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O Homem é do tamanho do seu sonho. 
Fernando Pessoa 

 
 

Será que podemos mensurar desde quando estabelecemos vínculos em nossa existência? 
Terá sido desde o nosso nascimento ou antes disso, quando fomos concebidos? As 
expectativas sobre o indivíduo, mesmo antes de vir ao mundo, já configuram vinculações 
possíveis no decorrer de sua existência, no entanto, é na primeira infância, até 
aproximadamente os quatro anos de idade, que construímos os relacionamentos mais 
primordiais de nossa constituição identitária, aqueles que influenciarão em nossa 
trajetória de vida, na escolha de nossas amizades, nossos cônjuges e na criação de nossos 
filhos. 
 
Que significado tangível podemos dar às nossas vinculações? Somos indivíduos 
constituídos em relações. Através do olhar do outro vamos construindo uma identidade 
flexível e maleável a qualquer novo grupo de pessoas com os quais nos relacionamos. 
Legitimamos, a cada novo relacionamento que nos propomos, experiências infantis que 
vivemos com os nossos pais ou figuras primárias que nos ensinaram a confiar, a receber, a 
dar, a nos doar com mais ou menos entrega, confiando ou desconfiando, e, assim, dando 
continuidade ao que experimentamos em nossa infância. 
 
O propósito deste capítulo é apresentar como se constróem os nossos primeiros vínculos 
na infância, o quanto fomos marcados ou restauramos as experiências primárias e 
seguimos em direção a idades mais avançadas até alcançarmos nossa adultez, quando 
consolidamos nossas experiências vinculares com o nosso parceiro(a), estabelecendo 
dinâmicas relacionais mais ou menos saudáveis. Por fim, serão abordadas reações 
possíveis frente à realidade da morte - como encaramos a partida de um ente querido nos 
remetendo às vivências precedentes de vinculação. 
 
 
A Construção de Nossos Vínculos: Apego na Infância  
 

O olhar de uma criança é sempre uma promessa 
 aprimorada de quem somos. 

Guimarães, 2015 
 

                                                
1 Publicado originalmente em: GUIMARÃES, Nina Vasconcelos. Morte, Renascimento e Honra: Psicologia Sistêmica. 
Itabuna: Mondrongo, 2016. 



 

 

A Teoria do Apego do psicólogo e psicanalista inglês John Bowlby é o solo fértil para 
avançarmos o nosso entendimento sobre os relacionamentos que estabelecemos com as 
pessoas que atravessam nossas vidas, tanto aquelas que nos alimentam, ofertando 
experiências emblemáticas de amor e segurança, quanto aquelas que nos negligenciam, 
demonstrando que na vida também teremos desafios, pois nem todos que nos cercam são 
capazes de garantir as nossas necessidades básicas.  
 
O contexto sobre o qual esta Teoria surgiu foi de extrema orfandade, onde crianças 
acabavam de perder seus pais e cuidadores na Segunda Guerra Mundial, momento 
propício para o estudo das repercussões psicológicas e psicopatológicas no 
desenvolvimento infantil. A Teoria do Apego descreve o trauma da privação, da perda, da 
rejeição e do abandono por parte daqueles que mais necessitamos e o forte impacto dessas 
carências no sujeito (JOHNSON, 2012a). Existem evidências de que perdas e separações 
daqueles que amamos trazem efeitos significativos que prejudicam a saúde, chegando, 
inclusive a aumentar o índice de mortalidade (PARKES, 2009). O foco de interesse estava 
nas repercussões de perdas e separações principalmente entre a mãe e seu filho, uma vez 
que, na época, os estudos privilegiavam essa díade. Reconhecendo a importância de uma 
criança receber de seu cuidador primário a proteção e a segurança que merece para, 
mais tarde, explorar o mundo e ampliar seus vínculos, quais conclusões foram 
encontradas referentes aos efeitos desta orfandade no desenvolvimento desses sujeitos?  
 
Para elucidar tais dúvidas, Susan Johnson (2012a) sistematizou alguns dos princípios 
fundamentais da Teoria do Apego: 
 
1. Desde o nosso nascimento somos impelidos a uma certa dependência de outras pessoas 

que se tornam significativas à nossa existência, portanto, desde sempre buscamos 
contato com outros seres humanos; 

2. De acordo com a teoria do apego, o indivíduo permanece entre os extremos da 
aglutinação fusional e a auto-suficiência: a total dependência e a independência 
absoluta não existem, o que existe é uma dependência eficaz, aquela que nos dá um 
certo grau de confiança e autonomia às quais resultam em uma imagem positiva de nós 
mesmos; 

3. Quando estamos próximos de alguém querido que nos dê confiança, sentimos conforto 
e segurança, sentimentos em oposição à ansiedade e vulnerabilidade. Portanto, o apego 
seguro é um amortecedor de estresse e incerteza e um propulsor de desenvolvimento 
saudável do sujeito. Este tipo de apego oferece uma base segura que impulsiona o 
indivíduo a novas explorações - do mundo, de relacionamentos e de auto reflexões; 

4. Um vínculo de apego seguro exige acessibilidade e disponibilidade recíprocas entre o 
cuidador e a criança. Não basta a presença física acompanhada de negligência afetiva, 
pois o compromisso emocional é crucial para a construção de um vínculo saudável. 
Como afirma Susan Johnson (2012), "Os relacionamentos de apego estão onde surgem 
nossas emoções mais fortes e onde elas parecem ter maior impacto" (p. 06); 



 

 

5. Quando um indivíduo se vê ameaçado na vida tende a buscar proximidade de sua 
figura de apego, aquela que lhe confortará. Muitas vezes ele expressa raiva para 
reivindicar o conforto que quer receber e este protesto deve ser tão reconhecido como 
aceito; 

6. Existem duas estratégias básicas que o indivíduo assume mediante o risco de não poder 
contar com sua figura de apego: ele pode ativar seu sistema de apego, perseguindo, 
mantendo dependência ou se irritando para obter sua atenção ou desativar seu sistema 
de apego, reprimindo suas necessidades de apoio e proteção, no receio de não recebê-
los, adotando uma pseudo auto-suficiência. A primeira reação está associada a um tipo 
de apego denominado inseguro ambivalente e a segunda, ao apego inseguro esquivo. 

 
 
Os Primórdios de uma Perspectiva Sistêmica para a Teoria do Apego 
 

"As relações formadas na infância darão  
colorido a todos os futuros relacionamentos" . 

PARKES, 2006 p. 14 
 
 

O período renascentista favoreceu uma série de avanços nos estudos científicos e permitiu 
que as especializações na medicina alcançassem êxito, muito embora reduzisse a visão do 
organismo humano como um todo inter-relacionado e interdependente. Ao isolar seus 
conhecimentos, deixando de estabelecer conexões com as demais disciplinas, obstruíram a 
possibilidade de construção de uma teoria integrada que olhasse para o ser humano de 
forma mais plena.  
 
Por muito tempo a teoria psicanalítica predominou no campo da psicologia e da psiquiatria 
contribuindo com explicações da primeira infância e os possíveis traumas desta fase, o 
recalque dos mesmos e a transferência desses conteúdos para o inconsciente, gerando 
alguns sintomas psiquiátricos. Essa teoria da repressão atribuía uma visão determinística 
na compreensão dos problemas psiquiátricos até que, em meados do século XX, os 
transtornos desta ordem passaram a ser explicados pela complexidade, pressuposto novo-
paradigmático da ciência, que levava em consideração os múltiplos fatores que 
contribuíam para as manifestações sintomáticas do indivíduo.  
 
