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Resumo: Introdução: O desenvolvimento humano é resultado da interação de 

múltiplos fatores, sendo um dos mais importantes o meio em que a criança vive e a 

família. No entanto, o ambiente familiar nem sempre é saudável e, em casos extremos, é 

necessário que a criança seja retirada de seu núcleo familiar e transferida para uma 

instituição acolhedora, onde os cuidadores passam a desempenhar o papel originalmente 

designados aos pais. Objetivo: Avaliar a influência da afetividade dos cuidadores sobre 

o desenvolvimento motor e sociocomunicativo de crianças de uma instituição 

acolhedora de Marabá (PA). Materiais e métodos: Trata-se de um estudo prospectivo, 

transversal, quantitativo com enfoque descritivo, realizado no Espaço de Acolhimento 

Provisório, sendo utilizado um questionário sociodemográfico, o Teste de Triagem de 

Denver II para as crianças e a Escala Bonding para os cuidadores. Resultados: O estudo 

demonstrou faixa etária variando de dois meses a cinco anos, predominância do sexo 

masculino e da etnia negra. Também observou-se que a vulnerabilidade foi a principal 

causa de abrigamento, tendo como influência direta e/ou indireta o uso de drogas por 

todas as mães. A boa vinculação entre cuidadoras e crianças avaliadas, pode ter 

determinado as poucas alterações no desenvolvimento, encontradas apenas na área da 

linguagem. Conclusão: A relação de apego entre as crianças com seus respectivos 

cuidadores pode ser um fator determinante no desfecho do desenvolvimento infantil, em 

especial, na linguagem. 
 

Palavras-chave: Criança Acolhida. Cuidador. Vínculos Emocionais. Desenvolvimento 

Infantil. 

 

EFFECTS OF CAREGIVER'S AFFECTION IN THE CHILDREN'S 

DEVELOPMENT IN CHILDCARE SITUATION 
 

Abstract: Introduction: Human development is an important factor in the interaction 

between factors, being one of the largest and most important that a child lives and a 

family. However, the family environment is not always healthy and, in extreme cases, it 

is necessary for the child to be withdrawn from his or her family nucleus and transferred 

to a welcoming organization where the caregivers begin to play the role previously 

assigned to the parents. Objective: To evaluate the carers' affectivity in relation to the 

motor and socio-communicative development of the children of an open school form of 

Maraba (PA). Materials and methods: This is a prospective study, cross-sectional, 
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quantitative with a descriptive approach, carried out in the Interim Shelter, using a 

sociodemographic questionnaire, the Denver II Test for children and a Bonding Scale 

for caregivers. Results: The study showed an age range varying from two months to 

five years, predominantly male and black ethnicity. It was also observed that a 

vulnerability was one of the main causes of abuse, having as direct and/or indirect effect 

the use of drugs by all mothers. The good linkage between caregivers and women 

assessed can be adjusted as few changes in development, only in the area of language. 

Conclusion: The relationship of teaching among children with their caregivers may be a 

determining factor in the outcome of child development, especially in language.  
 

Keywords: Child, Foster. Caregivers. Bond, Emotional. Child Development. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento humano é resultado da interação de múltiplos fatores, sendo 

que dentre os mais importantes está o meio em que a criança vive e a família. A 

interação é a fonte de socialização primária e forte influenciadora do processo do 

desenvolvimento, tendo em vista que a criança se espelha nos adultos (especialmente 

pais ou cuidadores) para criar sua autoimagem e sua percepção do mundo exterior 

(GABATZ et al., 2018). 

As etapas de aquisição são bem desenvolvidas quando as crianças encontram um 

ambiente propiciador e apoio familiar para apresentarem o desenvolvimento saudável, 

tanto em aspectos físicos e motores, como linguísticos. Desde o nascimento, a família é 

o principal núcleo de socialização da criança. Dada a sua situação de vulnerabilidade e 

imaturidade, seus primeiros anos de vida são marcados pela dependência do ambiente e 

daqueles que dela cuidam. A relação com seus pais, ou outros cuidadores, é 

fundamental para sua constituição como sujeito, seu desenvolvimento afetivo e suas 

aquisições próprias dessa faixa etária (NÓBREGA e MINERVINO, 2011). 

