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RESUMO 
 

O presente trabalho analisou o contexto do Transtorno de Apego Reativo, mostrando as dificuldades que as 
crianças ou responsáveis apresentam e também sobre a condição que a criança é encontrada tanto emocional e física. 
Junto a este contexto também foi investigado sobre o desenvolvimento humano das crianças, explorando as influencias 
que, tanto o ambiente quanto as pessoas ao seu redor possuem forte indício de interferência em seu desenvolvimento. 
Também será mencionado as dificuldades de compreensão sobre os efeitos do cuidado institucional, em decorrência do 
tratamento, os fatores individuais são variáveis, pois cada criança/responsável possui suas gravidades e também a 
duração da privação psicossocial que mostra interesse na natureza da intervenção. Contribuindo com essa pesquisa 
usou-se o autor das Inteligências Múltiplas de Garden, com a análise sobre os funcionários de saúde e suas inteligências 
Interpessoal e Intrapessoal, e o autor Urie Bronfenbrenner com sua teoria ecológica. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Transtorno, Transtorno de Apego Reativo, Abordagem Ecológica de Urie Bronfenbrenner, 
Inteligências Múltiplas de Garden, DSM – IV. 
 
 

A Vision About Reactive Attachment Disorder, with the Urie Bronfenbrenner Ecological 
Approach and Multiple Garden Intelligences. 

 
 
SUMMARY 
 

The present study analyzed the context of the Reactive Attachment Disorder, showing the difficulties that 
children or caregivers present and also about the condition that the child is found both emotional and physical. In this 
context, it was also investigated about the human development of children, exploring the influences that both the 
environment and the people around them have strong evidence of interference in their development. It will also be 
mentioned the difficulties of understanding about the effects of institutional care, because of the treatment, individual 
factors are variable, because each child / responsible has its severities and also the duration of psychosocial deprivation 
that shows interest in the nature of the intervention. Contributing to this research was the author of the Multiple 
Intelligences of Garden, with the analysis on health workers and their Interpersonal and Intrapersonal intelligences, and 
the author Urie Bronfenbrenner with his ecological theory. 
 
KEY WORDS:  Disorder, Reactive Attachment Disorder, Ecological Approach by Urie Bronfenbrenner, Garden 
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A definição predominante sobre o Transtorno de Apego Reativo adquire um vínculo social de 

uma forma acentuada que se torna perturbador e inconveniente para o desenvolvimento na grande 

parte dos contextos existentes, com o início antecipado aos 5 anos de idade e ficando assim unir-se 

ao recebimento de cuidados patológicos. Nesse contexto existe dois tipos de oferecimento: No 

estado Inibido, na qual a criança apresenta um nível problemático que persiste no início ou para dar 

uma resposta nas maiorias das interações sociais, sob uma forma que vulga ser adequada ao seu 

nível de desenvolvimento. Com isso a criança demostra um padrão de respostas imensamente 

inibidas, hipervigilantes ou enormemente ambivalentes. 

No contexto Desinibido, ocorre um padrão que se encontra vinculações difusas. A criança 

exibe uma particularidade indiscriminada ou falta de seletividade sobre optar por uma escolha entre 

as figuras que possua uma ligação. A perturbação que não é explicada por um possível atraso no seu 

desenvolvimento e com isso não lhe satisfazendo sobre os critérios para um Transtorno Global de 

Desenvolvimento. O requisito se encontra vinculado a cuidados extensamente patológicos. 

Necessidades físicas e emocionais da criança foram indicativo, a criança foi pouca incentivada e 

possuiu pouco afeto, ocorrendo assim mudanças repentinas de quem a cuidava primeiramente, com 

isso, evitando qualquer forma de vinculo estável. 

Nos dias de hoje, é comentando sobre a mente constitui um sistema único na qual é operado e 

resolvido a todo tipo de problema que seja detectado, seja ele um conjunto de características 

matemáticos, linguístico, físico – técnico, psicológico, ou até mesmo uma relação com laços que 

envolvem sistemas e processos na qual são especializados em resolver diversos problemas 

diferenciados.  

