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ROMPIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO DA CRIANÇA NA SEGUNDA INFÂNCIA 

COM SEUS PAIS BIOLÓGICOS E A RELAÇÃO COM O PROCESSO DE ADOÇÃO  

Stefany Lorrany Gomes de Sá1 

Francine dos SantosTeixeira2  

RESUMO 

Os vínculos afetivos estabelecidos entre a criança e a família são determinantes para o 

desenvolvimento infantil saudável, e são fundamentais na construção da personalidade. Nesse 

sentido, esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar o papel dos vínculos afetivos na 

infância construídos a partir da relação com os pais biológicos, bem como sua importância na 

constituição do sujeito, os possíveis impactos no desenvolvimento infantil causados pelo 

rompimento desses vínculos e a sua relação com o processo de adoção. Para isto, a metodologia 

de pesquisa utilizada é a revisão integrativa de literatura por meio do levantamento de artigos 

disponíveis nas bases de dados Diretório CAPES, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google 

acadêmico entre o período de 2011 a 2021. A partir dos resultados obtidos, ficou evidente que 

o rompimento do vínculo provoca consequências à infância, e é um dos fatores que levam as 

famílias a optarem pela adoção e, por um outro viés, a adoção também provoca o rompimento. 

Além disso, as crianças que são institucionalizados e suas respectivas famílias de origem são 

negligenciadas pelo Estado, uma vez que é competência deste zelar e assegurar que indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social sejam tratados com equidade por intervenção de políticas 

públicas que garantam a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: vínculo afetivo; infância; família; psicologia; adoção.
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ABSTRACT 

The affective bonds established between the child and the family are crucial for healthy child 

development, and are fundamental in the construction of personality. In this sense, this research 

aims to investigate and analyze the role of affective bonds in childhood built from the 

relationship with biological parents, as well as their importance in the constitution of the 

subject, the possible impacts on child development caused by the rupture of these bonds and 

the relationship to the adoption process. For this, the research methodology used is the 

integrative literature review through the survey of articles available in the Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), CAPES Directory, Virtual Health Library (BVS) and Google 

academic databases between the period of 2011 to 2021. From the results obtained, it was 

evident that the breakup of the bond causes consequences for childhood, and is one of the factors 

that lead families to opt for adoption and, by another bias, adoption also causes the break. In 

addition, children who are institutionalized and their respective families of origin are neglected 

by the State, since it is the responsibility of the State to watch over and ensure that individuals 

in situations of social vulnerability are treated with equity through the intervention of public 

policies that guarantee family coexistence and community for children and adolescents. 

Keywords: affective bond; childhood; family; psychology; adoption. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A família é a instituição que promove a construção e consolidação dos vínculos afetivos 

na infância, e são preponderantes na constituição da personalidade do sujeito. Abreu (2013, p. 

38) afirma que “os processos de vinculação se tornam predominantes no bom desenvolvimento 

da saúde mental, e qualquer tipo de perturbação na relação criança-cuidador criará condições 

pouco propícias à manutenção do equilíbrio psicológico”. 

 Tendo em vista que, o conceito de infância é um construto da contemporaneidade que 

sofreu influências de aspectos históricos e sociais ao longo dos anos, Ariés (1978) busca raízes 

desse conceito, e em seu livro “História Social da Criança e da Família” descreve o cenário 

antes do século XIII, onde os infantes ficavam sob os cuidados da mãe ou de outra pessoa até 

conseguir sua autonomia como andar, comer, etc. Após conquistar esses passos, já era inserido 

no meio social dos adultos, frequentando vários locais e eram diferenciadas somente pelo seu 

tamanho, sendo compreendidos como adultos em miniaturas (ARIÉS PHILIPPE, p. 39, 1981).  

 A partir do século XIII esse cenário começou a mudar em decorrência dos novos 

pensamentos e discursos da Igreja Católica, que cultuavam Jesus Cristo, filho da Virgem Maria, 

e então houve uma ressignificação acerca da compreensão sobre o que seria a infância. De 

acordo Ariés (1978, p.42), durante esse período, “o tema da infância sagrada [...] sua fortuna e 

sua fecundidade são um testemunho do progresso na consciência coletiva desse sentimento da 

infância”. 

 Para que essa concepção permanecesse na sociedade até os dias atuais, várias leis, 

normas e estatutos foram criados para assegurar os direitos da criança. A exemplo, tem-se o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado pela lei Nº 8.069 de 13 de julho de 

1990. O capítulo II deste diploma legal pontua sobre o Direito à Liberdade, ao Respeito e à 

Dignidade do infante, aspectos que foram negligenciados em séculos passados. 

