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RESUMO 

 

O estudo se propõe a analisar o fenômeno gestacional, a importância que 

configura e as mudanças que serão implicadas na vida de uma mulher com a chegada de 

um bebê. O fenômeno gestacional compreende para a mulher o estabelecimento de uma 

relação com um novo ser que dependerá exclusivamente dela por nove meses. Sendo 

assim, durante esse período, a futura mamãe entrará em contato com novas demandas, 

inclusive as provenientes de seu filho e, por isso, faz-se necessário um aprimoramento 

sobre esta fase e como vivenciá-la da forma mais saudável. Portanto, esse estudo se 

debruça a analisar bibliografia pertinente sobre a relevância da relação que se estabelece 

entre a mãe e o bebê esclarecendo a importância que esta tem para o desenvolvimento 

da criança, a forma como o contato se dá desde a descoberta da gravidez até os 

primeiros meses de vida e a maneira como o vínculo que é estabelecido nesta relação 

pode ser prazeroso para ambos. 

A base sobre a qual este estudo é estabelecido é a Gestalt-Terapia abordando seus 

conceitos para a compreensão da relação entre mãe e bebê. Assim, finaliza-se propondo 

um modelo de trabalho cuja intenção é oferecer maior qualidade e facilidade na 

vivência do fenômeno gestacional. 
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ABSTRACT 

 

The study proposes to analyze the gestational phenomenon, the importance it 

shapes and the changes that will be implied in the life of a woman with the arrival of a 

baby. The gestational phenomenon includes for the woman the establishment of a 

relationship with a new being that will depend exclusively on her for nine months. 

Therefore, during this period, the future mother will come into contact with new 

demands, including those coming from her child and, therefore, it is necessary to 

improve on this phase and how to experience it in a healthier way. Therefore, this study 

examines relevant literature on the relevance of the relationship between the mother and 

the baby, clarifying the importance of this relationship for the development of the child, 

the way in which contact occurs from the discovery of pregnancy to the First months of 

life and how the bond that is established in this relationship can be pleasurable for both. 

The basis on which this study lies is Gestalt-Therapy approaching its concepts for 

understanding the relationship between mother and baby. Thus, it ends up proposing a 

work model whose intention is to offer greater quality and ease in the experience of the 

gestational phenomenon. 
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Introdução 

 

A pesquisa apresentada nessa monografia se dedica a analisar o fenômeno 

gestacional enquanto um momento de tranformações, descobertas e, principalmente, de 

dedicação. Nesse sentido, as experiências proporcionadas por esse período promovem 

expectativas que, por sua vez, são a entrada para um mundo novo que chega 

acompanhado de responsabilidades. Dentre estas responsabilidades encontra-se a 

preparação da chegada do bebê ao mundo e a contribuição para o seu desenvolvimento 

de uma maneira prazerosa e de qualidade para a relação mãe-bebê. Dessa forma, 

entende-se que a mãe é o primeiro contato do bebê com o mundo, logo a importância de 

se viver este momento com dedicação. 

A finalidade do trabalho reside em demonstrar a importância que a relação 

desenvolvida entre mãe e bebê tem para o desenvolvimento do mesmo, além de mostrar 

como essa interação vai contribuir para o amadurecimento da mulher enquanto mãe. 

Para isso, a Gestalt-Terapia serve de fundamento teórico para o entendimento de todo o 

fenômeno na mulher e a forma como suas contribuições se mostram relevantes para 

perceber esta relação como saudável. A Gestalt-Terapia oferece um olhar mais 

humanizado para este processo tornando possível perceber que o contato ainda no 

período da gestação fará toda diferença na vida do bebê no que diz respeito a sua 

interação com o meio.  

O primeiro capítulo apresenta alguns conceitos básicos da Gestal-Terapia, como o 

aqui e agora e figura e fundo, a fim de apresentrá-los do ponto de vista interno do 

fenômeno gestacional. Ou seja, trata-se da análise do fenômeno gestacional a partir 

desses conceitos fundamentais da Gestalt-Terapia, revelando seus significados e 

atuações e possibilitando, assim, a compreensão deste fenômeno de uma maneira mais 

palatável. 

O segundo capítulo aborda o fenômeno gestacional. Trata esse fenômeno como 

uma forma de estabelecer contato entre a mãe e o bebê enquanto um momento de 

aproximação e intimidade entre os dois utilizando-se, inclusive, da amamentação como 

exemplo desse momento único entre eles e de estabelecimento deste contato. 
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O terceiro capítulo apresenta uma proposta de trabalho, cujo objetivo é trabalhar 

com gestantes a partir da Psicologia Comunitária, campo de atuação que abarca 

integralmente os conceitos apresentados da Gestalt-Terapia e suas aplicações às 

gestantes. Posto isso, torna-se possível fazer uso desse campo de atuação e de suas 

técnicas com a pretensão de abordar e incentivar o contato com este bebê que ainda está 

sendo gerado a fim de estabelecer um vínculo para que, posteriormente, esta relação se 

desenvolva de forma natural. No entanto, que seja com a percepção de que este 

momento é uma escolha que deve ser feita de forma consciente.  

Este trabalho foi pensado no período de estágio clínico, onde houve a 

oportunidade de ter um contato mais profundo com a Gestalt-Terapia e foi possível 

perceber alguns aspectos a partir de uma outra perspectiva. Assim, também foi 

emergindo a ideia de poder desenvolver um trabalho que possibilitasse o apoderar-se 

desta abordagem. 

Ainda que o fenômeno gestacional seja um tema recorrente, o interesse pela 

temática e o desejo de contribuir efetivamente com ela revelou que um levantamento 

bibliográfico e uma análise do tema ainda oferecem novos horizontes. Portanto, esta 

monografia tem como finalidade pensar como a relação mãe-bebê é fundamental para o 

desenvolvimento dele e propor um meio de tornar essa relação mais saudável a partir de 

um trabalho que envolva conversas e esclarecimentos, mas também compartilhamento 

de vivências e sensações em prol do crescimento de mães e bebês. Desde os medos até 

os entusiasmos. 
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Capítulo 1 – Fundamentos gestálticos no fenômeno gestacional 

 

 
“Três meses e o tormento 

Esse teu sofrimento  

Eu também já posso sentir 

Vê se aquieta o coração, 

Pra quando eu sair daqui.” 

 Bárbara Dias – 9 meses(Oração do Bebê) 

 

 

O ser humano é um ser social por natureza e esta característica intrínseca o 

constitui enquanto indivíduo, capacitando-o a relacionar-se com o meio que o cerca e 

com seus semelhantes e a trocar experiências que influenciam e ajudam na construção 

de sua identidade. Dessa forma, a Gestalt-Terapia, enquanto uma abordagem que 

entende o indivíduo sob um prisma de totalidade, logo indivisível, acredita que o 

homem está em constante movimento na tentativa de entrar em equilíbrio com o meio, 

percebendo-se, assim, enquanto indivíduo. 