O campo da psiquiatria abriu novas perspectivas para uma compreensão mais ampla de 
seus pacientes, deixando de atribuir apenas um único fator que explicasse os problemas 
psiquiátricos - até então, os traumas causados pelos pais a seus filhos - e acrescentou 
outros fatores, como o contexto e o momento em que o sintoma eclodia. Aos poucos surgia 
um panorama diverso no estudo da família e da doença mental estruturado ao redor de 
algumas ideias: a família era considerada um sistema no qual cada comportamento devia 
ser compreendido em função da relação estabelecida entre os comunicantes; o sintoma  
deixa de ser visto como uma anomalia individual e passa a ser compreendido como uma 



 

 

manifestação de dificuldades do sistema familiar como um todo, relacionadas ao seu 
crescimento e à sua evolução, bem como representada por um de seus membros, o 
“paciente designado” (GRANDESSO, 2000). Como afirma Guimarães (2014),  
 

"A Psicologia começou, então, a pesquisar e a voltar sua atenção para os fenômenos 
interpessoais e para os contextos onde estes se apresentavam, diminuindo a sua 
imperiosa preocupação anterior com os fatores intrapsíquicos. A nova abordagem 
questionava a visão do indivíduo prisioneiro das próprias dificuldades e de sua 
dinâmica interna e propunha uma imagem de ser social, cujo comportamento era 
compreensível à luz das organizações e do funcionamento do sistema de relações 
em que está inserido. Ou seja, 'a vida psíquica do indivíduo não é apenas um 
fenômeno interno, mas também um processo que se modifica na interação com o 
mundo que o circunda'(MINUCHIN, 1988, p. 9)".	

 
 
Assim, o "ranço" cartesiano foi, aos poucos, sendo substituído pelo diálogo entre os 
campos de conhecimento, favorecendo uma análise multivariável dos fatos. 
Paulatinamente os estudiosos do campo de desenvolvimento infantil perceberam os 
prejuízos reducionistas da visão cartesiana e passaram a adotar múltiplas perspectivas na 
compreensão de comportamentos do sujeito relativos a relacionamentos que pudessem ser 
explicados sob a luz de uma perspectiva sistêmica. "[...] cruzar as fronteiras que cercam os 
diferentes campos de estudo e as técnicas modernas de análise multivariável de fato nos 
capacita para pesquisar mais que uma variável de cada vez" (PARKES, 2009 p. 21). 
 
John Bowlby, pioneiro e estudioso do campo de desenvolvimento infantil, embora tenha 
herdado os princípios cartesianos de causalidade linear da psicanálise, desde cedo 
apresentou reminiscências de um pensamento mais amplo, adotando um percurso pelas 
diversas áreas de conhecimento. Os seus primeiros estudos ainda apresentavam um 
caráter determinístico, uma vez que considerava o vínculo primário de apego da criança 
com seu cuidador de referência determinante na formação de novos vínculos e na forma 
como o sujeito encarava o mundo. Aos poucos os estudos de apego revelaram a 
importância das figuras substitutivas como possíveis relacionamentos restauradores para 
aqueles vínculos disfuncionais ou traumáticos, dando esperanças ao indivíduo de 
recuperar uma auto confiança e uma imagem mais positiva de si, além de confiar 
positivamente na formação de outros vínculos a serem formados no decorrer de sua vida. 
 
Assim, a teoria do apego pode ser considerada a partir de uma perspectiva interativa e 
sistêmica que reúne interesses no comportamento, no contexto e nos padrões de 
comunicação (KOBAK & DUEMMELER, 1994; ERDMAN & CAFFERY, 2002 apud 
JOHNSON, 2012). Geralmente os terapeutas de família e casal tendem a enxergar esta 
teoria sob o ponto de vista relacional, ou seja, um vínculo constantemente construído e 
reconstruído a depender das relações com os entes queridos. Além disso, eles também 
admitem que um bebê pode estabelecer diferentes tipos de apego com cada um de seus 
cuidadores. Os estilos de apego adulto podem mudar, a depender de como as pessoas se 



 

 

comportem e aprendam em novos relacionamentos (DAVILA, BURGE & HAMMEN, 1997; 
DÁVILA, KAREN & BRADBURY, 1999 apud JOHNSON, 2012). Já outros autores podem 
considerar esta teoria sob a perspectiva de uma realidade intrapsíquica manifesta, 
enfocando modelos internos de funcionamento de apego. Portanto, a teoria do apego 
enfatiza, tanto as realidades internas que influenciam na formação de nossos vínculos, 
quanto as interferências dos relacionamentos no nosso mundo interno.  
 
A perspectiva sistêmica do apego ressalta a flexibilidade e a adaptabilidade do indivíduo 
em responder a novos contextos. No subsistema conjugal, os parceiros são, talvez, as 
principais figuras substitutivas, podendo oferecer experiências curativas que transformem 
um apego inseguro em seguro ou o contrário, em casos onde os cônjuges estabelecem um 
relacionamento patológico ou uma ruptura que traumatiza um deles ou ambos. Esse 
rompimento pode deixa-lo(s) frágeis e inseguros, extremamente impactados por esta 
experiência frustrante, e o que antes era vivenciado como um vínculo seguro e confiante os 
transforma(m) em pessoa(s) inseguras e traumatizadas, que evitam qualquer novo 
relacionamento. 
 
Vale ressaltar o percurso trilhado por este renomado teórico do desenvolvimento infantil. 
O seu primeiro trabalho reconhecido foi publicado em 1953 "Child care and the growth of 
love", apontando os efeitos da privação materna em crianças separadas de seus pais 
durante a Segunda Guerra Mundial. Sua passagem pela Universidade de Stanford, na 
Califórnia, promoveu sua obra mais renomada, a trilogia Apego e Perda, que necessitou de 
vinte e dois anos para ser concluída - o volume I denominado Apego, o volume II, 
Separação e o volume III, Perda. Esses três trabalhos constituíram um corpo sólido de 
conhecimento que influenciou as novas compreensões sobre a relação pais-filhos, dentre 
outras (PARKES, 2009). 
 
Bowlby seguiu explorando seus estudos de desenvolvimento infantil na Clínica Tavistock, 
em Londres, trabalhando com a psicóloga americana Mary Ainsworth (1963) que, na 
época,  fez o seguinte questionamento: a criança que é excessivamente agarrada a mãe - 
que tem medo do mundo e das pessoas e não faz qualquer movimento para explorar 
outras pessoas ou objetos - é mais fortemente vinculada ou tem um vínculo mais 
inseguro? 
 
A partir desta pergunta ela se debruçou em estudos sobre os efeitos da separação através 
de um método sistemático denominado Teste de Situação Estranha, onde mães e crianças 
de dois anos de vida eram colocadas e observadas em uma sala estranha com espelho uni-
direcional por um breve período de separação da mãe. A forma como ambas reagiam ao 
retorno da mãe à sala deu margem para esta pesquisadora classificar três tipos de padrões 
de apego: o apego seguro, o apego inseguro ambivalente e o apego inseguro esquivo. 
Cada padrão estaria associado a um modelo específico de cuidado parental. 
 



