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Uma Revisão Actualizada sobre a
Neurobiologia da Vinculação Humana
Resumo:
Trata-se de uma revisão de literatura científica sobre a neurobiologia e a neurodinâmica dos processos neuronais relacionados com a Vinculação. Fazem-se
referências às evidências científicas sobre os impactos dos cuidados precoces parentais
na modelação e na formatação de certas áreas do cérebro e dos seus circuitos
neuronais emocionais através de fenómenos neurobiológicos, tais como, a neuroplasticidade do córtex pré-frontal e do hipocampo, áreas chave, para os processos da
aprendizagem e das memórias, assim como, para a formatação dos esquemas de
Vinculação. Segue-se uma sucinta descrição das estruturas corticais e das subcorticais
do Cérebro, envolvendo nomeadamente, os sistemas cerebrais que regulam o Corpo.
Aborda-se como os processos de Vinculação emergem através da interação, entre os
diferentes reflexos inatos do recém-nascido e os instintos maternais, nomeadamente,
através do papel do “Olhar” ou da leitura das expressões da Face, em que Mãe e bebé,
eles acabam por trocar entre si, uma imensidade informação emocional e social.
Finalmente faz-se uma referência resumida às consequências para o bebé de uma boa
experiência de Vinculação que é a criação de um constructo mental designado de “Boa
Mãe Internalizada” e o desenvolvimento de padrões básicos para futuras capacidades
parentais à Vinculação com a geração seguinte.
Abstract:
A Review about the scientific literature over neurobiology and neurodinamics of the
neuronal processes related with Attachment. They are made mentions to scientific
evidences about the impacts from early parental care on the imprinting and modelling
of certain brain areas and their’s neural emotional circuits through neurobiological
phenomena, such as, the neuroplasticity of the prefrontal cortex and hippocampus,
the key areas for learning and memory processes, as for modelling of the attachement
schemes. This is followed by a concise description of cortical and subcortical brain
strutures, involving body’s regulatory processes. We made an approach about how
attachment schemas emerges through interaction between the differents inate
reflexes of the newborn and the maternal instincts, namely, through “gaze” or the
read out of faces expression, in which Mother and Baby, they share among themselves
huge amounts of emotional and social information. Finally, it is made a concise allusion
about the consequences for a good-enoug Attachment experience for the Baby, which
is the emergence of a mental construct named as “Internalized Good-Mother” and the
development of basic patterns for the future parental capabilities towards the
attachment with the next generation.
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Introdução
O presente trabalho irá debruçar-se sobre a natureza neurobiológica e neurodinâmica dos processos neuronais relacionados com os fenómenos de Vinculação que
se observam nas crias de quase todas as espécies de animais desde os répteis,
passando por muitas espécies de pássaros até aos mamíferos, sejam eles, inferiores ou
superiores. Elas são disposições, instintos e comportamentos que se revelam desde
uma idade muito precoce, logo após o nascimento. Estes fenómenos emergem de um
modo natural e sem aparente aprendizagem sendo determinantes para o seu sucesso
em temos de sobrevivência a curto prazo e condicionantes para as tarefas do seu
desenvolvimento posterior como membros da geração seguinte de progenitores. O
estudo dos fenómenos de cunhagem (“imprinting”) e de vinculação (“attachment”) os
quais foram enunciados e estudados em crias de aves por biólogos e etologistas, tais
como, Konrad Lorenz (1903-1989) ou Nicholaas Tinbergen (1907-1988).

A Origem do Conceito de Vinculação Humana
John Bowlby [1], médico, biólogo e psicanalista, interessou-se no estudo sobre
as ligações entre mãe-criança, a importância do comportamento exploratório e o
impato da separação e da perda no desenvolvimento normal das crianças, ele realizou
observações naturalísticas em crianças institucionalizadas em orfanatos. Entretanto
ele tinha desenvolvido conceitos inter-relacionais muito importantes, tais como, as
figuras de vinculação, a procura da proximidade ou a base segura. As suas observações
levaram-no afirmar que o comportamento das crianças era motivado pela sua
necessidade premente de proximidade a uma figura primária durante toda a infância,
pelo que qualquer perda ou negligência parentais, seriam de facto, um trauma
ambiental grave e o principal fator contributivo para um crescimento e
desenvolvimento patológicos [2][3]. As interações precoces entre a Mãe e o recémnascido, elas iriam induzir nas mentes dos recém-nascidos, certos esquemas mentais
(de Vinculação), os quais iriam determinar as reações subsequentes destas crianças em
relação às suas Mães e às outras pessoas (estranhos). Entretanto, ele descreveu três
tipos de comportamento: o ansioso/dependente, o cuidador compulsivo e o
compulsivo auto-suficiente, como as tentativas para uma segurança no
relacionamento com Pais inadequados. Estes três tipos de comportamentos seriam
substituídos, mais tarde, pelo atual sistema de classificação desenvolvido por Mary
Ainsworth e colaboradores [4] e mais tarde revisto por Mary Main e R. Goldwyn [5].
