica do homem, e em contrapartida, a mesma passa a ver 

possibilidades em requerer cuidados nunca recebidos antes. Além dessas possibilidades, a 

mulher tida como “histérica”, acaba permitindo a entrada do médico na família. E, por fim, 

como aborda o autor, a nova configuração da sociabilidade da família, mediante os progressos 

da urbanização, caracteriza a medicina como padrão regulador dos comportamentos íntimos. 
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Temos então, uma família reformada com novos papéis e novas funções delineadas (COSTA, 

1983). 

 

3.1.1. A instituição familiar em evidência 

 

A partir da influência da família burguesa na sociedade, esta passou a ser considerada 

em um dado período da história como o modelo de instituição familiar: tida como “família 

nuclear”, constituída por pai, mãe e filhos. Essa forma de representação da família advém do 

conceito de universalidade, bem como algo natural e imutável. Entretanto, mais uma vez, 

podemos perceber que a construção do sentido de família acontece através das suas 

transformações ao longo da história, no que se refere ao sistema econômico, social, político e 

cultural. Neste momento, mediante todas as influências recebidas, a instituição familiar ganha 

importância e uma grande evidência na sociedade, sobretudo no sistema capitalista. No 

entendimento de Reis (2007), a família representa o esteio dos valores morais entre indivíduo 

e sociedade. A família passa a representar não somente um sentimento de pertencimento, mas 

também um sentimento ideológico, que busca agora de forma mais sutil, relações auto 

reguladoras, porém com uma certa autonomia comparado ao modelo de família colonial. É 

através do trabalho que surge a ideia de estrutura familiar, perpassando pela origem da família 

monogâmica. Contudo, embora a literatura relate este modelo de família monogâmica como 

predominante entre todos os segmentos sociais, este não deve ser um determinante para 

delinearmos outros possíveis padrões familiares. Neste sentido, podemos compreender através 

do autor (REIS, 2007), que a família é uma instituição criada socialmente, constituída de 

maneiras diferentes e em tempos e espaços diferentes que, tem como finalidade responder às 

necessidades sociais e materiais, bem como fomentar a sua reprodução social. 

No modelo capitalista mais desenvolvido, a instituição familiar não passa a ser menos 

importante. No entanto, Reis (2007), ressalta que estudos demonstram uma descentralização 

das funções exercidas pela família, decorrente de fatores identificados como o declínio da 

submissão e da dominação, como vistos no modelo de família colonial. Todavia, a família 

ainda exerce a sua influência ideológica no funcionamento interno da sua estrutura familiar, 

como aponta a seguinte citação: 

 

 

É a maneira peculiar com que a família organiza a vida emocional de seus membros 

que lhe permite transformar a ideologia dominante em uma visão de mundo, em um 



27 
 

código de condutas e de valores que serão assumidos mais tarde pelos indivíduos 

(REIS, 2007, p. 104). 

 

Portanto, é no seio da família que as diferenças e as relações de poder são suscitadas 

entre os seus membros, variando entre idade e sexo, construindo assim, em meio a esta 

dinâmica familiar, experiências e sentimentos próprios do desenvolvimento social do 

indivíduo. Após a influência da família burguesa exercida nos modelos de família aristocrata, 

camponesa e proletariada, a mesma passou a ser uma referência de instituição familiar, porém 

isso não anula a existência de outras formas de família, nem tampouco se constitui como um 

padrão absoluto. Neste momento, o lar passou a ser o espaço particular da vida emocional de 

seus membros, onde a mulher tem como atribuições a vida doméstica, a organização da casa e  

a educação dos filhos. Aqui, “a educação dos filhos se constituiu no principal objetivo do 

casamento burguês e passou a absorver todo o tempo da mãe” (REIS, 2007). Pois para a 

burguesia, o ideal de filho é o indivíduo educado para ser um homem bem resolvido e 

disciplinado em todos os sentidos. Em meio a toda essa preocupação de uma formação sólida 

para os filhos, surgem outros fatores fortemente constituídos neste período, que trarão para a 

atualidade questionamentos e indagações acerca dessas questões voltadas para o controle do 

esfíncter pela criança, sendo caracterizada como a fase anal; a interdição da sexualidade 

feminina fora do matrimônio; a restrição do sexo à procriação (dissociação entre sexualidade 

e afetividade) e a repressão à sexualidade infantil (masturbação). Deste modo, a criança desse 

período passa a ter apenas como identificação as figuras parentais, devido à exacerbada 

preocupação com os fatores ora apresentados. Estando assim, isolada de outros contextos e de 

outras possibilidades de contato e identificação para a sua construção social. A partir deste 

isolamento familiar, a criança passa a ter como referência afetiva e emocional somente as 

figuras parentais, desenvolvendo assim uma dependência e uma necessidade de afeto por 

parte dos mesmos. Mas este afeto não emerge de forma incondicional por parte dos pais. Esse 

mesmo afeto estava condicionado à criança atender as expectativas dos seus pais sobre 

determinados aspectos: “amar é submeter-se e não amar seria uma alternativa insuportável. O 

poder parental é travestido de amor para submeter os filhos” (REIS, 2007). Podemos observar 

nesse contexto o controle sobre o corpo na reciprocidade de afeto parental. Sob a ótica que a 

família aqui citada exerce plena autoridade sobre seus filhos, sobretudo a figura paterna, no 

qual seus filhos identificam e introjetam essa figura do poder, podemos compreender que: 

 

A forma como os pais desempenham seus papeis nessa fase é de grande importância 

para o estabelecimento do superego da criança e para a formação do papel de filho 

que será o suporte para o desenvolvimento de outros papéis sociais (REIS, 2007). 
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É nesta perspectiva, que a família nuclear burguesa incorporada nas relações sociais 

vai delinear o papel do filho na sociedade, autorregulando o seu comportamento e projetando 

nesse indivíduo todas as expectativas dos ideais que atendem a burguesia, formando assim, 

um cidadão que apenas reproduz modelos existentes, característico da apatia e da passividade 

(REIS, 2007). 

Mas assim como outros modelos de família sofreram influências de variados 

repertórios sociais, a família ora apresentada, também sofreu a influência de novos e 

importantes elementos sociais que, vieram culminar nas novas configurações familiares que 

temos conhecimento na contemporaneidade. Neste momento, vários fatores contribuíram para 

essa progressiva mudança; entre eles, podemos destacar o volumoso ingresso das mulheres 

nas universidades e no mercado de trabalho, a presença da mídia através da televisão como 

meio de informação das massas e a propagação das necessidades femininas através dos 

movimentos feministas (REIS, 2007). Todos esses fatores permearam essa evolução do papel 

da mulher na sociedade e, sobretudo na família. Vimos aqui, um novo papel apresentado pela 

mulher e consequentemente seus reflexos na estrutura e na dinâmica familiar. Pois neste 

cenário, a mulher que antes estava em tempo integral na presença dos filhos e com a 

atribuição de educá-los, já não dispõe mais deste tempo e nem deste cuidado. Apesar de 

algumas transformações e ajustes neste novo contexto familiar, o modelo de família burguesa 

nuclear continua sendo dominante no que tange a rígida divisão dos papéis sexuais e a 

repressão à sexualidade. Neste sentido, podemos observar o nascimento de novos conflitos 

familiares suscitados por essa nova realidade, assim como novos processos de valores 

reproduzidos por todas as classes sociais. Segundo Reis (2007), estudos demonstram que a 

representação da figura familiar não corresponde na íntegra as experiências de seus membros. 

Pois a ideia que temos do conceito de família é a de uma estrutura que agrega harmonia, 

cuidado, proteção e amor de forma incondicional, porém na prática, essa ideação relatada não 

se confirma. As menções fazem referências a conflitos gerados por dominação e opressão. No 

entanto, tais sentimentos de hostilidade por parte dos filhos para com seus pais são 

reprimidos. 

 Nesta narrativa, temos a evidência de elementos nos modelos familiares passados 

muito presente no modelo familiar contemporâneo, como demonstra a rígida divisão de papéis 

sexuais na sociedade. E mesmo com o ganho notório da mulher nesse novo espaço, ainda 

permanecemos em um atraso considerável em relação aos avanços conquistados pelos 

homens. Essas são características do homem sobre a mulher, que podemos analisá-las até o 
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momento como imutáveis. E mesmo que muitas mulheres, hoje, trabalhem fora do lar, ainda 

prevalece como sua função principal a educação dos filhos, resultando muitas vezes, na dupla 

jornada de trabalho. Além desses aspectos, a mulher continua demonstrando dedicação ao 

marido e aos filhos, não apresenta autonomia e sua melhor habilidade advém do emocional. 

