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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na reflexão sobre o relacionamento mãe-bebê frente ao 

investimento afetivo que é a maternagem. Para melhor compreensão, em razão da 

complexidade desta relação primária, este trabalho utiliza-se da analise conceitual 

de considerados autores sobre essa temática. Procura esclarecer a importância da 

mãe que se disponibiliza a uma salutar experiência de maternagem, que deseja 

vivenciar tais momentos com qualidade nos afetos, nos sentimentos dispensados ao 

bebê e nos cuidados que atravessam as relações dessa díade. Salienta a 

importância do desenvolvimento de bons afetos no processo de vinculação 

mãe/bebê, assim como um ambiente facilitador entre outras condições que 

favorecem crescimento. Sinaliza que é da dinâmica mãe-bebê que resulta a relação 

que potencializa o bebê para o desenvolvimento psicoafetivo saudável, bem como a 

maneira que o individuo se apresentará nas futuras relações. No decorrer da 

reflexão, pontua-se que é com boa maternagem que bebê amadurece. É esse 

relacionamento contínuo e com afetividade que propicia independência psicológica e 

um sadio desenvolvimento psicoafetivo ao bebê.  

 

Palavras-chaves: Maternagem, relacionamento mãe/bebê, desenvolvimento 

psicoafetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work is the reflection of relationship mother-infant front of this affective 

investment that is mothering. To better understanding, due to the complexity 

relationship, this work is used analysis conceptual of authors considered on theme, 

seeks to clarify the mother importance that provides a salutary mothering experience, 

want experience such moments with quality in the affections, in the dispensed 

feelings to baby, at the care crossing relations that dyad. Highlights the importance of 

developing that good affections in the binding process mother-infant, as well as an 

enabling environment among other conditions that favor growth. Signalizes that is the 

mother-infant dynamics resulting in the relationship which enhances the baby healthy 

psycho-affective development, as well as the way that the individual will present itself 

in the future relations. During the reflection, points out that with good mothering the 

baby ripens, is this continuous relationship and that provides psychological 

independence and a healthy psycho-affective development to baby. 

 

Keywords: Mothering, mother-infant relationship, psycho-affective development. 
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INTRODUÇÃO  

 

      Maternagem é um sólido investimento afetivo da relação mãe-bebê. Desta 

relação primordial dualística, expõe a influência que exerce no desenvolvimento 

global saudável de um individuo. Este trabalho se apresenta relevante ao procurar 

esclarecer a importância de uma criança ser acolhida e cuidada.   

      Na contemporaneidade, o desenvolvimento psicoafetivo e suas implicações 

apresentam-se como área de considerável interesse ao verificar um significativo 

aumento dos casos de desordens psíquicas.  

      Cientificamente é sabido que o desenvolvimento psicoafetivo da criança ocorre 

ao encontrar um ambiente que lhe proporciona meios para sobrevivência; e uma boa 

maternagem favorece na construção deste ambiente gerador de um 

desenvolvimento saudável. 

      Diferenciados pensadores, de diversificadas correntes englobam reflexão que a 

maternagem no primeiro ano de vida, se apresenta como importante mecanismo de 

formação da  personalidade e do amadurecimento psicoafetivo.  

      À fim de tornar compreensível a complexidade desta relação dualística e suas 

contrariedades, esse trabalho foi realizado utilizando uma análise conceitual da 

temática baseado nos pensamentos de Donald Winnicott, quando pontua a 

importância do meio emocional da criança no desenvolvimento, Melanie Klein, 

quando ressalta que o mundo interno do bebê vai se construindo desde o 

nascimento, Andre Lapierre, quando trabalha a análise corporal da relação.   

      Este trabalho procurar esclarecer a importância de um bom acolhimento, os elos 

estabelecidos quando uma criança é bem cuidada e os benéficos que acarretam no 

seu desenvolvimento psicoafetivo. Ciente da complexidade desta temática, trabalho 

se limita aos primeiros contatos dessa elementar relação dualística de vínculo que 

afetam a construção desse novo ser: O Bebê. 

            O primeiro capítulo, estuda a maternidade com um breve retrospecto sobre 

percursos históricos da sua construção. Também são apresentamos conceitos de 
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mãe suficientemente boa, a importância da função materna e pontos importantes da 

Teoria do desenvolvimento emocional.  