ART. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

ART. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 

ART. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-

os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. (ECA, 2017, p.25-27). 

 Assim, o ECA foi consolidado a partir da perspectiva de um desenvolvimento saudável 

da criança, ou seja, para serem sujeitos íntegros, são necessários atenção e cuidados especiais 
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nas respectivas fases de desenvolvimento, sem violar os aspectos físicos, cognitivos e, 

principalmente, psicossociais. 

 É importante ressaltar como essa fase da vida pode ser analisada a partir da teoria do 

desenvolvimento humano, que divide cada estágio da vida em três domínios: físico, cognitivo 

e psicossocial. Os aspectos físicos se referem ao desenvolvimento do corpo e das habilidades 

sensoriais, e a maturação do cérebro. Os aspectos cognitivos dizem respeito a inteligência, a 

aprendizagem, a memória e a linguagem. E os aspectos psicossociais referem-se à 

personalidade e ao desenvolvimento das emoções (PAPALIA, 2013). Tais domínios são 

interdependentes, ou seja, se apresentam mutuamente, um interferindo no outro. 

 No que se refere aos períodos que compreendem a infância, conforme o ECA (2017), a 

primeira infância é o período que corresponde dos 0 aos 6 anos e é subdividida dos 0 aos 3 anos 

e dos 3 aos 6 anos, e a segunda infância engloba o período a partir de 7 aos 11 anos. Na 1ª fase 

a criança tem um crescimento rápido, inicia o desenvolvimento da linguagem e tem-se a 

formação de vínculos afetivos com os pais. É um momento marcado pelo aprimoramento em 

habilidades motoras e na linguagem, pensamento egocêntrico, desdobramento do autoconceito 

e da compreensão das emoções, onde os laços afetivos estabelecidos com seus pais tornam-se 

determinantes. Já o período entre 6 a 11 anos, é o estágio em que a criança começa a solidificar 

o que já aprendeu nos períodos anteriores, tem as habilidades motoras aumentadas, pensamento 

lógico e concreto, concretização do autoconceito e desenvolvimento da autoestima, e a 

constituição dos laços afetivos familiares continuam influenciando o desenvolvimento da 

criança como um todo. (PAPALIA, 2013).  

 Os vínculos afetivos com os pais durante a infância são fundamentais para um 

desenvolvimento emocional saudável, e são constituídos pelas atividades de cuidado cotidiano 

em relação à criança (Núcleo de Ciência Pela Infância, 2016, p.5), pois a família é o seu 1º 

grupo social e encontra-se em constante alteração acerca da conceituação e modelos, levando 

em consideração as transformações sociais no decorrer dos séculos. 

 Dada essas transformações, é possível distinguir a existência do primeiro modelo de 

instituição familiar conhecido como família tradicional, baseada no patriarcado, um sistema 

social em que a figura do homem é superior, cabendo a ele todo o poder de decisão. 

Posteriormente, fundou-se a família moderna, e nela os laços amorosos e o amor romântico 

caracterizavam as relações, sendo que as decisões familiares eram tomadas a partir da 

autoridade de ambos os genitores. A partir da década de 60 surge um novo modelo, a família 
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contemporânea, em que a principal característica são as relações íntimas as quais nem sempre 

são duradouras, ocasionando vários tipos de rearranjos e recomposições conjugais 

(ROUDINESCO, 2003 apud CÚNICO & ARPINI, 2014). 

 Nesse sentido, os autores do “Núcleo Ciência Pela Infância” (2016, p.5) compreendem 

a família como “uma organização social, em que podem ou não existir laços consanguíneos, 

com seus membros vinculados por afetos e por ações de proteção e de cuidado”, ou seja, é um 

grupo composto por pessoas interligadas por vínculos emocionais, tendo ou não laços de 

hereditariedade.  

 Logo, a importância da família na construção do vínculo afetivo com a criança inicia-se 

ao nascer, quando esta necessita de cuidados básicos para garantir sua sobrevivência. Com isso, 

ela poderá adquirir um aparato instintivo que permite que ela desenvolva aumento de estratégias 

para vincular-se afetivamente com o outro. Nesse momento inicia o processo de construção do 

vínculo afetivo, que se dá a partir do suprimento das necessidades básicas do bebê, como 

alimentação, higiene, proteção física, conforto e segurança emocional. Quando esses cuidados 

básicos são negligenciados no início da infância, a criança tende a ter comprometimentos no 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional. 