No entanto, nem todo ambiente familiar é sempre saudável para as crianças. Há 

casos extremos em que se faz necessário que a criança seja retirada de seu núcleo 

familiar e transferida para uma instituição de proteção, conhecida também como 

acolhimento institucional. Estudo realizado na cidade de Fortaleza (CE) com crianças 

abrigadas na faixa etária de zero a seis anos, demonstrou que dentre as principais causas 

para desintegração do núcleo familiar e, consequentemente, encaminhamento da criança 

para uma instituição acolhedora estão a dependência química dos pais, abandono, 

genitores com transtorno mental, pobreza e violência doméstica (CHAVES et al., 2013). 

Nesse contexto, deve-se ainda ressaltar que mesmo a situação de exposição da 

criança no seu núcleo familiar sendo considerada não saudável, a mudança para outro 

ambiente desconhecido gera a necessidade de adaptação a um novo local de moradia 

(com novas interações sociais, por exemplo) gerando uma situação de estresse ao 

infante. Para que esse novo ambiente seja o mais acolhedor possível, é essencial a 

formação de um vínculo entre o cuidador e a criança. Os cuidadores passam a 

desempenhar o papel originalmente designados aos pais. No entanto, é comum que a 

surjam dificuldades na criação de vínculos sólidos com as crianças, visto que, por vezes, 

a quantidade de crianças excede a capacidade do cuidador ou há escassez de atividades 

que estimulem uma interação, excesso de trabalho institucional e falta de preparo para o 

exercício de sua função (LEMOS et al., 2017). 

Devido ao seu caráter provisório e à busca do fortalecimento familiar para o 

retorno da criança ao seu lar prévio, os ambientes de acolhimentos acabam por dispor de 

pouco arsenal técnico e/ou pessoal em mecanismos estimuladores do desenvolvimento 
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dos infantes a longo prazo, o que pode predispor em alterações no desenvolvimento 

infantil esperado para cada faixa-etária (DIAS et al., 2014). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da afetividade 

sobre o desenvolvimento motor e sociocomunicativo de crianças de uma instituição 

acolhedora do município de Marabá (PA). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1. Aspectos éticos 

A pesquisa seguiu as normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde envolvendo seres humanos e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Pará (Parecer: 2.150.425). 

2.2. Amostra e local de estudo 

Até o momento, participaram 4 díades (cuidadores-crianças) em situação de 

acolhimento. A coleta de dados ocorreu nas dependências da única instituição de 

acolhimento infantil do município de Marabá, denominada Espaço de Acolhimento 

Provisório (EAP). 

2.3. Instrumentos 

O presente estudo utilizou um questionário sociodemográfico composto de 10 

perguntas objetivas que envolvem o perfil epidemiológico da criança, uso de 

substâncias químicas pela mãe, causa do abrigamento e situação familiar. Também foi 

utilizado o TTDD-II, composto por 125 itens divididos em 4 áreas: linguagem, pessoal-

social, motricidade fina e motricidade grosseira; aplicável a crianças de zero a seis anos. 

E a escala Bonding, uma versão traduzida do Mother-Baby Bonding Questionnaire, 

constituída por 12 itens, divididos em aspectos positivos, negativos e não-claros, de 

autopercepção do indivíduo em relação a outrem. 
 

2.4. Procedimentos 

 O período de coleta de dados foi no mês de maio de 2019. Inicialmente foram 

selecionados os processos das crianças abrigadas e seus respectivos cuidadores. Após a 

seleção das díades, os dados foram coletados. Cada sessão teve duração total de 40 

minutos, ocorrendo no turno matutino e/ou vespertino, respeitando os horários dos 

participantes. Nos 10 minutos iniciais foram coletadas as informações do questionário 

socioeconômico. Nos 20 minutos seguintes foi realizada a avaliação do 

desenvolvimento de cada criança através do TTDD-II. E nos últimos 10 minutos foi 

solicitado as cuidadoras o preenchimento a Escala Bonding referente a criança avaliada. 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que tange a idade das crianças abrigadas (Tabela 1), esta pesquisa delimitou 

a faixa-etária entre zero e seis anos, visto a grande interferência do acolhimento no 

desenvolvimento dessas crianças. Torna-se importante destacar também que, na Região 

Norte a faixa-etária com maior proporção de crianças em situação de acolhimento é 

entre zero e três anos de idade, diferentemente das outras regiões brasileiras que 

possuem maior incidência a partir dos dez anos (SILVA, 2004). 