Com relação ao papel do homem, este permanece caracterizando-se por sentimentos de auto 

realização e autonomia. Deste modo, esse modelo ainda se perpetua como apontado pelo 

autor: 

 

A família atua no sentido do aprendizado diferenciado dos papéis sexuais ao tratar 

diferentemente filhos e filhas. Enquanto os filhos são estimulados a serem 

independentes (sem, contudo, romper com os valores da geração mais velha), as 

filhas são resguardadas e os pais desenvolvem um esforço sistemático para retê-las 

no universo familiar (REIS, 2007 p.120). 

 

Contudo, de acordo com Reis (2007), a família continua sofrendo influências advindas 

de diversos repertórios sociais, e neste sentido, essa instituição familiar será fragilizada no 

momento em que seus filhos passam a conviver em outros espaços e realidades sociais. 

Estabelece neste cenário as relações de amizade, os vínculos afetivos, as trocas de 

experiências e o contato com um mundo diferenciado e mais próximo dos seus anseios e 

desejos. Esta interação com um novo grupo permite um momento de independência dos filhos 

com a família, trazendo assim, questionamentos sobre a imposição de valores deste núcleo 

familiar, os ideais da sociedade e a forma de controle dos pais.  

Como afirma Reis (2007), referências específicas do modelo de família burguesa, 

permanecem fortemente presentes nos modelos das famílias contemporâneas. Obviamente, 

que dada às mudanças históricas, essa presença não acontece em sua totalidade, mas ainda 

assim, reproduz intensamente o seu sentimento ideológico. É fantasioso afirmar que as novas 

configurações familiares não tenham em meio a sua estrutura, reflexos dessa construção. 

Portanto, podemos concluir que a existência de uma estrutura familiar que não produza 

angústia e sofrimento entre os seus membros, que não traga questionamentos e nem gere 

conflitos para os mesmos, seja necessário que o amor e o afeto compartilhado não estejam 

atrelados a nenhum tipo de condicionamento que vise atender ao sistema, antes mesmo de 

atender aos seus. 
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3.1.2. As relações de trabalho e a interação social da família na atualidade 

 

 Como podemos notar, no tópico anterior, a família passou a ocupar um espaço de 

maior relevância na sociedade, fruto de várias transformações sociais ao longo do tempo e da 

história. Neste processo de construção social histórico, inúmeros elementos contribuíram para 

o estabelecimento de diversas relações, dentre elas, as relações de trabalho e a interação social 

com grupos de pessoas que não correspondem somente a instituição familiar. É neste contato 

e neste desdobramento que o trabalho vai se apoderar de um espaço considerável na vida do 

indivíduo, bem como refletir no seu comportamento e nas suas relações posteriores. Nesta 

perspectiva, o autor aponta que: “As relações de trabalho determinam seu comportamento, 

suas expectativas, seus projetos para o futuro, sua linguagem, seu afeto” (CODO, 2007, 

p.139). Neste contexto, Codo (2007) nos traz a ideia de que diferentes ambientes de trabalho 

motivam e até determinam indivíduos substancialmente distintos, assim como retratam o 

“lugar” que o mesmo ocupa no mundo através de sua classe social e também o que a sua 

capacidade pode constituir em benefício próprio. 

 Esta relação de homem e trabalho se dá a princípio pela necessidade de sobrevivência 

de elementos básicos. Contudo, no decorrer do tempo e da história o que se transforma não 

são as produções desses mesmos elementos, mas as relações e as interações sociais que os 

homens fazem uso para a obtenção desta produção. A este modo de produção, Codo (2007), 

chamou de sistema capitalista. Este sistema vem determinar o papel do homem no que se 

refere a sua produção e a sua postura para com o outro. Estamos diante de novos construtores 

das relações em família, pois nessa nova configuração de homem e trabalho, as relações entre 

seus membros ganham um cenário bem diferente do que estávamos acostumados no passado.  

Pois na atualidade, estamos frente a uma divisão de trabalho para suprir todas as 

necessidades humanas num tempo mínimo, onde o homem vende a sua força de trabalho para 

gerar mais produção. Para tanto, se faz necessário aumentar o rendimento deste trabalhador, o 

que envolve mais tempo fora do lar e ausência na participação da educação dos filhos. Nesta 

narrativa, podemos observar que o trabalho se apropria do comportamento do indivíduo, o que 

nos faz refletir sobre as muitas possibilidades em que a família precisou se adaptar para se 

manter neste novo cenário que se apresenta o mercado de trabalho (CODO, 2007). 

É a partir dessa configuração no mercado de trabalho e de todas as exigências 

advindas do mesmo para manter a qualidade e a eficiência no serviço prestado, que a família 

passa por um novo momento na sua estruturação. Aqui, o homem além do trabalho exercido 

anteriormente, precisa se qualificar cada vez mais para estar entre os melhores e oferecer um 
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diferencial como “garantia” do seu sustento, visto que o mercado torna-se cada vez mais 

competitivo, o que lhe rouba a maior parte do tempo. A mulher, por sua vez, como forma de 

contribuir com o marido para o pagamento das despesas da casa, bem como maneira de se 

integrar a outros grupos sociais para seu conhecimento, desenvolvimento e socialização, passa 

a estar mais tempo fora de casa também. Esta passa além de dar conta da dupla jornada de 

trabalho: trabalhar fora de casa e cuidar da criação e educação dos filhos, como visto no 

passado, passa também ter que se qualificar, especializar - se naquilo que faz, exigindo assim, 

muito mais do seu tempo. Neste sentido, toda a dinâmica familiar ganha um novo formato. Os 

membros da família já não se relacionam mais como antes. O tempo entre eles fora 

diminuído, bem como o contato e o compartilhamento de momentos e ideias, essenciais para a 

formação de valores, interação e afetividade. Deste modo, as famílias precisaram criar outros 

mecanismos para suprirem suas necessidades perante a relação com os filhos. Surge então, as 

muitas possibilidades de integrar as crianças cada vez mais cedo a creches e escolas 

maternais, a contratação de babás ou aos cuidados da família extensa, como avós, tios e 

outros. No momento em que essa dinâmica familiar sofre essa mudança, a responsabilidade 

nos cuidados, a transmissão de valores e a afeição externada às crianças, passam a ser 

transferido parcialmente para os seus cuidadores, o que nem sempre vão corresponder a ideia 

de efetividade nesses cuidados. Pois estamos diante de pessoas social e culturalmente 

diferentes e que apresentam muitas vezes formações muito distintas das que apresentam as 

figuras parentais e como a criança passará a sua maior parte do tempo em contato com essa 

primeira, a probabilidade de sua inserção ao mundo se dar por seus cuidadores é muito maior 

do que a de seus pais. Há nesta relação, a possibilidade desses cuidadores e educadores, 

tomarem o lugar das figuras parentais, tornando-se depositário dos afetos das crianças 

(JACOB, RAMOS, 2009). 

É em meio a esta dinâmica familiar apresentada, que as figuras parentais vão sentir a 

necessidade de se implicar nas questões relacionadas a seus filhos. Entretanto, o que nos 

chama a atenção, não é o fato de essa criança ser cuidada por outros que não sejam seus pais, 

mas a qualidade do cuidado que é transmitida pelas figuras parentais a mesma em seu tempo e 

espaço disponível. O que presenciamos corriqueiramente na atualidade, são pais, por vezes, 

tomados de um sentimento de culpa, decorrentes da sua dinâmica de trabalho e da sua 

ausência no acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos, tentando compensar essa 

fragilidade por meio da satisfação imediata que o consumismo apresenta ou pela falta de 

limites impostos. Podemos perceber que essa implicação por parte das figuras parentais em 

muitos dos casos, não refletem na íntegra, uma preocupação com o desenvolvimento 
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emocional e afetivo de seus filhos (SERAFIM, 2009). Contudo, é através deste 

desenvolvimento saudável na interação com as figuras parentais que permeia o fortalecimento 

da personalidade para as condições de enfretamentos futuros (WINNICOTT, 2001). 

 

3.2 O lugar das figuras parentais para a introdução da criança ao mundo 

 

Vale ressaltar aqui que, com as múltiplas transformações e variações nos contextos 

sócios históricos, o conceito de figuras parentais entendido na idade média e na modernidade, 

toma outro “lugar” na contemporaneidade. O modelo e a dinâmica familiar baseados nos 

moldes da família nuclear burguesa, na atualidade, não correspondem a essa realidade. 