Estes últimos investigadores estabeleceram um modo de avaliar os estilos de
Vinculação dos Pais através, não do estudo do seu comportamento de
separação/reunião, mas sim, através do estudo o seu comportamento durante uma
entrevista sobre a sua infância [5].
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Estes esquemas de Vinculação não seriam mais do que memórias implícitas
construídas sobre as vivências de segurança ou de perigo que os Bebés experienciam
com seus cuidadores primários durante certos períodos sensíveis do Cérebro e que
eles estariam na base de modelos internos de relacionamentos (seguros ou inseguros)
e de outras estruturas mentais [6]. Estes modelos internos de relacionamento irão
condicionar os modos de relacionamento que as crianças irão desenvolver quando elas
estiverem em relação com as outras pessoas ou grupos.
Actualmente nós podemos considerar que estes modelos internos de
relacionamentos (seguros ou inseguros) se organizam através de redes e de circuitos
neuronais que estão conectados com os fenómenos conectados com o fenómeno da
comunicação interpessoal.
Diversas linhas de investigação e modelos de compreensão desenvolvidos a
partir de estudos, tanto em cérebros de animais, como em cérebros humanos, eles
têm revelado a existência de múltiplas linhas de processamento cerebral de tipo
sensorial, motor, cognitivo e emocional, os quais permitem apoiar a ideia de uma
eventual Neurobiologia Interpessoal, um conceito bastante recente proposto por Louis
Cozolino [7;8] coadjuvado pelos conceitos neuro-dinâmicos complementares vindos da
Neurociência Social de R. Adolphs [9], da Neurociência Afetiva de J. Panksepp [10] e da
Socio-Fisiologia de R. Gardner Jr. e H. M. Adler [11][12] que são “emergentes campos
de estudo que tentam fazer a ponte sobre as falhas que nós encontramos entre as
ciências biológicas e as ciências sociais” [6; pp.8.].
Para uma compreensão atual do que é a atividade cerebral, nós temos de partir
de alguns pressupostos científicos:
1) a nossa experiência (humana) de Cérebro e de Mente é um processo
unificado [13].
2) O Cérebro é um órgão de natureza bio-psico-social que funciona, tanto com
programas fechados pré-estabelecidos, assim como, através de programas abertos em
permanente construção e em contínua mudança funcionando dentro de uma
permanente interação social com outros cérebros através de “uma espécie de sinapse
social” [8].
3) O Cérebro humano é o “maestro” sobre tudo aquilo que diz respeito à
regulação e à adaptação do nosso Corpo em interação permanente com os meios
envolventes. Ele é o órgão mais flexível e aberto em relação à questão da
sobrevivência e é o resultado de mudanças de padrões de organização derivados de
uma longa e complexa linha de seleção e de evolução naturais, a que a nossa espécie
biológica teve de lidar e ainda está a realizar.
Se bem que o cérebro humano é um órgão quase finalizado tanto em termos
estruturais como em termos embriológicos, no momento do nascimento do bebé,
aquele revela ainda uma enorme imaturidade funcional, fato que o torna
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profundamente suscetível às influências externas, nomeadamente, aos cuidados
parentais prolongados e às experiências resultantes de processos cognitivos e de
afetivos significativos, os quais irão desencadear os processos de aprendizagem e cujos
conhecimentos resultantes irão sendo depositados e guardados em diferentes
camadas nas diversas memórias de curto e longo prazo, nas áreas implícitas e
explícitas das memórias [7] (pp.127-130).
Todas estas experiências de interação com o meio envolvente vão provocar
certas modificações na estrutura funcional do cérebro humano, através dos chamados
fenómenos neuroplásticos que resultam em alterações em variados níveis das
estruturas e dos conteúdos celulares (membrana, recetores, proteínas de transporte
ou mesmo a nível do RNA e DNA celulares). Ao nível dos neurónios, estas alterações
funcionais são promovidas por processos básicos e nucleares de comunicação e de
modelação relacionados com os processos da vinculação e da regulação afetiva que
ocorrem dentro das dinâmicas das interações em particular entre os cérebros dos
bebés e dos cuidadores primários, numa causalidade bidirecional entre as estruturas
neuronais e as experiências afetivas/cognitivas, em mudança contínua [14][15][16]
[17][18][19].
Na espécie humana, os recém-nascidos trazem um conjunto de reflexos e de
programas pré-estabelecidos que lhes permitem sobreviver aos primeiros desafios,
nomeadamente, na regulação da temperatura corporal, na satisfação da sede e da
fome ou ainda no concernente às suas enormes necessidades de contato e calor
humanos e a que se seguem para funcionamento outros sistemas: de interação e de
comunicação, nomeadamente, de predição e de antecipação de erros ou na
comunicação de mensagens não-conscientes transmitidas através da postura, da
expressão facial, do olhar, da dilatação pupilar e mesmo através do corar [20].
Após o nascimento, o bebé estabelece um profundo e permanente diálogo
entre o seu meio interno e o meio ambiente envolvente em circunstância de uma
enorme imaturidade das áreas corticais, em particular, do córtex frontal, a área mais
envolvida nas funções de controlo do reconhecimento e de inibição social mas que
possuí um enorme potencial para o desenvolvimento e para a complexidade
interpessoal. Tudo isto vai implicar uma maior e mais prolongada dependência de
cuidados parentais por parte dos nossos cuidadores primários.