No que diz respeito ao sexo, três crianças são do sexo masculino e apenas uma 

do sexo feminino. Como evidenciou o Levantamento Nacional das Crianças e 

Adolescentes em Serviço de Acolhimento, há prevalência do sexo masculino entre as 

crianças, corroborando com os achados deste estudo. Todavia, mesmo que a literatura 

mostre essa prevalência, não há uma causa definida que caracterize esse padrão, 
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somente hipóteses que denotam uma preferência pela adoção de crianças do sexo 

feminino, insuficiente, entretanto, para comprovar essa tendência (SILVA, 2004).  

E quanto à etnia, duas são pardas e duas negras. Há uma tendência progressiva 

de aumento da população negra conforme avança a idade das crianças abrigadas. Para 

esse fenômeno foi argumentado duas hipóteses possíveis: uma preferência explícita das 

famílias brasileiras por crianças da cor branca ou que as instituições de abrigo 

representam um local de concentração de crianças pobres (SILVA, 2004). 

 Dentre as quatro mães das crianças em situação de acolhimento, todas haviam 

feito uso de substâncias psicoativas durante a vida. E por relatos documentados nos 

processos, em alguns casos, havia possibilidade de ser causa direta e/ou indireta do 

motivo de acolhimento das crianças. Dentre os motivos, a situação de vulnerabilidade 

foi a responsável pela maior demanda institucional, com três crianças, situações essas 

que dizem respeito a abandono, acometimento por doenças (como o HIV) não tratadas e 

maus tratos. Não há uma causa definida, pelo contrário, a necessidade de acolhimento é 

multicausal e depende de muitos fatores atrelados entre si. Por serem, em sua grande 

maioria, de condições socioeconômicas mais baixas, o abandono ou a negligência 

muitas vezes está atrelado ao uso de drogas por parte dos pais, fato que confirma os 

resultados dessa pesquisa (FERREIRA, 2014). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas das crianças em situação de acolhimento 

Variáveis 
Amostra total (N = 4) 

N     % 

Idade   
     ≤ 2 meses 1 25.0 

     9-10 meses 1 25.0 

     49-60 meses 1 25.0 

     61-72 meses 1  25.0 

Sexo   
     Masculino 3 75.0 

     Feminino 1 25.0 

Etnia   
     Pardo 2 50.0 

     Negro 2 50.0 

Motivo do acolhimento   
     Vulnerabilidade 3 75.0 

     Crimes 1 25.0 

Tempo de acolhimento   

     ≤ 15 dias 3 75.0 

     16-30 dias 0 0.0 

     31-45 dias 0 0.0 

     45-60 dias 1 25.0 

Mãe fez uso de substâncias psicoativas?   

     Sim 4 100.0 

     Não 0 0.0 

Legenda: N (Número); % (Porcentagem). 

 

A Tabela 02 expõe a relação entre a afetividade dos cuidadores e o 

desenvolvimento das crianças. Em relação às crianças, as crianças 1 e 2, não 

apresentaram nenhuma alteração nos resultados do TTDD-II, sendo o seu 

desenvolvimento considerado normal e adequado para a sua faixa etária. Já a criança 3, 

quatro anos de idade, mesmo apresentando resultados normais para as outras áreas, na 
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área da “linguagem” o infante apresentou resultados considerados questionáveis para o 

desenvolvimento, assim como a criança 4 que, apesar de não possuir marcos aplicáveis 

na área “pessoal-social”, também mostrou dados questionáveis. 

 

Tabela 2. Relação entre a afetividade dos cuidadores e o desenvolvimento das crianças 
 ESCALA BONDING DENVER II 

 P N NC TOTAL PS MFA L MG TOTAL 

Díade 1 9 2 0 7 N N N N N 

Díade 2 9 0 0 9 N N N N N 

Díade 3 9 0 0 9 N N Q N Q 

Díade 4 9 0 4 5 SNA N Q N Q 

Legenda: P (Positivo); N (Negativo); NC (Não Claro); PS (Pessoal-Social); L (Linguagem); 

MFA (Motor fino adaptativo); MG (Motor grosseiro); N (Normal), Q (Questionável), SNA 

(Sem necessidade de avaliação). 