De acordo com Gardner, todo e qualquer ser humano tem consigo as noves inteligências 

em diversos níveis, cada indivíduo possui uma estruturação intelectual diferenciada dos demais, 

sendo assim, dando a poder de aperfeiçoar o ensino na qual é lhe concebido com os diferentes 

estilos de inteligência a cada um, essas inteligências ficam localizadas em vários pontos/localização 

no cérebro, e com isso pode trabalhar tanto juntas quanto individual. (GAZOLA, A. Inteligências 

Múltiplas, A Teoria de Howard Gardner). 

A Inteligência Intrapessoal define-se a capacidade que cada pessoa possui em questão de 

reconhecer a si mesmo, a saber controlar as suas próprias emoções, organizar os seus sentimentos, 

projetos, podendo assim, possuir um modelo de si próprio e consecutivamente tomar decisões. Essa 

inteligência é capaz de fazer que a própria pessoa se conheça melhor, sabia quais são as suas 
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capacidades e qual a melhor maneira de usa-las, supondo ainda a melhor maneira de compreensão 

de todas as informações que possui, formando novamente um modelo útil e eficaz na qual os seus 

desejos, medos entre outros sentimentos estejam incluídos, gerando assim uma maior eficácia em 

sua própria vida. Essa inteligência se manifesta em pessoas que carregam boa auto estima e que são 

capazes de possuir uma boa interação.  

A inteligência Interpessoal é a atribuição na qual as pessoas mantem um vínculo com 

outras pessoas, que analisou os sentimentos (motivação, intenção, diferentes modos de animo), 

pertencendo ao outro, procurando exercer uma reação na qual tem a função de sentimentos. Esta 

acomodação esta autoriza a separação do indivíduo para a interação com outra pessoa. Ainda a 

exibição sobre a capacidade de um indivíduo é mostrada para entender as intenções, as diversas 

motivações e não esquecendo os desejos de cada um, e consecutivamente, mostra a sua capacidade 

em relação ao trabalho, ficando eficaz no olhar de outras pessoas. Essa inteligência se produz em 

terapeutas, professores, médios, enfermeiros, entre outros profissionais. 

Em relação a Abordagem Ecológica de Urie Bronfenbrenner sob estudos com famílias, diz 

que, A antropologia, a sociologia e a psicologia entre diversas áreas de conhecimento, vem 

buscando um marco sob o assunto família, com isto busca a compreensão sobre o assunto 

abordados junto com as polêmicas que a envolta. Alguns estudos que foram realizados sobre a 

família, buscam focar em sua estrutura, com ênfase nas relações familiares, juntamente com a 

natureza do parentesco e não esquecendo dos laços existentes, como por exemplo, marido e mulher, 

pai e filho e entre irmãos também (FOX, 1986; BERENSTEINS 1988). 

De um tempo recente, Bronfenbrenner e Morris (1998) exibiram um enorme 

desenvolvimento cientifico sob a área, na qual os estudos executados entre crianças e adultos sob 

uma circunstância na vida real, possui no momento, um lugar na literatura de pesquisa tanto nos 

Estados Unidos como também na Europa. Porém, em devido estudos sob referências a tal teoria, foi 

analisado e comentando os impactos causados por diversos níveis de situações na vida do indivíduo 

em forma de desenvolvimento, com isso houve modificações, na qual foi percebido que ocorre 

muito estudos sob o contexto sem desenvolvimento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O início do Transtorno de Apego Reativo constantemente se visualiza nos primeiros anos de 

vida, e por uma manifestação que ocorre antes dos 5 anos de idade. O curso poderá variar, 
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dependendo da modificação sobre os fatores individuas que ocorre na criança e em seus 

responsáveis pela gravidade, duração da privatização psicossocial na qual era associada, bem como, 

a natureza da intervenção. Levando em conta a indulgencia pode ocorrer com um ato de presentear 

um ambiente que possua um suporte adequado. Com outra visão, o transtorno segue com um curso 

continuo. A sociabilidade indiscriminada pode insistir mesmo depois que a criança tenha 

desenvolvido vínculos seletivos.  