 Sobre isso, os autores do Núcleo Ciência Pela Infância (2016, p.7) pontuam que  

Experiências de vínculos afetivos frágeis na infância e situações de maus tratos podem 

resultar em estresse nocivo para a criança e comprometer a sua saúde, incluindo sua 

integridade física, seu desempenho acadêmico e seu ajustamento social e emocional 

no decorrer de sua vida. 

 Dessa maneira, pode-se afirmar que o núcleo familiar e os vínculos estabelecidos com 

a criança determinam as vivências que o indivíduo tem durante a infância e estas são 

fundamentais na construção de sua personalidade e na maneira de perceber/agir/ser no contexto 

social. Logo, é possível inferir que a forma como esses vínculos são mantidos, se há 

rompimento deles em detrimento ou não de uma adoção, pode trazer consequências para a 

criança e seu desenvolvimento (NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, 2016).  

 A adoção poder ser definida como um processo em que a criança/adolescente é 

destituída da família de origem e se insere em outro núcleo familiar e cria relações semelhantes, 

às relações consanguíneas. De acordo, o artigo 41 do ECA, “a adoção atribui a condição de 

filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de 

qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais” (ECA, 2017, p.34) 
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 Assim como outros aspectos em nossa sociedade, a adoção sofreu um processo histórico 

até ganhar o contorno atual. Antes do século XX, a adoção existia com intenção de transmissão 

de bens, de um nome ou de poder político e os adotados eram, geralmente, já adultos. Nesse 

período ainda não era discutido a flexibilização das leis de adoção de crianças e jovens que 

viviam desamparados na rua. Porém, as famílias não deixavam de ampará-los, e estes ganhavam 

o nome de filho de criação. Apesar do amparo, havia uma desigualdade entre os filhos legítimos 

e os filhos de criação, em que somente os filhos legítimos herdavam os bens (FONSECA, 2006). 

 A partir do século XX, o Estado Moderno começa a intervir nas estruturas familiares e 

priorizar a socialização adequada das crianças e jovens e, é nesse âmbito que surgiu estudos da 

psicologia que envolviam aspectos sobre a construção do que seria um adulto saudável e o que 

poderia contribuir com isso na infância, de que modo isso estaria relacionado à família, às 

práticas parentais e à adoção (FONSECA, 2006).  

 Logo, surgiu no Brasil os primeiros resultados de um movimento que visava legislar a 

adoção. Em 1916 o Código Civil instituiu a transferência por escritura de responsabilidades 

tutelares entre os pais biológicos e o adotante. Conforme o código, qualquer pessoa com mais 

de 50 anos podia adotar uma criança por meio de um contrato com os pais biológicos. O adotado 

poderia ter qualquer idade, desde que obedecesse a diferença de 18 anos entre ele e os pais 

adotivos. Nesse momento, a adoção era uma prática revogável e não anulava o vínculo entre a 

criança e seus pais biológicos (FONSECA, 2006). 

 Em 1957, houve alterações no Código Civil e o Estado começou a preocupar-se com o 

bem-estar das crianças, e assim ficou instituída a permissão de qualquer pessoa com idade 

mínima de 30 anos adotar uma criança, desde que tenha uma diferença de 16 anos. Porém, a 

adoção continuava sendo um ato revogável. Foi somente com a Lei 4.655 de 1965 que a adoção 

se tornou um laço irrevogável e dispõe de direitos hereditários à criança adotada, além de 

interromper qualquer contato com a família de origem (FONSECA, 2006). 

 No entanto, em 1979 foi instituído o Código de Menores, no qual argumentava-se a 

coexistência de duas formas de adoção: plena e simples. A adoção plena seguia a 

regulamentação da legitimação adotiva da lei 4.655 e a adoção simples baseava-se no Código 

Civil em que a adoção era aditiva e revogável. Tais formas de adoção resistiram até 1988, com 

a promulgação da nova Constituição, que promoveu subsídios para a consolidação do ECA em 

1990. A partir disso, revogou-se as leis do Código Civil e conservou-se apenas uma forma de 
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adoção: plena e irrevogável, além de ampliar a idade mínima do adotante e definir a idade do 

adotando, que passou a ser até os 18 anos (FONSECA, 2006). 

 Conforme disposto no capítulo III “do Direito a Convivência Familiar e Comunitária” 

do ECA,  

ART. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar 

e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral 

Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação. 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 

mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito 

de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a 

solução da divergência. (ECA, 2017, p.27-28). 

 Dessa maneira, a criança tem o direito de conviver em um ambiente familiar que 

promova seu desenvolvimento integral, independentemente de ser sua família natural ou 

substitutiva, e será resguardada dos mesmos direitos e qualificações dos demais filhos (ECA, 

2017). 

