
 

 

Este artigo tem como objetivo observar o papel 

do pai como um agente capaz de estabelecer vínculos 

afetivos e emocionais saudáveis foi utilizada como 

referencial teórico a Teoria do Apego e da Psicologia 

Sistêmica.  

A família, influenciada pelas mudanças culturais, 

sociais e econômicas, vem se transformando 

significativamente nas últimas décadas. Essas 

transformações provocaram também mudanças nas 

funções atribuídas aos papeis de pai e mãe. O pai, que 

antes desempenhava apenas a função de prover a 

família, agora ocupa um espaço de cuidado e afeto, 

função que era destinada a mãe. A mãe, que antes não 

tinha direito a decisões na família e era a responsável 

pela educação dos filhos, agora conquistou o mundo do 

trabalho e a independência financeira. Assim, houve a 

necessidade de ambos compartilharem as 

responsabilidades com os filhos e a função paterna 

evoluiu para um modelo mais participativo na vida dos 

filhos (Benczik, 2011). 
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A consequência dessa relação familiar com a 

presença do pai mais participativo, colabora para o 

sentimento de confiança e segurança da criança em 

relação a si mesma e, principalmente, em relação 

àqueles que a rodeiam, sejam estas, suas figuras 

parentais ou outros integrantes do meio que está 

inserida (Vasconcelos, 2013). 

Dias (2011) observa tais transformações da 

família no último século, nos quesitos funções parentais 

como composição, ou seja, a diminuição do número de 

filhos, a diminuição da fecundidade e o aumento das 

famílias monoparentais ou de pessoas sozinhas. Outro 

fator se refere também ao aumento das famílias 

recompostas, em virtude do aumento do número de 

divórcios. 

Para Backes (2018) o subsistema parental, 

especialmente a relação de pai-filho, se destaca entre 

as transformações estruturais da família, neste 

contexto, o papel da figura paterna passa por 

mudanças significativas na sociedade, pois atua na 

estruturação psíquica, desenvolvimento social e 

cognitivo da criança a partir desta relação. 

  



 

 

PARENTALIDADE E O PAPEL DO PAI 

Minuchin (1990) observa que na perspectiva 

sistêmica, a família se influência mutuamente a partir 

de seus subsistemas, os quais transmitem entre 

gerações, os padrões relacionais e comportamentais 

de pais para filhos. Os papeis relacionais e parentais 

desempenhados pelos pais e pelas mães vêm se 

transformando desde a década de 1950, evidenciando 

que a família é um sistema ativo em constante 

transformação.  

Com o nascimento de um filho, há uma série de 

transformações e readaptações no meio familiar. Carter 

e McGoldrick (1995) entendem a parentalidade como 

uma fase específica do ciclo vital familiar, a qual implica 

na criação de um espaço para o membro novo da 

família. Nesta fase, o casal deve reequilibrar e negociar 

as responsabilidades, seja com a educação dos filhos, 

seja com a divisão das tarefas domésticas e financeiras 

(MCGOLDRICK; SHIBUSAWA, 2016). A parentalidade é 

como processo maturativo que envolve os adultos a 

transformar-se em pais e que estejam disponíveis 

emocionalmente para responder às demandas físicas e 

afetivas da criança que chega (SOUSA; CARNEIRO, 

2014).  

  



 

 

Mesmo em um contexto que as mães dificultam a 

participação dos pais nos cuidados com a criança, de 

acordo com Vieira et al. (2017) indicam alterações no 

sistema familiar, precisamente uma maior interação do 

pai com os filhos. O sentimento de competência 

parental é um dos indicadores que motivam os homens 

a investirem mais na relação com os filhos. A maior 

inserção da mulher no mercado de trabalho abriu 

espaço para o pai ter uma participação mais ativa na 

família como um todo (BACKES, 2018). 