 

 

No apego seguro, os pais são responsivos e atentos às necessidades de seus filhos. 
Constituem uma base estável que permite aos pequenos partirem para explorar o mundo, 
tolerando bem períodos curtos de separação dos adultos sem demonstrar qualquer 
sofrimento intenso, recebendo calorosamente suas mães quando retornam para elas. A 
experiência positiva colabora para que a criança seja disponível, colaborativa e sensível às 
outras e tenha uma percepção de si competente e autoconfiante. 
 
No apego inseguro ambivalente, as mães normalmente são desencorajadoras e muito 
ansiosas. A possível autonomia do filho pode significar uma forte ameaça à mãe. As 
crianças têm pouca confiança em si, mas alguma confiança no outro. Durante o período de 
separação, os filhos se desestabilizam muito, ficam raivosos e as recebem mal, quando elas 
retornam. Ao atingirem a idade escolar, apresentam dificuldades na interação com colegas, 
são pouco assertivos e carecem de confiança própria. Podem tender a transtornos de 
ansiedade. 
 
No apego inseguro esquivo, as crianças estão mais habituadas a frieza e a 
indisponibilidade da mãe às suas necessidades. Desta forma, quando ela sai da sala, o filho 
apresenta uma certa indiferença e despreocupação, assumindo uma atitude de pseudo-
independência, ignorando a sua presença quando ela retorna. Quanto maior o nível de 
tensão entre ela e o filho, menor ainda a disponibilidade dela ofertar qualquer apoio ou 
proteção. Na escola, essas crianças geralmente são avaliadas como hostis, impulsivas, 
isoladas, indiferentes aos demais. São mais agressivas e evitam aproximação de colegas, 
permitindo, no máximo, a proximidade a um professor. Têm pouca disponibilidade aos 
outros, são menos sensíveis e compreensíveis. Apresentam confiança em si, mas nenhuma 
nos outros. 
 
Um último tipo de padrão de apego, descoberto posteriormente aos outros três tipos é 
denominado apego inseguro desorganizado e, como o próprio nome denuncia, as crianças 
apresentam uma atividade contraditória e desorganizada - podem chorar na ausência da 
mãe, mas quando esta retorna, tanto se aproximam como se "congelam", ou se jogam no 
chão, algumas demonstram um tonos muscular fraco, movimentos estereotipados de 
balanço para frente e para trás, ou se auto-flagelam repetidamente. O grupo de crianças 
que apresentou tais comportamentos evidenciou um alto nível de hormônio do estresse, o 
cortisol, após meia hora do Teste de Separação. Geralmente as mães dessas crianças foram 
traumatizadas por perdas significativas ou apresentaram depressão pós parto, o que 
diminuiu, sensivelmente, sua disponibilidade ao filho, tornando-se sempre menos 
responsiva e sensível às necessidades dele. Este padrão desorganizado também pode estar 
associado a situações de abuso sexual, drogas, álcool, deixando a mãe assustada e 
descrente de sua capacidade de cuidar de seu filho, o que a faz, muitas vezes, desprezá-lo. 
 
Embora a classificação acima nos induza a pensar que as crianças de apego seguro serão 
sempre as mais preparadas para enfrentar a vida, podemos considerar aspectos positivos 



 

 

em outros tipos de padrão de apego inseguro. Por exemplo, a criança com apego inseguro 
ambivalente, desde cedo, aprende a reivindicar a presença e o cuidado dos pais, sabe 
protestar a ausência deles, o que não a deixa tão vulnerável quando necessita de cuidados - 
uma criança que chora frente a uma ameaça tem mais chances de sobrevivência do que 
aquela que se mantém em silêncio. Por outro lado, a criança de padrão de apego inseguro 
esquivo aprende, desde cedo, a se virar, a contar consigo mesma e se fortalece em criar 
estratégias de sobrevivência que uma outra criança de mais cuidados pode não vir a 
desenvolver. 
 
Assim, podemos reconhecer que o determinismo causal não se aplica ao desenvolvimento 
humano, uma vez que outras variáveis e o contexto influenciam nos resultados expressos 
pelo sujeito. As figuras substitutivas que aparecem em nossas vidas dão um colorido 
especial a qualquer experiência negativa de construção de vínculo primário (JOHNSON, 
2012). Elas são pessoas ligadas indiretamente ao indivíduo, mas com uma enorme 
influência em suas vidas, pois funcionam como experiências vinculares reparatórias que 
apresentam uma ligação mais positiva do que nos casos de apego inseguro, já que as 
carências deixadas pelo cuidador primário não são reproduzidas, mas sim, contestadas, e a 
pessoa tem uma nova chance de ser reconhecida, protegida e cuidada, diferente da forma 
precedente que lhe gerou resquícios dolorosos.  
 
Os autores pós bowlbianos acreditam que não podemos mais nos deter a apenas um tipo 
de apego na infância, e também elevam a ideia destas experiências reparadoras pelas 
figuras substitutivas. Estas podem ser um professor influente, um parceiro conjugal, uma 
tia, um avô, um terapeuta, quaisquer deles que ofereça uma experiência favorável que 
credibilize e legitime as capacidades de quem, na infância, sofreu privações de segurança e 
proteção. 
 
O grau de resiliência apresentado por quem careceu cuidados também vai repercutir 
diferentemente nos resultados. A persistência e a perseverança apresentadas ajudam o 
sujeito à não desistir, a perpetuar no seu direito e no seu merecimento de encontrar 
pessoas amáveis, com quem possa estabelecer um vínculo seguro. Essa nova experiência 
certamente gera mudanças na visão que o indivíduo carrega de si mesmo e, elevando sua 
autoestima, ele também acaba se interessando por aqueles que o validem. Além disso, 
revisando sua experiência negativa, esses indivíduos inseguros esquivos ou ambivalentes 
têm a chance de não reproduzirem o padrão disfuncional na nova família que irão formar, 
permanecendo atentos aos comportamentos prejudiciais aos quais foram submetidos para 
não repetí-los com seus próprios filhos.  
 
Esta clarividência das experiências vividas pode ser melhor alcançada em terapia, inclusive 
quando o próprio terapeuta funciona como figura substitutiva, mapeando e auxiliando o 
cliente em um nível de consciência mais profundo de suas experiências vinculares 
precedentes. Os terapeutas de família e casal da atualidade propõem um tratamento 



 

 

conjugal que revise os modelos de apego e auxiliem novas dinâmicas relacionais tanto para 
casais, como para as famílias. 
 
 
A Consolidação de Nossos Vínculos: Apego na Adultez 
 

Eu te amo com a paixão usada 
Em meus velhos lutos, e com a fé da minha infância. 

(Elizabete Barrett Browning, 1850) 
 
 
Os primeiros estudos de teoria do apego sugeriam uma visão determinística que nos fez 
considerar, por muito tempo, que o tipo de padrão de apego obtido na infância nos 
acompanharia e determinaria a nossa existência e de nossos vínculos durante outras fases 
do ciclo de vida. Os estudiosos pós bowlbianos contribuíram para a obtenção de uma visão 
mais abrangente e sistêmica de formação e perpetuação dos vínculos, admitindo que as 
figuras substitutivas e as experiências no decorrer da vida poderiam vir a alterar o tipo de 
padrão de apego da infância, ofertando possibilidades mais promissoras para aqueles que 
eram "condenados" por um tipo de apego inseguro. 
 
