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Painel: VÍNCULO SEGURO, FAMÍLIA E ACOLHIMENTO

 A Teoria da Vinculação sugere que as
experiencias precoces das crianças
com os seus cuidadores estão na base
do desenvolvimento e organização dos
seus Modelos Internos Dinâmicos
sobre o self e as relações próximas.
(Bowlby, 1969, 1973).

Era uma vez um menino chamado António que tinha acabado de receber uma nova
bicicleta pelos seus anos, o seu terceiro aniversário. A bicicleta já tinha sido
experimentada e era para ser o primeiro doa do António na sua nova bicicleta. Ele
e a sua mãe puseram a bicicleta no carro para irem ao parque do bairro. O
António colocou o capacete e estava pronto para aprender. A sua mãe pediu-lhe,
por favor, para ter cuidado e andar devagar, mas o António estava com pressa.
Depois de ter andado um pouco de bicicleta começou a sentir-se confiante e,
apesar da mãe estar ao seu lado, ele caiu num buraco e a bicicleta tombou.
Magoou-se no queixo. Felizmente, a mãe estava mesmo ao seu lado, e conseguiu
levantá-lo do chão. Ela viu que o queixo estava cortado e a sangrar . Disse ao
António que precisava de ir ao médico para tratar do queixo. O António estava
com medo. Começou a chorar. A mãe colocou-o no carro e confortou-o durante a
ida para o médico. Quando eles lá chegaram o médico disse que ele precisaria de
levar uma vacina contra o tétano. O António começou a chorar novamente mas a
mãe pode abraça-lo e ele parou de chorar. O médico também precisou de coser o
seu queixo, e, então, o António começou a chorar novamente e a sua mãe disse
“Doutor, pode parar apenas por um minuto? Deixe-me segura-lo que serei capaz
de acalma-lo”. O médico respondeu favoravelmente. No final, por o António se ter
comportado tão bem no consultório do médico, a mãe disse-lhe que podiam
parar na loja de brinquedos, no regresso a casa. Ela não costumava ter esse
procedimento, mas achou que o António se tinha portado tão bem que merecia
algum tipo de recompensa. Na loja de brinquedos, o António sugeriu que
comprassem algumas ligaduras para os joelhos, para o seu próximo passeio de
bicicleta.

Na última quarta-feira, recebi um telefonema da escola do António que dizia que
ele tinha caído na aula de Educação Física, que tinha caído de uma bicicleta
na aula de Educação Física, e tinha-se magoado bastante. Eles iam leva-lo
numa ambulância mas ele insistiu para que eu lá fosse. Ele tinha-se magoado
muito e queria realmente a sua mãe. Então, eu saí do trabalho e fui lá, fui até
lá muito depressa. Quando cheguei à escola, tive obviamente que o levar...Eu
não queria levá-lo ás urgências do hospital, e então decidimos leva-lo ao
consultório do médico. Felizmente, o médico estava lá de serviço e pode vêlo. Ele estava só a chorar como louco, o António estava só a chorar, fora de
controle. Nós apercebemo-nos de que não se tratava de nada mas eles
quiseram dar-lhe uma injecção, uma injecção contra o tétano, devido ao local
onde ele tinha caído de bicicleta. E a coisa mais estranha, é que enquanto eu
lá estive quiseram obrigar-me a assinar um documento a dizer que era mãe
dele. Eles não tinham a certeza se eu era ou não mãe dele. Então, depois de
nós termos terminado, tudo ficou bem. Depois nós acalmámo-lo e pude levalo para casa. Mas claro que no caminho para casa ele insistiu para que
parássemos na loja para que comprasse um brinquedo por ele se ter portado
tão bem. Então eu comprei-lhe um brinquedo. Nós fizemos uma pequena
paragem durante o caminho. Depois de ele ter chegado a casa, só queria que
toda a gente o segurasse, e não parava de dizer “agarra-me, agarra-me”. Ele
agora está bem, mas aquilo foi muito aborrecido para o meu horário de
trabalho.
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Table 1. Preschoolers' social competence composite and dimensions predicted by early attachment security to both parents
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Competência Social no pré-escolar.

Regulação Emocional no pré-escolar.

Papel protetor que (pelo menos) uma relação de vinculação segura
tem no desenvolvimento das crianças (e.g., Yates, Egeland, & Sroufe, 2003).
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EXP: RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA VINCULAÇÃO E QUALIDADE DA AMIZADE EM CRIANÇAS
DE IDADE ESCOLAR
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Testing the Interaction of AQS Security with Father and Peer Acceptance
in the Prediction Self-esteem.
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Principais mal-entendidos sobre a teoria da
Vinculação
A tradução da investigação para a prática depende da compreensão precisa dos conceitos e dos
resultados empíricos (Bowker & Star, 2000). No entanto, no que se refere à área da vinculação esta é
uma tarefa nem sempre bem-sucedida, dificultada por uma série de comuns mal-entendidos.

Vinculação é sinónimo de qualidade da vinculação.
Comportamentos isolados revelam segurança da vinculação.

Vinculação insegura é uma vinculação mais fraca.
Vinculação insegura organizada implica dano e patologia.

Vinculação: Uma relação única.