Portanto, cabe dizer que neste trabalho não nos ateremos a ideia do conceito de figura parental 

composta apenas por pai, mãe e filhos, ou o modelo mononuclear. Mas entenderemos aqui 

como figuras parentais, a formação de famílias monocleares, extensas, homoafetivas 

(homomaternal e homopaternal), monoparentais, comunitárias e reconstituídas. Independente 

da maneira como as famílias se constituem, não consideramos que há um modelo de família 

ideal, mas sim um modelo real que possa atender de fato as necessidades da criança em os 

seus estágios do desenvolvimento emocional na primeira infância, contribuindo para a sua 

relação com o mundo e com outro de forma saudável. Para tanto, recorreremos à literatura de 

Donald W. Winnicott, onde o autor apresenta um estudo sobre a importância da família no 

desenvolvimento emocional da criança. 

Para Winnicott (2001), durante o primeiro ano de vida da criança, os vínculos 

estabelecidos entre família e a criança, sobretudo a mãe, estão intrinsecamente relacionados 

ao desenvolvimento emocional da mesma. Na verdade, podemos compreender que desde o 

momento que a criança é concebida, essa relação já passa a existir, através do contato da mãe 

com o pai da criança, da presença em um ambiente favorável à afetividade, aos círculos que a 

mesma encontra-se inserida e o sentimento de amor e segurança recebidos por quem a cerca. 

No entanto, muitas vezes nos deparamos com casos em que a figura da mãe, responsável por 

todos os cuidados da criança, trata-se de uma mãe substituta e não necessariamente a mãe 

biológica, como retrata Winnicott (2001). “Devido a extrema dependência emocional da 

criança, seu desenvolvimento ou sua vida não podem ser estudados à parte da consideração do 

cuidado que lhe é fornecido” (WINNICOTT, 2001, p .5). Neste sentido, veremos a seguir 

alguns processos pertinentes ao desenvolvimento inato da criança decorrentes do seu 

crescimento natural. 
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Não haveria nada de novo em afirmar que a família é um dado essencial de nossa 

civilização. O modo pelo qual organizamos nossas famílias demonstra na prática o 

que é a nossa cultura, assim como uma imagem do rosto é suficiente para retratar o 

indivíduo. A família nunca deixa de ser importante, e é responsável por muitas de 

nossas viagens (WINNICOTT, 2001, p. 59). 

 

 No que tange as questões estruturais do indivíduo em sua introdução ao ambiente 

externo, podemos compreender a partir do que retrata o autor, que é na família, onde tudo se 

inicia (WINNICOTT, 2001). Entretanto, existem tendências positivas e negativas nos pais que 

refletem de forma consciente ou inconsciente na vida de seus filhos, como demonstra o autor 

em sua citação:  

 

Os pais têm sentimentos muito diferentes e agem de modo diferente, em relação a 

cada um dos filhos. Muito disso depende do relacionamento dos pais na época da 

concepção, durante a gravidez, quando do nascimento e depois (WINNICOTT, 

2001, p. 63). 

 

 A partir da gravidez, vários fatores tornam-se possíveis na vida do casal, podendo 

produzir diferentes efeitos na vida dos mesmos, desde o afastamento do homem pela mulher 

ou até mesmo uma aproximação maior. Outras variações no contexto familiar desencadeiam 

alterações neste ambiente, como o fato da criança ser menino ou menina, pode impactar 

diretamente na vida de seus pais e que por sua vez, também trará impactos na vida dessa 

criança. Nem mesmo o fato de serem os pais, torna-se suficiente para se ter amor por seus 

filhos (WINNICOTT, 2001). Para tanto, “as crianças requerem dos pais algo além do amor; 

requerem algo que continue vivo mesmo quando os filhos são odiados, ou fazem por sê-lo” 

(WINNICOTT, 2001, p. 64). 

 Embora já adultos, o casal também se mantém em processo de crescimento, e a 

chegada de um filho, muitas vezes permite que os mesmos possam aprender com essa criança 

(WINNICOTT, 2001). Como menciona Winnicott, a relação matrimonial está sujeita a muitas 

turbulências, dentre elas, a desintegração familiar, e neste contexto, as crianças devem estar 

aptas a adapta-se a este processo. Muitas vezes, os pais são capazes de conduzir seus filhos 

até a vida adulta de forma autônoma e satisfatória, mesmo em meio ao rompimento familiar 

ou até mesmo a construção de uma nova família (WINNICOTT, 2001). Como demonstra 

Winnicott (2001), assim como os pais, as crianças também apresentam tendências positivas e 

negativas que podem contribuir ou não com a integração familiar. Ou seja, a integração 

pessoal está relacionada ao desenvolvimento emocional, que por sua vez, terá relevância no 

seio dessa família, como explicita o autor em sua citação: 
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A criança que se desenvolve bem, e cuja personalidade foi capaz de realizar 

internamente sua integração por forças das capacidades inatas de crescimento 

individual, exerce um efeito integrativo sobre seu ambiente externo imediato. Essa 

criança contribui para a situação familiar (WINNICOTT, 2001, p. 68).  

  

 No entanto, quando o oposto ocorre, e esta criança não contribui para esta integração 

familiar, como no caso de uma criança enferma, outros dispositivos por parte dos pais devem 

ser acionados, exigindo assim uma desenvoltura maior, a qual a mesma não garante grandes 

êxitos (WINNICOTT, 2001). Para Winnicott (2001), numa sociedade sadia, todos os 

membros da família devem contribuir para uma integração satisfatória da própria 

personalidade, ou o número de indivíduos sadios devem suprir os casos de personalidade não 

–integradas, que por sua vez não podem contribuir. 

 

3.1.3. Família e maturidade emocional 

 

De acordo com Winnicott (2001), o mesmo considera a maturidade como sinônimo de 

saúde. Portanto, uma criança de dez anos que é considerada saudável, por esta perspectiva 

também é considerada madura para a sua idade e assim podemos considerar o que ocorre em 

outras idades da vida. Neste sentido, o papel desempenhado pela família no estabelecimento 

da saúde individual de cada filho, está para além dos cuidados maternos, ou seja, estes 

cuidados proporcionados ora pela mãe, ora pelos pais em conjunto, estendem-se a toda 

família, como avós, tios, primos e outros. O indivíduo tem por necessidade alargar os seus 

círculos e de inserir-se em novos contextos diferentes aos já estabelecidos com a família. 

Porém, todas as outras relações estabelecidas fora do contexto familiar, trazem a identificação 

do colo, braços e cuidados da mãe. Winnicott (2001), fala sobre o aspecto do indivíduo 

transitar entre o estado da dependência ao da independência em seu processo de desenvolvi 

mento emocional. Fato que explica o momento de rebeldia próprio da adolescência em que o 

adolescente num gesto rebelde rompe com os laços familiares em busca de uma fuga, embora 

não se desvencilhe da necessidade dos cuidados recebidos pela família, como relata a citação 

seguinte: 

Na rebeldia, o indivíduo rompe o círculo imediato que o envolve e dá segurança. 

Mas duas coisas são necessárias: para que esse rompimento seja vantajoso. O 

indivíduo precisa inserir-se num círculo mais amplo que esteja pronto a aceitá-lo, o 

que equivale a dizer que ele tem necessidade de retornar à situação rompida 

(WINNICOTT, 2001, p. 132). 

 

 Contudo, como salienta o autor, o êxito nas descobertas pessoais do indivíduo, deve-se 

muito a existência da família e dos cuidados recebidos pelos pais. No âmbito de uma família 



35 
 

em que haja outros filhos, estes podem compartilhar entre eles seus problemas, angústias e 

aflições e neste compartilhamento desenvolver-se um crescimento sadio, pessoal de cada um 

(WINNICOTT, 2001). O autor também ressalta que: 

 

A ameaça de desintegração da estrutura familiar não determina automaticamente o 

aparecimento de distúrbios clínicos nas crianças, pois, às vezes, conduz a um 

crescimento emocional prematuro e ao estabelecimento precoce da independência e 

do sentido de responsabilidade; mas isso não se identifica a nosso conceito de 

maturidade relativa, e tampouco identifica-se à saúde, embora possa apresentar 

certos traços saudáveis (WINNICOTT, 2001, p. 133). 