As crianças que não obtiveram os cuidados necessários da primeira infância e foram 
privadas de sensibilidade e cuidados parentais viveram este período conturbadamente, 
resultando em uma visão de si empobrecida e em expectativas pessimistas com relação aos 
outros. Essa precariedade da imagem de si e do outro dificulta a formação e a manutenção 
de novos vínculos podendo repercutir em uma atitude "pegajosa" e emaranhada com seus 
parceiros, por carecerem de garantias de amor e proteção (inseguros ambivalentes), ou 
aparentarem uma autonomia excessiva, beirando uma auto-suficiência que se reflete em  
desprezo aos outros (inseguros esquivos). Em contrapartida, aquelas crianças que tiveram 
um estilo de apego seguro têm facilidade em confiar nos outros, em se doar nos 
relacionamentos e em estabelecer uma intimidade duradoura (SCHACHNER; SHAVER & 
MIKULINCER, 2012).  
 
Levando em consideração outras características do tipo de apego na infância e suas 
repercussões tardias, os indivíduos fruto de um apego inseguro ambivalente, quando 
adultos, tendem a testar constantemente o interesse, a confiança e o amor do parceiro(a), 
pois não obtiveram a garantia de que foram ou são amados, assumindo um 
comportamento muitas vezes simbiótico e inseguro, requisitando "juras de amor", além de 
serem raivosos e ciumentos. As crianças de apego inseguro esquivo, por outro lado, quando 
crescidas, confiam excessivamente nelas próprias e não se entregam a ninguém, 
geralmente estabelecem vínculos superficiais e voláteis, não dando margem a qualquer 
grau de intimidade nos relacionamentos. 
 



 

 

Embora o indivíduo carregue consigo as experiências infantis através das memórias do que 
recebeu de tratamento de seus pais e a imagem que tem de si, ele não permanece restrito 
ao padrão de apego da infância. Mesmo tendo aprendido sobre cuidados parentais com 
seus pais, não significa que perpetuará com seus parceiros estes mesmos cuidados ou que, 
ao se tornarem pais, os reproduza com seus filhos.  
 
Desta maneira, é interessante considerar algumas hipóteses que subsidiam a ideia de que o 
padrão de apego da infância não se impõe, necessariamente, na fase adulta e no 
relacionamento com o parceiro(a): (1) crianças que foram responsivas às expectativas dos 
pais podem não se deparar com a mesma disponibilidade em seus amigos e namorados, 
assim, não têm a garantia de perpetuar o padrão de apego infantil na idade adulta; (2) o 
cuidado com o parceiro(a) pode ser interditado mediante alguma pressão social; (3) o 
apego romântico necessita de duas pessoas e uma delas ou ambas podem exercer pressão 
no relacionamento devido às necessidades de apego de cada uma delas. 
 
Os parceiros apresentam uma proximidade ou um distanciamento entre si decorrentes não 
apenas de suas necessidades infantis, mas de fatores sócio-culturais. Segundo Bowlby 
(1988 apud Johnson, 2012b), não existe nem uma simbiose total, nem a independência 
absoluta. Para o autor, o que existe é a dependência eficaz. Esta, quando expressa pelo 
sujeito, garante aos parceiros a segurança e a confiança necessárias de apoio mútuo, sem 
que isso signifique interferir na autonomia e na privacidade deles. Porém, vivendo em uma 
sociedade ocidental que exalta a auto-suficiência ao extremo, chegando a distorcer as 
nossas necessidades de acolhimento e proteção, podemos caracterizar a atualidade como 
protótipo de uma "Era Esquiva". Ao mesmo tempo que desejamos tudo do outro, nunca 
estivemos tão pouco disponível e tão mais focados em nós mesmos, o que promove um 
comportamento defensivo que intensifica o distanciamento entre as pessoas, gerando um 
ciclo vicioso. 
 
Assim, Guimarães (2014) pontua no sistema conjugal, 
 

"Diante da exacerbação egocêntrica, o dilema pós-moderno da conjugalidade 
consiste nos parceiros tentarem conciliar suas individualidades com o propósito do 
casal. Ao mesmo tempo que as ideias individualistas estimulam a autonomia dos 
cônjuges, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento de cada um, os desejos e 
projetos conjugais exigem concessões consideradas incompatíveis com a 
mentalidade pós-moderna. Portanto, a conjunção de duas individualidades ao 
propósito de conjugalidade consiste em um dos maiores malabarismos da 
contemporaneidade" (p.  41-42).	

 
Contudo, as exigências a que nos submetemos são heranças dos relacionamentos 
anteriores significativos de nossas vidas. As pessoas importantes nos acompanham e 
persistem como "vozes internalizadas" que balizam e interferem em novos 
relacionamentos. Elas são construídas socialmente durante nossa infância e adolescência 



 

 

com as pessoas que marcaram a nossa existência. Quando estamos em uma relação adulta, 
essas vozes deixam de se expressar isoladamente e passam a fazer parte de uma "dança" 
interativa com a voz do parceiro e com as vozes dos demais presentes no meio em que 
vivemos. 
 
Desta forma, ao considerar a relação conjugal como a maior relação fora de nossa família 
de origem, reconhecemos quanto esforço e trabalho ela exige para que se alcance a 
acomodação de duas identidades individuais. Ela se desenvolve no presente, mas carrega 
expectativas advindas da história passada, tanto quanto vislumbra projetos futuros. O que 
cada parceiro espera do outro e da relação depende, inclusive, das experiências de cada um 
em seus núcleos de origem. Essa revisitação do passado associada às expectativas de um 
contrato conjugal atual necessitam ser ajustadas para que o relacionamento possa 
transcorrer saudavelmente.	
 
Os relacionamentos conjugais tanto podem restaurar vínculos precedentes, na medida em 
que cada parceiro signifique uma base segura para o outro, como reforçar experiências 
negativas. No primeiro caso, a demonstração de receptividade e disponibilidade de cada 
um aos sinais emocionais do outro pode fazer toda a diferença, pois ao temerem o 
desamparo, são confortados mediante a chance de acolhimento por uma figura de apego 
(SUSAN JOHNSON, apud BOWLBY, 1969; CASSIDY & SHAVER, 1999). Em casos de 
reforço negativo, um parceiro ou ambos, reciprocamente, complementam as inseguranças 
e carências de cada um quando não assumem o compromisso relacional, dando margem 
para que o abandono ronde constantemente a relação, o que impede a entrega saudável 
dos cônjuges. 
 
O fato de estarmos cada vez mais restritos a uma pequena família nuclear que nos exime 
da experiência precedente de receber apoio de uma família extensa ou da comunidade, 
provoca um aumento na expectativa dos cônjuges entre si. Caso venham para o novo 
relacionamento com pendências emocionais de antigos relacionamentos, podem 
apresentar retrações e desconfianças que enrijecem o sistema - desesperançosos e 
refratários, reforçam a possibilidade de serem rejeitados, perpetuando e confirmando o 
abandono de que tanto temiam. 
 
Para avaliar as influências do apego da infância na adultez, adota-se comumente o 
instrumento de pesquisa de Mary Main (1985): a Entrevista de Apego Adulto (EAA). No 
entanto, mesmo renomado, este instrumento não foca tanto na lembrança dos cuidados 
parentais, mas sim, na maneira como essas memórias são relatadas pelos adultos 
entrevistados, enfatizando a coerência e a organização dos relatos. Isso reflete em um 
resultado díspar com relação ao tipo de padrão de apego classificado na infância. Por 
exemplo, uma pessoa que narre sua história coerentemente, mesmo que seja um conteúdo 
de abuso físico ou sexual, de acordo com este instrumento, será considerado autônomo e 
seguro. 