A palavra Gestalt tem origem alemã e não há uma tradução equivalente para a 

mesma. No entanto, é possível afirmar que a Gestalt é uma psicologia da forma. A 

Gestalt-Terapia trabalha com definições da Psicologia da Gestalt, na qual existe uma 

interação entre os seus conceitos de forma favorável. A partir dessas definições, serão 

abordados conceitos primordiais para o entendimento do homem sob a ótica da Gestalt-

Terapia, haja vista que sua teoria se aplica através da percepção. 

 

 

1.1 Todo e Parte 

 

Os conceitos de Todo e Parte são definições fundamentais na Gestalt-Terapia que 

se interlaçam e auxiliam no entendimento da condição humana em seu meio. Portanto, a 

compreensão desses conceitos passa pela percepção de cada indivíduo, uma vez que o 

experimentável chega ao indivíduo sob a forma de totalidade, ou seja, um todo, ainda 

que precedido pelas partes que o constituem e que, por sua vez, o definem. Assim, toda 

experiência se dá de forma completa. 

O Todo é a realidade em que se está inserido. Ainda que constituído por partes, é 

indivisível, pois é quem dá sentido a elas. Portanto, não é possível dividi-lo para 
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compreender o homem. Este, por sua vez, encontra-se em processo contínuo e ativo de 

evolução carregando em tudo que lhe forma sentidos e significados. Porque torna-se 

necessário compreender que: 

 

 

“O homem é um todo eminentemente complexo. Seu todo chega até nós 

precedido de suas partes. Ele se lamenta, sente tensões, dores musculares, 

chora etc. São as partes que nos são trazidas para serem “curadas”. Estas 

partes, no entanto, só têm significado a partir de seu todo. A pergunta é não 

apenas como este dado foi selecionado, mas como, finalmente, ele foi 

estruturado. A sua queixa, a sua dor é uma unidade de descrição.” 

(RIBEIRO, 8 ed. 2012, p.107). 

 

 

Ao perceber um indivíduo é necessário considerar toda a sua realidade sem 

ignorar que o mesmo se percebe particionado. Seu auto-entendimento revela-se sob a 

forma de suas queixas – suas partes – e são elas as constituíntes de um todo que não 

pode ser observado isoladamente. A Gestalt-Terapia percebe o homem em sua 

totalidade, onde não é possível separar suas partes para que se possa entendê-lo. Tudo 

faz parte de um mesmo processo, de uma mesma realidade. 

Sendo assim, durante uma gestação, a mãe e o bebê não podem ser percebidos em 

separado, ainda que configurem duas vidas. Estabelece-se uma interação entre mãe e 

filho que implica na percepção de ambos como apenas um. Ou seja, mãe e bebê 

constituem uma unidade no decorrer deste período, porque não é possível pensar em um 

sem levar em consideração o outro. 

A interação que os une desde o princípio institui uma conexão onde as sensações 

vivenciadas pela mãe serão sentidas pelo bebê e as ações tomadas pela mãe em relação 

à gravidez implicará diretamente na vida do bebê, a despeito de sua condição primária 

gestacional. Em outras palavras, o desenvolvimento do bebê está ligado intimamente ao 

desenvolvimento de sua mãe. Logo, mãe e bebê tem, cada um, as suas partes. No 

entanto, são, no tempo em que se desenvolve este fenômeno, uma unidade. E a interação 

que os conecta é o que faz com que se tornem um. 

Portanto, ao perceber as figuras de mãe e bebê como um todo – sem abandonar a 

compreensão das individualidades das partes que constituem esse todo – abre-se a 

concepção do fenômeno gestacional enquanto um fundo que permite à interação entre 

ambos emergir. 
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1.2 Figura e Fundo 

 

Os conceitos de Figura e Fundo dão conta da configuração ou constituição da 

realidade, nos quais o fundo constitui-se o todo de uma realidade enquanto a figura 

assume a posição de suas partes. Enquanto o fundo é a estrutura que possibilita a figura 

emergir, esta se apresenta de forma organizada, estruturada e inseparável. Dessa forma, 

é possível afirmar que: 

 

 

“A figura não é uma parte isolada do fundo, ela existe no fundo. O fundo 

revela a figura, permite à figura surgir. O que o cliente diz jamais pode ser 

entendido em separado, pois a figura “tem” um fundo que lhe permite 

revelar-se e do qual ela procede.” (RIBEIRO, 8 ed. 2012, p.110). 

 

 

A relação figura-fundo define-se pela fluidez e encontra-se em constante 

transformação. Assim, observar o indivíduo separado por partes implica em perder uma 

compreensão mais clara de suas necessidades. No deslocamento da figura e fundo em 

ciclo saudável o indivíduo consegue suprir as suas necessidades. Como no todo e a 

parte, é um processo que acontece por meio da percepção do indivíduo; então, quanto 

mais o indivíduo se percebe, mais ele entra em contato consigo e, através do processo 

de figura e fundo, as variações de suas necessidades tornam-se mais visíveis para si. 

Durante a gestação, a figura da mãe é aquela que constitui o fundo dentro deste 

fenômeno e que servirá de estrutura para o bebê se desenvolver. Em complemento à 

relação figura-fundo, o bebê assume o papel de figura, uma vez que faz parte deste 

fundo e precisa que o mesmo exista para que ele se revele e para que seja possível 

existir se apoiando no fundo, se apoiando nesta estrutura. Para que a figura se apresente 

é necessária a existência de um fundo; portanto, neste caso, para que o bebê se 

desenvolva e emerja ao mundo é necessário que exista a mãe assumindo o papel de 

fundo, de base para seu nascimento. 

De tal forma, se estabelece também a relação entre o aqui e agora, haja vista que o 

fenômeno gestacional abarca as sensações, as interações, a relação e as percepções que 

conectam a mãe e o bebê no decorrer do fenômeno. 
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1.3 Aqui e Agora 

  

A Gestalt-Terapia tem seu foco no Aqui e Agora, abrigando-se em um campo 

fenomenológico, não importando se a experiência já aconteceu ou irá acontecer, e 

trabalhando com o que se sente ou se percebe no presente, ou seja, no aqui e no agora. 

Porém, as experiências passadas exercem influências no presente tornando necessário 

perceber e sentir o que as emoções transmitem para que seja possível, assim, estabelecer 

o contato no aqui e agora. Nesta fase também não é possível dissociar o indivíduo da 

sua história, o que torna, mais uma vez, preciso percebê-lo como um todo. Assim, é 

relevante ressaltar que: 

 

 
“O presente ou o aqui e agora convive com o organismo e com o passado que 

são uma história, numa relação de figura e fundo, de todo e parte. É o 

princípio da contemporaneidade. O passado e o corpo estão presentes, aqui e 

agora, na pessoa como um todo, e isto basta para entendê-la e para que possa 

lidar com ela criativamente. Neste sentido, o aqui e agora é a-histórico, ele 

simplesmente é.” (RIBEIRO, 8 ed. 2012, p.120). 