            O vínculo afetivo é um assunto que foi trabalhado por alguns autores como Winnicott 

na década de 40 e por Bowlby na década de 60, quando se pensa em questões relacionadas à 

falha ou ao rompimento desse vínculo, ainda que seja um assunto recorrente na esfera familiar 

e social, percebe-se que há poucas discussões presentes na literatura. 

            Tendo em vista a importância dos vínculos da criança com a família, a afetividade 

enquanto aspecto primordial para a constituição psíquica do indivíduo e, consequentemente, 

para a construção de relações sociais, a escassez de discussões na literatura que relacionem o 

rompimento do vínculo afetivo entre a criança e a família de origem e o processo adotivo e a 

hipótese de que o rompimento desse vínculo é causa para adoção ou ocorre em decorrência da 

adoção, a presente pesquisa tem como objetivo investigar e analisar os aspectos relacionados 

ao rompimento do vínculo afetivo na segunda infância entre a criança e os pais biológicos. 

Além de investigar se o rompimento é um fator que culmina em um processo de adoção 

na segunda infância, ou ainda se a adoção é o fator que causa o rompimento, e apontar as 

possíveis implicações desse rompimento no desenvolvimento da criança nas esferas 

socioemocional e cognitiva. Espera-se assim atingir tais objetivos a fim de tornar essa 

problemática mais evidente, e contribuir com a produção de conhecimento para a literatura da 

área acadêmica e comunidade em geral.  
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METODOLOGIA 

 A pesquisa tem como principal finalidade responder a um problema e a metodologia 

configura-se como o eixo principal desse processo, pois ela estabelece os meios que serão 

necessários para chegar ao objetivo do estudo (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Para consumar tal proposta, o método de pesquisa selecionado é a revisão integrativa 

que tem como finalidade reunir e sintetizar os resultados de pesquisas sobre um determinado 

tema ou assunto de maneira sistemática, contribuindo para o conhecimento aprofundado do 

tema investigado. 

A revisão integrativa de literatura segue algumas etapas que vão desde a identificação 

do tema e seleção da hipótese, estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão, definição 

das informações a serem extraídas, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação 

dos resultados até apresentação da síntese do conhecimento.  

Quanto ao procedimento, será correspondente a um tipo de abordagem bibliográfica, 

onde materiais já publicados, sejam eles artigos, livros, dentre outros, são reunidos, e, após isso, 

faz-se uma análise sistemática e a síntese dos dados colhidos.  

            Quanto à finalidade, caracteriza-se como uma pesquisa básica pois, visa realizar um 

aprofundamento teórico acerca do tema sem levar em consideração sua aplicabilidade prática. 

Sobre esse aspecto, Prodanov e Freitas (2013) afirmam que esse modelo de pesquisa pretende 

gerar conhecimentos para o avanço da ciência. Referente ao objetivo, caracteriza-se como 

descritiva, por propor-se a descrever e interpretar fenômenos que já estão na esfera acadêmica. 

 Para a realização da pesquisa, a coleta de dados foi feita em plataformas online para 

investigar quais são as possíveis implicações que a criança da segunda infância pode ter quando 

há o rompimento do vínculo afetivo com os pais biológicos ocasionado pelo processo de 

adoção.  

 Assim, o levantamento de artigos na literatura foi realizado por meio da busca nas bases 

de dados Google Acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Diretórios CAPES. As 

palavras de busca nas bases de dados foram: desenvolvimento infantil, vínculo afetivo, família, 

adoção, pais biológicos, segunda infância. Tais palavras foram selecionadas a partir da leitura 

de materiais que discorrem acerca da infância e da adoção. As combinações feitas foram: 

“vínculo afetivo and pais biológicos and desenvolvimento infantil”, “adoção and 

desenvolvimento infantil”, “vínculo afetivo and segunda infância’. 

Os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra e publicados gratuitamente na rede 

mundial de computadores, internet, em português, compreendidos entre os anos de 2011 a 2021 

e disponíveis nas bases de dados citadas. Será utilizado como critério de exclusão artigos 
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publicados em língua estrangeira, que não estão disponíveis na íntegra e que foram publicados 

anterior ao ano de 2011. 

 Para análise e discussão dos resultados, foi realizada a leitura exaustiva e exploratória 

dos conteúdos das publicações para seleção do material relacionado somente aos conceitos e 

temas trabalhados, outrora, no referencial teórico. Foram encontrados 331 artigos 

correspondentes ao tema com publicações compreendidas entre o período de 2011 a 2021, 

sendo 32 artigos na base de dados Google Acadêmico, 142 artigos na BVS saúde e 157 na bases 

Diretório CAPES. Diante desse número, 43 artigos foram selecionados a partir da leitura do 

título e, após leitura do resumo, 18 foram excluídos da revisão. Ao final, após leitura integral 

do conteúdo, apenas 4 artigos permaneceram como fontes de obtenção de dados para essa 

presente pesquisa, sendo estes conduzidos no território nacional brasileiro.  