Entretanto ao nível das redes de acesso corticais, elas irão tornar-se cada vez
mais complexas através dos mecanismos da aprendizagem e do aumento das
diferentes memórias em paralelo com uma cada vez maior capacidade de regulação e
de inibição de toda a espécie de impulsos, em particular, os impulsos sexuais e os
impulsos agressivos, em contraponto, com os de conservação. Esta inibição pulsional
irá aumentar as capacidades de atenção e de concentração mental e o maximizar a
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plasticidade das redes neuronais que irão suportar as funções superiores da cognição,
da contemplação e da empatia.
Simultaneamente dá-se o início a uma clara especialização inter-hemisférica na
qual o aumento e a complexidade das capacidades semânticas estão associadas mais
ao hemisfério esquerdo enquanto o processo referente às redes emocionais e aos
circuitos somáticos estão mais sobre o hemisfério direito. Estas últimas redes
neuronais do hemisfério direito estão dirigidas preferencialmente para as áreas
medianas dos lobos frontais, aonde elas estabelecem profundas ligações com as
estruturas básicas da vinculação e da regulação emocional.

A Sintonização e a Reciprocidade
Os processos de Vinculação que se estabelecem entre os recém-nascidos e os
seus cuidadores primários ocorrem através da sintonização e da ressonância
emocionais e através da reciprocidade de respostas que vai ocorrendo entre ambos,
reveladas por certos fenómenos, tais como, reconhecimento mútuo, o “pegar-largar”,
etc. [17] [21] [22].
Estas sincronias/assincronias que ocorrem entre os Cérebros do bebé e do
cuidador primário, elas irão estruturar no Infante, inúmeros processos de autoregulação emocional precoce. Aliás, a “sintonização emocional mãe-filho durante o 1º
ano de vida é preditiva para o autocontrolo da criança aos 2 anos de idade,
controlando as questões do temperamento, do nível de inteligência (QI) e o estilo
maternal” [23].
As vivências combinadas de sensações de segurança interna e da experiência
de libertadora das ansiedades e das excitações geradas através do processo da
Vinculação, elas serão quem irá fornecer o fundo afetivo para as experiências de
vitalidade e de expressão espontânea do verdadeiro Self do bebé.
Esta sintonização apropriada á fase de crescimento vai maximizar as
possibilidades do crescimento cerebral, a coerência das redes neuronais para além de
uma vinculação segura. Segundo Allan N. Schore [21] o que se passa: “durante os
primeiros 2 anos de vida é essencialmente orientado pela sintonização entre os
hemisférios direitos de cuidador parental e da criança” ou “é através desta conexão
que ocorre uma sinapse social em que o inconsciente da mãe é transferido para o
inconsciente da criança” [8] (p.182). Neste inconsciente materno desenvolve-se uma
capacidade de ressonância com os estadios internos do seu bebé e uma capacidade de
tradução das suas sensações em palavras, o que o irá ajudar, mais tarde, a capacidade
maior ou menor da criança em associar as suas sensações com as palavras.
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Aliás, as mães revelam durante os últimos meses de gravidez, umas mais que
outras, um certo estado mental caracterizado por alguma apreensão em relação ao
seu futuro bebé. Segundo as observações realizadas por Donald Winnicott [24]: “as
mães continuam nesse estado de alguma regressão mental durante vários meses após
elas terem dado à luz”. Este estado mental de apreensão é o que permite uma melhor
experiência por parte da mãe dos estados viscerais e emocionais da criança, a fim de
se conseguir uma sintonização através de modos de comunicação primitivos: “Trata-se
de um estado de regressivo que lhe permite emprestar a sua capacidade de traduzir
estados corporais em palavras e ações que são calmantes para a criança” [8] (p.182).

Alguns Dados Neurobiológicos
Na arquitetura única de cada cérebro humano encontra-se “refletido, a nossa
história evolucionária, as gerações que precederam ao nosso nascimento, a nossa
relação única com os nossos Pais” [25]. As experiências precoces de ligação
essencialmente, através das comunicações não-verbais e dos padrões de resposta dos
Pais às necessidades básicas dos recém-nascidos. Elas irão modelar as perceções do
bebé sobre o Mundo e sobre o seu próprio sentido de Self.
Diversas investigações recentes em Biologia Molecular têm oferecido dados
que permitem uma nova visão sobre os mecanismos dos efeitos das experiências de
vida precoces na expressão genética, isto é, como as experiências precoces
desencadeiam a expressão dos genes que guiam o desenvolvimento dos nossos
cérebros em certas trajetórias de adaptação, em especial, as relações entre o
comportamento maternal e a construção dos cérebros infantis.
Atualmente sabe-se como os genes servem de guia para a estruturação-base
dos núcleos, das áreas e de outros componentes das redes cerebrais, orquestrando
uma transcrição genética numa continuada modelação e determinando o desencadear
dos “períodos sensíveis”, isto é, tornar a experiência em “hardware” dos nossos
cérebros [16].
