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Ambição dos pais e a competitividade das crianças



Tarefa experimental - a criança deveria decidir se correria sozinha para 
melhorar o próprio tempo ou se competiria com outra criança.

84 crianças pré-escolares (3-6 anos) na Alemanha.

46 decidiram não competir x 38 que escolheram competir.

Filhos de pais altamente ambiciosos tenderam a competir mesmo com 
baixas chances de ganhar.



Possíveis 
consequências..

.
Invaliação da 

necessidade de 
autoeficácia, 
competência

Afeto condicionado:
invalidação das necessidades 
aceitação e pertencimento / 

respeito aos desejos e aspirações



Investigar



Investigar



O sistema de apego afeta
a maturação cerebral, o 

desenvolvimento de 
modelos internos sobre
si, sobre o outro e sobre

relacionamentos.



Uma das consequências do apego inseguro é que as pessoas sentem que seu
ambiente social não é seguro e que precisam trabalhar duro para sentir que 
os outros gostam delas ou as aceitam.



O lado negro da competição: como o comportamento competitivo e o esforço para evitar o 
senso de inferioridade estão ligados à depressão, ansiedade, estresse e automutilação



Nas relações familiares e sociais pode haver competição por um lugar 
social e aceitação.

Alguns serão preferidos em detrimento de outros, porque serão vistos 
como tendo certas qualidades desejáveis.

Várias arenas sociais podem ser competitivas - a competição é ganhar 
um lugar valorizado nos corações e mentes dos outros.

Os indivíduos estão cientes de que os outros estão fazendo julgamentos 
sobre si mesmos em comparação com os outros.



Segurança x 
insegurança nas 
relações sociais

Inseguras –
pressionadas para 

evitar o sentimento de 
inferioridade associado 

à expectativa de 
rejeição

Seguras – veem os 
outros como receptivos 

e não julgadores



Senso de que é necessário se esforçar para 
competir por seu lugar social e evitar erros e 

inferioridade

Associado a medo de perder, ser
rejeitado ou ignorado.
Percepção de que se é avaliado
negativamente (vergonha externa).
Submissão, apego inseguro.

Ideia de que independente do sucesso ou falha 
ainda será valorizado e aceito

X

vA pressão constante para encontrar aceitação nos olhos dos outros e do eu, que
emerge do apego inseguro, cria as condições para se tornar exausto, derrotado
(não pode ser) e deprimido.

Automutilação Depressão Ansiedade Estresse



Que mundo queremos deixar para nossos filhos 
e que filhos queremos deixar para o mundo?

§ Pessoas que se sintam seguras e
conectadas a outras pessoas e que
desenvolvam a capacidade de se
tranquilizar

DE QUE MANEIRA???
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