 Após a fase de leitura, interpretação e síntese foi feita uma comparação dos dados 

evidenciados e, apontamentos de possíveis lacunas do conhecimento. Os artigos utilizados e a 

distribuição destes conforme resultados das investigações acerca do tema foram organizados 

em um quadro sinóptico para serem melhor analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando os artigos utilizados nessa pesquisa, foi possível selecionar o total de 4 

artigos publicados entre 2011 à 2021. No que diz respeito à distribuição geográfica das 

produções selecionadas, todos os artigos que serviram de base para a temática presente, foram 

conduzidos no Brasil, sendo: 3 estudos de campo e 1 revisão bibliográfica. A distribuição dos 

estudos incluídos na revisão está apresentada no quadro 1: Identificação (ID), base de dados, 

autores, mês, ano, título, e os resultados\temas encontrados em cada artigo. 

Quadro 1- Identificação (ID) dos artigos incluídos na revisão sistemática e integrativa segundo autores, ano e título. 

N° do 

artigo 

Base de 

dados 

Título do 

trabalho 

Autores Ano Objetivo do 

trabalho 

Conclusão 

1 Google 

acadêmico 

Privação afetiva e 

suas 

consequências na 

Primeira 

infância: um 

estudo de caso 

RAYANE, 

O. B.; 

SOUSA, 

D. H. A. 

V. 

2018 Investigar os 

possíveis danos 

emocionais e 

psicossociais 

causados a uma 

criança que 

sofreu privação 

afetiva na 

primeira infância 

e que está em 

situação de 

acolhimento 

institucional. 

O presente estudo buscou 

identificar como as falhas 

das figuras parentais 

podem 

trazer prejuízos ao 

desenvolvimento de uma 

criança principalmente em 

seus primeiros 

anos de vida, no que se 

refere aos campos social, 

emocional, cognitivo e 

biológico. Para 
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tanto, procurou-se 

compreender o que é a 

privação de afeto, como 

ela acontece, e as suas 

consequências como causa 

de vários problemas 

relacionados à primeira 

infância. 

2 BVS O impacto da 

nova Lei 

Nacional de 

Adoção no 

acolhimento 

institucional: o 

ponto de vista de 

psicólogos e 

assistentes 

sociais que 

integram as 

equipes técnicas. 

SILVA, 

M. L.; 

ARPINI, 

D. M. 

2013 Conhecer como 

os psicólogos e 

assistentes 

sociais, 

trabalhadores em 

instituições de 

acolhimento 

institucional no 

Rio Grande do 

Sul, entendem as 

mudanças da 

nova Lei 

Nacional de 

Adoção. 

Este trabalho ressalta um 

movimento gerado pela 

nova Lei Nacional de 

Adoção na prática dos 

profissionais 

entrevistados, trazido 

principalmente 

pela valorização da 

palavra da criança e do 

adolescente, por uma 

relação mais 

próxima com a família e, 

consequentemente, pela 

construção do plano de 

atendimento individual. 

3 Periódicos 

CAPES 

A “nova cultura 

da adoção”: 

reflexões acerca 

do cenário atual 

da adoção no 

Brasil. 

SOUZA, 

M. L. N. 

2016 Dissertação que 

buscou analisar a 

argumentação 

sustentada por 

profissionais de 

diferentes 

setores da 

sociedades 

vinculados à 

adoção que 

apoiam a “nova 

cultura da 

adoção”. 

Este trabalho se propôs, 

em seu objetivo geral, a 

circunscrever e analisar 

argumentos que sustentam 

a denominada “nova 

cultura da adoção” na 

atualidade, uma vez que 

apresenta um conjunto de 

ideias que vêm sendo 

disseminada nas últimas 

décadas na sociedade 

brasileira, dando grande 

visibilidade à prática da 

adoção que, então, ganha 

novos contornos e 

significados, além de 

mudanças na legislação 

que a regulamenta. 

4 BVS Compreendendo 

a Relação da 

Família com o 

Crescimento e 

Desenvolvimento 

Infantil. 

SOUZA, 

M. C.; 

FELIPE, 

A. O. B.; 

GRADIM, 

C. V. C. 

2019 Identificar as 

evidências 

disponíveis na 

literatura sobre o 

relacionamento 

familiar no 

crescimento e 

desenvolvimento 

infantil. 