Em investigações em sujeitos humanos que terão sofrido de situações graves e
precoces de privação materna através da separação ou depressão maternas, os dados
obtidos foram similares mas muito mais complexos àqueles obtidos com outros
animais mamíferos, pois também “resultaram numa diminuição do funcionamento
cerebral, em maiores níveis de ansiedade e em maiores dificuldades numa vinculação
subsequente” [26] [27] e os “baixos níveis de cuidados maternais se correlacionavam
com comportamentos mais receosos, menos positivos, menos atenção positiva e uma
ativação cerebral do lobo frontal com um desvio mais para o lado direito e todos estes
dados eram correlacionáveis com níveis mais elevados de estresse e excitação” [28].
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Recentemente ocorreu um excitante volta-face nestes dados, pois foi apurado
que as intervenções biológicas e os ambientes físicos e sociais enriquecidos podiam
reverter os efeitos dos baixos níveis de atenção materna e da privação precoce sobre
as atividades do eixo ACHT e nos comportamentos [29][30][31] e que o estresse
crónico ou trauma durante a adolescência ou na idade adulta “podem reverter os
efeitos positivos dos elevados níveis de atenção nas fases precoces da vida, pois podem
modelar o cérebro de modo a ele se assemelhe um que privado precocemente por falta
de atenção materna” [32].
Estas evidências sobre o impacto dos cuidados precoces e posteriores dos
cuidadores primários e parentais, na modelação e formatação de certos aspetos do
cérebro social e dos seus circuitos emocionais, levam-nos acreditar pelo menos os
circuitos que mantêm uma plasticidade muito dependente das experiências ao longo
da vida, dizem respeito aos relacionamentos íntimos [3][33]. Esta plasticidade
dependente da experiência tem sido localizada em muitas áreas cerebrais, em
particular, no córtex pré-frontal e no hipocampo [34]. Pensa-se que estas estruturas
sejam centrais para aprendizagem e para os processos de memorização e tal como
áreas-chave na formatação dos esquemas de Vinculação.

Os Sistemas e as Estruturas Corticais
E Subcorticais do Cérebro Social
As estruturas corticais implicadas no Cérebro Social são, essencialmente, o
córtex pré-frontal orbital mediano (CPFOM), os córtices somato-sensórios, a ínsula e o
córtex cingulado, estas duas últimas áreas, estão enterradas entre as dobras do córtex
mais recente, sendo mais primitivas em termos evolucionários. Elas são consideradas
por certos neuroanatomistas como se fossem um só sistema funcional: o cérebro
anterior basal [35].
O córtex pré-frontal orbital mediano situa-se no ápex do sistema límbico, uma
zona de convergência para a informação plurisensorial, somática e emocional
encontrando-se na mais perfeita posição para sintetizar a informação provinda dos
mundos interno e externo. Este córtex tem um papel fundamental no controlo e
inibição das funções autonómicas contribuindo de modo muito significativo para a
organização do comportamento e da regulação afetiva [36].
O córtex pré-frontal orbital mediano faz a tradução dos valores de reforço
positivo ou de punição que provêm da complexa informação social, isto é, controla as
expressões faciais, as posturas e o contacto visual, as quais revelam a parte significativa
da informação que está associada com as nossas emoções e ainda organiza os
esquemas de vinculação [36][37][38]. O córtex pré-frontal orbital mediano “também
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coordena a ativação e o balanço entre os ramos simpático e parassimpático do sistema
nervoso autónomo” [39][40].
Os córtices somato-sensórios estão localizados ao longo da frente dos lobos
parietais e processam a informação sobre as experiências corporais. Eles assentam
junto ao gyrus central e estão envolvidos pela dobra da fissura silviana, a qual divide o
lobo parietal do lobo frontal. Tal como, noutras estruturas referidas anteriormente,
estes córtices somato-sensórios contêm múltiplas representações de partes do corpo e
organizam a nossa experiência em termos de tato, temperatura, dor, posição das
articulações e ainda o nosso estado visceral. Estes diferentes fluxos de processamento
combinam-se para criar as nossas experiências subjetivas sobre selfs corporais. Os
córtices somato-sensórios também participam naquilo que António Damásio designou
de “intuição ou sensações de fundo (“gut feelings”) através da ativação das memórias
implícitas relacionadas com as nossas experiências e que nos ajudam a tomar decisões
que são guiadas pelas sensações” [41] ou através dos mapas neuronais em que “os
nossos corpos tornam-se modelos para a nossa compreensão e como empatizamos
com os Outros” [42].
O córtex cingulado é “uma primitiva zona de associação de informação visceral,
motora, táctil autonómica e emocional que começa a participar na atividade cerebral
durante o 2º mês de vida” [43]. Ele está implicado nos comportamentos maternais ou
parentais que envolvam tendências para o brincar ou para as vocalizações envolvendo
comunicações entre predador e presa, entre potenciais companheiros ou entre a díade
mãe-filho [44].