 

Para Winnicott (2001), existem duas tendências com relação ao afastamento do 

indivíduo com a sua família: a primeira delas compreende ao indivíduo que se afasta da mãe, 

do pai e da família, conquistando novos espaços, desafios e construindo seu caminho a partir 

dos seus próprios recursos. A segunda, trata-se da ideia de necessidade que o indivíduo tem de 

conservar ou retomar a relação com pai e mãe. Para tanto, “é esta segunda tendência que 

permite que a primeira constitua uma etapa do crescimento e não uma desarticulação da 

personalidade do indivíduo” (WINNICOTT, 2001, p. 134). Já no que tange ao 

desenvolvimento sexual do indivíduo e da prática do casamento, Winnicott (2001), considera 

que este momento seja o da ruptura em relação aos pais e a família, assim como a 

continuidade da ideia de estrutura familiar. Deste modo, podemos compreender o processo de 

identificação, apresentado pelo complexo de Édipo: o menino pode conservar o seu amor pela 

mãe, tendo à frente a figura do pai, e da mesma maneira a menina, pode conservar o seu 

desejo pelo pai, tendo à frente a figura da mãe. Porém, na ausência de uma terceira figura, o 

autor menciona duas alternativas para a criança: “ser engolida ou afastar-se violentamente” 

(WINNICOTT, 2001. p.135). 

Conforme apontado por Winnicott (2001), sobre a identificação entre maturidade e 

saúde, o mesmo não considera pertinente o amadurecimento precoce do indivíduo, ou seja, 

que o mesmo não anteceda e nem pule suas etapas, tornando-se independente num tempo que 

deveria ser ainda relativamente dependente. Assim também, Winnicott (2001), ressalta sobre 

o lugar da família para contribuição da maturidade emocional do indivíduo, quando é através 

dos cuidados recebidos, dos encaminhamentos e orientações do grupo familiar, que se 

estendem a outros grupos sociais. Podemos compreender então a partir da literatura de 

Winnicott (2001), que o indivíduo que atinge a sua maturidade emocional, tenha passado pelo 

processo que se iniciou com os cuidados maternos e se prolongou na família, até estender-se 
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aos agrupamentos sociais maiores, como os agrupamentos religiosos, políticos e sociais da 

sociedade. 
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4. O FENÔMENO DA NEGLIGÊNCIA EMOCIONAL E SUAS FORMAS POR 

AÇÃO OU OMISSÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os conceitos de negligência sob diferentes óticas e o de 

negligência emocional, fazendo uma articulação com o significado de afetividade e então 

aprofundarmos para uma análise do lugar da afetividade e das figuras parentais para a 

introdução da criança ao mundo. Para tanto, no primeiro tópico apresentaremos o conceito de 

negligência de acordo com várias óticas que pensam sobre o mesmo, como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente- (ECA), a Constituição Federal de 1988 e alguns campos dos 

saberes. Em seguida, no segundo tópico, abordaremos a temática sobre o fenômeno da 

negligência emocional e suas formas por ação ou omissão aos direitos fundamentais da 

criança. Posteriormente no terceiro tópico, traremos sobre o significado da afetividade nas 

relações familiares. E finalizando o quarto e último tópico, analisaremos o lugar da 

afetividade e das figuras parentais na introdução da criança ao mundo. 

 

4.1 O conceito de negligência sob diferentes óticas 

 

 A proposta deste tópico é trazer à luz a concepção do termo negligência, empregado 

em diferentes campos do saber e que nos últimos tempos tem apresentado uma conotação 

ampla para caracterizar diversas situações. Desta forma, Berberian (2015) relata em seus 

estudos que apontamentos relevantes devem ser considerados para um entendimento mais 

aprofundado sobre este termo. Pois este é um fenômeno complexo, não recente e bastante 

recorrente, e de que o mesmo não pode ser entendido num contexto restrito de práticas 

internas familiares, por sofrerem impactos dos fatores sociais, políticos, econômicos e 

jurídicos do Estado que dificultam muitas vezes os pais proverem os cuidados com seus filhos 

(BERBERIAN, 2015). Para tanto, apresentaremos a seguir alguns conceitos extraídos de 

materiais ao longo deste trabalho. 

 De acordo com alguns dicionários, negligência, palavra de origem latina se refere à 

falta de cuidado; incúria; falta de apuro, de atenção; desleixo; desmazelo. E denota falta, 

ausência, omissão e intencionalidade de quem a pratica. Entretanto, este é um termo muito 

abrangente e dependendo do contexto em que esteja sendo utilizado pode ou não configurar 

de fato uma negligência. No Brasil, segundo o artigo 5º, da Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – (ECA), defende que: 
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Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 

1990). 

   

Já de acordo com a Constituição Federal de 1988, consta no Artigo 227º sobre 

negligência que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

Podemos considerar três tipos de negligência (que muitas vezes coexistem): 

Negligência física – Inclui a não prestação de cuidados médicos, a falta de 

alimentação adequada, má higiene e uso de vestuário impróprio ao clima, as 

situações em que é abandonada ou deixada sem vigilância por períodos longos 

(SANTOS, et al., 2012). 

 

Para os autores, a criança acometida pela negligência física pode apresentar problemas 

decorrentes deste fenômeno como a má nutrição, retardamento no crescimento, 

vulnerabilidade para doenças infecciosas e acidentes, muitas vezes, fatais (SANTOS, et. al., 

2012). 

“Negligência emocional – Quando as necessidades emocionais da criança são 

ignoradas, como privação do afeto e suporte emocional necessário ao seu desenvolvimento 

adequado. ” (SANTOS, et. al., 2012) 

Com relação à negligência emocional, os autores apontam como possíveis 

consequências sobre a criança, insegurança, baixa autoestima, depressão, dificuldades de 

aprendizagem, consumo de álcool e drogas, risco de suicídio, agressividade, comportamentos 

destrutivos, etc. (SANTOS, et. al., 2012). 

 

Negligência educativa – Quando não são proporcionadas à criança condições para a 

sua formação intelectual e moral, como a privação da escolaridade básica, e a 

permissividade perante hábitos que interferem em seu desenvolvimento (SANTOS, 

et. al., 2012). 

 

No que tange à negligência educativa, os autores afirmam que este fenômeno interfere 

na obtenção de conhecimentos básicos, o que pode levar a evasão escolar e à marginalidade, o 

que diminui consideravelmente as oportunidades de sucesso no que se refere à formação 

educacional, profissional e social do indivíduo (SANTOS, et. al., 2012). 



39 
 

 De acordo com o estudo realizado por Berberian (2015), o mesmo indica que em 

muitas situações o conceito de negligência vem sendo utilizado como sinônimo para a 

pobreza, além de por si apresentar em seu conteúdo um teor valorativo negativo, sendo 

utilizado amplamente sem nenhuma perspectiva crítica, indicando muitas vezes um juízo de 

valor, atrelado ao senso comum que tende a discriminar o sujeito. Para a referida autora, 

independente da apropriação crítica do profissional que utiliza o termo sob essa perspectiva, 

faz-se necessário manter a neutralidade, sem apontamentos de juízo moral com atribuições 

negativas (BERBERIAN, 2015). Berberian (2015), também aponta em seus estudos que o uso 

do conceito de negligência também é partilhado por outros campos dos saberes, como 

veremos a seguir. 

Conforme Berberian (2015), no campo do Direito, podemos encontrar referências à 

negligência no Código Penal (1940), como citado pela autora: 

 

Quando realizada a diferenciação entre os crimes doloso e culposo, sendo este 

último resultado da ação de um agente por imprudência, negligência ou imperícia. 

Segundo a ótica do Direito, compreende-se que existe negligência quando há 

desatenção ou falta de cuidado ao exercer certo ato, consistindo na ausência da 

necessária diligência. Diferentemente do dolo, que presume a ciência do dano (como 

objetivo ou possibilidade, em virtude do risco), a negligência, nessa perspectiva 

inicial, é a inobservância de normas que ordenam agir com atenção, capacidade e 

discernimento. Ainda na esfera do Direito, localizamos debate a respeito da 

intencionalidade da negligência compreendida como não apenas uma inobservância 

da lei, mas como uma ação incorporada por parcela de consciência e voluntarismo, 

em que a intenção é reconhecida e consciente (BERBERIAN apud Código Civil, 

2002). 

 

 Com relação aos campos da Psicologia, Medicina e Enfermagem, Berberian (2015), 

também relata referências à negligência numa perspectiva maior encontrada nos códigos de 

ética profissionais. Ainda no campo da Psicologia e da Enfermagem, há uma compreensão e 

um entendimento da multidimensionalidade do fenômeno da negligência, sobretudo em 

estudos que discutem situações envolvendo crianças e adolescentes. 