 

 

No decorrer do fenômeno gestacional o Aqui e Agora é de suma relevância, pois é 

através dele se é capaz de experenciar cada momento da gestação. O presente possibilita 

a vivência de cada experiência e cada momento. O que é experenciável no hoje, 

autocamaticamente não irá configurar a mesma experiência no amanhã. No fenômeno 

gestacional esta conjuntura se demonstra de forma muito clara através das experiências 

diárias, nas quais cada uma apresenta as suas particularidades e para que seja possível 

empreender uma percepção do todo, é importante que se esteja focado em vivenciar o 

presente. 

É importante ressaltar que tanto o passado quanto o futuro possuem suas 

relevâncias. Contudo, é tão importante quanto ressaltar que o passado servirá de 

arcabouço para o que venha a existir no presente. Deve-se estabelecer um contato com o 

presente sentindo o que ele é capaz de proporcionar, o que implicará diretamente na 

relação mãe e bebê durante o fenômeno gestacional. 

O ser humano é entendido pela Gestalt-Terapia enquanto um ser de totalidade e 

como figura de uma realidade, além de estar vivenciando todos esses processos no 
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presente, no aqui e agora. Ao compreender que o ser humano é um ser social, 

empreende-se que ele se constrói a partir das interações que estabelece e que são as suas 

experiências e seus modelos de se perceber, além da interação com o meio que irão 

contribuir para a sua construção enquanto um ser. Essa interação com o meio e consigo 

demanda a ocorrência de contato. 

 

 

1.4 Contato 

 

Por encontrar-se em constante interação com o meio, esta mesma interação servirá 

como auxílio ao desenvolvimento do ser humano como um ser relacional. Portanto, o 

contato desenvolvido com frequência com o outro e com o meio vai criando a 

identidade do indivíduo. 

A Gestalt-Terapia ratifica essas premissas ao tratar os indivíduos como seres 

relacionais e o contato que se desenrola a partir de si e de volta para si como uma ação 

pré-estabelecida e inevitável. Neste sentido, Jorge Ponciano Ribeiro diz que “o contato 

ocorre numa tríplice direção: comigo, com o outro, com o mundo. Não só apenas eu 

faço contato, entro em contato, mas toda a natureza entra em contato comigo 

independentemente de minha permissão”1. Portanto, empreende-se que: 

 

 

“Existem diversas formas de contato: com o corpo, com a mente, com o 

coração, com a natureza. Tudo no universo está em contato, pois é ele a alma 

que transforma e sintetiza todas as coisas. O contato está no olhar, na fala, 

no ouvido, no gosto, no movimento. Contato não é toque. Talvez possamos 

dizer que em todo contato existe algo de toque, porém nem todo toque 

pressupõe contato, ao menos em nossa definição. O contato inclui a 

experiência consciente do aqui-agora, envolve uma sensação clara de estar 

em, de estar com, de estar para e cria algo diferente do sujeito e do objeto 

(pessoa ou coisa) com o qual está em relação.” (RIBEIRO, 2 ed.  2006, p. 

92-93). 

 

 

                                                           
1 RIBEIRO, Jorge Ponciano. Gestalt-terapia: o processo grupal: uma abordagem fenomenológica da 

teoria do campo e holística. São Paulo, Summus editorial, Ed. 3, 1994, p. 28. 
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Empreende-se, então, que os contatos ocorridos são resultados das relações 

estabelecidas, com as quais aprende-se a compartilhar com o outro. Ainda que Ponciano 

Ribeiro alerte que o estabelecimento do contato independa do desejo do indivíduo, a 

qualidade com que esse contato irá se estabelecer depende da disponibilidade com a 

qual este indivíduo se apresenta mediante a experiência de contato. Ou seja, é 

necessário que ele esteja aberto a experiência de contato, haja vista que é a sua 

disponibilidade que determinará a qualidade com que se dará o contato. O equilíbrio do 

corpo e da mente são outros dois fatores essenciais para que seja possível experenciar o 

movimento de troca, de entrega e de permissão a si que o contato oferta. 

O processo de estabelecimento de contato possui quatro fases principais que são 

abordadas por Ginger e Ginger (1995) que as apresentam e definem. Constam o pré-

contato; o tomar contato; o contato pleno; e o pós contato. Os autores definem: 

 O pré-contato como a fase que se caracteriza pelas sensações, sendo esta a 

fase na qual ocorre o início da percepção ou excitação no corpo e 

causadas, normalmente, pelo meio. Desta forma, a percepção ou excitação 

transformam-se na figura – aquilo que desperta a atenção em determinado 

momento; que convoca o interesse do indivíduo.  Neste momento, o corpo 

torna-se o que denominam como fundo – o que se experencia. Portanto, é 

possível afirmar que o pré-contato é a fase em que o corpo é estimulado 

pelo meio; 

 A segunda fase é o tomar contato ou apenas contato. É a fase na qual se 

enfrenta o meio configurando, assim, uma fase ativa, além de ser um 

processo no qual irá se estabelecer o contato. O objeto definirá a figura 

enquanto o corpo e suas excitações buscarão paulatinamente um fundo. É 

uma fase que normalmente vem acompanhada de emoção; 

 O contato pleno é a terceira fase e se constitui como uma fase de 

confluência – momento em que não existem bloqueios entre o eu e o meio 

– saudável, não havendo diferenças entre o eu e o tu. Constitui-se também 

em um momento de abertura ou de abolição da fronteira de contato. A 

ação é única no aqui e agora existindo uma concordância entre a 

percepção, a emoção e o movimento; 

 O pós contato é a última fase, sendo ela um momento onde as experiências 

são direcionadas favorecendo o crescimento e o amadurecimento. Nesta 
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fase o indivíduo encontra-se aberto a uma nova ação e a gestalt é fechada 

encerrando um ciclo. É a fase onde a natureza do indivíduo se transforma 

no ponto em que foi favorecida pelo contato. 

Estabelecidas as fases do contato, é possível compreendê-lo como experiências 

interpessoais e com o ambiente que o rodeia; como um ciclo, no qual, ao completar-se, 

uma gestalt é fechada para para possibilitar a abertura de outra, tendo em vista que ao se 

resolver um assunto, compreende-se uma experiência em sua plenitude. Esses ciclos 

trazem novos aprendizados, reforçam os anteriores e revivem as experi~encias passadas 

ao passo que se experencia novas. 

O contato torna possível uma nova perspectiva de vida do homem consigo mesmo 

e com o mundo. No entanto, o contato só ocorre quando é permitida essa experiência, 

uma vez que o fazer contato significa se relacionar consigo mesmo e com os outros e se 

encontrar entendendo que o mundo é um auxiliador neste processo. Antes de estar em 

contato com alguém, esse momento possibilita a entrada em contato com o próprio eu 

ao possibilitar o olhar para o interior de si e de se auto perceber. Acerca deste processo, 

Jorge Ponciano Ribeiro afirma que o “contato, portanto, é aqui e agora. O contato com 

o passado e com o futuro acontece em determinado espaço e tempo, uma vez que o 

contato é resultante das variáveis psicológicas e não psicológicas que interferem no 

espaço de vida da pessoa”2. 