 

 

 
Estudos posteriores de Bartholomew e Horowitz (1991) revisaram o apego na vida adulta e 
chegaram a duas dimensões denominadas sociabilidade e autoestima. De acordo com eles, 
os indivíduos seguros obtiveram resultados elevados em ambas as dimensões; os 
ambivalentes tiveram um resultado elevado na sociabilidade, mas uma baixa autoestima, 
confiando pouco em si e muito nos outros e os esquivos apresentaram resultados baixos na 
dimensão sociabilidade e alto na autoestima, demonstrando muita confiança em si e pouca 
nos outros. 
 
Em relacionamentos conjugais, os indivíduos esquivos têm uma baixa expressividade, 
pouca consciência do outro e são minimamente bondosos e solidários, por isso, tendem a 
não apoiar seus parceiros em situações angustiantes. Já os ambivalentes idealizam 
demasiado o parceiro e, com eles, desenvolvem um vínculo de dependência que acabam 
sufocando e desconfiando exageradamente do cônjuge, o que provoca o que eles mais 
temem: a rejeição. Mas nenhum desses apegos permanece imutável, o que nos faz pensar 
que, quando as expectativas internas não condizem com os fatos externos, quando, por 
exemplo, a desconfiança de um ambivalente não se comprove dentro de uma relação 
estável, o padrão de apego pode mudar. Como afirma Feeney (1999), experiências remotas 
negativas levaram a um ceticismo que não permanece quando o sujeito entra em um 
relacionamento estável e satisfatório. 
 
Segundo Parkes (2009), os três componentes básicos que contribuem para os vínculos na 
idade adulta são a sexualidade, o apego (entendido como a necessidade de ser cuidado) e 
os cuidados (a necessidade de cuidar do outro). Ao nos referirmos a sexualidade, 
pontuamos que Bowlby sempre a separou do apego, dando menos importância a ela, 
embora afirmasse que o apego influencia no comportamento sexual.  
 
Geralmente quando duas pessoas se encontram e começam um relacionamento, tendem a 
se manter atraídos durante os dois primeiros anos da relação e depois deste período, o que 
as mantêm juntas deixa de ser a estimulação e excitação sexual e passa a ser uma 
satisfação tranqüila, gradual e reasseguradora promovida pela segurança do apego 
mutuamente compartilhado. Além disso, o alívio que podem sentir de medos e 
inseguranças, o entusiasmo de planificar uma vida comum e expandir seus horizontes, a 
realização de sonhos esperados e o cumprimento das expectativas dos pais e amigos 
também contribuem para a construção de um casal. Todos esses fatores propiciam uma 
aposta no novo relacionamento, minimizando os possíveis desapontamentos que os retraia 
e os faça evitar compromisso. 
 
Quando o apego é seguro, o investimento no outro torna-se mais fácil, podendo ser 
traduzido em diversos comportamentos, como a confiança entre os cônjuges, o 
conhecimento sobre o que o parceiro pode estar pensando ou onde possa estar em alguns 



 

 

momentos, o contar um com o outro, constituindo, assim, a base segura necessária para se 
apoiarem. 
 
Estudiosos como Hazan e Zeifman (1994) indicam que os indivíduos esquivos, por outro 
lado, valorizam o sexo sem amor, estabelecem relações frágeis e fortuitas, pouco 
duradouras, sem um envolvimento afetivo que os faça permanecer juntos. São 
extremamente cautelosos quanto à proximidade afetiva, muito autoconfiantes e relutantes 
em pedir ajuda quando necessário. Já os ambivalentes parecem priorizar o carinho, deixar 
o sexo em segundo plano, esperar demais do parceiro, correndo o risco de sufocá-lo. 
 
Podemos hipotetizar algumas díades conjugais a partir do tipo de apego vivenciado por 
cada um dos parceiros: 
 

• apego seguro com um inseguro esquivo: embora seja difícil que uma pessoa de apego 
seguro se interesse por um parceiro esquivo, devido à sua segurança básica contrastar 
com a forte desconfiança de um esquivo, quando isso ocorre pode significar uma 
oportunidade promissora para o cônjuge esquivo, uma vez que tem no parceiro a 
tolerância de ultrapassar e assegurar apoio e proteção à falsa autonomia e auto-
suficiência que carrega. A segurança contínua ofertada pelo indivíduo de apego seguro 
pode ir "quebrando" as resistências do esquivo e convidando ele a assumir uma atitude 
menos refratária e mais cúmplice.  

 

• apego seguro com apego inseguro ambivalente: a chance de restauração dos temores de 
abandono do ambivalente é grande, basta que o parceiro de apego seguro tenha 
tolerância para legitimar as necessidades de seu cônjuge, dando-lhe garantias que aos 
poucos vão diluindo suas inseguranças. Quando o cônjuge ambivalente perceber que 
suas desconfianças são infundáveis, vai adquirindo uma confiança maior em si e no 
parceiro, re-equilibrando as carências precedentes que geravam conflitos na relação. 

 

• dois inseguros esquivos: dois parceiros com a mesma característica refratária garantem 
uma intimidade frágil e um aparente compromisso que não os ameace individualmente. 
Ao se juntarem, perderão a chance de restaurar o seu componente esquivo, além de 
reforçarem as próprias premissas de desconfiança e pseudo-autonomia, promovendo 
uma "solidão a dois". Este tipo de relacionamento é muito frequente na atualidade, onde 
a liquidez dos compromissos impera através da superficialidade afetiva entre os 
parceiros. Considerando o acúmulo de experiências uma condição enaltecida pela 
sociedade contemporânea, em detrimento de uma relação mais profunda, contínua e 
comprometida, os indivíduos esquivos encontram espaço e justificativas contextuais para 
permanecerem refratários a uma atitude de entrega ao parceiro e ao relacionamento. 

 

• dois inseguros ambivalentes: esta dupla pode perdurar, ainda que com sinais de 
patologias de dependência. Pode se configurar em uma relação simbiótica com um grau 



 

 

de exigência mútua elevadíssima, pois cada parceiro vê no outro a possibilidade de 
restauração de suas privações anteriores, mas não dimensiona o quanto as fragilidades 
que cada um carrega os impede, muitas vezes, de se manterem razoavelmente saudáveis 
em um relacionamento. Pedem o impossível e dão desmesuradamente, estabelecendo 
um desequilíbrio disfuncional. Uma escalação simétrica pode se estabelecer: "quanto 
mais eu recebo, mais solicito".  

 

• Apego inseguro ambivalente com apego inseguro esquivo: esta díade é muito difícil de 
ser construída e menos ainda, de ser mantida. As carências do ambivalente tornam-se 
insuportáveis para o esquivo que logo desiste da relação e abandona o parceiro, 
confirmando o pânico de abandono do ambivalente. Isso ocorre inclusive porque as 
exigências do ambivalente aterrorizam o esquivo, que dá sempre menos a quem lhe pede 
sempre mais. Uma complementariedade rígida pode se estabelecer: "quanto mais você 
solicita, menos eu te ofereço". 