Nesta perspectiva, a autora salienta para o que estamos chamando de negligência. Pois 

o seu conceito traz arraigado uma determinada definição e sentido social: 
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Ao se revelar com circulação vasta por diversas áreas do conhecimento, sendo 

utilizado de forma corriqueira por diferentes profissões, o conceito negligência 

demonstra sua multiplicidade de sentidos e a necessária apropriação de seus 

significados em cada contexto. Visto que em outras profissões o conceito 

negligência é em geral empregado para denominar situações em que o indivíduo está 

sendo avaliado negativamente em relação ao (não) cumprimento de alguma de suas 

responsabilidades, nos questionamos sobre os juízos negativos de valor já 

imbricados no uso desse conceito. O que nos parece é ser a negligência um termo 

viciado de conteúdo moral, pois, ao mesmo tempo em que pode representar 

desatenção, também se mostra como sinônimo de desleixo e preguiça, por exemplo, 

trazendo inevitavelmente consigo conteúdos valorativos negativos, reforçando um 

perfil estereotipado e preconceituoso sobre o outro (BERBERIAN, 2015). 

 

Dado o exposto acima, podemos perceber que o conceito de negligência tem uma 

amplitude em vários contextos e que independente da área do conhecimento em que este 

esteja sendo aplicado, é de suma importância desnaturalizar todo e qualquer juízo moral na 

compreensão dos fatos acompanhados por profissionais designados para essa função. No que 

tange à área da Psicologia, sobretudo do trabalho ora apresentado, faz-se necessário ressaltar 

aqui, que a temática levantada sobre a negligência não tem a pretensão de trazer à tona 

nenhum tipo de julgamento moral, nem tampouco de culpabilizar as partes envolvidas nesse 

estudo, no caso as figuras parentais. Entretanto, a temática escolhida tem o intuito de trazer 

questionamentos e reflexões acerca de um fenômeno universal recorrente e muitas vezes de 

forma inconsciente por aqueles que são acometidos por este fenômeno. 

 

4.2 O fenômeno da negligência emocional 

 

Dentre as formas de negligência infantil mais difícil de identificação, nos deparamos com 

o fenômeno da negligência emocional, com seus efeitos e impactos apresentados 

universalmente em diferentes sociedades e culturas. Neste sentido, recorreremos à literatura 

da autora e psicanalista Alice Miller que em sua obra intitulada: “O drama da criança bem 

dotada”, relata de forma clara e objetiva suas experiências no decorrer de seu trabalho na 

clínica, de como os pais podem formar (e deformar) a vida emocional de seus filhos, mesmo 

de maneira inconsciente e sem o entendimento que tais práticas contribuem massivamente 

para esta tônica, comprometendo assim a vida futura de seus filhos que consequentemente, 

refletirão na formação dos seus filhos também. E dependendo da dinâmica familiar e das 

dependências do meio que esta criança estiver inserida, é possível que estas tônicas sejam 

refletidas na mesma, sendo submetidas à perda de elementos inerentes à infância. Este é um 

fenômeno que acomete muitos lares, mesmo aqueles tidos e havidos como “normais”. Por 

essa razão, o presente trabalho tem a finalidade de contribuir com a reflexão no que tange o 
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estudo sobre esse fenômeno aparentemente novo, porém recorrente e presente na vida de 

muitas pessoas que ao se tornarem adultas, cada vez mais lotam as clínicas de psicoterapias 

em busca de respostas aos seus sofrimentos emocionais, por estarem presos ao seu passado na 

infância e sem tomarem consciência disso, possivelmente não encontrarão tais respostas. 

Segundo Miller (1997), o seu trabalho não se refere a problemas de superdotados de 

inteligência, mas referem-se a todos nós, “Cuja sensibilidade infantil foi usada consciente ou 

inconscientemente, por nossos educadores, para servir a seus próprios propósitos 

frequentemente egoístas” (MILLER, 1997). Para a autora, muitas pessoas não são amadas de 

forma incondicional pelo o que realmente representam na íntegra para seus pais. Mas na 

maioria das vezes, por seus admiráveis feitos, talentos, dons e habilidades como sua beleza, 

inteligência, realizações e por seu comportamento “exemplar”. Ou seja, por de alguma forma 

corresponder às expectativas e desejos daqueles que exercem a função de cuidadores da 

formação da criança (MILLER, 1997). 

 

Necessitamos de amor como de ar e, para obtê-lo, renunciamos ao nosso próprio 

processo de desenvolvimento como indivíduos únicos e irreptíveis, e nos 

massificamos pela repetição de papéis socialmente desejáveis (MILLER, 1997). 

 

 De acordo com Miller (1997), o contato com a verdade de sua história na infância é 

algo essencial na construção do indivíduo para que ele não adoeça. Obviamente que não 

podemos mudar aquilo que nos foi atribuído quando criança, mas podemos no momento em 

que tomamos consciência de fatos reais da nossa história infantil, trabalhar e modificar este 

significado contido, para que possamos prosseguir dando um novo sentido e reconquistando 

nossa integridade por vezes, perdida. Decerto, não é um caminho agradável a ser perseguido, 

mas é a maneira pelo qual o indivíduo tem a possibilidade de se libertar das amarras do 

passado, tornando-se consciente de sua história e deixando o lugar de vítima para o lugar de 

condutor da sua vida. Miller (1997) menciona que a maior parte das pessoas nega sua infância 

e assim não deseja conhecer a sua história e por vezes, sofrem com esta decisão, pois vivem 

situações incompletas, não resolvidas e reprimidas durante esta fase, que refletirão na sua vida 

adulta e nas suas vivências com o mundo de forma inconsciente e angustiante. De acordo com 

a autora, as experiências traumáticas, de repressão e a anulação das emoções sofridas no 

passado, levam algumas pessoas a reproduzirem ativamente o sofrimento a que foram 

submetidas, pois desde muito cedo tiveram que aprender a criar mecanismos de defesas para 

suportarem suas dores e angústias e com isso, muitas vezes foram levadas à perda da 

sensibilidade entre outros sentidos (MILLER, 1997). Para Miller (1997), a repressão dos 
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sentimentos da infância determina não somente como a vida do indivíduo será regida, mas 

também como isso refletirá na sua relação na sociedade. Pois podemos comumente perceber 

que há uma tendência forte em identificarmos muitas biografias de pessoas ilustres, certa 

interrupção em alguns períodos da vida, como o que se refere à infância. Demonstra certo 

desinteresse por essa fase, seja por ter sido uma infância “agradável” ou de “muitas 

privações” ou ainda de “muitas motivações”, mas muitos parecem não desejarem relembrá-

las. Contudo, a autora salienta o quanto as experiências vividas por uma criança podem ser 

fortemente preservadas no seu inconsciente, vindo a se manifestar por meio de diferentes 

expressões na vida adulta, quando esta se sentir livre para admiti-las. Para tanto, se a 

lembrança trazida pela criança não é nociva, esta pode sobreviver inteira. Mas quando não, 

quando são lembranças de experiências traumáticas, estas permanecem ocultas em seu 

inconsciente, podendo vir à tona em situações diversas (MILLER, 1997).   

 A autora traz à luz, que é possível avaliar o impacto da solidão e abandono a que 

muitas crianças foram expostas na infância. Não se trata neste caso de crianças abandonadas 

de fato, mas da ausência de sentimentos infantis, pertinentes a esta fase, marcados muitas 

vezes pela falta de respeito, necessidade de controle, manipulação e pressão por resultados. E 

neste contexto emocional da infância, um filho que atende a todas as expectativas de seus 

pais, sendo o “orgulho” da família, nem sempre se tornará uma pessoa autoconfiante, forte e 

estável. Pois no momento em que a sensação de grandiosidade não estiver mais presente, 

passam a ser acometidos por constantes sentimentos de insegurança e impotência. Neste caso, 

suas bases existenciais estão enfraquecidas para o enfrentamento de situações futuras, há um 

desequilíbrio, podendo evoluir para um adoecimento (MILLER, 1997). 

 Como aponta Miller (1997), “É necessidade primordial da criança ser considerada e 

levada a sério em todos os seus aspectos, desde o nascimento”. Nesta perspectiva, a autora se 

remete a todos os aspectos como: sentimentos, sensações e manifestações, desde recém-

nascida. No entanto, ressalta que para que essas precondições ao desenvolvimento saudável 

da criança sejam possíveis, se faz necessário, que a atmosfera em que seus pais tenham 

crescido e recebido como formação, também tenha havido uma dinâmica de segurança e 

aconchego que possibilite serem repassadas aos seus filhos de forma natural. Do contrário, 

essa dinâmica fica comprometida, refletindo assim em uma integração familiar carente de 

vínculos afetivos, responsáveis pelo fortalecimento da vida emocional do indivíduo 

(MILLER, 1997).  

