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Lc,tioneazi la mesajele

copiilor mici este

:ntru anumite persoane,
n momente de nevoie -
rr persoane, gi a se folosi
sigur pentru explorarea

Lo;ionale contribuie la
dezvoltirii emofionale.
gat de bebelugi, are

rtul pe care il vor avea

lin partea ingrijitorilor,
tr-un mod constant la
secinle de durati pentru
nogionali a copilului.
e care interfereazl cu
)ararea abrupti dintre
re are incredere, poate

termen scurt, dar gi pe

D ezvoltarea atagamentului

Pentru ai mobiliza pe cei ce au grijd de ei in caz de nevoie,
copiii au o serie de comportamente inniscute spune Bowlby.
Prin plAnset, gAngurire, bebeluqul il ,,cheami" p" cel care are
griji de el, qi incearci s5 il fini in apropiere. Din acel moment
copilul organizeazi aceasti experienli intr-un sistem de
atasament. Altfel spus copilul formeazi o idee despre
comportamentul ingrijitorului, in special legat de nutrigie,
grij5, cildurS, contact si siguranfi. Copilul re{ine care dintre
propriile comportamente provoaci reacfia doriti din partea
ingrijitorilor.

Bebelugii sunt nigte mici cercetdtori. Ei observa, testeazd
gi trag concluzii generalizate astfel incflt ulterior sq aibd
o ,,teorie". Ei par sri f,pi dea seama tncd. de la o vdrstd foarte
ftagedd cd adul;ii sunt foarte fragili ;i nu fac fafd foarte ugor
criticii. Copiiimici stautn tdcere Eifqc doar criticifragmentare.
Numai atunci cAnd ajung Ia pubertatefac cdteva critici gi chiar
gi atunci acestea sunt minime.

Pentru a crea un concept favorabil despre oameni,
bebelugii au nevoia ca cei din jur si rispundl intr-un mod
sensibil nevoilor 1or. Pentru pirinte acest lucru inseamni o
ciutare constanti de echilibru intre propriile nevoi gi cele
ale bebelugului. Ilustra;iile 3 Fi 4 arati un tati care rispunde
intr-un mod sensibil nevoilor bebelugului. in poza 3, stAnga,
copilul este tensionat, pldnge iar tatdl incearci si fie calm,
oferind sprijin. in figura 4 tatil vrea si dea un srrut copilului,
dar este foarte atent ca nu cumva si trezeasci copilul; nevoile
sale sunt subordonate nevoilor copilului.
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Poza 3 9t 4: Rdspuns lo nevoile copilului
(fotografi i Stii n Radema kers)

A rispunde la nevoile copilului, nu este acelaqi lucru
cu atenfia pozitivi. Un pirinte care ridici copilul pentru cd
doreqte sI se plimbe gi si se joace cu acesta, atunci cAnd copilul
vrea si doarmi, igi satisface propriile nevoi. El nu se adreseazi
nevoilor copilului, deci nu se comportX intr-un mod sensibil.
Chiar daci comportamentul copilului este aparent prietenos,
in acel moment nu este ceea ce doregte copilul.

Conform dezvoltirii ataqamentului Bowlby descrie patru
stadii:

Faza r: De la naqtere pini lavArsta de 3luni.
Aceasti perioadd este caracterizati prin rispunsul lor

non selectiv fati de oameni. Bebeluqii reaclioneazl deja la
felele gi vocile umane. Nou-niscutul gtie intuitiv cI trebuie
si lini persoana aproape, gi se va ataga de aceastl persoanS.
Unul dintre comportamentele principale de atagare prin care
copiii apropie adullii este zAmbetul. in primele trei luni de
viafi copiii zAmbesc cu ochii inchiqi, in mod normal chiar
inainte de culcare. Acest lucru nu este un zAmbet social, qi nu
este inc5 orientat spre oameni. DupI trei siptimAni copilul
zAmbegte odati ce aude voci. Aceasta este un zAmbet social
nedirecfionat. Dupi aproximativ cinci siptimAni zAmbetul
social se intensificl considerabil. Bebeluqii zAmbesc complet gi