 
 
A Partida: como reagimos e ressignificamos a perda de um vínculo 
 

Em todas as lágrimas há uma esperança. 
Simone de  Beauvoir  

 
 
Quando alguém parte deixa sempre um rastro de tristeza e um vazio a ser digerido por 
aqueles que sentiram a perda. A forma como a morte nos impacta depende de muitos 
fatores, dentre os quais, o tipo de vínculo que estabelecíamos com quem morreu. Ao 
revisarmos o significado de quem perdemos, somos impelidos a nos conectar com outros 
vínculos estabelecidos em nossas vidas, daí nos remetermos às experiências de períodos 
precedentes. Desta forma, torna-se útil resgatarmos a Teoria do Apego como aporte sólido 
para enriquecer nossa compreensão sobre as perdas e a elaboração delas em nossas vidas. 
 
As situações de perda nos desorganizam e desnorteiam. É comum ouvirmos de um 
enlutado que está "vazio por dentro", que nada mais faz sentido e, conjuntamente a essas 
afirmações, expresse comportamentos que denotem uma negação da morte como, por 
exemplo, uma viúva que coloque a mesa do café da manhã para duas pessoas, logo após a  
perda de seu marido, ou uma mãe que deixe o quarto do filho falecido intacto, exatamente 
como ele o deixou ao morrer. Como diria Parkes (1998), "Como pode a perda de alguém 
'fora de mim' causar a experiência de perda de alguma coisa 'dentro de mim'? (p. 114) 
 
Quando alguém morre leva consigo uma série de concepções de mundo que apoiavam a 
existência de quem permanece vivo. Se acreditamos que a nossa identidade é formada pelo 
olhar do outro, nosso self, consequentemente, está em constante transformação, não 
podendo ser considerado fixo e imutável, mas sim, sujeito à novas composições extraídas 
de grupos de conversações que compõem as nossas vidas. Assim, o nosso sentido de 



 

 

identidade é transformado na medida em que uma situação de perda nos convoca a 
transformar nossa concepção de mundo. 
 
A perda de um ente querido inevitavelmente cria discrepâncias entre nosso mundo interno 
e o novo mundo que passa a existir, o que nos ajuda a compreender porque a pessoa 
enlutada não vê sentido e acredita que o mundo perdeu totalmente seu significado. 
Hábitos e pensamentos contraídos ao longo dos anos precisam ser revisados, exigindo 
tempo e esforço. 
 
Quando o nosso planejamento de mundo era guiado, inclusive, por quem morreu, a 
fragilidade com que lidamos com a nova realidade nos convoca a atualizar o nosso modelo 
interno de mundo. Uma vez abalados, também perdemos a confiança que tínhamos em nós 
mesmos. Quando trabalhamos fora e em uma atividade independente do falecido, a 
sensação de estar perdido é menor e, com isso, é possível retomarmos a vida com menos 
dificuldade. O dia pode demostrar a continuidade da vida e a noite, contrariamente, evocar 
a tristeza e a desolação da perda. 
 
A revisão de nossos modelos internos de relacionamentos nos remete a memórias infantis - 
ao tipo de vínculo de apego que estabelecemos com nosso cuidador primário. Em casos de 
apego seguro, a perda pode ser encarada com uma certa tranquilidade, pois a segurança 
estabelecida oferece as bases para lidar com a dura realidade atual e a ansiedade de 
separação é ancorada na sensação de segurança e proteção recebidas em vida e re-
atualizadas em momentos de perda. Geralmente são indivíduos com um grau de abertura e 
flexibilidade mais elevado para o mundo, o que permite uma maior adaptabilidade à nova 
realidade, engajando-se mais facilmente na construção de novos significados em sua vida. 
Ao revisarem sua relação com o falecido, apresentam menos ambivalência por terem 
constituído vínculos mais saudáveis.  
 
Por outro lado, quando o apego é inseguro esquivo, a situação pode se complicar. O sujeito 
pode lidar relativamente bem com a perda, já que está diante de uma situação conhecida e 
aprendeu na vida a resolver dificuldades sozinho, contando consigo mesmo. No entanto, a 
carência de base revestida na pseudo auto-suficiência é intensificada e ele não abre espaço 
algum para sentimentos serem expressos e elaborados - o vazio da perda não encontra 
nenhum conforto externo. 
 
Quando o apego é inseguro ambivalente, os indivíduos podem apresentar um luto mais 
complexo, pois a perda os remete a ansiedade de separação, tantas vezes vivenciada na 
infância. Apresentam intensa preocupação após a perda, podendo dificultar o processo de 
elaboração do luto quando revisarem seu relacionamento com o falecido - têm dificuldades 
em transformar sua relação com ele e encontrar novos significados para a vida. Geralmente 
enaltecem quem morreu, perdendo a lucidez sobre os abandonos cometidos que lhe 



 

 

geraram prejuízos enormes emocionais. Porém, pedem mais ajuda do que o enlutado 
esquivo e, nessas tentativas, podem recebê-la de forma profundamente reparatória.  
 
Já o indivíduo de apego desorganizado não confia em si e nos outros, o que dificulta falar 
sobre as perdas e, consequentemente, elaborá-las (MAZORRA apud Stroebe, Schut e 
Stroebe, 2005). 
 
Toda perda nos remete a um processo de luto que se compõe de diferentes fases, desde o 
choque da notícia, que provoca um certo entorpecimento que pode durar horas ou dias, 
retratando a dificuldade de aceitação da nova realidade, até um momento último, onde o 
enlutado começa a assimilar a realidade da perda, integrando-a no seu cotidiano. Dentre 
esses extremos, outras reações são expressas durante a elaboração do luto. 
 
Embora a morte ocorra na vida de todos nós, cada um, em particular, reage a ela 
diferentemente. O luto normal consiste na tentativa inicial de reaver a pessoa perdida e, 
gradualmente, internalizar sua ausência, introduzindo comportamentos e atitudes que 
deslocam a atenção inicial da perda para novos objetos, pessoas e interesses relacionados à 
vida. Quando a negação inicial cede lugar à internalização do fato, é natural que se instale  
uma tristeza profunda, uma apatia ou mesmo uma depressão. É comum que o enlutado 
queira preservar e dar continuidade à existência indireta de quem se foi, desde que não 
seja com comportamentos raivosos e obsessivos de mantê-lo vivo. É saudável preservar 
valores e princípios aprendidos com o falecido, evocando-os, muitas vezes, em tomadas de 
decisões importantes, o que retrata uma forma indireta de presentificá-lo. Portanto, não se 
trata de nos desapegar de quem morreu, mas sim, de integrar a morte de quem amamos 
(PARKES, 1998). 
 
Diferentes fases foram identificadas pelos estudiosos do tema, mesmo que não possamos 
generalizá-las, em virtude de cada um de nós expressar o pesar de forma única. A primeira 
fase é a de torpor ou aturdimento e pode durar algumas horas ou se estender por alguns 
dias e consiste na negação da notícia de morte, inconsciente ou deliberada. O enlutado 
aciona seu mecanismo de defesa por não aguentar lidar imediatamente com a notícia da 
perda. 
 
A segunda delas é a fase de anseio e busca pela figura perdida, manifesta pelo protesto, 
pelo choro e pela raiva, na medida em que o enlutado procura pela pessoa que morreu, 
oscilando entre a esperança de reavê-lo e a constatação da imutabilidade dos fatos. Para 
amenizar a dor, é possível que manifeste uma série de comportamentos relacionados ao 
morto - sonhar com ele, procurá-lo nos ambientes, desinteressar-se por qualquer evento 
que lhe tire da fixação de reencontrar a pessoa que morreu, etc, todos comportamentos que 
retratam o quão difícil é assimilar a perda de alguém querido. 
 