A ligação afetiva se desenvolve na infância e com ela surge o objetivo de ter proximidade 

com alguma figura materna, esse comportamento persiste por toda a vida (Bowlby, 1990) e é 

obrigatório para a vida social, pois esse vínculo ajudará na capacidade de manter relações.  Quando 

as crianças têm as suas necessidades de afeto, crenças/valores atendidas, e possuem cuidados com a 

sua higiene pessoal e uma boa alimentação formam-se confiantes e com isso possuem um 

desenvolvimento emocional, físico e intelectual de forma forte e saudável. 

Siqueira e Dell’Aglio (2006). Apontam que as crianças que moraram em orfanatos por um 

longo período, demonstra uma grande dificuldade na sociedade e na cultivação de vínculos afetivos 

chegando na fase da vida adulta, em questão de crianças/adolescente localizados em moradia nas 

ruas, foi observado que, as mesmas demonstras uma sensação de liberdade, diversão, porém, com o 

passar do tempo, essa condição de vida se torna em um ato doloroso, podendo ter violência física, 

verbal, moral e até sexual.  Ainda em tese de observação, as crianças/adolescentes que tiveram a 

rejeição ou abandono, possuem a carência afetiva evidente pela falta de carinho, atenção e empatia. 

Em visão dos comportamentos selecionados nas crianças não são indicados pelo fato que 

ocorreu sobre a separação com a sua figura materna, mas sim a qualidade prestada e a falta de 

estímulos nas crianças.   

A dificuldade entre os cuidadores com o requisito afeto emocional as crianças que estão 

conectadas a falta de recursos em seu local de trabalho, os mesmos trabalham por diversas horas e 

tendo escalas de turnos devido ao pouco número de funcionários existentes, com isso, o percentual 

de criança por cada cuidador é muito grande.  Com esse feito a criança pode a vir desenvolver o 

Transtorno de Apego Reativo por falta de um ambiente adequado e acolhedor. Ainda é possível 

observar a falha de comunicação e a pobreza na linguagem aumenta a problematização em 

diagnósticos, obtendo assim a diferença é crucial e o tratamento é indispensável.  

 A criança que presenciou um modelo de extremos sob cuidado na qual possui uma 

classificado como insuficiente, mostrando assim pelo menos um dos seguintes aspectos: Falta de 

cuidado ou privação social na forma de ausência duradouro do atendimento às necessidades 
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emocionais básicas de conforto, estimulação e afeição por parte de cuidadores/responsáveis adultos. 

E mudanças repetidas de cuidadores/responsáveis, delimitando as oportunidades de formar vínculos 

estáveis. 

Mais uma observação que se torna interessante, quando uma criança finalmente é adotada em 

alguma instituição, aparentemente as crianças apontam uma redução dos sintomas emocionais sobre 

o transtorno, pois, devido a nova convivência, começa a sentir o novo ambiente, na qual o amor e 

carinho não faltará.  

As crianças conseguem provocar os próprios ambiente aonde se encontram, quando 

também se iniciam em uma nova atividade, ou te mesmo, quando começa a criar algum tipo de laço 

com outro indivíduo, e com consequência deste ato, são influencias no mesmo tempo pelas pessoas 

ao seu redor. Esse modelo se explica com uma maneira não só de convívio com o outro, mas 

também com os objetos e símbolos ali existentes. (BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). 

Outra postura sob o modelo de desenvolvimento é nomeada de ‘processos proximais’ 

significando-se como condições particulares de relação entre organismo e ambiente, na qual exercer 

um período longo e consigo a compreensão os primeiros mecanismos para a produção do 

desenvolvimento humano. (BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998, P.994) No arquétipo 

bioecológico, na qual são apresentados sob quatros aspectos multidirecionais e inter-relacionados, 

na qual possui ‘ pessoa, processo, contexto e tempo’ 

Pessoa: Refere-se a um evento de constâncias alterações na vida do ser humano na fase de 

desenvolvimento, que ocorre em sua existência. Ainda neste modelo por Bronfenbrenner e Morris 