 Conforme aborda Miller (1997), existem perdas de sentimentos e de elementos 

essenciais na vida de uma criança, que acontecem de forma considerada natural para aqueles 
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que não dispõem de algum conhecimento a respeito, como por exemplo, a adaptação precoce 

do bebê, que pode ser levada à repressão das suas necessidades por amor, atenção, empatia, 

compreensão, participação. Assim como, as reações emocionais reprimidas, consideradas não 

aceitáveis nem na infância e nem na vida adulta como o sentimento de raiva, ciúme, inveja, 

abandono, impotência, medo. Crianças que vivenciam esse tipo de experiência aprenderam a 

desenvolver maneiras de sobreviverem frente às suas angústias e aflições, podendo até 

distanciar-se dos seus próprios sentimentos. Deste modo, muitos mecanismos se desenvolvem 

ao longo da vida deste indivíduo com relação à sua integração com o outro, bem como a 

construção de seus vínculos afetivos e seu lugar no mundo. Muitas vezes essa relação está 

atrelada a uma luta incessante que culminada com símbolos como drogas, grupos, cultos 

variados, perversões podem trazer algum tipo de satisfação de suas necessidades reprimidas. 

Como bem relata a autora (MILLER, 1997), essa postura tende a levar o indivíduo a viver 

com um falso self, pois o seu verdadeiro self não está apto a se desenvolver e a se diferenciar 

dos demais. Por essa razão, as muitas demandas de pacientes nas clínicas, se referem a um 

vazio existencial, um empobrecimento, uma morte parcial das possibilidades, falta de 

pertencimento, falta de sentido. Pois a integridade dessa criança foi abalada. Em outras 

palavras: seus sonhos foram roubados e sua infância perdida, podendo levar a distúrbios como 

comportamentos depressivos (MILLER, 1997). 

 

Bem mais tarde, esses sentimentos poderão ser revividos como vagas lembranças do 

passado, mas o contexto original não será compreendido. Só é possível decifrá-las 

quando consegue fazer a relação entre a situação original e os intensos sentimentos 

despertados no presente (MILLER, 1997, p. 22). 
 

 Como aponta Miller (1997), a criança ainda não tem discernimento para construir sua 

própria estrutura, e por isso são dependentes dos pais para a construção e realização da sua 

história. Num primeiro momento de forma consciente e posteriormente de forma inconsciente. 

Pois desconhece suas reais necessidades e por isso, a dificuldade em sua separação com os 

pais, mesmo depois de adultos, necessita da aceitação dos mesmos ou de figuras que 

representem seus pais. E futuramente o que se tem armazenado em suas lembranças 

reprimidas de forma inconsciente é o legado de seus pais, que muitas vezes ofusca a presença 

do verdadeiro self. No mundo emocional de uma criança lesada em sua integridade o 

resultado é um misto de sentimentos de desamparo, muitas vezes pelos pais não estarem 

nunca disponíveis a elas. Mantém por anos um sentimento de negação, dissimulação, auto 

alienação, culpabilização. Sente a dor de não ser compreendida e até mesmo de raiva por 
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sentirem-se a mercê do objeto amado. Porém só poderão manter contato com essa realidade 

quando estiverem conscientes de tal vivência (MILLER, 1997). 

Portanto, podemos compreender que se uma criança tiver a possibilidade de crescer 

em um ambiente em que possa ter referenciais estimulantes de seus pais, sobretudo de sua 

mãe e que estes estejam disponíveis, a probabilidade dessa criança vir a desenvolver seus 

sentimentos e sua vida emocional de forma saudável é real. Pois o clima afetuoso e alegre, 

ainda que não muito caloroso, onde as necessidades da criança são compreendidas e 

respeitadas, possibilitam esse desenvolvimento, e já contribuem se apenas não o impedir 

(MILLER, 1997). Neste sentido, podemos compreender dado o exposto pela autora, mesmo 

sem utilizar este termo em sua obra, que a negligência emocional pode ser entendida como 

um fenômeno que acomete muitas famílias de forma inconsciente ou não, por ação ou 

omissão na sua dinâmica familiar com seus filhos, a partir do momento em que não estão 

disponíveis a atenderem as necessidades essenciais dos mesmos, a fim de garantir-lhes uma 

vida emocional saudável. Todavia, neste contexto, o conceito de saudável corresponde a um 

ambiente afetuoso, uma vida livre de repressões, bem como um amor incondicional e não a 

prática de compensações por seus feitos durante a infância, de forma a permitir que a criança 

se desenvolva com uma personalidade fortalecida para os enfrentamentos da vida futura, 

vivendo de forma plena o seu self verdadeiro. Havendo esse fortalecimento, dificilmente 

haverá a perda e o estranhamento de si mesmo (MILLER, 1997). Sendo assim, podemos 

considerar o conceito de negligência emocional como um desamparo da afetividade, onde há 

perda de elementos inerentes à infância, seja de forma inconsciente ou não, por parte das 

figuras parentais durante o processo do desenvolvimento emocional da criança. 

 

4.3 O significado da afetividade nas relações familiares 

 

Afetividade representa o elo que liga as pessoas nas suas relações estabelecidas, sejam 

elas quais forem. Entretanto, quando nos referimos ao significado de afetividade nas relações 

familiares, estamos tocando em um ponto crucial sobre o desenvolvimento saudável das 

partes envolvidas neste processo, sobretudo os filhos, os quais com pouca idade dependem 

integralmente de seus pais para realizarem às suas necessidades. E estar disponível para 

oferecer afeto aos filhos, requer que esse pai ou essa mãe também tenham recebido afeto, de 

forma a refletirem aos seus filhos um clima amistoso, em harmonia com a autoridade e o 

sentimento. Neste sentido, um ambiente favorável em que se promova uma relação afetuosa 
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entre as partes, possibilitará um desenvolvimento emocional fortalecido e, por conseguinte 

proporcionará atitudes que não sejam tão rígidas com relação ao outro, demonstrando assim 

flexibilidade para os enfrentamentos da vida extensa à família, como se refere a citação a 

seguir: 

“A afetividade é precisamente um dos elementos mais importantes para que a 

criança possa tornar-se visível. Para que se possa perceber o outro, é necessário que 

cada um saiba o que isso significa. O que significa ser visível ao outro. Portanto, a 

visibilidade que se tem do outro depende em parte, da visibilidade vivida pelo 

indivíduo. A percepção que se tem do outro depende da forma como nós fomos 

percebidos aos olhos das outras pessoas e de como essa visibilidade ampla ou 

restrita incorporou-se a nossa subjetividade” (ORIONTE, SOUZA, 2007). 

 

Segundo Oltramari e Razera (2013), o afeto e o cuidado nas relações familiares está 

para além dos laços consanguíneos entre seus membros, laços esses pautados no amor e no 

respeito às diferenças da criança. Desse modo, “o vínculo sócio afetivo surge como uma nova 

filiação, abrindo novos caminhos e novos conceitos para as famílias engessadas pelos poderes 

paternos, muitas vezes, vazios de afeto” (OLTRAMARI. REZERA, 2013). Neste sentido, 

podemos compreender que independente da maneira como as famílias se configuram, o 

essencial é o cuidado e o afeto estabelecido no seio da mesma, onde o vínculo biológico não 

determina o nível de relação afetiva, mas sim a forma como seus cuidadores conduzem suas 

práticas de cuidar, amar e educar, possibilitando uma formação digna para sua relação com o 

mundo. 

Para tanto, de forma a contribuir com um trabalho que traga à reflexão sobre o 

conceito de afetividade, recorreremos aos estudos do teórico Henri Wallon, a partir do 

conteúdo pesquisado por Mahoney e Almeida no artigo: A dimensão afetiva e o processo 

ensino-aprendizagem. Contudo, nos atentaremos aqui neste tópico as maneiras como o afeto é 

expresso. 

 

A afetividade refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo 

mundo externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou 

desagradáveis. A teoria Apresenta três momentos marcantes, sucessivos, na 

evolução da afetividade: emoção, sentimento e paixão. Os três resultam de fatores 

orgânicos e sociais e correspondem a configurações diferentes e resultantes de sua 

integração: nas emoções, há o predomínio da ativação fisiológica; no sentimento, da 

ativação representacional; na paixão, da ativação do autocontrole (ALMEIDA; 

MAHONEY, 2007, p.17 apud WALLON 1979). 