 

 

A fase posterior é a de desorganização e desespero, pois a realidade já é enfrentada e, 
finalmente, a fase de maior ou menor reorganização, quando o enlutado admite reaver 
sua vida. É importante salientar que essas fases foram corroboradas por outros autores que 
estudaram a fenomenologia do processo de luto (PARKES, 1998, BROMBERG, 1994), e se 
preocuparam por ressaltar que elas não seguem exatamente a sequência exposta, devendo 
ser compreendidas mais como padrões de comportamento ao invés de fases cronológicas. 
 
Worden (1998) revisou alguns estudos de Bowlby (2002) e Freud sobre luto e propôs 
adotar as tarefas de luto ao invés de considerar as fases do luto, proposto originalmente 
por Bowlby.  Estas tarefas consistem nas necessidades do enlutado frente ao seu processo 
de elaboração de luto. Assim, na nova proposta, a primeira tarefa seria aceitar a realidade 
da perda, depois, lidar com o impacto da emoção da mesma. A terceira tarefa supõe 
adaptar o ambiente, considerando a ausência do falecido, seguida da última tarefa, que 
seria reposicionar o falecido na vida de quem sobreviveu, assumindo uma postura que 
integre a perda, ao mesmo tempo que retome a vida. 
 
Sabemos que nem todos os indivíduos reagem ao processo de elaboração de luto da mesma 
forma, inseridos nas fases ou tarefas propostas acima. A individualidade de cada um deve 
ser considerada, bem como o ambiente e a cultura em que estão inseridos. O Modelo Dual 
de Shut e Stroebe  (1999; 2001) integra muitas teorias precedentes e compõe uma proposta 
inovadora e eficaz do tema. É um modelo que incorpora o trabalho de luto à maneira como 
a adaptação acontece: o enlutado oscila entre o enfrentamento orientado para a perda e o 
enfrentamento orientado para a restauração. O primeiro lida mais com a perda em si, e o 
segundo, em como cumprir as tarefas, começar a reorganizar a vida e desenvolver novas 
identidades que não estejam "coladas" na figura que morreu. 
 
Na tentativa de unir a Teoria do Apego à Teoria da Transição Psicossocial, Parkes (1998) 
questiona: Se a teoria do apego explica a necessidade de chorar e procurar por alguém 
que foi perdido, a teoria da transição psicossocial explica a necessidade de repensar e 
replanejar a vida diante de uma mudança importante, como essas alternativas 
funcionam no dia a dia da pessoa enlutada? (p. 47-48). É desse conflito que surge a 
proposta supracitada do Modelo Dual de Luto de Stroebe e Shut (2001). Quando o 
enlutado se fixa apenas a um dos focos, aparecem lutos conflituosos - os enlutados 
crônicos, que se fixam na busca pela pessoa que morreu e não olham para frente e luto 
adiado ou inibido, quando se dedicam apenas a orientações de futuro, não se permitindo 
sofrerem a perda. Reconhecer a oscilação deste processo de luto capacita o planejamento 
futuro, inclusive reconhecendo que o falecido permanece em nossa memória, ou seja, o 
enlutado reconhece o vínculo contínuo com o morto, liberando-se do apego contínuo em 
mantê-lo vivo. 
 
Mas nem sempre esse processo ocorre facilmente. A sobrecarga de atividades pode sugerir 
a força e a luta para desafiar a dor e integrar a dura realidade da perda, mas também pode 



 

 

mascarar um contato mais real com ela, prejudicando a saúde física e emocional do 
enlutado, que permanece distante de seu próprio self. Ao evitar olhar para o sofrimento, 
ele se mantém na superfície, desconectado de sua emoções e respaldado em bases frágeis. 
O ideal é estabelecer o equilíbrio em ambos os movimentos - enfrentar o cotidiano com 
tarefas que o fazem se sentir forte e vivo, capaz de dar continuidade à sua vida e, 
concomitantemente, permanecer conectado às próprias emoções, para, paulatinamente, 
elaborar a dor da perda e resignificar a vida, incluindo a ausência de quem se foi. Como diz 
Mazorra (2009), "a verdadeira restauração só é possível se houver espaço para significar e 
integrar a perda; caso contrário, pode haver uma restauração somente aparente" (p. 205). 
 
 
 
A Teoria do Apego no Contexto Terapêutico: um vínculo reparador 
 

Cómo puedo hacer para que me quieras,  
me comprendas, me admires, no te olvides de mi? 

Esteban Ortiz 
 
 
A Teoria do Apego atravessa a maioria dos casos atendidos na clínica, uma vez que lidamos 
com os nossos dilemas à partir da segurança que temos em nós mesmos e naqueles ao 
nosso redor.  

O terapeuta deve ter domínio sobre os tipos de apego e suas repercussões no sujeito para 
que o seu "mapeamento" seja amplo e reparador, inclusive se consideramos que ele, em si, 
também interfere na maneira com a qual o cliente renarra a sua história. Recorrer ao 
Questionário Retrospectivo de Apego (QRA) proposto por Parkes (2009) pode ser 
interessante, uma vez que possibilita extrair informações à respeito de cinco 
circunstâncias: 

1. Cuidados parentais: como as pessoas vêem seus pais, mesmo que estes sejam adotivos 
ou tutores. O cliente é incentivado a apresentar um relato de seus pais sem julgamento, 
respeitando o caráter "imaculado" da família, não devendo ser, minimamente, 
criticada. A ideia é favorecer e encorajar o cliente a trazer memórias significativas de 
sua infância que possam refletir os cuidados parentais. Não se perde de vista que um 
relato atual do passado pode estar sendo colorido com sentimentos atuais, por isso, é 
importante incentivar o relato de eventos que elucidem mais fidedignamente as 
circunstâncias. Que memórias significativas de sua infância podem retratar 
os cuidados parentais que você recebeu? 

2. Vulnerabilidade na Infância: a visão de si como criança. São feitas perguntas que 
indicam a confiança da pessoa em si e nos outros, a facilidade de confiar ou desconfiar, 
resultados quanto ao seu potencial na escola, proximidade e distância das outras 
pessoas, períodos de adoecimento, estados emocionais (insegura, infeliz, ansiosa, 



 

 

tímida, chorosa etc). Quando você se remete à sua infância, o que lembra à 
respeito de como estabelecia seus vínculos? Como enxergava os outros ao 
seu redor? Eram confiáveis? Quais emoções você mais externava 
(insegurança, ansiedade, timidez, infelicidade?) 

3. Eventos e circunstâncias da vida adulta: incluem-se aqui relacionamentos e lutos. 

4. Modo de Enfrentamento: como geralmente o sujeito lida com situações de estresse. 

5. Sintomas e emoções atuais vividos na época em que o questionário é respondido. Hoje 
na vida adulta, como você lida com situações de estresse, luto, crises 
afetivas? 

 

A experiência de terapia também permite que o sujeito revise seus relacionamentos e 
recupere confiança em si mesmo e naqueles significativos de sua vida. O que ele vivencia 
durante o processo terapêutico pode ser um exemplo a se estender em sua vida, a depender 
de como estabeleça o vínculo com o terapeuta. Por isso, podemos considerar o terapeuta 
uma figura substitutiva, aquele que repara experiências negativas precedentes, oferecendo 
ao cliente a segurança e a proteção insuficientes de vínculos anteriores. O profissional é 
alguém disponível a adentar nas feridas relacionais do cliente, alguém que ele pode contar 
no sentir com, oferecendo cuidado, proteção e segurança, elementos, até então, ausentes 
na vida de alguns dos clientes que passaram por um tipo de vínculo primário negativo do 
tipo inseguro. Mas essa disponibilidade não pode ser confundida com um vínculo de 
dependência, tornando o terapeuta o "salvador" da vida do cliente. 
 