Portanto, o contato auxilia na percepção do eu e do outro, na percepção das 

diferenças e na percepção das constantes transformações a que o ser humano é 

submetido. A experiência de estabelecer contato também ajuda na auto permissão,  no 

crescimento e nas trocas de experiências. Em suma, o contato concede a sensação de 

existência. Dessa forma, estabelecer contato ultrapassa o campo físico do toque efetivo 

noutrem, mas inclui o ouvir, o cheirar, o olhar e o perceber, por exemplo. É entender 

que através destes gestos é estabelecida uma comunicação sem deixar de respeitar a 

singularidade de cada um. Assim, o indivíduo torna-se capaz de alcançar o outro por 

intermédio de pequenas atitudes. 

O contato, então, proporciona a criação de vínculos afetivos. Um grande exemplo 

da construção de vínculos afetivos é o momento da gravidez na vida de uma mulher. 

                                                           
2 RIBEIRO, Jorge Ponciano. Vade-mécum de Gestalt-Terapia: conceitos básicos. São Paulo, Summus 

editorial, 2ª ed. 2006, p. 91. 
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Um período cheio de descobertas, mudanças e principalmente um momento onde 

vivenciar, ter contato com essa gravidez faz toda diferença. 

O contato na relação mãe e bebê pode-se dizer que é o primordial para uma 

relação saudável. O fazer contato é estar presente, é viver o presente, sentir, tocar, se 

permitir. Mesmo no período de gestação este contato influenciará na percepção do bebê 

do meio externo. Acariciar a barriga, conversar com o bebê, sentir o chute do bebê, 

providenciar o enxoval, arrumar o quartinho todas essas situações são maneiras de se 

estabelecer o contato tanto quanto o bebê, tanto com essa gestação. Depois do 

nascimento o contato será vital, pois é através deste calor que o bebê perceberá quem o 

cerca, perceberá o ambiente que esta inserido. Não deve-se esquecer que o bebê tem o 

seu desenvolvimento natural, porém extreitar o contato neste momento irá torna todo 

este processo mais agradável e prazeroso para o bebê. 
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Capítulo 2 – A construção da relação mãe-bebê durante a gestação 

 

 

“O meu primeiro passo vai ser no 

seu abraço 

Me segura quando eu cair 

E no final do dia é só a tua voz 

Que vai poder me fazer dormir” 

Bárbara Dias – 9 meses(Oração do Bebê) 

 

Um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher é o momento da sua 

gestação. Este período caracteriza-se por grandes dilemas e mudanças psicológicas, 

físicas e sociais. É, também, um momento de espera, de expectativas, de angústias, 

felicidades, tristezas, ansiedades e principalmente momento de contato. Contato este 

que se estabelece com uma experiência de características ímpares na vida de cada 

mulher. 

As experiências vivenciadas no decorrer deste fenômeno conduzem a um 

crescimento e à construção de uma história, a partir do sentir do desenvolvimento de 

uma outra vida dentro de si. A gravidez é um processo que marca a vida de uma mulher, 

uma vez que apresenta a ela a responsabilidade de tornar-se mãe no mesmo instante em 

que redimensiona sua conotação de vivência, haja vista a partir de então, não ser 

responsável apenas por si mesma, mas também pela existência de uma outra vida que se 

desenvolverá no transcorrer do fenômeno gestacional em total dependência de seus 

cuidados, carinhos, atenção e amor a fim de que o seu processo de desenvolvimento seja 

saudável. 

No decorrer do fenômeno gestacional o corpo da mulher enfrenta transformações 

relevantes e que se configuram necessárias para o acolhimento do bebê. A parte 

emocional passa a ter mais vivacidade, onde uma vastidão de sentimentos variados 

começam a ganhar espaço neste momento. Os impactos produzidos por essas 

transformações causam grandes adaptações na dinâmica da vida da mulher. 

A gravidez não acompanha somente mudanças biopsicossociais. É necessário ter 

iniciativa de novas atitudes e novas cuidados para que se consiga uma adaptação a este 

novo período. Ou seja, o fenômeno gestacional requer um acompanhamento médico 

com frequência e regularidade, uma preocupação com a alimentação e cuidados com as 
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atividades de rotina, por exemplo, para que o período em que de dá o fenômeno seja 

saudável e o mais tranquilo possível. Para além destes cuidados, um acompanhamento 

psicológico é de suma importância, tendo em vista que a presença de um psicólogo vem 

de encontro às questões – possivelmente – levantadas pelas transformações correntes do 

próprio fenômeno ajudando na compreensão destas mudanças que se dão de maneira tão 

rápida. O acompanhamento auxilia no estabelecimento de um vínculo da parte da mãe 

com o seu feto, uma relação de contato com a sua gravidez como um todo e 

experimentando cada instante durante os meses que se passarão. Perceber cada mudança 

no corpo e fazer contato com essas mudanças, perceber as sensações e se permitir sentir 

cada uma delas faz com que esse contato seja pleno. 

 O bebê tem sua primeira experiência com o mundo externo através da sua mãe, 

ainda que se encontre em seu interior no período de gestação. Depois de seu nascimento 

essa experiência se mantém, onde a figura materna será aquela que suprirá, em um 

primeiro instante, as suas necessidades fazendo com que essa experiência do contato e a 

construção desse vínculo se intensifique. É importante ressaltar que para um bom 

desenvolvimento desta relação a mãe precisa compreender os seus limites, compreender 

que não é perfeita e que irá cometer falhas, pois, somente assim, ela poderá se abrir para 

uma experiência única que é a do vínculo afetivo.  

 

2.1 O fenômeno gestacional em totalidade 

 

A partir dos conceitos fundamentais da Gestalt–Terapia que compreendem o 

indivíduo como um ser indivisível, o fenômeno gestacional se configura de igual forma, 

pois entende que a mãe e o bebê que seu corpo compreende são apenas um. Não existe 

uma divisão entre eles, mas existe uma totalidade que abarca suas partes, as quais não 

podem ser percebidas fora desse todo, fora dessa realidade. Tudo que uma mãe sente, 

independente do cunho positivo ou negativo, será sentido também pelo bebê, ainda que 

de uma forma mais branda, mas, ainda assim, ele perceberá. Todo comportamento de 

uma mãe exercerá impactos positivos ou negativos na vida que está sendo gerada dentro 

dela. É utópico dizer que a mãe é uma parte e o bebê é outra, isolada desta realidade. 

Embora sejam duas vidas, mãe e filho, neste período gestacional, funcionam como um 
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todo indivisível, uma vez que “parte-todo é a relação existencial que revela a 

totalidade como uma unidade de sentido. De algum modo desaparecem as partes e o 

todo se torna objeto para a consciência”3. 

É extremamente relevante dizer que uma mãe só se perceberá como todo se sua 

realidade for essa. Essa percepção se dá através da realidade em que se insere. A 

gestação como uma oportunidade de iniciar o processo de vínculo se dará também por 

essa percepção de totalidade, ou seja, ao perceber essa gestação como uma unidade, 

compreendendo que cada momento vai ser de extrema importância para essa 

construção. O vínculo é o aqui e agora, o presente. Se perceber como totalidade 

demanda estar vivendo o hoje, o presente assim como demanda estar aberto a esta nova 

experiência, se permitindo fazer as suas descobertas como mãe, as suas descobertas 

como todo e entendendo que seu filho participa ativamente desta realidade de contato, 

entendendo que é o presente e que a construção do vínculo esta intimamente ligada a 

ele. 