      O segundo capítulo tem como temática principal a maternagem; apontando o 

conceito, e os aspectos, positivos ou não, da relação dualística primária. O terceiro 

capítulo apresenta o desenvolvimento psíquico da criança de forma geral, e discute 

o papel do psicólogo nesse contexto. 

      Nas considerações finais, os pontos principais apresentados nesse trabalho são 

retomados comparativamente, de modo que seja colocado em discussão a 

importância de uma boa maternagem no desenvolvimento psicoafetivo saudável de 

uma criança. 

      E assim, apresentar que de todas as relações a mais extraordinária é a relação 

afetiva da mãe e o bebê. É dessa díade que emerge uma relação determinante para 

um saudável desenvolvimento psicoafetivo do bebê. 

      É dessa relação afetiva primária que o bebê se estrutura e desenvolve sua 

capacidade de comunicação e habilidades para socialização. O modo como o bebê 

processa seu aprendizado do mundo apresentado por sua mãe, é como ocorre à 

organização de sua personalidade e seu caráter. 

      A maternagem e toda afetividade que a mesma envolve, é importante em todas 

as consequentes relações humanas.   

 

 

 

 

 



 
 

 

“ A base para a saúde mental de um individuo está 

totalmente relacionada ao cuidado materno”. 

Donald Winncott 
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CAPÍTULO I - SOBRE A MATERNIDADE  

 

      A maternidade humana é além do conceber, do milagre de nascimento. Agrega 

princípios de sexualidade, de poder e é pensada como fenômeno social, como 

apontado em Fidalgo (2003). 

      Este mesmo autor, escreve que a construção materna faz-se através da criança, 

numa perspectiva do discurso da psicologia que eclodiu no conceito da relação mãe-

bebê, sobre os cuidados dispensados à criança, a existência ou não de dificuldades 

em tarefas realizadas do próprio cuidar por mãe. 

 

1.1 A Construção da Maternidade ao Longo dos Tempos 

 

      Para compreender os valores e a vida de uma pessoa, o contexto existencial e  

histórico devem ser considerados. Pensamentos e comportamentos são 

consequências da própria organização e ritmo do individuo.   

      O desenvolvimento humano segundo Cória-Sabini (2012) é um processo longo e 

gradual de mudanças. E nesse processo, cada pessoa, à sua maneira e no seu 

tempo, dá sentido à sua vida.  

      Sobre tais configurações, nas palavras de Cória-Sabini (2012, p.10):               

“Na nossa sociedade, a infância é tempo de brincar, a adolescência é o tempo de 

escolher uma profissão, a idade adulta é o período de criar raízes na terra, ou seja, 

trabalhar, constituir família, acumular bens, e a velhice é o tempo de descansar”. 

     O desenvolvimento humano é um processo único e individual. O que diferencia 

cada indivíduo é a qualidade das relações afetivas, a aprendizagem e conduta 

comportamental. E para compreender a atuação do comportamento particular de um 

individuo, é imprescindível conceber que, ocorrem modificações psico-sócio-afetivas, 

bem como o impacto que exercem no desenvolvimento, em qualquer estágio.  
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      Visando a compreensão de uma boa maternagem, aspectos da construção da 

maternidade se fazem necessários. Fidalgo (2003), escreve que o desenvolvimento 

humano passou a ser investigado pelo estudo da infância.    

      O conceito de infância como uma etapa especialmente importante para o 

desenvolvimento é recente, considerando que até o século XVII o conceito da 

criança como adulto miniatura prevalecia. Acreditavam que o modo operante de 

raciocínios, sentimentos e ações de adultos e crianças gozavam igualmente de 

elementos básicos.   

      Sendo assim, as crianças não disponibilizavam de privilégios, não lhes eram 

liberados nenhum tratamento diferenciado, a distinção entre infância e idade adulta 

eram poucas, e em famílias mais prósperas que eram vistas. 

      Crianças das classes menos privilegiadas, por trabalharem nos campos ou nos 

mercados, ficavam mais expostas e consequentemente servindo de alvo para atos 

da perversidade dos adultos (Fidalgo 2003).   