Como afirma Assumpta Junyent (s/d),  

 
La responsabilidad en la co-construcción de este vínculo reparador está del lado 
del terapeuta y pasa en definitiva por estar afinando constantemente este 
“instrumento” que somos nosotros en la relación, con nuestra personalidad, 
nuestra historia y nuestro ser específico, ofreciendo al paciente un espejo no 
contaminado de expectativas, deseos, ni reconocimiento; un contacto de persona a 
persona, manteniendo el compromiso ético de la finalidad con la que nos hemos 
encontrado, que es el beneficio del paciente. (p. 6-7) 

 
Uma das estratégias interessantes no setting é investigar conteúdos relativos às histórias 
de famílias de origem de cada um dos cônjuges em terapia em presença do outro, para que 
o parceiro(a) possa compreender mais amplamente comportamentos que ele(a) considere 
difíceis de suportar na relação. Podemos considerar insuportável determinada 
característica de nosso parceiro, mas saber um pouco mais sobre a história pregressa que o 
faz agir daquela maneira pode evitar rupturas ou estender a nossa tolerância. Porém, não 
podemos deixar que o cliente faça uso deste argumento familiar para justificar um 



 

 

comportamento que esteja danificando a relação, ou mantendo-o na vitimização, sem 
demonstrar o investimento para modificá-lo. 
 
Clientes de apego inseguro esquivo tendem a se vincular pouco e testar constantemente o 
terapeuta, assumindo posturas que façam o profissional se esquivar dele. Manter-se atento 
a esta "provocação" é muito útil, pois não devemos entrar no "jogo". O ambiente 
terapêutico oscila entre o respeito à individualidade, às vezes extrema, do cliente e a 
disponibilidade do terapeuta de se aproximar cada vez mais de forma íntima dos 
conteúdos da vida do cliente, mas a proximidade física e emocional é conquistada 
paulatinamente. As vezes frases do tipo: "Esta semana pensei em você ou no que você 
disse em sessão..." demonstrando um cuidado e um apreço pelo que o cliente diz em 
terapia. Para um esquivo, esse pode ser um movimento interessante para ele começar a se 
abrir mais e se entregar ao processo terapêutico. Cada nova entrega que ele faça pode ser 
pontuada e conotada positivamente como um crescimento e um salto terapêutico. Assim, 
torna-se interessante comentar diferentes posturas que ele assume no setting, desde o 
início do processo, onde a entrega era econômica, até o momento presente de avanços 
demonstrados por um vínculo mais comprometido, confiante e seguro. 
 
Um cliente ambivalente terá muita dificuldade com uma agenda incerta do terapeuta, pois 
isso pode remetê-lo à momentos onde se sentiu esquecido e preterido. O profissional deve 
ficar ainda mais atento a sua pontualidade e a frequência das sessões. Em momentos onde 
o terapeuta é solicitado, o melhor é retornar o contato o quanto antes e demonstrar 
interesse pelo que o cliente necessita, embora não deva se submeter a possíveis manobras 
de manipulação ou dependência típicas de um inseguro ambivalente. Por exemplo, quando 
ele estabelece uma dependência de ligar ou solicitar sempre uma opinião do terapeuta em 
qualquer decisão a ser tomada fora do espaço da terapia, demostrando uma insegurança e 
uma dependência nocivas ao seu processo de autonomia - um ambivalente deve ser 
orientado no sentido de pensar, sentir e agir por si mesmo, sem que isso reverbere nele um 
sentimento de abandono do profissional. 
 
 
Considerações Finais 
 

Que a vida celebre momentos, 
Que a morte enterre desgostos, 

e que a eternidade  
nos conceda a paz. 
Guimarães, 2015. 

 
Honrar nossos vínculos pressupõe revisá-los. Significa estarmos prontos para olhar quem 
somos, quais as experiências mais significativas que tivemos e como a carregamos em 
nossas memórias, influenciando relacionamentos futuros. Os nossos pais e cuidadores 
primários nos deixam um legado que certamente influenciará as nossas experiências 



 

 

futuras com nossos parceiros. Alguns podem reparar um dano infantil, outros podem 
reforçar uma experiência positiva ou negativa precedente. Saber que não somos produto de 
um determinismo histórico nos dá a esperança de investirmos sempre mais em nós e 
naqueles que importam ao nosso redor, acreditando que sempre podemos mudar o rumo 
de nossas vidas trazendo esperança à qualquer desilusão, por mais dolorosa que seja. 
 
Fechamos este capítulo abordando uma das experiências mais difíceis e desconcertantes da 
natureza humana - a morte. Diante dela nos sentimos provocados a questionar: Como se 
dá a elaboração de uma perda e a construção de significados a partir dela? Para 
enfrentar uma perda é necessário que o sujeito acione sua segurança e confiança de base e 
perceba que o mundo lhe dará continência em um momento tão doloroso de desamparo.  
 
Quando passamos por circunstâncias inesperadas e importantes de nossas vidas, somos 
abalados  e desafiados em nosso mundo presumido, o que nos provoca uma crise e ficamos 
tensos, ansiosos, indecisos, antes de tomar qualquer decisão importante. Até então, o 
nosso mundo presumido era tudo que tínhamos para nos orientar na conquista de 
objetivos. Todo o processo que passamos revisando e reavaliando nossa vida é denominado 
elaboração do luto. Ele exige do enlutado uma revisão de si e de quem morreu. É comum 
os indivíduos de apegos inseguros apresentarem dificuldades neste processo, pois a 
imagem que carregam de si, dos outros e do mundo é negativa e pessimista, dificultando 
toda e qualquer ressignificação necessária.  
 
Atribuir um sentido para a morte prescinde buscar um sentido para ela, estar disponível 
para se revisar e transformar sua própria identidade e a relação que era estabelecida 
com quem se foi, podendo chegar, inclusive, a constatação de benefícios extraídos desta 
perda. Quando, por alguma razão, não se chega a atribuição de qualquer significado da 
morte instala-se um vazio e, com ele, uma falta de sentido na vida, uma incompreensão da 
própria existência que posterga o desafio de integrar as experiências de perda no fluxo de 
um cotidiano e na construção de perspectivas futuras. 
 
Precisamos permanecer vigilantes ao que denominei de Era Esquiva, pois a nossa 
sociedade pós moderna pode não dedicar a pausa necessária a ser feita quando perdemos 
alguém, exigindo de seus cidadãos a velocidade de retomar suas atividades, o que promove 
uma falsa elaboração. Um processo de luto bem elaborado que integre novos significados à 
vida aparece na contramão da contemporaneidade líquida, superficial e volátil. O tempo 
dedicado à elaboração dos fatos, à revisão de si, da relação com o falecido e com o mundo é 
um tempo elástico, que necessita romper com a transitoriedade atual. Precisamos 
permanecer conectados ao que nos torna verdadeiramente humanos: a nossa capacidade 
de amar, sofrer a perda de quem amamos e ressignifica-la, para que consigamos dar 
continuidade à vida incluindo a morte, legitimando essas duas facetas de uma única 
existência. 
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