 

2.2 O processo construtivo da relação entre mãe e bebê 

 

A construção do vínculo afetivo na vida do bebê é uma experiência necessária 

para o seu desenvolvimento. Para que se estabeleça uma interação saudável é 

importante que a mãe assuma, de forma plena, esta gestação e, consequentemente, a sua 

posição na maternidade. A maneira como ela lida com esse momento irá direcionar todo 

o percurso para que se estabeleça a interação entre ela e seu bebê. Será através deste 

contato, desta relação com sua mãe que o bebê terá sua primeira experiência com o 

meio externo. O ambiente externo é apresentado para o bebê através de carícias, 

embalos e toques que, além de serem prazerosos para ele, são aspectos que contribuem 

para uma relação positiva com sua mãe. 

A amamentação pode ser citada como um elemento importante de contato. É um 

momento íntimo, no qual há um envolvimento profundo e inveterável  de mãe e filho e 

                                                           
3 RIBEIRO, Jorge Ponciano. Vade-mécum de Gestalt-terapia: conceitos básicos. São Paulo. Summus 

editorial, 2006, p. 156 
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configura-se como um momento único. A amamentação é considerada um dos maiores 

pilares para a construção do vínculo afetivo entre mãe filho. 

Ao nascer a criança é trazida ao colo da mãe e ali é aconchegada estabelecendo o 

primeiro contato, onde o calor da mãe se mostra extremamente prazeroso e agradável 

para o recém-nascido. Neste momento toda demonstração de amor, todo toque de 

carinho é positivo, saudável e agradável para o acolhimento da criança, pois demonstra 

segurança. A mãe se torna uma fonte inesgotável de afeto para o recém-nascido. Ela 

precisa demonstrar, fazer com que o bebê sinta que ele esta sendo acolhido, que foi 

esperado e desejado. Desta forma contribui para uma interação saudável dele para com 

o meio que o cerca, inclusive com as pessoas, e possibilitando desenvolver-se 

socialmente, o que lhe possibilitará a aproximação de outras pessoas sem que ele, o 

bebê, se sinta lidando com sensações desagradavéis. Pelo contrário, a demonstração 

materna de carinho, afeto e receptividade estará permitindo ao bebê, ainda que de forma 

prematura, a sua sociabilização, pois seu desenvolvimento se encontra ainda em estágio 

inicial, mas aberto a novas experiências e estará descobrindo outras sensações, outras 

formas de afeto. 

As sensações agradáveis que o bebê experimenta no colo, no aconchego de sua 

mãe lhe proporcionará confiança e o impulsionará a buscar novas sensações. Portanto, o 

primeiro momento do contato, em que se estabelece esta relação, é tão importante para o 

desenvolvimento do bebê. A primeira relação, estabelecida entre a mãe e o bebê abrirá 

um novo mundo para a criança e desenvolverá interações com outras pessoas, pois o 

que foi experenciado no início lhe foi prazero e agradável. 

Segundo Vieira (1983), estabelecer o contato é uma experiência necessária, onde 

o bebê desenvolverá suas habilidades para lidar com o meio de forma satisfatória. Uma 

relação positiva trará grandes benefícios para a vida do bebê. Atitudes como o 

acolhimento do bebê no colo auxilia para uma interação favorável, satisfatória e 

benéfica para esta relação entre mãe e bebê. A amamentação, neste caso, tem uma 

relevância como um período de grandes ganhos, onde o contato se estabelece de 

maneira profunda, em um momento de intimidade da mãe com o bebê. Por este motivo 

esse momento precisa ser vivido com muita cautela e paciência, como sendo algo de 

muito amor. Perceber e entender que não é só o leite materno que irá alimentar o bebê, 

mas tudo que é envolvido por este período como, por exemplo, o olhar da mãe que 
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passará confiança para o bebê, o toque que aliviará qualquer desconforto e trará calma, 

o colo com um lugar seguro, o corpo como um doador de calor e não apenas como uma 

aproximação de duas vidas. Entender que neste momento a comunicação é feita através 

do sentir e esta interação não se dá por vias verbais, mas sim com o contato concreto do 

corpo a corpo (p.18). 

O vínculo afetivo se desenvolve através das ações, logo, do que é permitido 

experenciar. Compreender esta construção fará com que ambos tenham ganhos: para o 

bebê por estar se desenvolvendo social e psicologicamente; e para mãe por poder viver 

um momento de intimidade único com seu filho e ajudá-lo ativamente no seu 

desenvolvimento enquanto indivíduo e com o meio. Uma relação positiva vai 

possibilitar a este bebê procurar por outras pessoas ao longo do seu desenvolvimeto, o 

que possibilitará ganhos na formação de sua personalidade. O que será vivido nas 

relações do futuro terá como base as relações preliminares de quando era apenas um 

bebê. 

Antes de optar pela decisão da maternidade é preciso se fazer consciente de todas 

essas implicações. A maternidade deve ser uma questão de escolha e uma escolha 

consciente. Compreender que o bebê precisará não só de assitência para saciar suas 

necessidades, mas que é um período de entrega, de dedicação. Construir essa relação 

demanda comprometimento. É um investimento do presente, onde não se pode deixar 

pra depois. Tudo precisa ser feito no aqui e agora com cada dia possibilitando contatos 

diferentes e contribuições importantes para o processo de amadurecimento deste bebê.  

O hoje é o que irá reger todo este período. 

 

2.3 Primeiros contatos pós-nascimento: a importância da 

amamentação no reforço do contato 

 

A amamentação, para a mãe, é um dos momentos mais importantes pós 

nascimento. Configura-se em um momento no qual o bebê é alimentado com o leite 

materno, que é de suma relevância para ele e onde encontra os nutrientes necessários 

para seu crescimento saudável. Porém, não se trata somente de alimentação, mas 
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também de um momento de contato. O período de amamentação configura-se, também, 

em um meio de comunicação entre a mãe e o bebê. Assim, o afeto passa a constituir, em 

sua forma, um alimento para ambos. 

Segundo Winnicott (2013), a amamentação não determina o desenvolvimento 

satisfatório ou não do bebê. Isso porque, o próprio Winnicott ressalta o fato de algumas 

pessoas não passarem por este período e, ainda assim, se desenvolverem de forma 

satisfatória. A partir desse aspecto, identifica-se a existência de outros caminhos para 

que o bebê estabeleça esta relação mais íntima com sua mãe, uma vez que, para o autor, 

o ato de amamentar vai além do significado preventivo e atinge um nível de correlação 

com a personalidade (p. 20). Sendo assim, ao se configurar parte da maternidade, a 

amamentação configura, também, o processo em que é possível  criar, reforçar e 

estreitar o contato da mãe com o bebê, independente do significado atribuído ao ato, isto 

é, seja pelo valor simples de alimentação, seja pela construção de um vínculo e, 

consequentemente, uma intimidade entre ambos ou seja por aspectos de personalidade. 