      Com o surgimento de pensadores que defendiam a ideia que a mente da criança 

era diferenciada do adulto, modificações ocorreram. Inicialmente mudanças se 

limitavam aos de classes privilegiadas, mas a partir do início do século XX distinção 

começou acontecer também para as classes baixas. A sociedade em fim inicia 

tratamento diferenciado a este período de vida (Fidalgo 2003).  

      Fidalgo (2003), apresenta que, a mulher ao longo do tempo nem sempre exerceu 

o papel de mãe zelosa e devotada aos filhos. A função de mãe cuidadora, emergi 

com o reconhecimento e valorização do infantil.   

      Numa reflexão sobre a questão da maternidade, o amor materno e suas 

variações ao longo do percurso histórico dependem das épocas que vivem as mães 

para existir ou não.   

       Fidalgo (2003) expõem que, o amor materno é aprendido. Não é um sentimento 

inato da natureza feminina, e independente de ser socialmente instituído, o amor 

materno está sujeito à fragilidades e imperfeições.  

  



13 
 

1.2 Tornar-se Mãe 

 

      A gravidez é um tempo de preparação cônscio, apropriado e fundamental. O 

amor materno debuta quando um pulsante e vívido embrião inicia seu 

desenvolvimento ao ciclo da vida. 

       A mãe inicia investimento afetivo, e concentração de energias mentais em seu 

filho no ciclo gestacional. Um sujeito é conjecturado; ela elabora em seu psiquismo 

materno o bebê utópico.    

      Para Winnicott (1979) a moça grávida transita numa gradual transformação, 

tanto nos sentimentos quanto no corpo. Alega que o interesse se concentra 

gradualmente e a direção se transfere do exterior para o interior. Lenta, mas 

seguramente, a grávida acaba por acreditar que o centro do mundo está situado em 

seu próprio corpo.  

      Autor escreve que a vida da mulher ao vivenciar a experiência da maternidade é 

modificada de muitas maneiras, independentemente da cultura, religião ou profissão. 

O fato de sua maternidade é o que importa, é o que será compartilhado. 

      A mulher contemporânea inicialmente preocupa-se com alterações em seu 

corpo, mudanças na relação com seu parceiro, trabalho. Mas seus interesses 

remetem-se paulatinamente a seu ventre, onde carrega seu bebê.   

      O vivenciar de uma gravidez induz à entrega espontaneamente da gestante, 

despertando um intensivo cuidado materno que a envolve no estado de 

preocupação materna primária.  

      A expressão “Preocupação Primária” Winnicott (2013), urdiu para eleger o 

estado psíquico especial de preocupação da mulher vivido durante a gestação e que 

deve manter-se por algumas semanas do puerpério.  

      Quando grávida, o período de preocupação primária funciona como condição 

organizadora, no inicio da vida com o bebê, puérpera vivência um estado de 

acentuada sensibilidade, quase que uma afecção, mas recupera-se. Compreender 

esse funcionamento das mães, Winnicott (2013) afirma não ser possível.   
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          Winnicott (2013) salienta que para uma recuperação do estado materno 

primário e um retorno progressivo aos interesses e atividades, é indispensável que 

essa mãe seja suficientemente saudável. 

      Num rústico resumo sobre gestação, é nesse período que há uma intrínseca e 

íntima comunicação corporal de mãe e bebê, projeção e expectativas preparam a 

mãe para cuidar do seu bebê, projetando uma vinculação.  

      Na teoria winnicottiana, havendo o desejo da mulher gerar, inicia-se a vinculação 

dualística mãe-filho. Essa ligação afetiva rompe, atravessa, transpassa o elo 

intrauterino culminando ao bebê desenvolvimento e maturação nos períodos 

sequentes.  

      O equilíbrio da relação mãe-filho, a saúde ou doença tanto do bebê quanto da 

mãe, origina-se do reconhecimento e da necessidade de contato, afeto, apego e 

cuidado.     

      O desenvolvimento do vínculo é aprendido na relação materno-infantil. Aceitar o 

bebê é a primeira incumbência para formação de um bom vínculo.  Desejar, querer, 

interessar-se por esse bebê é a propensão para uma boa vinculação, visto que uma 

fraca ligação com o bebê na gestação, pode assim permanecer no nascimento.        