 

Baseando-se nos dados expostos por Wallon na teoria do desenvolvimento, as autoras 

Almeida e Mahoney (2007), nos trazem à luz de que modo as partes que compõem a evolução 

da afetividade acontecem: 
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Emoção: é a exteorização da afetividade e sua expressão corporal, motora. Tem um 

poder plástico, expressivo e contagioso; é o recurso da ligação entre o orgânico e o 

social: estabelece os primeiros laços com o mundo humano e, através deste, com o 

mundo físico e cultural. As emoções compõem sistemas de atitudes reveladas pelos 

tônus (nível de tensão muscular) combinado com as intenções conforme as 

diferentes situações. Das oscilações viscerais e musculares se diferenciam as 

emoções e se estabelecem padrões posturais para medo, alegria, raiva, ciúme, 

tristeza etc. A emoção é uma forma de participação mútua, que funde as relações 

interindividuais. Ela estimula o desenvolvimento cognitivo e, assim, propicia 

mudanças que tendem a diminuí-la. Estabelece-se um antagonismo entre emoção e 

atividade intelectual: sempre que dominam atitudes afetivas as imagens mentais se 

confundem; quando o predomínio é cognitivo, as imagens são mais claras 

(ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p.17 apud WALLON 1979). 

 

Desta maneira, podemos compreender que a evolução da emoção nos possibilita o 

entendimento de como a exteriorização de nossas posturas frente aos diversos contextos 

manifestam-se de forma mais expansiva ou sutil, sejam elas agradáveis ou não em nossas 

relações com o mundo e com o outro. 

 

Sentimento: é a expressão representacional da afetividade. Não implica reações 

instantâneas e diretas como na emoção. Tende a reprimir, a impor controles que 

quebrem a potência da emoção. Os sentimentos podem ser expressos pela mímica e 

pela linguagem. O adulto tem maiores recursos de expressão de sentimentos: 

observa, reflete antes de agir, sabe onde e como expressá-lo, traduz intelectualmente 

seus motivos e circunstâncias (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p.17 apud 

WALLON 1979). 
 

Com relação ao sentimento, podemos compreender como algo que denota certa 

habilidade em manipulá-lo, bem como direcioná-lo para o que se deseja, diferentemente da 

forma como a emoção é externada. 

Paixão: revela o aparecimento do autocontrole como condição para dominar uma 

situação. Para tanto, configura a situação (cognitivo), o comportamento, de forma a 

atender às necessidades afetivas (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p.17 apud 

WALLON 1979). 
 

No que tange à paixão, podemos perceber que a mesma apresenta um efeito mais 

focal, direcionado na realização dos desejos.  

Nesta perspectiva, vimos como o significado da afetividade está implícito nas relações 

do indivíduo com o mundo e com o outro, desde a manifestação das suas emoções frente a 

situações diversas, a direção e o controle dos seus sentimentos até à realização dos seus 

desejos. Entretanto, quando nos referimos a uma criança, esta ainda não possui discernimento 

na sua forma de expressar o seu afeto para com o outro.  Diante do exposto pelas autoras na 

compreensão de Wallon, podemos entender, que sem a presença de uma referência que 
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contribua para que esse afeto seja externado de maneira sadia, em um ambiente favorável, 

livre de repressões, de compensações por seus feitos, de ausências, é possível que esta criança 

não direcione o seu afeto em sua totalidade, o fará com reservas ou até mesmo reprimirá. 

Porém, em casos em que a criança tenha em seu convívio uma referência que estimule as 

etapas do processo da afetividade, esta tem uma probabilidade maior de desenvolver as suas 

emoções, sentimentos e paixões de modo a atender melhor às suas necessidades e desejos do 

que aquela que não teve uma referência neste sentido e nem tampouco foi estimulada para 

externar afeto de forma natural em seu desenvolvimento emocional. Deste modo, o 

significado da afetividade nas relações familiares representa um lugar crucial para o 

desenvolvimento de todas as partes envolvidas na família. Uma forma de corroborar com a 

subjetividade do indivíduo, na maneira como ele se apresenta no mundo, sendo único e 

singular (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, apud WALLON 1979). 

 

4.4 Análise do lugar da afetividade e das figuras parentais na introdução da criança ao 

mundo 

 

Partindo dos estudos desta pesquisa onde alguns estudiosos foram utilizados como 

referencial teórico, analisaremos aqui a partir de tudo o que foi exposto, o lugar da afetividade 

e das figuras parentais na introdução da criança ao mundo. Para tanto, se faz necessário, 

compreendermos o contexto social histórico da referida análise, bem como os fenômenos 

contemporâneos que implicam na mesma. Deste modo, baseando-se nos estudos de Arìes 

como citado no início desta pesquisa, o mesmo corrobora com a importância de seus estudos 

no que tange a representação da infância. Vimos através de Ariès que a concepção de infância 

foi social e historicamente construída e que o sentimento de infância não existia, não por 

descaso dos pais, mas por ser considerada uma idade misturada aos adultos e participavam de 

quase todas as suas atribuições sem restrições. No entanto, as especificidades dessa fase não 

eram compreendidas pelos adultos e pela sociedade como algo que demandasse um olhar 

diferenciado e atento as peculiaridades da criança. Contudo, com a contribuição da igreja e da 

inserção da criança à escola, aos poucos a infância foi ganhando outro lugar até chegarmos a 

um tempo singular para a infância, onde a criança passa a estar em evidência (ARIÈS, 2012). 

Neste contexto, surgem muitos interesses no campo do saber voltados para o universo infantil, 

de modo a atender muitas das suas necessidades, bem como às expectativas dos pais, que 

agora se voltam para a criança, demonstrando uma exacerbada preocupação com a formação 

da mesma. Aqui, a criança já não é mais vista com suas fragilidades, mas também com seus 
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desejos. Entretanto, vimos também que o conceito de infância acontece para cada sociedade e 

cultura de forma diferenciada e que no Brasil está sofreu vários processos desde as marcas da 

escravidão à preparação para a vida adulta (LEITE, 1997). Por conseguinte, como abordado 

por Costa e Codo, as famílias também foram construídas social e historicamente, sofrendo 

influências da burguesia até chegarmos aos dias atuais com o surgimento de novas 

configurações familiares. E neste caminho as famílias da idade média e moderna não tinham 

seus vínculos afetivos estreitados, suas relações não eram estendidas e a figura do pai era a 

que determinava os rumos dessa família (COSTA, 1983). Com os processos de evolução da 

sociedade, Reis apresenta como as relações de trabalho e o sistema capitalista influenciou 

significativamente nas formas de relacionamento nas famílias. O mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo, o ingresso das mulheres nas universidades, os movimentos feministas, 

a dupla jornada de trabalho da mulher fora e em casa, são fatores que refletem na dinâmica 

familiar, sobretudo o tempo disponível para com os cuidados e a formação dos filhos (REIS, 

2007).  

No que tange ao lugar das figuras parentais na introdução da criança ao mundo, 

Winnicott traz à tona a importância dos vínculos afetivos estreitados nas relações familiares, 

sobretudo na relação construída entre a mãe e o bebê ainda na sua concepção. Winnicott 

menciona como um ambiente favorável, onde haja a interação da família nos primeiros anos 

de vida da criança reflete de forma natural e saudável para a sua interação com o ambiente 

externo. Winnicott ainda salienta que é na família onde tudo se inicia e que a mesma é 

responsável pelo desenvolvimento emocional da criança. Desta maneira, se a criança recebe 

de seus pais contribuições positivas, a mesma terá possibilidades de na vida adulta, nas suas 

interações com outros grupos extensos à família, de promover assim também outros 

ambientes favoráveis e amistosos. Portanto, se uma criança recebeu de seus pais uma 

formação onde sua vida emocional foi respeitada de acordo com suas etapas, suas 

necessidades foram atendidas e foram orientadas a compartilharem de outros grupos fora o da 

família, a probabilidade de êxito na sua vida individual está intimamente relacionada à 

existência dos cuidados recebidos na família (WINNICOTT, 2001). 

 No que se refere ao fenômeno da negligência, Berberian ressalta a importância de não 

atribuir nenhum juízo de valor como comumente acontece nos variados campos do saber que 

trata sobre esta tônica. Pois a negligência pode estar atrelada a fatores que independem muitas 

vezes da vontade das figuras parentais. Ou seja, existem fatores políticos, sociais, econômicos 

e culturais que implicam nas relações familiares em um dado contexto (BERBERIAN, 2015).  

