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A presente pesquisa teve como objetivo
elaborar uma revisão da literatura onde possibilite
uma averiguação das produções científicas
realizadas até o presente momento, no que se
refere a motivação da mãe biológica ao entregar
seu filho a adoção. Com esta pesquisa pretendeuse levantar informações sobre o processo de
entrega, bem como compreender a relação deste
processo com a vulnerabilidade da mãe, o apoio
familiar e a presença do progenitor. Foi realizado
um levantamento bibliográfico nas bases de dados
Scientific Eletronic Library Online (SciELO),
Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e BVS Psicologia
Brasil (BVS-PSI) após considerar os critérios de
inclusão e exclusão foi selecionado doze artigos
para serem estudados, verifica-se assuntos
relacionados a possíveis motivos que leva a mãe
entregar seu filho, justificativas envolvem temáticas
sobre as condições socioeconômicas, falta de
apoio da família, vulnerabilidade materna e
ausência do progenitor.

O presente trabalho teve como objetivo fazer
um levantamento das publicações em contexto
brasileiro que abordem a importância do afeto na
infância. Para isso foram utilizadas as bases de
dados “SciELO” e “PEPSIC” para a busca do
conhecimento compreensivo e científico das
temáticas de afeto na infância. Justifica-se o
presente trabalho com a sua importância do
conhecimento compreensivo de como o afeto é
relevante para o desenvolvimento saudável de uma
criança. Tal conhecimento poderá ser útil para a
prática profissional e para o conhecimento
científico. O levantamento do tema resultou em 10
artigos da base de dados “SciELO” e 2 artigos da
base de dados “PEPSIC”. Nos estudos foi possível
verificar que o afeto é crucial para o
desenvolvimento da criança, tanto em termos
cognitivo como social. Além disso, ainda foi
possível notar que a presença do afeto é importante
para o estabelecimento da aprendizagem. Por fim,
percebeu-se como a presença de um cuidador
afetuoso é importante na vida da criança, pois
culminará em comportamentos amorosos,
pacíficos e benéficos por toda a vida.
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