Outros fatores que influenciam uma aproximação 

do pai com os filhos, diz respeito ao aumento dos 

divórcios, bem como a novas configurações de guarda 

compartilhada dos filhos. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), foram 

registrados a diminuição do tempo de duração dos 

casamentos. Em 2018, a média de duração da união 

eram de 17,6 anos. Já em 2019, essa média caiu para 

13,8 anos. Com isso, houve um aumento no percentual 

de divórcios judiciais entre casais com filhos menores 

de idade, nos quais previa a guarda compartilhada. Foi 

em 2014 que a guarda compartilhada passou a ser 

priorizada pela justiça nos casos de divórcio, mesmo 

que não houvesse acordo entre os cônjuges. Naquele 

ano, a proporção de guarda compartilhada entre os 

cônjuges com filhos menores era de 7,5%, percentual 

que saltou para 26,8% em 2019 (IBGE, 2019). 

  



 

 

APEGO SEGURO E O PAI 

Para Bowlby (1989), o desenvolvimento do apego 

infantil saudável está diretamente relacionado a 

capacidade do adulto cuidar e responder 

adequadamente aos sinais emitidos pelo bebê. Nos 

primeiros dias de vida do bebê, o adulto deve atender 

às necessidades fisiológicas e emocionais, também 

acolher e traduzir o choro, sorrisos, comportamentos 

motores e reflexos.  O apego seguro e responsivo é o 

laço de segurança e proteção que possibilita ao 

indivíduo o desenvolvimento integral e saudável. É a 

partir dos cuidados de alguém (como a mãe, o pai ou 

cuidadores) que o ser humano encontra suporte para 

desenvolver-se (BOWLBY 1989). Sem a formação deste 

vínculo, a criança poderia se distanciar excessivamente 

dos adultos ao explorar o mundo, ficando exposta a 

diversos riscos. Os comportamentos de apego são, 

portanto, essenciais aos comportamentos 

exploratórios, pois possibilitam à criança conhecer o 

mundo em condições mais seguras (GOMES; 

MELCHIORI, 2012). 

Assim, os processos de vinculação do ser 

humano ao longo do ciclo de vida são bem explicados 

por meio do tipo de apego que vivenciou na infância. 

Deste modo, quando o pai agrega ações de apego 

seguro envolve-se mais de forma significativa com a 

criança, participando de seus cuidados, assim, 

incentivando a criança a assumir riscos dentro de um 

contexto seguro e a estimula a ser perseverante. Este 

entendimento permite aos pais/cuidadores estarem 

mais preparados em atender às necessidades dos 



 

 

filhos, a desenvolverem o apego seguro nós mesmos e 

uma parentalidade saudável (PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

O comportamento de apego, é definido como um 

conjunto de comportamentos inatos que buscam 

manter ou estabelecer proximidade com outro 

indivíduo. Bowlby (1989) acrescenta que tal 

comportamento é mais evidente nos primeiros anos de 

vida, mas que este comportamento acompanhará o 

indivíduo por toda a vida. 

Ao falar de uma criança que esteja apegada ou que tenha 
um Apego a alguém, quero dizer que esta pessoa está 
fortemente disposta a procurar a proximidade e contato 
com esse alguém e a fazê-lo, principalmente, em certas 
condições específicas. A disposição de comportar-se 
dessa maneira é um atributo da pessoa apegada. O 
comportamento de Apego, em contraste, se refere a 
qualquer das formas de comportamento, nas quais a 
pessoa se engaja, de tempos em tempos, para obter ou 
manter uma proximidade desejada (Bowlby, 1989, p. 40). 

A partir disso podemos dizer que o apego seguro 

se desenvolve quando a criança se sente segura em 

relação à mãe ou cuidador, explorando o ambiente sem 

temer que seja abandonada ou desprotegida. A criança 

demonstra sentir falta do cuidador quando este não 

está presente, mas o recebe bem em sua volta e 

permanece explorando o ambiente. Segundo Silva 

(2017), a segurança nas relações de apego parentais 

está relacionada a uma maior competência social, 

amizades qualitativamente positivas e popularidade na 

infância e vida adulta.  