I



ille copilului
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pale de atagare prin care

. in primele trei luni de

7i, in mod normal chiar
e un zAmbet social, gi nu
ri trei siptimAni copilul
ta este un zAmbet social
nci siptimAni zAmbetul
elqii zAmbesc complet gi

sunt ferici;i lavederea unei fege. Acest zAmbet este acompaniat
de contact vizual. inainte de aceasti fazi aproximativ pentru o
siptimAni are loc o perioadi de observare intensl a feqelor ca gi

cAnd fala ar fi atent inspectati, dupi care bebelugul zAmbeqte
intens. CAnd bebelugul se uiti in ochii pirinfilor gi zAmbegte,
pirintele simte ca qi cAnd ar fi obqinut o dovadi a afecgiunii,
ceea ce duce la continuarea intensificlrii sentimentului de
iubire la pirinte. Chiar gi striinii pot avea aceastl experien!5
cu un bebelug. Acest zAmbet ,,meditativ" al bebelugului face
ca pirinfii si simti ci au o legXturi special5 cu copilagul;
cu greu pot si se refini si nu rlspundi la acest zAmbet cu
zAmbetul propriu.

Cdnd te htfllnegti cu cineva pe stradd plimbAnd un bebelug,

acesta dupd ce te studiazd ceva timp izbucnegte tn pldns tn
Ioc sd iyi zdmbeascd, pdrintele foarte repede dd o explicafie:
aFa se hfimpld qtunci cLnd vede oameni care poarta ochelari
sau pe cineva care q.re barbd. Este ca gi cdnd pdrintele crede cd

pldnsul copilului afost interpretat ca gi o respingere dureroq.sd

de cdtre strdin, iar pdrintele tncearcd sd-I consoleze pe acesta.

PAni la vArsta de trei luni bebelugul nu afigeazi inci
preferinfe cAnd zAmbegte. Acesta zAmbegte gi la o fagi,,lungtl
daci acesta este situati frontal. impreuni cu zAmbetul incepe
gi gAnguritul. in prima instanfi gi aceasta, la fel ca gi zAmbetul,
este non selectiv. GAnguritul, plAnsul qi zAmbetul incurajeazi
interacfionarea;i are ca scop linerea in proximitate a figurii de
atagament, de obicei mama. Bebelugii au gi la nivel de reflexe
doui metode de agigare. Prima este reflexul de prindere.
Acesta este inclegtarea mAinii cAnd palma este atinsS. Cea de
a doua este reflexul Moro: intinderea mAinilor gi picioarelor
gi retragerea lor consecventS. Aceasta se intAmpls cAnd
bebelugul simte pierderea suportului sau cAnd aude sunete
puternice. Bebelugii au de asemenea reflexe de sugere qi
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ciutare pentru a facilita aliptatul. Daci le este atins obrazul,
ei igi intorc automat capul spre sursa stimulirii pAni cAnd
gura lor atinge ceva ce poate fi supt. Aceste reflexe de c5utare
gi sugere au funcfia de a facilita al5ptatul. Bowlby le consideri
gi comportamente de atagare, deoarece aduc mama gi copilul
aproape.

Faza z: De lavirsta de 3 pini la 6 luni.
in mod tipic in acest stadiu bebelugul este centrat pe

persoane de incredere. De lavArsta de trei luni apar o serie de
schimbiri in comportamentul copilului. Numeroase reflexe
dispar iar comportamentul social devine selectiv. intre vArsta
de 3 pi 6 luni copiii se focuseazi pe persoanele cunoscute.
incepAnd cu perioada dintre vArsta de patru gi cinci luni
bebelugii gAnguresc doarpentru persoanele pe care le recunosc.
PlAnsul este provocat de plecarea persoanei preferate, adici a
persoanei care este obiectul central al ataqamentului. La cinci
luni bebelugii incep si prindl persoanele cunoscute, in special
de pia de care se pot prinde cel mai ugor.