À mãe cabe a responsabilidade de auxiliar o desenvolvimento da saúde mental do 

bebê e, mesmo que de forma indireta, o faz na tentativa de estruturar a parte psíquica 

dele. Daí a relevância de a amamentação ser encarada como um momento de contato 

com o bebê e de estabelecimento de uma comunicação entre as partes envolvidas para 

além da alimentação. Pode-se, então, inferir que o ato de acariciar, manipular e 

aconchegar o bebê no momento da amamentação é mais importante, sob o olhar vital, 

do que o ato de amamentar em si, porque nestes movimentos são demonstrados os 

cuidados que envolvem este momento. Também é possível afirmar que a preparação 

para o ato de amamentar passa boas impressões para o bebê quando feita de forma 

prazerosa para o mesmo, significando – quase – como se ele sentisse o que estaria por 

vir na sequência destes movimentos. Sendo assim, torna-se necessário observar que: 

 

“Enquanto evidência dos cuidados prestados ao bebê, podemos dizer, por 

exemplo, que o ato de segurá-lo e manipulá-lo é mais importante, em termos 

vitais, do que a experiência concreta da amamentação. É também um fato 

bem conhecido que muitos bebês passam pelo que parece ser uma 

experiência bem-sucedida de amamentação e, no entanto, são  insatisfatórios 

no sentido de que se apresenta uma deficiência observável em seu processo 

de desenvolvimento, bem como em sua capacidade de relacionamento com as 

pessoas e utilização de objetos – uma deficiência resultante do fato de terem 

sido segurados e manipulados de forma insatisfatória.” (WINNICOTT, 4 ed. 

2012, p.21). 
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Durante a amamentação a intimidade é essencial para o contato entre mãe e bebê. 

Este contato é aprendido ao decorrer de cada período, não sendo interessante que 

houvesse qualquer tentativa de ensiná-lo, visto que Winnicott relata que “aconselhar 

sobre essa intimidade é pisar em solo perigoso, pois a mãe e o bebê não precisam de 

conselhos e sim de recursos que estimulem a confiança da mãe em si própria”4. Assim 

sendo, resta – a médicos, enfermeiros e cuidadores, a quem o autor se refere – a 

facilitação do desenvolvimento desta intimidade, poi cada mãe irá desenvolver seus 

próprios métodos para que o desenvolvimento desta relação com o bebê ocorra.  

A amamentação, portanto, constitui-se um dispositivo que pode ser utilizado para 

o desenvolvimento do vínculo, mas não é o único. Durante este processo é relevante 

perceber os ganhos da experiência tanto por parte da mãe quanto por parte do bebê. Do 

ponto de vista materno é possível perceber a satisfação de poder alimentar seu filho. 

Porém, espera-se que, além do aleitamento, haja entrega por parte da mãe a este 

momento e onde possa experimentar o olho no olho com seu bebê, a troca de carinhos, 

o aconchego e o calor que tornarão este momento mais especial e de maior intimidade 

para ambos. É uma experiência única, na qual deve-se e é preciso se  apropriar dela para 

fortalecer esta intimidade. 

Também é importante deixar claro que essas atitudes a fim de se conectar com o 

bebê podem ser tomadas em outros momentos, não necessariamente apenas na hora da 

amamentação. No entanto, este é o foco de trabalho, pois entende-se que este é um 

momento em que a intimidade entre as partes se intensifica a tal ponto que oferece 

condições para o enriquecimento do contato na relação entre a mãe e o bebê. Neste 

sentido, enquadram-se as mães que, por alguma razão, não podem amamentar. Isto 

porque, a amamentação não é exclusivamente o único recurso de estreitamento de 

contato e de intimidade na relação entre a mãe e o bebê. 

Portanto, ressalta-se que, à ocorrência de impossibilidade de amamentar seu filho, 

a mãe é orientada a não sentir-se na obrigação do ato, uma vez que, a amamentação é, 

primeiramente, uma questão de escolha. Assim, não se pode obrigar a mãe a 

amamentar. Porém, é possível que seja apresentados a ela os ganhos que o aleitamento 

                                                           
4 WINNICOTT, Donald W. Os bebês e suas mães. São Paulo. 4ª edição. Editora WMF Martins Fontes, 

2012, p.22. 
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materno pode trazer aos dois; visto que, como já fora citado anteriormente, a 

maternidade e tudo que ela implica é uma escolha. As mães que não podem amamentar 

por motivos de doenças  ou por estarem submetidas a algum tratamento que possa 

prejudicar o aleitamento tem como opção a amamentação artifical feita por mamadeiras 

e que também possibilita o estabelecimento do contato. O aleitamento materno oferece 

ganhos, seja ele feito pelo seio ou pela mamadeira, importando, então, a maneira como 

esse processo ocorre. A amamentação precisa ser entendida como algo natural, visto 

que: 

 
 

“Nos casos em que a mãe tem dificuldade de amamentar, será um erro tentar 

forçar uma situação que deve, até certo ponto, fracassar, podendo até mesmo 

se transformar em um desastre. Ter um noção preconcebida daquilo que ser 

feito pela mãe no que diz respeito à amamentação é, portanto, uma prática 

muito desaconselhável para os profissionais que estão cuidando do caso. É 

muito comum que uma mãe desista rapidamente e estabeleça outro tipo de 

alimentação; ela pode, também, ser bem sucedida com o segundo ou o 

terceiro filho, e ficar muito satisfeita porque isso aconteceu de forma natural. 

Nos casos em que um bebê não possa ser amamentado, existem muitas outras 

maneiras através das quais as mães podem possibilitar algum tipo de 

intimidade física.” (WINNICOTT, 4 ed. 2012, p.23). 

 

 

A Gestalt- Terapia é uma abordagem que possibilita a proximidade com o meio e 

com o ser humano e, através desta proximidade, permite desenvolver o contato. Contato 

este que durante a maternidade exerce diferença na vida da mãe e do bebê. O fenômeno 

gestacional é um período da vida da mulher onde é possível explorar este contato e com 

isso desenvolver vínculos que influenciarão toda a vida do bebê, partindo da infância até 

chegar à vida adulta. 

Trazer esta realidade para um conhecimento mais amplo talvez seja a melhor 

forma de ampliar os olhares para as possibilidades de crescimento que a gestação 

oferece. Perceber a importância de construir vínculos afetivos e de estabelecer contato 

durante este período pode favorecer uma gestação e uma maternidade muito mais 

satisfatória para vida da mãe e, principalmente, para vida do bebê. 

 

 

 



26 
 

Capítulo 3 – A Gestalt-Terapia aplicada à gestantes 

 

“O meu primeiro passo vai ser no 

seu abraço 

Me segura quando eu cair 

E no final do dia é só a tua voz 

Que vai poder me fazer dormir.” 