(1998), é distinto de três exemplos de características da pessoa na qual influencia e molda o curso 

sobre o desenvolvimento humano. O primeiro é disposição, na qual pode selecionar os processos 

proximais em movimento e ainda continua sustentando a sua operação. O segundo é sobre os 

Recursos bioecológios de capacidade, experiencia e conhecimento para os processos proximais na 

qual fiquem mais efetivos e determinados na fase de desenvolvimento, e pôr fim a demanda, na qual 

são convidados ou até mesmo desencorajados nas reações do contexto social na qual pode 

beneficiar ou romper esta operação.  

Processo: Tem relação com conexões entre os diversos níveis, na qual foi formando pelos 

papeis e atividades diárias, para se desenvolver os processos intelectual, emocional, social e com 

isso o ser humano, (criança/adulto) requer sempre a mesma coisa, a participação ativa. Para ser 

efetivada, a interação deve de ocorrer em um apoio bem regular em temporadas de longo tempo 

(BRONFENBRENNER; CECI, 1994, P.6). 
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Contexto: Quando o autor menciona o desenvolvimento, o mesmo esta mencionando ao 

meio ambiente aonde a pessoa está envolvida e onde ela mesmo pode-se desenrolar com os 

processos desenvolvimentais.  

Tempo: Pode ser compreendido como a evolução no sentido histórico ou, em outra 

linguagem, como pode ocorrer as mudanças nos eventos decorrentes, devido as tensões sofridas 

pelo indivíduo em seu desenvolvimento. Para Bronfenbrenner e Morris (1998), ocasiões históricas 

podem modificar o curso do desenvolvimento humano, interferindo qualquer direção, tanto para um 

indivíduo quanto para grandes populações. A corre doura do tempo, em termos históricos, possui 

efeito inalterável em todas as sociedades. Pequenas ocasiões na vida familiar, como a chegada de 

uma criança na escola, ou o nascimento de uma irmã (o), pode ter grande influência sob o 

desenvolvimento das pessoas em volta da família sob um dado momento em suas vidas.  

Para Bronfenbrenner e Morris (1998) o desenvolvimento infantil acontece quando a 

criança se envolve de uma forma ativamente em relação ao ambiente físico e social, com isso, a 

criança compreende e interpreta. De acordo com Haddad (1997, p.38), 

O reconhecimento da possibilidade de relações entre os ambientes, associado à capacidade 
de compreender as linguagens faladas e escrita, faz com que a criança seja capaz de 
compreender a ocorrência e natureza dos eventos em ambientes ainda desconhecidos, como 
a escola, ou que jamais conheça, com o local de trabalho dos pais, um país estrangeiro, ou o 
mundo da fantasia de outra pessoa. 

Outros meios além dos ambientes, como por exemplo as estruturas interpessoais, também são 

classificadas como importantes contextos de desenvolvimento humano. No requisito do modelo 

ecológico sob forma original, Bronfenbrenner (1996) reforça o grande mérito das relações 

existentes entre as pessoas, tendo assim um estabelecimento como uma condição mínima para uma 

formação de díades a presença de uma relação interpessoal recíproca.  

A díade observacional condiz no momento em que uma pessoa/indivíduo está prestando uma 

atenção redobrada com a atividade do outro e o outro, por sua vez, reconhece o interesse ali 

mostrado pelo ato que está cometendo.  

Quando ocorre uma relação, possui um fator em reciprocidade, ou seja, o que um indivíduo 

comenta, influencia o outro e assim por diante. Haddad (1997) comenta que, a constatação da 

relação de reciprocidade, soube proporcionar uma percepção chave entre as mudanças no 

desenvolvimento, não atingindo apenas as crianças, mas também agentes de socialização: como 

mãe, pai, avós, educadores, professores entre outros (p.40). 