  



 

 

Para Assis (2006) existem quatro tipos de apego, 

o primeiro, o apego seguro que se caracteriza quando o 

sujeito explora o ambiente sem medo, demonstra 

saudade na ausência do cuidador, oferece uma 

recepção satisfatória do cuidador após ausência, em 

que permanece explorando o ambiente e busca o 

cuidador em situações de ameaça, mas separa-se com 

facilidade. O segundo, o apego inseguro-ansioso, neste 

há uma demonstração de ansiedade, falta de 

autonomia e não permite que o cuidador se afaste. O 

terceiro, o apego inseguro-evitante, o seu jeito não 

demonstra ansiedade ou que se importa com a 

ausência do cuidador, como também não demonstra 

que se importa com a presença do cuidador após a 

ausência. Já o quarto, o apego desorganizado existe 

uma alternância, confusão, pois ora apresenta 

características de apego inseguro-evitante, ora de 

apego inseguro-ansioso, ora de apego seguro.  

Diante disso, a transmissão de relações de apego, 

onde os pais tendem a reproduzir com seus filhos as 

mesmas características dos relacionamentos que eles 

têm com seus pais e isso, impacta diretamente nas 

relações familiares. Para Abreu (2005) diz que as 

representações inseguras de apego dos cuidadores 

progridem e servem de base para a criação de respostas 

insensíveis aos sinais de apego da criança para que, 

finalmente, um relacionamento de apego inseguro entre 

pai e filho seja criado. Para Backes (2018) existe uma 

lacuna na teoria do apego que é a presença do pai nessas 

relações, como a mãe se mostra como a principal figura 

cuidadora na maioria das relações, o pai teve um papel 

menos importante nas pesquisas. 



 

 

Atualmente é possível observar trabalhos que 

tratem de tal figura, os autores apontam que as 

relações em pais e filhos se alternam durante o ciclo de 

vida de seus filhos gerando maior segurança para os 

filhos. Grossmann e Grossman (2011) colocam que a 

relação pai-filho possui suas próprias características, 

pois, no primeiro ano de vida, se o pai se mostrar uma 

figura de apego presente, esta relação irá se manter 

estável pelos próximos quatro anos.  

Segundo Bowlby (1989), também reforça a 

importância sobre o pai fornecer uma base segura a 

partir da qual a criança pode explorar o mundo exterior. 

A consequência dessa relação de apego com a 

presença do pai é desenvolver um sentimento de 

confiança e segurança da criança em relação a si 

mesma e, principalmente, em relação àqueles que a 

rodeiam, sejam estas suas figuras parentais ou outros 

integrantes do meio que está inserida. 

Percebemos o grande desafio enfrentado pelos 

homens nesta ação de uma parentalidade mais 

consciente e ativa, pois o mesmo precisa romper com 

muitas crenças e percepções da família de origem e 

sociedade, como também precisa restabelecer novos 

padrões, bem como sustentar alguns já existentes. 

  



 

 

O homem que se determina a assumir uma 

relação mais próxima e afetiva com seus filhos, 

encontra dificuldades, pois, a função afetiva por 

cultura, fica a cargo da mãe e muitas vezes, as 

mulheres mães, não oferecem ao homem um espaço na 

relação parental para que o mesmo elabore uma 

relação mais afetiva com os filhos.  

  Se observa a escassez de referencial 

bibliográfico no que se refere a figura do homem-pai, 

no quesito afetividade e apego seguro, pois há poucas 

publicações acerca do tema. Desta forma deixamos 

como sugestão uma atenção maior ao tema, afim de 

oportunizar ao homem uma parentalidade mais leve e 

amorosa, haja visto o quanto isso impacta em filhos 

mais seguros e felizes. 
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