Faza 3: De la qase luni pini la trei ani.
Aceasta perioadi este caracterizati prin clutarea activi a

proximitSfii. Dupi 6 luni copilul di foarte mare importanfi
prezenfei figurii de atagament gi plAnge frecvent cind
aceasta pleaci. DupI qapte luni copilagul poate si se tArasci
qi urmdregte intr-un mod activ un pirinte care pleacS. Acest
comportament este consolidat prin comportament corectat
in funcqie de scop, adici copilul igi ajusteazl direclia pAni
cAnd igi atinge scopul. AjungAnd la pirinte copilul afigeazi un
comportament specific prin intinderea bragelor in sus pentru
a fi ridicat. Copilul incepe si vocifereze in timpul acestei
perioade. Din nou gi acest comportament este orientat spre
scop; chemarea este ajustati la locafia estimati a plrintelui.
Plecarea celui care oferi ingrijire este stimulul care activeazl
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comportamentul de clutarea proximitifii. ingrijitorul este
punctul sigur de unde copilul poate explora lumea. Acest
lucru se poate observa in comportamentul afigat cAnd acegtia
se joaci in groapa de nisip; stau in apropierea ingrijitorului
gi se uiti constat imprejur cAnd incep sI exploreze. Copilul
dezvoltl comportamente de menfinerea legiturii, dar doar
dupi etatea de trei ani, poate si igi ajusteze mersul dupX
cel al adultului cu care se plimbi. in timpul acestei faze,
atagamentul devine mai intens. Daci copilul este abandonat
de ingrijitor, acesta poate si dezvolte anxietate de separare.
Aceasti selectivitate devine mai evidenti cAnd copilul intre
gapte si noui luni, dezvolti o frici de striini; anxietatea fa$
striini. Copilul poate intra in perioada mimoas5. CAnd apar
striini copilul se agafi de pdringi. Aceasta este perioada in
care o separare de figura de atagament poate avea efecte
diunitoare chiar traumatizante, mai ales datoriti faptului ci
pAni la vArsta de doi ani gi jumitate figura de ataqament este
cea care infelege cel mai bine copilul. Perturbarea dezvoltirii
ataqamentului datoriti ruperii legiturii cu fi gura de atasament
poate fi cauzati de divorl, deces, plasarea in orfelinat. Bowlby
(rq8+) sugereazi ci o separare de figura de atagament intre
vArsta de 6 luni gi un an - cAnd copilul este in plin proces de
dezvoltare a atagamentului cu o figuri central5 - este cea mai
diunitoare, si este mai pufin traumatizanti de la patru ani
incolo. Cercetirile arati cI a fi separat de p5rinfi la o vArst5
fragedi este asociati cu schimbiri neuro-endocrinologice ale
creierului gi ale sistemului endocrin (Daniels et al, zoo4; Faure
et al, zoo6; 2oo7; Ladd et al, zooo). Heim gi colegii (1997) au
descoperit ci o separare timpurie este asociatS cu dezvoltarea
anxietiqii gi a tulburirilor afective.

Faza 4: De la trei pAni la sfArgitul copiliriei.
Caracteristica acestei vdrste este comportamentul de

parteneriat. inainte sX atingl vArsta de doi trei ani copiii
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sunt centrafi pe nevoia lor de a fi cu un ingrijitor. Nu sunt
con;tienfi de scopurile ingrijitorului, dar - subcongtient -
rezoneazr la nevoile pirintelui, ba chiar mai mult decat invers.
Aceasta este inceputul parentificirii, cdnd copilul devine
,,pirinte" al pirintelui, candoarea iopilului pierzAndu-se. in
fazd, a patra parentificarea suferi modificiri, ajungAndu-se
la un comportament comurb reducandu-se egocentrismul,
copilul fiind astfel capabil si intreprindi activitifi cu algii.
Comportamentul de joaci cu algi copii devine mai intens gi
mai cooperant. Despre ataqamentul de dup5 cea de a patra
fazi Bowlby nu prea spune multe.
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