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RESUMO:  

Introdução: Atualmente a família é compreendida como um espaço de desenvolvimento e busca da 

felicidade de seus membros e é nesse ambiente familiar saudável que o indivíduo deve ser amparado 

emocionalmente. Entende-se família para além do casamento e dos laços biológicos, sendo o afeto sua base 

estruturante, considerado hoje o pilar mais importante para o direito de família. Muitas mudanças ocorrem 

em relação ao desenvolvimento da criança e esta fase está repleta de aprendizagem, subsidiada desde os 

primeiros dias de vida pela família, cujos efeitos ecoam por toda a trajetória de vida de uma pessoa. 

Objetivo: Identificar a importância dos pais no desenvolvimento emocional e da personalidade dos filhos. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa. As fontes utilizadas foram artigos 

científicos publicados no período de 2010 a 2021, nas bases indexadas LILACS, Scielo e Google Scholar, 

além de livros acadêmicos que abordaram a temática em foco.  Resultados: As crianças que desenvolvem 

uma conexão segura com os pais tendem a desenvolver alta autoestima e melhor autoconfiança à medida 

que envelhecem. O desenrolar da infância em um ambiente sem amor, compreensão e cuidados necessários 

estará mais suscetível às influências externas negativas capazes de trazer prejuízos ao seu desenvolvimento 

do indivíduo. Considerações finais: A estruturação familiar, fundamental ao desenvolvimento psicológico 

saudável da criança, não significa exigir a perfeição dos pais para que nunca errem para com os filhos, mas 

que os cuidadores tenham capacidade de reconhecer e discriminar suas falhas de conduta possibilitando um 

contínuo aprimoramento nas relações com seus filhos. 
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