Segundo J. K. Rilling e colaboradores [45] e corrobado por B. A. Vogt [46]: os
“comportamentos ressonantes e de cuidados parentais foram possíveis através do
córtex cingulado, sendo um importante componente da infraestrutura neuronal para a
cooperação social e a empatia”. Na parte anterior do córtex cingulado existem uns
certos neurónios, em forma de fuso, as chamadas células de Von Economo, as quais
surgem somente após o nascimento e que são experiência-dependentes. Segundo
Cohen e colaboradores [47], o desenvolvimento e a organização destas células de Von
Economo “são influenciados negativamente pela negligência parental precoce, pelo
estresse e pelo trauma, resultando em deficits cognitivos permanentes e o
funcionamento emocional pode estar baseado na construção correta destas estruturas”
[47].
Quanto à Ínsula como sendo o “córtex de integração límbico”, ela é descrita
assim “por causa das suas conexões massivas com todas as estruturas límbicas e as
suas ligações que enviam sinais para os lobos temporais, parietais e frontais” [48]. A
Ínsula permite que o “cérebro possa conectar os estados corporais primitivos com as
vivências e a expressão da consciência do corpo, da emoção e do comportamento” [49]
[50] e sequencialmente, em conjunto, com o cíngulo anterior, ambas estruturas
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nucleares vão “permitir estar-se ciente sobre o que acontece dentro dos nossos corpos
e para nós refletirmos sobre as nossas experiências emocionais” [51][52]. Investigações
bastante recentes deram conta do envolvimento da Ínsula na “mediação de uma gama
de emoções que vão do nojo ao amor” [53] [54].

Tabela 1

As Estruturas e os Sistemas do Cérebro Social
Quanto às estruturas subcorticais do Cérebro Social, são as seguintes: a
Amígdala, o Hipocampo e o Hipotálamo.
A Amígdala é um órgão primário da avaliação que funciona em colaboração
íntima e é inibida pelo córtex ppré-frontal orbital mediano (CPFOM) que é um órgão
primário da avaliação o qual: “monitoriza todos os sinais de segurança e de perigo e
medeia a resposta de luta-fuga via o sistema nervoso autónomo” [55][56][57].
Em ambos os lados do cérebro, nós encontramos o Hipocampo numa área de
junção entre o Córtex e o Sistema Límbico e em conjugação com as suas estruturas
adjacentes: o giro do Hipocampo e o giro dentado. Estas últimas estruturas são
“responsáveis pela organização das memórias e pelas aprendizagens espaciais,
sequenciais e emocionais” [58] [59]. O Hipocampo floresce muito mais tarde e continua
a sua maturação até ao início da idade adulta, em simultâneo, com as conexões que
vão estabelecendo com o córtex pré-frontal lateral direito do qual depende em parte
significativa [60]. Aliás, a nossa falta de memórias conscientes sobre as fases iniciais da
primeira infância, conhecida como amnésia infantil, é provavelmente devida ao lento
desenvolvimento do hipocampo após o nascimento [61] [62] [63].
Depois encontramos no centro do Cérebro, situado por baixo do Tálamo, e a
meio caminho entre o Córtex e o Tronco Cerebral: o Hipotálamo com extensas e
complexas conexões com os Lobos Frontais, o Sistema Límbico e o Tronco Cerebral. A
sua inclusão nas estruturas do Cérebro Social deve-se ao seu papel, entre muitos
outros, ser o tradutor das experiências conscientes e inconscientes em processos
corporais, para além dele estar implicado na regulação da temperatura corporal, da
fome e da sede, assim como, da regulação dos comportamentos sexuais e da
agressividade.
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Os Sistemas Sensórios, Motóricos e Afetivos
Os sistemas sensórios, motores e afectivos distribuem-se por diversas áreas,
tais como, por exemplo, pelos lobos temporais aonde os nossos sentidos são
integrados, organizados e combinados com os impulsos primitivos e com a significância
emocional numa articulação “vertical” que atravessa os três níveis do cérebro tri-uno
de Paul MacLean [64] [65]. Um exemplo disto, é o sistema de reconhecimento de faces
e de leitura das expressões faciais, o qual se processa através de uma ativação e
controlo das redes neuronais vinda “de cima-para-baixo” (“top-down networks”) em
que as células envolvidas “na leitura e na identificação de expressões faciais estão
localizadas em áreas adjacentes aos lobos temporais” [66] e a área associada à
identificação das faces situa-se na “área fusiforme da face no lobo occipital” [67]. Além
disso, estas áreas estão interconectadas com outros “clusters” de células responsáveis
pelo olhar direto, pelas posturas corporais e pelas expressões faciais, os blocos básicos
para a construção da informação visual [68].