Com relação à negligência emocional das figuras parentais para com seus filhos, Miller nos 
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esclarece através da sua longa experiência em clínica, como o indivíduo na sua vida adulta 

pode vir a refletir de forma inconsciente ou conscientemente como viveu em meio a sua 

dinâmica familiar, através de seus comportamentos apresentados individualmente ou em suas 

relações em grupos. Para a autora, a criança que foi submetida à perda de elementos e 

sentimentos inerentes à infância durante o seu processo de desenvolvimento emocional, seja 

por ação ou omissão, como repressões aos seus sentimentos, amor condicionado aos seus 

feitos, ausências contínuas de seus pais, necessidades não atendidas, tendem na vida adulta 

demonstrarem apatia em seus relacionamentos, pois para a sua sobrevivência, necessitaram 

criar mecanismos de defesas para suprir esse desamparo decorrente da infância. Desta forma, 

a autora ressalta a importância de um clima amistoso na família, onde haja um vínculo afetivo 

por parte de todos os membros e que subjetividade e a singularidade da criança sejam 

respeitadas. Do contrário, a criança que recebeu uma formação em um ambiente hostil, em 

que seus sentimentos e necessidades não foram compreendidos ou respeitados, está suscetível 

a um esvaziamento e um estranhamento de si mesmo (MILLER, 1997).  

No que diz respeito o lugar da afetividade na introdução da criança ao mundo, as 

autoras Almeida e Mahoney, baseadas nos estudos de Wallon, mostram como o significado da 

afetividade está implícito nas relações estabelecidas como o mundo e com o outro. Pois de 

acordo com a capacidade e a disposição que o indivíduo apresenta de ser afetado pelos 

ambientes externos ou internos por meios de sensações, podem determinar a intensidade com 

que suas posturas frente às situações serão manifestadas, bem como seus sentimentos serão 

direcionados e expressos, até como os seus desejos e necessidades serão atendidos. 

(ALMEIDA; MAHONEY, 2007, apud WALLON 1979). Já Oltramari e Rezera, afirmam que 

a afetividade está para além dos laços consanguíneos, pois o afeto e o cuidado nas relações 

familiares compreendem ao amor e o respeito às diferenças entre os seus membros 

(OLTRAMARI, REZERA, 2013). Entretanto, uma criança não apresenta entendimento 

necessário para tomar este direcionamento. Para tanto, faz-se necessário que haja uma 

referência nas relações familiares para que essa criança seja estimulada nas etapas do processo 

de afetividade, compreendendo assim o seu desenvolvimento emocional. 

 Neste sentido, baseando-se nos dados expostos acima pelos referidos autores, podemos 

compreender que há uma relação intimamente ligada entre o lugar da afetividade e o das 

figuras parentais na introdução da criança ao mundo, visto que a partir da interação saudável 

em um ambiente favorável com tendências positivas manifestadas pela família, promovem um 

ambiente propício ao desenvolvimento da afetividade entre seus membros e, por conseguinte, 

favorece  uma dinâmica familiar onde os mesmos desenvolvem uma vida emocional  
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orientada  e a singularidade de cada um é respeitada, preservando assim elementos essenciais 

para o fortalecimento da vida emocional e o  enfrentamento de situações na vida futura. Sendo 

assim, o lugar que se refere à afetividade e as figuras parentais na introdução da criança ao 

mundo, tende a ser o lugar onde a criança será preparada para desbravar novos mundos, novas 

possibilidades de forma autônoma e independente. Contudo, refletindo em suas ações pelo 

mundo o que foi experimentado, absorvido em sua totalidade no seio de sua família, 

contribuindo assim na construção de novos círculos afetivos ao longo da vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização deste trabalho, recorremos a dados históricos que nos permitiram 

compreender que a concepção de infância e a sua representação foi construída sócio e 

historicamente. Podemos verificar como a infância ganhou notoriedade no decorrer de todas 

as suas transformações até os dias atuais, bem como as famílias também passaram por 

inúmeras transformações dando espaço a novas configurações familiares. Neste contexto, 

analisamos como os autores retratam a figura da criança e da família no que tange a interação 

de suas relações para o desenvolvimento emocional considerado saudável. Baseando-se nas 

análises realizadas, podemos possivelmente afirmar como um ambiente e sua dinâmica 

familiar interferem no desenvolvimento emocional da criança e posteriormente na sua vida 

adulta, de forma positiva ou negativa, de acordo com os estímulos recebidos. Os estímulos 

aqui se referem aos vínculos afetivos que são formados e externados a partir da interação de 

seus membros na interação familiar. Deste modo, a criança que é acometida pelo fenômeno da 

negligência emocional, onde a sua singularidade e as suas necessidades não sejam 

compreendidas ou atendidas, há a possibilidade de apresentarem em sua vida adulta 

comportamentos que refletem apatia em suas relações em ambientes externos e com o outro, 

pois a sua vida emocional não foi fortalecida para enfrentamentos de situações futuras, de 

forma a conduzir a sua vida com autonomia e independência. 

 Para tanto, trouxemos a reflexão sobre como o lugar da afetividade e das figuras 

parentais na introdução da criança ao mundo, correspondem a aspectos que assumem uma 

representação intimamente ligada à forma como o indivíduo se apresentará nas suas relações 

internas, sobretudo nas externas e no êxito individual que estas relações podem lhe 

proporcionar. E nesta reflexão, podemos constatar que se este indivíduo quando criança não 

interagiu em meio aos estímulos necessários para o fortalecimento de sua autoestima e de sua 

autonomia, dificilmente construirá relações e ambientes que favoreçam a formação de 

vínculos afetivos, refletindo assim também nas suas relações com seus filhos. No entanto, no 

momento que esse indivíduo toma consciência da sua condição negligenciada, este pode vir a 

encontrar meios através de psicoterapias que suavizem a perda de elementos e sentimentos 

pertinentes a sua infância. Contudo, este não é um processo tão simples de ser compreendido 

pelo indivíduo, que muitas vezes teve seus sentimentos reprimidos e suas necessidades não 

atendidas, vivendo assim em um anonimato existencial.   
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 Pesquisar o fenômeno da negligência emocional, sendo este um conceito emergente na 

literatura, porém recorrente na clínica, trouxeram-nos alguns desafios e dentre eles o da 

desnaturalização de preconceitos estabelecidos pelo senso comum. Ao longo de todo o 

trabalho, foi preciso voltar ao lugar de pesquisadores, em busca da compreensão deste 

fenômeno que acomete tantas pessoas e que por vezes, não se tem a clareza de que o mesmo 

nem sempre acontece de forma consciente por parte das figuras parentais. Pois é possível, 

como já citado no decorrer do trabalho, que pais que não receberam nenhuma contribuição 

afetiva e não viveram em ambientes favoráveis, também não sejam capazes de transmitir afeto 

aos seus filhos e assim se constituir um modo de negligência. Outro fator muito evidente 

como possível causa desta pretensa negligência emocional, está nos fenômenos 

contemporâneos decorrentes do sistema capitalista em nossa sociedade, consumindo assim um 

tempo maior das famílias lançadas no mercado de trabalho, dispondo de pouco tempo para a 

disponibilidade das necessidades de seus filhos. Embora este último fenômeno não justifique 

a ausência dos vínculos afetivos na relação, ele deve ser considerado para uma compreensão 

em um contexto mais abrangente sobre a referida temática. Neste sentido, esta pesquisa 

respondeu a hipótese de que é possível que a criança seja o sintoma da dinâmica familiar, ou 

seja, todas as dependências do meio que esta criança estiver inserida serão refletidas na 

mesma de forma positiva ou não, uma vez que, as figuras parentais representam um lugar 

crucial na introdução da criança ao mundo, sobretudo no que tange o seu desenvolvimento 

emocional saudável. 

 A realização deste trabalho muito contribuiu para uma compreensão para além da 

escuta da clínica e da escuta no campo do social e comunitária, servindo como insumos no 

entendimento da formação da subjetividade do sujeito, considerando o contexto em que o 

mesmo se encontra inserido, suas formas de interação com o mundo e com outro e seus 

processos de autonomia e de êxito individual na vida. Levando sempre em consideração 

dados sociais e históricos que direta ou indiretamente interferem na dinâmica das famílias 

atendidas em psicoterapia ou não. Por essa razão, a história do indivíduo deve ser escutada e 

entendida com todas as suas nuances para que de alguma maneira, em algum momento as 

suas demandas sejam respondidas de forma a ter mais leveza em seu caminhar.          
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