      A qualidade dos sentimentos tem uma apresentação peculiar nas experiências 

afetivas. Sendo assim, para Winnicott (2013), essencial para o bom desenvolvimento 

do processo de formação de vínculo mãe-bebê é o ambiente; e ressalta que a 

presença de um companheiro continente, um ambiente familiar tolerante, um bebê 

saudável e desejado, são algumas condições facilitadoras.  

      A mãe é a mediadora do mundo, assim nos escreve Winnicott (1979), e uma 

mãe suficientemente boa é capaz de adaptar-se, prover as necessidades do bebê 

no período de dependência, proporcionar cuidados bem como frustra o bebê o 

direcionando a independência.  
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1.3 Função Materna  

 

       A dependência do bebê em sua fase inicial é absoluta. Necessita de um 

facilitador em seus primeiros estágios do processo de amadurecimento. A mãe é 

quem exerce esse papel nesse momento, ela seria um ambiente facilitador, tal como 

nos escreve Winnicott (2013).  

      Na teoria winnicottiana, os elementos de uma função materna para o 

amadurecimento humano alterna da mãe cuidadora e preocupada dos primeiros 

momentos do seu bebê com a mãe ambiente que contribui para que seu bebê tenha 

confiança e se desenvolva.  

       Winnicott (2013) escreve que mãe ajusta-se à dependência de seu bebê através 

de uma compreensão pessoal extremamente sensível, que a capacita a adaptar-se 

às necessidades reais.  Ser amado e desejado por mãe, fornece ao bebê contexto e 

oportunidade para tornar-se um indivíduo, ser capaz de identificar-se com outras 

pessoas e auto-organizar.    

      No dizer de Winnicott (2013, p.78):  

 

 

 

    

       

      Sobre os processos de maturação da relação mãe e bebê, de forma resumida e 

utilizando Golse para descrever o que Winnicott distinguiu como as três grandes 

fases na primeira infância:  

[...] estas coisas são possíveis principalmente porque a dependência, que é 
absoluta a princípio, mas caminha gradualmente para a independência, foi aceita 
como fato e preenchida por seres humanos que se adaptaram às necessidades 
do individuo em desenvolvimento, sem ressentimentos e em função de um 
sentimento natural de fazer parte, que pode ser convenientemente chamado de 
amor. 
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      A atenção e os cuidados da mãe liberados ao bebê geram experiências. A mãe 

atenta às necessidades primárias apresentadas como amamentar, promover 

posições de conforto no berço ou no colo, “dialogar”, silenciar entre outros 

movimentos disponibiliza ao bebê a oportunidade de ser. 

      Reconhecer e satisfazer as particularidades de seu bebê e está disponível para 

supri-las é construir um suporte adequado para as condições de seu 

amadurecimento, possibilitando a esse bebê um bom desenvolvimento, essa é a 

função materna. E dessa relação primária emergem alicerces da construção do 

sujeito e do desenvolvimento psicoafetivo da criança. 

      Para Winnicott (1979), os melhores instintos maternos nascem de uma confiança 

natural em seus próprios recursos. Pontua que há coisas que são aprendidas e 

outras que naturalmente ocorrem, como a capacidade de percepção que a mãe tem 

do seu bebê. 