Nas regiões das porções anteriores (frontais) do Sulco Temporal Superior (STS),
nós encontramos atividade cerebral que vai integrando as informações sobre variados
aspetos da mesma pessoa/objeto (forma, localização e movimento) e que permite a
identificação dos “Outros” a partir de diferentes ângulos, locais ou mesmo enquanto as
pessoas estão em movimento [69]. Neste Sulco Temporal Superior (STS) também
aparecem uns tais neurónios de espelhamento (“mirror-neurons”), os quais são
ativados, quando nós testemunhamos os “Outros” a envolverem-se em
comportamentos e em ações, em particular, naquelas em que nós também nos
pretendemos envolver [70] [71]. Este tipo de neurónios de espelhamento, também
foram encontrados na área de Broca. Pensa-se que eles possam estar implicados “na
imitação, na aprendizagem e na expressão da linguagem” [70] fazendo a ponte entre a
perceção e o movimento e promovendo uma ligação entre o observado com o
observador através da conexão visual e a experiência motórica [72]. Segundo N. S. Wolf
e colaboradores [73] estes neurónios especializados estão implicados na promoção da
ressonância emocional, da sintonização empática e da compreensão mútua.
Aliás, os comportamentos ressonantes estão baseados nos sistemas de
espelhamento, sendo eles, respostas de imitação reflexiva que nós realizamos quando
nós interagimos com os “Outros”. Aliás, foi proposta a hipótese que os sistemas de
espelhamento e os comportamentos ressonantes podem fornecer a experiência
víscero-emocional que nos vai permitir pensarmos e sentirmos aquilo que “Outro”
possa estar a experienciar, dando-nos a ilusão de nós estarmos a “conhecer os Outros”
a partir de dentro para fora.
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Os Sistemas Regulatórios do Corpo
Os sistemas regulatórios do corpo estão envolvidos na manutenção dos
processos homeostáticos e com o balanço das respostas, entre a aproximação e a
evitação, entre a excitação e a inibição ou ainda entre as respostas de luta e de fuga.
Também estes sistemas controlam o metabolismo, a excitação geral e o
funcionamento imunológico, aliás, nós regulamos os nossos estados biológicos através
destes sistemas de modo automático e involuntário. Os sistemas regulatórios do corpo
melhor estudados e descritos são os sistemas regulatórios do estresse, do medo, do
envolvimento social e da motivação social.

Os Sistemas Regulatórios do Estresse, do Medo,
do Envolvimento Social e da Motivação Social
Os Sistemas Regulatórios do Estresse organizam-se em torno do eixo adrenocortico-hipotalâmico (ACHT), os quais regulam as hormonas envolvidas nas respostas
do corpo às situações de estresse e a outras ameaças. Os estresses prolongados
resultam normalmente em estragos e em falhas nos sistemas regulatórios. Os efeitos
prolongados das privações parentais, as falhas nas vinculações e o trauma precoce, são
todos eles, mediados através do eixo adreno-cortico-hipotalâmico (ACHT). Por
exemplo, quando nós sentimos uma reação de medo, a nossa amígdala é ativada e ela
alerta diversos centros que irão desencadear uma resposta de luta-fuga, sendo que as
reações de ansiedade, de agitação e de pânico, resultam de uma ativação do ramo
simpático do sistema nervoso autónomo (SNA).
O Sistema de Envolvimento Social é fundamentalmente constituído pelos
circuitos adjacentes ao 10º par craniano ou nervo vago, também conhecido por
sistema nervoso autónomo (SNA). Trata-se de um complexo sistema de comunicação
entre o cérebro e múltiplos pontos no corpo (coração, pulmões, garganta e sistema
digestivo) com as vias aferentes ou sensoriais e as vias eferentes ou motoras, as quais
fazem a regulação homeostática e a manutenção ótima da saúde física e o bem-estar
emocional [74]. Na ausência de uma estimulação externa, este sistema vagal vai
estimulando a digestão, o crescimento corporal e a comunicação social, no entanto
quando surge algum desafio externo a atividade vagal vai diminuir e o ramo simpático
do SNA passa a estar estimulado, promovendo então um aumento do gasto da energia
corporal e a possibilidade de uma resposta de luta ou fuga.
Este sistema vagal controla os músculos da face da boca e da garganta,
primariamente envolvidos na comunicação e liga-os com a autoconsciência e com o
controlo dos estados internos, coordenando os processos emocionais e cognitivos
necessários para o manejamento dos relacionamentos humanos. Durante as trocas
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emocionais interpessoais, o sistema vagal está envolvido na manutenção da
continuidade da interação através da modulação das respostas emocionais. A
sintonização necessita deste travão vagal para ir regulando os afetos que vão
emergindo e aparecendo, todos eles dependentes da qualidade dos relacionamentos
vinculares da infância precoce.

O Sistema de Motivação Social
E.E. Nelson e J. Panksepp [75] propuseram a existência de um Sistema de
motivação Social modulado pelas seguintes neuro-hormonas: pela oxitocina e pela
vasopressina, pelas endorfinas endógenas e ainda por outras substâncias neuroquímicas relacionadas com o reforço, a redução da dor física e as sensações de bemestar. Este sistema de motivação social estende-se para a amígdala, para o cíngulo
anterior e para córtex pré-frontal orbital mediano exatamente nos mesmos circuitos e
com as mesmas neuro-hormonas que julgam estar na regulação da Vinculação, do
Acasalamento, da Empatia e do Comportamento Altruísta [76][77].