Compreende-se que a 

família é de suma 

importância em 

vários aspectos na 

vivência da criança, por 

isso, é fundamental 

que os modelos de 

atendimento pediátricos 

minimizem o 

afastamento da criança e 

seus familiares em caso de 

internações 

e tratamento de doenças. 

Fonte: Desenvolvida pela autora (2022) 

Os artigos acima elencados foram categorizados em 3 temáticas distribuídas conforme o que 

mostra o quadro 2. 
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Quadro 2 – Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das investigações dos artigos 

incluídos na revisão integrativa.  

Tema do resultado Nº do artigo 

Importância do vínculo afetivo da criança com a 

família 

1 e 4. 

Fatores que influência a institucionalização 2 e 3. 

Impactos cognitivos e socioemocionais 1. 

Fonte: Desenvolvida pela autora (2022)          

          Os resultados encontrados apresentam evidências da relevância do vínculo afetivo entre 

criança e pais para o desenvolvimento infantil, dos impactos provocados pelo rompimento desse 

vínculo, dos fatores que contribuem para o rompimento do vínculo durante toda a infância entre 

a criança e a família de origem, além de tornar possível discutir de que maneira esses fatores se 

relacionam com o processo de adoção. 

 Bowlby (2006, apud Rayane e Sousa 2018), estudioso dos vínculos familiares e estilos 

de apegos na infância, destaca que os desapontamentos têm um valor significativo na 

constituição da psique da criança, tendo em vista que as demandas de atenção e amor em relação 

aos seus cuidadores, quando não são satisfeitas, são fatores de risco para que esta criança entre 

em estado de instabilidade, por se tratarem de necessidades relacionadas ao afeto. 

           Souza, Felipe e Gradim (2019) também estudaram a relação do vínculo afetivo entre a 

criança e família, e afirmam que a segunda é elemento essencial desde os primeiros dias de vida 

da primeira, pois promove as condições necessárias para o crescimento e desenvolvimento 

físico e neurológico. Dessa maneira, o desenvolvimento humano saudável depende dos 

cuidados recebidos na infância, os quais também determinam as habilidades futuras de se 

relacionar com o outro e a capacidade de regular suas emoções. 

           Além disso, Rayane e Sousa (2018) pontuam que a mãe ou a figura substituta é 

responsável pela construção da estrutura psíquica da criança. Isto significa dizer que, as relações 

constituídas nos anos iniciais do desenvolvimento infantil são determinantes na estruturação da 

personalidade do sujeito. A privação de cuidados básicos necessários a um desenvolvimento 

saudável nessa fase pode provocar a quebra de vínculo, em que a criança perde as referências 

do outro e, esse acontecimento ocasiona vários conflitos internos e externos. 

           Sobre os resultados encontrados acerca dos fatores que contribuem para o rompimento 

desse vínculo, o art. 23 da Lei n°12.010 de 2009 pontua que “a falta ou a carência de recursos 

materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar” 

(BRASIL, 2009). Ou seja, assegura que a pobreza não deve ser considerada um aspecto que 

justifique o rompimento da convivência familiar com a criança/adolescente. 

 Porém, a realidade contradiz a lei, tendo em vista que a maioria das 

crianças/adolescentes institucionalizados, ou seja, que vivenciaram o rompimento do vínculo 
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com seus pais biológicos, são de famílias de extrema vulnerabilidade social. Acerca desse fato, 

Souza (2016) pontua que as crianças e adolescentes que se encontram disponíveis para a adoção 

são provenientes de famílias pobres, retirados do seio familiar e encaminhados para as 

instituições. 

 Dados semelhantes foram encontrados em Arpini e Quintana (2009, apud SILVA e 

ARPINI, 2013) ao dizerem que a relação entre instituição de acolhimento e pais foi marcada 

pelo distanciamento que ocorre em função da estigmatização da família, em especial das 

famílias pobres tidas como fonte de problema, e o afastamento ou o rompimento das relações 

entre família e criança é considerada a solução para o problema, tendo em vista que a partir da 

institucionalização a família não teria mais vínculo com a criança. 

            De acordo com dados encontrados, em 2020 havia 32.791 crianças/adolescentes em 

acolhimento institucional, sendo a maior parte localizados na região Sudeste. Quanto às 

características, 50,8% eram do sexo masculino, 48,8% eram pardos, 8,6% dos acolhidos 

apresentavam alguma deficiência e, por fim, a idade média dessas crianças que foram 

institucionalizadas é de 8 anos e 7 meses (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020).    