Bárbara Dias – 9 meses (Oração do Bebê) 

 

 

A maternidade é um período de grandes descobertas para as mães, uma vez que as 

transformações que ocorrem podem gerar sensações de prazer, mas também, sensações 

de desconforto e de temor. A sensação, a realidade e as responsabilidades que incidem 

sobre uma mãe durante o fenômeno gestacional conduzem-na entre os extremos da 

alegria e do terror, sem ignorar as possibilidades de este momento significar uma ou 

outra sensação somente. 

Sendo assim, é essencial que haja esclarecimento e que se oriente a mãe no 

decorrer desta fase a fim de facilitar a passagem deste momento e assim torná-lo mais 

prazeroso, o que também é extremamente relevante. A partir desse princípio, entende-se 

que a relação gerada no decorrer deste período influenciará toda a vida de ambos, mãe e 

bebê. Em outras palavras, não se trata de uma blindagem materna ao filho acerca dos 

obstáculos que a vida reserva a todos, mas de uma construção fortificada e edificada da 

interação mãe e filho, que se inicia já de forma natural e que pode desenvolver uma 

maior qualidade se aproveitada em plenitude.  

Com esse objetivo de fortalecer os vínculos que são construídos durante a 

gestação e, depois, na maternidade que pensa-se em uma proposta de trabalho com 

gestantes, na qual o principal objetivo é o esclarecimento das dúvidas emergentes acerca 

deste período, abordando a importância desta relação e possibilitando experiências  que 

ajudem no melhor desenvolvimento deste vínculo. Assim, acredita-se que vivenciar esta 

realidade de forma prática pode auxiliar de forma mais satisfatória esta construção. 

Também se entende que experenciar implique mais impactos do que um trabalho 

de oratória, cujo objetivo seja a orientação. Proporcionar vivências neste período são 
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ganhos para toda uma vida, tanto da mãe quanto do bebê, pois durante as vivências 

alguns conceitos da Gestalt-Terapia podem ser trabalhados com mais propiedade como, 

por exemplo, os conceitos de contato e do aqui e agora. Dessa forma são apresentados 

outros caminhos para se viver a gestação.  

 

 

3.1 Uma aplicação gestáltica de construção e fortalecimento da relação 

mãe-bebê 

 

Durante a contrução desta monografia, foi pensada a possibilidade de se 

desenvolver um trabalho voltado para gestantes a partir dos conceitos básicos da 

Gestalt-Terapia. O principal objetivo é poder proporcionar experiências diferentes às 

futuras mães, trabalhando suas dúvidas e questionamentos mais frequentes à medida 

que fossem surgindo. Seria abordado, então, sob aspecto informativo o desenvolvimento 

do vínculo afetivo a fim de que, em um primeiro momento houvesse um contato sobre 

do que se trata e qual sua funcionalidade e, em seguida, seriam desenvolvidos trabalhos 

dedicados a essa construção. Este segundo momento contaria com atividades que 

proporcionassem uma aproximação mais consistente no dia a dia entre mãe e bebê. 

O desenvolvimento do trabalho com as gestantes deve ser em espaço arejado e 

confortável, a fim de que seja possível o atendimento a todas as gestantes, dos primeiros 

aos últimos meses; e que ofereça fácil acessibilidade, onde as mamães consigam chegar 

e onde possam sentirem-se confortáveis em estar presente. 

O foco da proposta está na psicologia comunitária, uma vez que este campo de 

atuação permite facilidade no atendimento à população de diversas localidades. Sendo 

assim, as gestantes participariam de  palestras explicativas sobre os assuntos abordados 

ao longo desta monografia e teriam espaço para colocação e resolução de suas 

principais dúvidas. As questões das mamães seriam acessadas através de questionários 

preenchidos, cujo intuito é de melhor organização do trabalho. 
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Em um segundo momento, as gestantes participariam de vivências onde poderiam 

entrar em contato consigo e com seu bebê de forma humanizada e saudável, além de 

poderem compartilhar as experiências que tenham com a finalidade de agregar 

conhecimentos e compartilhar olhares diferentes. O trabalho, então, se desenvolve em 

grupo, tendo em vista o facilitamento da troca de experiências entre elas. 

Em um terceiro, e último, momento trabalharía-se com grupos continentes de 

mães pós parto, pois seria possível abordar outros temas como a amamentação e, por 

consequência, possibilitaria também o acompanhamento por parte de um profissional da 

psicologia e de colaboradores do desenvolvimento desta relação. 

Em suma, o trabalho tem por finalidade explorar um lado da gravidez não muito 

explorado. Em outras palavras, propõe-se poder trabalhar o vínculo afetivo e 

impulsionar as mães a experimentarem esta realidade que em muitos momentos passa 

despercebida por serem situações tidas como “normais”, mas que não recebem a devida 

atenção a elas. Além disso, propõe-se, também, oferecer a essas mães uma gestação 

mais prazerosa e mais saudável, na qual zelaria-se pela saúde física e emocial da mãe 

que também deve receber acompanhamento no decorrer da gestação para que seja 

fortalecida essa relação iniciada desde o ventre. 

Desta maneira, conseguiria-se ampliar as experiências e desenvolver um lugar de 

aconchego e segurança, onde as demandas maternas existentes seriam acolhidas e seria 

oferecida  uma oportunidade de crescimento como mães e como indivíduos. 

 

 

3.2 A Psicologia Comunitária e a Gestalt–Terapia 

 

A psicologia comunitária é uma vertente da psicologia que se preocupa em 

observar os fenômenos psicossociais. Tem como finalidade contribuir para o 

desenvolvimento do indivíduo enquanto ser social e para o seu desenvolvimento 

individual. O trabalho do psicológo comunitário consiste em contribuir para o 

desenvolvimento crítico de um determinado espaço comunitário. Portanto, parte-se 

destes fundamentos para pensar em ter, na psicologia comunitária, um dos sustentáculos 



29 
 

da proposta de trabalho com as gestantes, uma vez que seriam utilizadas técnicas deste 

campo para alcançar a fluidez e a flexibilidade necessárias ao modelo de trabalho. E, 

para tal fim, valer-se-ia de grupos focais e as entrevistas como técnicas. 

As entrevistas são instrumentos muito utilizados por psicológos e outros 

profissionais a fim de orientar o andamento de um trabalho. Assim, sua aplicabilidade 

seria fechada e com perguntas determinadas onde, passado o momento inicial, este 

documento seria arquivado para voltar a ser utilizado em um momento posterior, no 

qual será explorado a fim de avaliar o desenvolvimento de cada gestante no decorrer do 

trabalho. 

O grupo focal consiste em mais uma técnica da psicologia comunitária e que 

possibilita trabalhar o convívio das gestantes, visto que propõe-se a troca de 

experiências. Esta técnica se dá através de rodas de conversas onde o assunto é comum 

às gestantes possibilitando, assim, vários olhares sobre o mesmo assunto e facilitando a 

interação entre as mesmas. A escolha do grupo focal é pra facilitar a identificação de 

sentimentos, questionamentos, dúvidas e pontos de vistas, alé de entender determinado 

grupo e suas demandas podendo, inclusive, aparecer de forma verbal e não-verbal – 

exigindo sensibilidade de quem estará direcionando o grupo. Posto isto, tem-se que: 

 

“... esta opção é baseada em um exame cuidadoso no qual o pesquisador deve 

perguntar a si mesmo em que medida determinada técnica pode contribuir 

melhor para a compreensão do seu problema de pesquisa (Morgan, 1988). 