Nesse mesmo ano de 1998, Helen Fisher [78] terá sugerido um outro Sistema
de Motivação Social, bastante similar ao anterior, o qual estaria divido em três
subsistemas ou circuitos, a saber: 1) Um subsistema envolvendo o Vínculo e a
Vinculação e que seriam regulados pela vasopressina e pela oxitocina; 2) um outro
subsistema, o Circuito da Atração Física regulado pela dopamina e ainda por outras
catecolaminas e 3) Um terceiro subsistema, o Circuito do Impulso Sexual regulado
pelas hormonas sexuais, os androgénios e os estrogénios.
Um outro aspeto da vinculação que surge tanto na criança, como no adulto, é o
desencadear da ansiedade de separação que se revela de modo intenso e algo
doloroso, em particular, nas pessoas com estilos de vinculação ou inseguros ou
preocupados e em quadros clínicos nos indivíduos com perturbação de Estado-Limite
(“Borderline”) da Personalidade. Segundo Jaak Panksepp [10] isto será provocado pela
ativação de um outro sistema operacional emocional o chamado de sistema de pânico
(“PANIC”) cujas vias desenrolam-se também a partir do giro cingulato anterior,
conectando-se com os núcleos hipotálamos e talâmicos, a área tegmento-ventral e a
área cinzenta periaquedutal do tronco cerebral [10], sendo frenado pelos efeitos da
oxitocina e da prolactina que aliviam a reação de separação (“separation distress”), tal
como, as endorfinas e os narcóticos exógenos (heroína) o fazem com doses mínimas.

A Emergência da Vinculação
Todos os recém-nascidos vêm equipados com um conjunto de reflexos inatos,
cerca de 20 reflexos involuntários, todos claramente dedicados à obtenção de
cuidados parentais: a apreensão palmar automática, o reflexo de Moro, o choro, a
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procura do olhar dos cuidadores, as reações automáticas ao toque, as respostas faciais
automáticas os quais pretendem melhorar as possibilidades de sobrevida do recémnascido e permitindo aos recém-nascidos serem mais rapidamente integrados através
dos seus cuidadores primários cuja finalidade é o desencadear dos instintos maternais
das suas progenitoras e para que haja um maior contacto visual e um prolongamento
do contacto físico com a sua cuidadora principal aumentando assim as suas
possibilidades de sobrevida.
As mães reconhecem o seu recém-nascido pelo cheiro após terem tido pelo
menos uma hora de contacto. Elas reconhecem o choro do seu recém-nascido ao fim
do primeiro de vida dele. Por seu lado, os bebés reconhecem o cheiro do corpo da
Mãe, do leite materno, e o cheiro do mamilo materno quase imediatamente e ao fim
de algumas horas, eles reconhecem e distinguem as caras mais familiares.
Muito antes do nascimento, o feto e a mãe envolvem-se num processo
complexo e recíproco de interações, através do ambiente bioquímico da placenta e do
líquido amniótico, em algo semelhante a uma comunicação muito básica e primitiva,
não sendo mais do que movimentos, toques ou mesmo sons [21].
Nas primeiras horas de vida, os recém-nascidos abrem as suas boquinhas e
projetam as suas línguas a imitarem os adultos. Às 36 horas de vida, eles já são capazes
de discriminar as faces humanas das não humanas, das conhecidas das não
conhecidas, assim como, as diferentes expressões faciais, por exemplo, de alegria,
tristeza ou surpresa [79].
A criança e a mãe entram num encantamento mútuo através da troca de
olhares, ligando os seus corações e cérebros numa ligação profunda e de tipo fusional
enquanto o bebé depender dela por motivos nutricionais e emocionais [80].
Entretanto desencadeia-se uma sequência de eventos bioquímicos, através
desta interação mãe-bebé, aonde é estimulada a secreção da oxitocina, da prolactina,
das endorfinas e da dopamina, resultando em sensações agradáveis, positivas e de
reforço (“rewarding”) para Jaak Pansepp (1998) [10] e também para Helen Fisher
(2004) “estes processos irão estimular a ativação neuronal e a estruturação da
maturação do cérebro enquanto se vão modelando os circuitos da vinculação”[81].
Gregory Bateson (1972) ao examinar as proto conversações bidirecionais entre
a mãe e o seu bebé, este antropólogo demonstrou que os infantes tinham muito mais
influência sobre as suas mães do que se suponha anteriormente, pois o bebé não
reagia simplesmente à sua mãe, mas de um modo instintivo, ele tentava afetar ou
influenciar os afetos, os sentimentos e os comportamentos da sua mãe [82] e tal
como, mais tarde escreveu C. Trevarthen escreveu: “a mãe e o bebé ajustam, entre si,
sons, gestos, movimentos e emoções num dueto lírico” [83].