A intenção principal na Teoria das Inteligências Múltiplas, é a diversidade de opções de como 

ser inteligente, estando dentro de uma das nove teorias, nas quais são: Inteligência verbal ou 
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linguística:  Habilidade de comunicação em boa desenvoltura, apreciação aos sons, e a classificação 

sobre ritmos das palavras; Inteligência Lógica-matemática:  aptidão em pensar sob forma conceitual 

e abstrata, não esquecendo da mestria com padrões lógicos e numéricos; Inteligência Musical: 

Capacidade de originar e diversificar tons, timbres e ritmos; Inteligência Visual ou Espacial: 

Competência de controlar o seu próprio corpo físico e consecutivamente lidar tranquilamente com a 

inclusão de objetivos diversificados Inteligência Interpessoal: Capacidade em selecionar e 

responder simultaneamente as disposições, as motivações e aos desejos de terceiros; Inteligência 

Intrapessoal:  Capacidade de se autoconsciente, seguido de harmonia com seus sentimentos, 

crenças, valores e pensamentos; Inteligência naturalista: idoneidade para identificar e diferenciar 

plantas, animais e outros elementos vivos da natureza Inteligência existencialista: Sensibilidade e 

eficácia em questões aprofundadas no requisito existência humana, buscando o significado da vida, 

o porquê do ciclo de sobrevivência e após a morte. (GAZOLA, A. Inteligências Múltiplas, A Teoria 

de Howard Gardner).  

Essa teoria mostra-se enriquecida no requisito de diversidade sob formatos na qual os 

indivíduos podem se apesentar. Gardner acredita que a inteligência seja uma espécie de habilidade 

na qual é preciso elaborar produtos para que os mesmo sejam valorizados em um ou mais ambientes 

classificados como comunitários, também se classifica como um conjunto de competências na qual 

é permitido que uma pessoa consiga resolver diversos problemas, não esquecendo do potencial que 

pode ser avaliado, pois consegue encontrar ou até mesmo achar conclusões finais para problemas 

existentes, com isso o indivíduo adquire novos conhecimentos e experiencias 

Destacando a importância que se firma como algo fundamental e mostrando a sua valorização 

sobre a inteligência intrapessoal visando as profissões que deduz a maneira de cuidar e o contato 

humano, possuindo vínculos com a área de saúde.  Deve-se observar ainda, que essa área de saúde 

possui uma necessidade de se compreender a aplicação da inteligência interpessoal, com tudo, 

possui o significado de ter sensibilidade para que, o sentido das expressões faciais, vocais, ou até 

mesmo gestos ou posturas de habilidades no fim de responder em uma maneira adequada as 

situações interpessoais. Ambas as inteligências já citadas se envolvem com a capacidade de 

comunicar-se com o mundo, ficando em conta os primeiros sentimentos e a maneira de 

compreender as emoções que cada um possui, usando-os para tomar decisões tantos pessoais quanto 

profissionais.  
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3. METODOLOGIA 

 

O artigo presente consiste dentre pesquisas bibliográficas exploratórias e descritivas. Como 

descrevia Gil (2006), a pesquisa bibliográfica com base em matérias já elaborados e com auxílios de 

livros se torna algo desenvolvido. A sua principal intenção é obter mais pesquisas bibliográficas 

com o intuito de permitir e acrescentar informações com um fim mais amplo sobre determinado 

assunto. O presente artigo teve como referência de pesquisa bibliográfica, tanto quanto livros de 

leitura artigos científicos, e auxilio com resumos sobre o determinado assunto (GIL,2006). 

A amostra constatou publicações no idioma português encontradas em artigos nos últimos 4 

anos, redefinido assim, uma busca mais intensa sobre o assunto escolhido. Conforme a 

recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ANBT) os autores mencionados nas 

obras escolhidas foram referenciados ao longo do trabalho, respeitando assim os aspectos éticos. Os 

direitos autorais foram preservados de acordo com a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 

(BRASIL, 1998). 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Não esquecendo do fato que todo e qualquer indivíduo possui as suas inteligências consigo, 

apenas ocorrendo a modificação que, cada pessoa qualifica a inteligência que melhor que caber, 

com isso a mesma possui qualidade de dissociação na qual sabe o que quer ou o que pode lhe 

prejudicar. 