Roso (1997) ressalta que o Grupo Focal privilegia uma dimensão mais social 

da compreensão de um determinado fenômeno do que uma dimensão 

estritamente individual. 

(...) 

Segundo Morgan (1988), os Grupos Focais devem ser aplicados quando se 

faz necessário gerar hipóteses baseadas nas informações oferecidas pelos 

insights do grupo, avaliar diferentes pesquisas ou estudos de populações, 

ajudar a desenvolver o planejamneto de entrevistas e questionários, orientar o 

pesquisador para um novo achado, ou compreender a interpretação dos 

participantes a respeito dos resultados de outro estudo. 

Além disso, Bauer e Gaskell (2002) salientam que o principal objetivo é dar 

continuidade a uma ideia lançada e liderada pelo moderador, originando uma 

discussão que possibilite aos participantes reagir uns aos outros. Neste 

sentido, o Grupo Focal oferece a oportunidade de se observarem várias 

interações em um limitado período de tempo.(...) Além disso, o Grupo Focal 

pode ser usado de forma combinada com outras técnicas.” (SARRIERA, J. C. 

& SAFORCADA, E. T. 2014, p.198-199). 
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Dessa forma, associada à técnica de entrevistas, Sarriera observa que: 

 

“A dinâmica que percebeu-se é mais ou menos a seguinte: o Grupo Focal, por 

levantar uma ampla, generalizada, participativa e criativa discussão entre 

seus membros sobre um tema específico, possibilita vislumbrar a estrutura e 

os marcos mais amplos do problema ou do fenômeno. Habitualmente, os 

grande temas relacionados com o fenômeno ou com o problema serão 

mencionados no Grupo Focal. Em uma entrevista dirigida ou em 

profundidade, o pesquisador tem, de antemão, as perguntas centrais que 

darão conta da problemática do estudo. Seria necessário fazer muitas 

entrevistas, através de “entrevistas-piloto”, para a obtenção de um roteiro de 

entrevistas que oferecesse suficiente confiança para pensar que a 

problemática global estaria abarcada. Pois bem, esta seria uma das grandes 

vantagens do Grupo Focal: ele oferece a garantia de poder construir um 

roteiro de entrevista que abarque de forma completa a problemática a ser 

pesquisada. O mesmo poderia ser aplicado no caso da utilização de 

questionários ou situações em que necessitamos previamente ter uma 

percepção global do fenômeno ou do problema. Essa percepção pode ser 

obtida através da técnica de Grupos Focais.” (SARRIERA, J. C. & 

SAFORCADA, E. T. 2014, p.199-200). 

 

Portanto, a abordagem utilizada na condução do trabalho é a Gestalt- Terapia, a 

qual faz uso desta sensibilidade proporcionando um contato mais próximo e humano 

com os participantes que, neste caso, são as gestantes e através dela pode-se colocar em 

prática conceitos que podem favorecer e muito o seu desenvolvimento. A Gestalt-

Terapia oferece uma flexibilidade de trabalho onde, ainda que configure a base sobre a 

qual se debruçará o trabalho, também permite o fazer em conjunto com outros recursos 

que serviriam para enriquecer as atividades e assim estabelecer vínculos, como os 

grupos focais e as entrevistas. 
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Considerações Finais 

 

A pesquisa se dedicou a analisar a importância da construção do contato entre mãe 

e bebê desde o momento em que esta se descobre grávida até os primeiros meses de 

vida do bebê recém nascido e como esse contato pode contribuir para um 

desenvolvimento saudável e prazeroso para ele. Neste sentido, o trabalho conduziu à 

conclusão de que as primeiras experiências de contato do bebê com o mundo externo 

são proporcionadas em primeiro momento pela mãe e como o estabelecimento desse 

contato durante o período da gestação contribui para o empoderamento da mulher nesta 

nova posição em que se encontra, ou seja, a da maternidade. 

Dessa forma, buscou-se demonstrar, primariamente, que a vivência das 

experiências conectadas ao fenômeno gestacional está condicionada a uma escolha 

consciente de assumir a posição de maternidade e que haja o entendimento das 

responsabilidades envolvidas, uma vez que ela será aquela que fará a inclusão do bebê 

no meio. Portanto, cabe à mãe a missão de fazê-lo sentir-se acolhido. Para fundamentar 

tal proposta, a Gestalt-Terapia serviu de fundamentação teórica a partir de conceitos 

aplicáveis às interações humanas e que promovem a vivência das experiências 

proporcionadas pelo próprio fenômeno gestacional. 

A partir da correlação entre os conceitos da Gestalt-Terapia e das experiências que 

a gestação oferece, buscou-se também explanar a importância contida em fortalecer os 

laços de intimidade entre a mãe e o bebê demonstrando, inclusive, que mesmo os 

eventos mais corriqueiros, como a amamentação, configuram-se como momentos 

únicos de construção e fortalecimento desse vínculo. Sendo assim, a junção das 

conclusões alcançadas durante a construção dessa monografia conduziram, por sua vez, 

a pensar um projeto de aplicabilidade a esses conceitos e definições. 

Esta aplicabilidade constituiu-se em um projeto, no qual se propõe levar para o 

campo prático essas conclusões consequentes de toda a análise do material teórico 

envolvido. Em outras palavras, o projeto se dedica a trabalhar os conceitos da Gestalt-

Terapia sob a égide da própria abordagem, ou seja, por meio de contatos humanos e 

trocas de experiências e sensações entre as partes envolvidas. No entato, faz-se 

importante ressaltar que, enquanto proposta, esse projeto encontra-se limitado pelo 



32 
 

campo teórico estando ausente a aplicabilidade, parte essencial para o desenvolvimento 

da proposta. 

Dessa maneira, faz-se também importante ressaltar que, por essas razões, esta 

monografia não aspira ser capaz de responder a todos os aspectos que possam derivar 

tanto das análises teóricas e bibliográficas, quanto da proposta de aplicabilidade dos 

conceitos utilizados da Gestalt-Terapia. Por outro lado, a pesquisa foi pensada com a 

finalidade de agregar diferentes percepções acerca do fenômeno gestacional que 

pudessem vir a contribuir para um olhar diferenciado sobre o tema. 

Por fim, a pesquisa permite assentir as proposições iniciais de vivência das 

experiências proporcionadas pelo fenômeno gestacional a partir dos conceitos 

abordados pela Gestalt-Terapia e a importância da construção de um elo entre a mãe e o 

bebê. Também permite pensar uma atuação embasada nesses mesmos conceitos 

associados ao campo de atuação da Psicologia Comunitária pensando na importância de 

se esclarecer o quão valioso é esse contato e fortalecê-lo. 
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