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Entretanto os olhos dos bebés são um ponto primário de orientação e jogam
um papel significativo na ligação e na comunicação social e o Olhar pode ter um papel
muito importante na determinação da natureza dos sinais provindos das outras
pessoas: se é um sinal de segurança ou um sinal de perigosidade. Aprender a
linguagem dos Olhares fornece-nos muita informação valiosa sobre o ambiente que
nos rodeia e sobre o que os “Outros” poderão estar a pensar. Nós sabemos que existe
uma profunda ligação entre os olhos, o sistema visual e os sistemas emocionais, tratase do que se passa quando nós observamos, o prazer de um bebé, ao jogar ao
“aparece-desaparece” sempre acompanhado por sorrisos e risos espontâneos do
bebé, fazendo surgir sensações de prazer em ambos intervenientes, sempre que
ocorre o reencontro de ambos os olhares [84] [85].
Durante a infância, este Olhar mútuo entre cuidador e bebé é o mecanismo
primário para a promoção do crescimento e organização cerebrais. Na sua exploração
do meio envolvente, os infantes conferem, de modo regular, as expressões nas faces
de seus cuidadores: quando este exprime tranquilidade, a criança sente-se confiante
em continuar a sua exploração, mas se ele observar algum sinal de receio ou de medo
no cuidador, o bebé irá procurar desde logo, a proximidade àquele e reduzindo a sua
exploração do meio envolvente. Ao uso do Olhar e da expressão facial para encorajar
ou para inibir as atividades entre as crianças muito pequenas designa-se de
Referenciação Social [85].
O Olhar é uma das características mais específicas da nossa espécie, pois ele revela
o maior contraste entre a íris e a esclerótica em comparação com outras espécies de
mamíferos. O Olhar fornece imensa informação emocional e social, pois ele “participa
na regulação das nossas interações com os outros, na expressão de intimidade ou de
ameaça, no exercício do controlo social e na facilitação da coordenação e da
cooperação entre as pessoas” [84] [87]. A dilatação da pupila (através dos músculos
dilatadores radiais por estimulação simpática) responde “tanto a situações de cariz
positivo como negativo; as emoções positivas e ainda, à atração sexual” [88].
Quanto à leitura das expressões da face, a mais estudada é a expressão do Corar,
que é única da espécie humana que se manifesta quando “nós estamos conscientes de
que “Outros” nos reconhecem” [20] ou sempre que ocorrem uma das seguintes quatro
situações sociais: 1) Quando a nossa identidade social está ameaçada; 2) Quando nós
estamos a ser escrutinados; 3) Quando nós estamos a ser bajulados; 4) Quando nós
dizemos que nós estamos a corar mesmo que não o estejamos [89].
Finalmente sabemos que existe uma profunda ligação entre os olhos, o sistema
visual e os sistemas emocionais, é o que se passa com o prazer revelado pele bebé
quando ele joga ao “aparece-desaparece” o qual é sempre acompanhado por sorrisos
risos espontâneos expressões de prazer sentido por ambos intervenientes e sempre
que ocorre o reencontro de olhares entre ele e o seu cuidador.
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Discussão e Conclusões:
Este trabalho de revisão sobre a abordagem neuro-biológica e neuro-dinâmica da
Vinculação não fica esgotado pois ainda existem mais fenómenos associados,
nomeadamente, os da sintonização/ressonância ou do espelhamento., etc. e uma
abordagem deste tipo implica a apresentação de mais dados e conhecimentos a
diferentes níveis epistemiológicos, o que é deveras uma tarefa difícil e de enorme
complexidade.
Este processo de vinculação ocorre na maioria dos seres biológicos complexos e é
de enorme importância para a sobrevida e o sucesso de todos seres humanos, tanto
em termos de um corpo como na emergência de um aparelho mental ou mente.
De acordo com os conhecimentos atuais, pode-se afirmar que o cérebro do bebé
encontra-se num estado de enorme imaturidade e com um enorme potencial de
desenvolvimento, de transformação e de complexização através do crescimento e
multiplicação das sinapses ou do seu desbaste neuronal (“pruning”) ou através da
ativação ou da morte celular (“aptosis”), que são fenómenos mais acentuados, em
certos momentos particulares os chamados de “períodos sensíveis”.
À nascença, esta imaturidade cerebral e física, nos seres humanos, vai impor uma
prolongada dependência dos “Outros”, pelo que nós tivemos de desenvolver apurados
sistemas de predição e de comunicação, para além deste apurado sistema da
vinculação que se apoia nas experiências precoces de ligação (“bonding”) responsáveis
pelo reforço das redes neuronais das estruturas cerebrais que estão atribuídas à
dimensão social do funcionamento do Cérebro (Cérebro Social) e que estão
correlacionadas com dimensões psíquicas que estão na base da construção de um Self
autónomo e completo.
O próprio recém-nascido vem apetrechado com um conjunto de instintos e
reflexos inatos que lhe permitem ser tão participativo, como é a sua Mãe neste
processo de interação que é o processo de vinculação e aonde a atuação do bebé é
reforçada por mecanismos emocionais primitivos.
Quanto às consequências de uma boa vinculação, nós podemos afirmar que ela é a
fonte de um forte sentimento de segurança interna e de uma auto estima saudável
para além de contribuir para uma maior resiliência e saúde mentais, assim como, para
uma boa e autónoma regulação da emocionalidade (regulação afetiva), que são as
bases para a construção e o desenvolvimento de um verdadeiro Self [7] [24].
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