Uma criança mesmo que, julgada como incapaz em grande parte do tempo, é capacitada de 

criar seus vínculos, o seu ambiente, sendo assim, construir laços de afetos com diversas pessoas, 

isso faz parte do seu desenvolvimento humano, essa fase não ocorre somente com pessoas, mas 

também com objetos e símbolos. A criança prove de uma escala na qual julga ser inter-relacionada, 

ou seja, passos para seu desenvolvimento, conhecendo pessoas e as julgando em seus lugares, 

montar um processo na qual o indivíduo terá papeis sobre o seu desenvolvimento, em forma de 

emocional, intelectual, social etc. Mas para que isso aconteça é necessário uma facetaria de tempo, 

pois qualquer acontecimento durante o seu desenvolvimento poderá ser modificado, em termos de 

sociabilização perante a sociedade. 

Quando uma criança é encontrada em estado de abandono, tanto pelos seus pais quanto aos 

seus cuidadores, é visivelmente que a mesma estará em um estado de irritabilidade e agressiva, 

quando ela é adotava ocorrerá dificuldade nas tentativas de demonstração de afetos entre os novos 
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responsáveis, e na opção de pais afastados a criança não irá demonstra afetividade quando for lhe 

proporcionada, mostrando assim a indiferença quando um responsável lhe propuser um ato afetivo. 

Isso acontece pelo fato que, toda vez em que uma ligação afetiva é rompida, os sentimentos 

predominantes da criança seriam a tristeza, a ansiedade, e raiva. Ainda pode ocorrer um refúgio a 

criança se voltando para a sua fantasia com o intuito de estar em um lugar bom e com segurança. 

Enquanto a responsabilidade for de um profissional desta área, o mesmo precisará 

desenvolver a sua competência que se justifica como técnica e acadêmica, aprimorando 

consecutivamente suas inteligências intrapessoal e interpessoal para uma melhor garantia sobre a 

vinculação com as crianças, sendo assim, promovendo um acolhimento ( local com respeito) com o 

início na qual o próprio sujeito tenha a opção de desejar o seu retorno, por ter experimentando a 

sensação de que foi valorizado e se sentiu importante por ter se sentido como uma pessoa única.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              O desenvolvimento humano tem o seu grande grau de importância, pois 

independentemente das circunstâncias, o fator será realizado, podendo ocorrer qualquer mudança a 

qualquer momento, gerando assim, um conhecimento maior por parte da criança, dez da chegada 

em sua residência, com o reconhecimento aos demais presentes, quando uma nova integração de um 

parente familiar, mostrando assim a importância do desenvolvimento humano. 

Segundo Gradner, todo indivíduo leva consigo múltiplas formas de inteligência, cada 

forma pode ser bem desenvolvida ou até mesmo esquecida em seu interior. (GAZOLA, A. 

Inteligências Múltiplas, A Teoria de Howard Gardner). 

Mesmo com um grau de melhorias sobre a qualidade de vida da criança, tanto ela abrigada 

ou não, ainda tem o percentual das crianças continuarem a possuir características marcantes e 

privada e ainda possuindo seus desejos revertidos para si mesmo e em segredo. 

Em visão a literatura no assunto Transtorno de Apego Reativo, mostra-se que, os sintomas 

já mencionados no artigo “desaparecem” quando uma criança é adotada/colocada em um lar aonde 

o afeto é o principal assunto apontado para a criança, com isso, é de extrema importância que as 

instituições preservassem algum vínculo com a família ou um familiar para que possa desenvolver 

um treinamento adequado a equipe que estaria responsável pelo cuidado da criança. 

O profissional que possui a inteligência intrapessoal e interpessoal, refere-se 

principalmente ao seu próprio conhecimento discriminando as suas emoções, limitações e a 
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capacidade que transmite interesse, e a interpessoal se institua sob a habilidade de administrar as 

emoções na qual possui uma relação com outras pessoas. Essas inteligências permite a resolução 

dos problemas já existentes e que possui um significado, aonde a profissional ira se identificar como 

um ponto de referência para o sujeito. 
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