 

 Nesse contexto, um aspecto comumente discutido na literatura é o de atraso no 

desenvolvimento da área da linguagem em crianças em situação de acolhimento, achado 

que se fez presente a partir dos resultados desta pesquisa. Um estudo realizado em 

Recife (PE) por Lima e Lima (2011) com crianças entre zero e quatro anos, evidenciou 

que os infantes apresentavam alterações em diversas áreas com predominância da área 

de linguagem, chamando a atenção para o fato de a maioria das crianças possuírem pais 

usuários de drogas psicoativas e apresentam um histórico de abandono.  

 Pesquisa realizada por Medeiros (2015), além de apontar atrasos principalmente 

na área da linguagem de crianças em acolhimento, ressaltou a influência positiva no 

desenvolvimento nas quais tinham um ou mais irmãos na mesma instituição. Tal achado 

também se fez presente no estudo realizado por Costa (2011) em Belém (PA). As 

crianças 3 e 4 desta pesquisa são irmãos e isso pode ter sido fator determinante para um 

bom desenvolvimento na maioria das áreas do Denver II, apesar de ambas as crianças 

apresentarem possíveis atrasos na área da linguagem. O fato de as duas crianças da 

amostra que obtiveram dados questionáveis quanto ao desenvolvimento serem parentes, 

pode apontar para um histórico negativo anterior à data do acolhimento, no qual essas 

crianças podem ter sido expostas a um mesmo ambiente marcado por abandono, maus-

tratos, negligência e violência, o que, consequentemente, poderia ter culminado com o 

atraso no desenvolvimento de ambas.  

 Em relação as demais áreas avaliadas pelo Denver II, a literatura demonstra que 

as áreas motoras são menos afetadas pela situação de acolhimento, portanto, os 

resultados do presente estudo também estão de acordo com estudos realizados em 

outros locais. Isso pode estar relacionado a ligação direta entre o relacionamento 

interpessoal e o desenvolvimento da linguagem, que talvez não seja tão determinante no 

desenvolvimento motor.  

 Ademais, outro fator determinante no desenvolvimento infantil é a interação 

entre a criança e o adulto mais próximo, sendo que no caso do acolhimento, o cuidador 

assume esse papel. Nesse contexto, estudo apontou que o maior vínculo que as crianças 

possuíam era com as suas cuidadoras, o que corrobora com os resultados apontados pela 

Escala Bonding, nos quais, de forma geral, as cuidadoras demonstraram relação de forte 

vínculo e afetuosidade com as crianças, o que pode ter causado forte influência sobre o 

seu desenvolvimento (CHAVES et al, 2013).   

  Um importante fator levantado por Chaves et al. (2013) é o risco de a relação 

cuidador-criança tornar-se despersonalizada, especialmente quando há muitas crianças 
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para uma quantidade pequena de cuidadores, além de falta de estímulos para essa 

profissão. No entanto, no EAP a quantidade de crianças em situação de acolhimento era 

pequena e as cuidadoras se mostravam muito atenciosas com as crianças e atentas aos 

pequenos detalhes necessários a promoção de um bom cuidado, contribuindo 

positivamente para o desenvolvimento do vínculo.  

 

4. CONCLUSÕES 

Como há uma capacidade inerente de adaptação e resiliência humana, apesar das 

condições adversas, as crianças possuem a capacidade de formar novos vínculos. 

Conjuntamente a isso, o desenvolvimento adequado é possível, já que o bom vínculo 

cuidador-criança, principalmente devido à forte sensação de segurança passado pelo 

novo objeto de apego, pode determinar uma interação forte o suficiente para que haja 

correspondência entre estímulos e respostas destes. 

Portanto, é necessário investimento do poder público na capacitação e 

estimulação dos cuidadores, já que o desenvolvimento não está somente atrelado a 

criança, mas também a seu importante objeto de apego, que possui o poder de estimular 

positiva e deliberadamente, atuando como importante promotor de saúde e qualidade de 

vida a esses indivíduos tão frágeis e, ao mesmo tempo, tão fortes e capazes de grandes 

feitos futuros. 
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