           Diante de tais estatísticas, conforme é previsto no art. 19 inciso I da Lei n°12.010 de 

2009, “a criança/adolescente que estiver em acolhimento institucional ou familiar terá sua 

situação reavaliada a cada três meses, cabendo à autoridade judiciária decidir pela possibilidade 

de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta” (BRASIL, 2009). Essa medida 

visa a agilidade do processo judiciário a fim de que as crianças/adolescentes permaneçam por 

um breve período nestas instituições.  

 Já o inciso II do art. 19 da Lei n°12.010 de 2009, pontua que “a permanência da 

criança/adolescente em acolhimento institucional não se prolongará por mais de dois anos, 

salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária” (BRASIL, 2009). Dentro desse período, os 

profissionais da instituição trabalham para tornar possível o retorno da criança/adolescente à 

família nuclear ou extensa (SOUZA, 2016, P.61). 

           No entanto, a incidência dos dados apresentados não recai exclusivamente sobre a 

pobreza, mas também em decorrência de fatores de risco como comportamento parental de 

negligência, violência, exposição a situações e ambientes que envolva o uso e o tráfico de 

drogas (SOUZA, 2016). 

            Isso leva a outro fator relacionado às famílias negligentes (nesse contexto, o estilo 

parental negligente inclui situações que configuram maus tratos ou a ausência de cuidados por 

parte dos pais – o que viola os direitos da criança). Em decorrência disso, o estado intervém e 
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coloca essa criança para adoção, e nessa circunstância a adoção provocaria uma ruptura abrupta 

do vínculo (SOUZA, 2016).  

             No entanto, conforme análise dos resultados levantados na bibliografia (Souza, 2016) 

se essa família corresponde a um estilo negligente, logo pode-se inferir que os vínculos não 

existiam antes mesmo do estado intervir, porque em práticas parentais negligentes, os pais não 

são responsivos em relação às necessidades da criança, e, considerando que para construção do 

vínculo, o cuidado, o amor e o atendimento dessas necessidades por parte dos pais é 

determinante, logo esse vínculo já estaria rompido antes mesmo do estado intervir e colocar a 

criança para adoção. 

          Outro aspecto que influencia o rompimento do vínculo é demonstrado por Souza (2016) 

que aponta o abandono como mais um fator que ocasiona a institucionalização de crianças e 

adolescentes, seja referente à genitora ou à criança. Dentre as situações de abandono, o autor 

faz referência ao desamparo emocional em relação à genitora, questões socioeconômicas e 

transgeracionalidade do abandono.  

 Em relação a primeira situação, muitas mulheres encontram-se excluídas do contexto 

familiar, não recebem apoio do Estado durante a gestação, nem mesmo do pai de seu filho, 

tendo que enfrentar situações afetivas complicadas nesse contexto. Na segunda situação que 

envolve questões de ordem socioeconômicas, em muitos casos as mulheres que vivenciam 

situações de extrema pobreza e exclusão social, não recebem nenhum tipo de apoio financeiro 

durante o processo gestacional, fato que desencadeia ambiguidades emocionais que levam essas 

mães a pensarem no doloroso processo de entregar o filho para a instituição ou para pessoas 

próximas ao seu convívio social. Além disso, há famílias em que o abandono se torna um 

aspecto inerente dos ciclos geracionais. Essas são famílias que sempre viveram à margem da 

sociedade, sob situações precárias e que não veem perspectiva de melhora em sua condição de 

vida, sendo por isso reprodutoras do ciclo do abandono (SOUZA, 2016, p. 63-64).  

          Sobre isso, de acordo com o CNJ, no Brasil, de 2015 até o ano de 2020, 10.120 

crianças/adolescentes foram adotados, sendo que 5.204 deste quantitativo representava crianças 

de até 3 (três) anos, 2.690 eram crianças de 3 (três) a 7 (sete) anos, 1.567 crianças de 7 (sete) a 

11 (onze) anos e 649 eram adolescentes. Conforme apontam os dados, quanto maior a idade da 

criança, menor será o percentual de adoção e vice-versa.      

          Assim, diante da análise dos resultados, é possível concluir que existem fatores que não 

contribuem para a formação do vínculo entre a criança e os pais biológicos: quando essa família 

é desamparada, especialmente a mãe, quando não há respaldo do estado, ou seja, negligência 

do estado em relação à família, a ausência de condições físicas, sociais, financeiras e 
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emocionais favoráveis – são condições que impactam a construção do vínculo dos pais com 

essa criança, e consequentemente leva muitas famílias a optarem pela adoção (SOUZA, 2016).     

  Dessa maneira, ficou evidente que o rompimento provoca consequências à infância, e 

é um dos fatores que levam as famílias a optarem pela adoção (provocam a adoção) e, por um 

outro viés, a adoção também provoca o rompimento do vínculo.  

             No entanto, o processo de adoção em si não apresenta consequências negativas para a 

criança, desde que a família adotiva promova um ambiente saudável e protetivo, tendo em vista 

que o rompimento do vínculo com a família de origem por si só pode influenciar 

comprometimentos na vida da criança, como dificuldade em estabelecer interações sociais, 

déficit de cognição e linguagem, além de comportamentos destrutivos e desestruturantes, tais 

como insegurança, medo, baixa autoestima e pensamento de negação (RAYANE E SOUSA, 

2018).  

         Assim, quando o ambiente em que a criança está inserida é disfuncional, onde não há a 

promoção de condições necessárias para construção dos vínculos afetivos e desenvolvimento 

saudável, ela não possuirá ferramentas necessárias para o amadurecimento emocional, e, com 

isso sofrerá prejuízos cognitivos e afetivos. 

 Diante da análise dos resultados encontrados, há evidências na literatura de que a 

inserção da criança em um ambiente familiar harmônico, de cuidado e afeto, torna-se 

imprescindível para favorecer a construção de vínculos a fim de promover contexto para um 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional saudável (RAYANE E SOUSA, 2018).  

Nesse sentido, quando a criança está em processo de institucionalização ou 

desinstitucionalização, é importante que se tenha um olhar crítico acerca da maneira em que 

ocorreu o processo de rompimento de vínculo com a família de origem, para que sejam 

trabalhadas intervenções adequadas que visem minimizar as consequências dessa quebra de 

vínculo no desenvolvimento da criança. 

          Ainda sobre a investigação dos dados relacionados ao rompimento do vínculo entre a 

criança na segunda infância e os pais de origem, e a relação disto com o processo de adoção 

nessa fase, foi possível perceber que há carência de trabalhos acadêmicos que tratem de dados 

acerca de crianças que se encontram na segunda infância e sofreram o rompimento de vínculo 

com a família de origem, e assim foram encaminhados ao processo de adoção, e essa carência 

pode ser justificada especialmente pelo baixo índice de adoção de crianças dessa faixa etária. 

Conforme os dados analisados, há evidência de um maior número de adoções e um 

maior interesse dos adotandos em acolher bebês de até três anos. Com isso, as pesquisas que 
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falam sobre a importância e as consequências do rompimento do vínculo afetivo concentram-

se primordialmente nessa fase do desenvolvimento, e por isso o presente estudo abre 

precedentes para novas pesquisas do tema. 

CONCLUSÃO 

 A partir deste estudo, pode-se concluir que o vínculo afetivo entre a criança e os pais é 

inerente à constituição do sujeito, uma vez que fornece componentes essenciais para a 

estruturação da personalidade do indivíduo que, por sua vez, determinará a maneira de ser e 

agir na sociedade. Quando não há a construção de um vínculo seguro, ocorrem impactos no 

desenvolvimento socioemocional e cognitivo, desvios no comportamento da criança, além de 

ser um importante fator de risco para desenvolver transtornos mentais na infância e/ou vida 

adulta. 

         Acerca dos fatores que fazem os pais biológicos optarem pela adoção, é possível concluir 

que as crianças que são institucionalizadas e suas respectivas famílias de origem são 

negligenciados pelo Estado, uma vez que é competência deste zelar e assegurar que indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social sejam tratados com equidade a partir da promoção de 

políticas públicas que garantam a convivência familiar e comunitária das crianças.  

Dessa maneira, este estudo abre precedentes para novas pesquisas acerca de quais 

fatores são causadores do alto índice de institucionalização de crianças, uma vez que ficou 

evidente que a culpa não recai totalmente sobre os pais ou a família e, sim, sobre múltiplos 

fatores que culminam no processo de destituição do poder familiar. 

 Portanto, o presente estudo teve como objetivo compreender quais são as possíveis 

implicações quando há o rompimento do vínculo afetivo com os pais biológicos durante a 

segunda infância, e sua relação com o processo de adoção. Entretanto, foi possível concluir que 

há pouco ou quase nenhum estudo que aborde e discuta as consequências ou implicações do 

rompimento do vínculo afetivo com os pais biológicos referente à segunda infância.  

Nesse sentido, esse artigo abre espaço para estudos que visem obter dados relativos ao 

rompimento do vínculo afetivo parental e adoção acerca deste período do desenvolvimento 

infantil, além de evidenciar a problemática política e social que envolve os dados acerca da 

institucionalização de crianças, e levantar questões críticas acerca dos dados que apontam o 

maior número de adoção de crianças menores no Brasil. 
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