– A fase de “dependência absoluta” dos cuidados maternais corresponde aos 
“cinco primeiros meses”. Nesta fase, a criança está em fusão com sua mãe, e 
quanto mais esta compreende exatamente as necessidades de seu filho, melhor 
este se desenvolve. 
- A fase da “dependência relativa”;estende entre o “sexto mês e o fim do 
primeiro ano”; ela já está esboçada desde o quarto mês, de modo variável, de 
acordo com os bebês. É ao longo deste período que a criança diferencia-se 
progressivamente de sua mãe; ela não espera mais uma compreensão e uma 
satisfação mágica de suas necessidades por parte de mãe. Tornar-se capaz de 
estabelecer uma relação objetal e, por este fato, cabe a ela dar um sinal para 
chamar sua mãe; é, então, muito importante que esta compreenda a 
necessidade da criança de manifestar um sinal antes que ela satisfaça sua 
necessidade. As “carências de adaptação menores” são, então, positivas, 
contanto que sejam de curta duração, já que é esta experiência que vai levar 
progressivamente a criança a se diferenciar de sua mãe, a qual deve ser capaz 
de um “abandono progressivo” de sua adaptação; caso contrário, a criança não 
chega a dominar situação pela qual esta passando, continuando em um estado 
de regressão permanente e de fusão com ela, ou a rejeita. Neste caso, a 
diferenciação com o mundo exterior não pode se fazer; em particular, o 
desenvolvimento mental e a elaboração do pensamento correm o risco de ficar 
fortemente comprometidos. Na fase de dependência relativa, a criança começa 
a “ser consciente da dependência”. A necessidade da mãe torna-se 
progressivamente consciente, sendo que se desenvolve o inicio de uma 
“compreensão intelectual”, que vai do simples reflexo condicionado à 
compreensão da linguagem, passando por todos os níveis intermediários. 
- “Terceira fase”: no inicio do segundo ano, a criança evolui pouco a pouco para 
a independência. Ela enfrenta progressivamente o mundo e identifica-se com a 
sociedade. Paralelamente, desenvolve-se a “socialização” e a aquisição do 
“senso social”. (GOLSE, 1998, p.79) 
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      A mãe suficientemente boa tem a capacidade de está atenta às necessidades 

tanto biológicas quanto psíquicas apresentadas por seu bebê, e isso não se trata 

apenas de querer, mas de poder.  

      Quando gestante, o corpo materno é o mundo da criança. Após o nascimento, 

inúmeras informações e possibilidades ocorrem, e o relacionar de mãe e bebê se 

apresenta importante.   

      Nos primeiros meses de nascimento, no bebê existe um ego que ainda não foi 

desenvolvido. Cabe à mãe inicialmente ser o ego dessa criança. O auxilio desse ego 

materno facilita a organização do ego do bebê. É na integração mãe-bebê que ego 

da criança desenvolve. 

      Segundo Winnicott : 

       

 

 

      Para Winnicott (2013), sem uma mãe suficientemente boa não há possibilidade 

nenhuma de um bebê progredir no princípio do prazer para o inicio da realidade. 

      A mãe boa é aquela capaz de disponibiliza-se ativamente as necessidades 

adaptativas do bebê. Esse bebê, ao passar do tempo, começa a perceber o fracasso 

desse atendimento materno e em consequência passa a tolerar as frustrações.  

      Costa (2007) nos escreve: 

 

 

 

       

       

      Os desdobramentos apresentados ao tornar-se mãe explicitam futuros 

comportamentos que a criança apresentará. Interação afetiva inicia-se na vida 

Com o tempo o bebê torna-se capaz de afirmar sua própria  individualidade, e até 
mesmo de experimentar um sentimento de identidade pessoal......a base de tudo 
isso encontra-se nos primórdios do relacionamento, quando a mãe e o bebê 
estão em harmonia. (WINNICOTT, 2013, p.9)  

Ao longo de sua obra, Winnicott vai destacar a influência do meio ambiente no 
desenvolvimento psíquico infantil. O ambiente é o sinônimo de cuidados 
maternos, ou seja, é a mãe ou algum substituto desta, que irá promover ou 
dificultar o desenrolar desse processo. É por intermédio de seus cuidados e da 
capacidade que a mãe tem de se adaptar às necessidades do bebê que ele 
passa a conhecer o mundo. A expressão “mãe suficientemente boa” foi cunhada 
por ele para designar essa função. (COSTA, p.48) 



18 
 

intrauterina e segue construindo-se após nascimento. Ser mãe é está disponível 

para suprir necessidades e expectativas de seu bebê, contendo suas ansiedades. 

     A teoria Winnicottiana, fundamenta-se no desenvolvimento emocional e físico da 

criança em seu ambiente de convívio. A saúde mental do bebê é construída desde o 

inicio pela mãe mediadora de um ambiente facilitador e aconchegante. 

      De forma resumida, a mãe suficientemente boa é uma mãe dedicada comum 

que gosta de seu filho. Tem capacidade de ser a facilitadora do bebê no mundo, 

adaptar-se as necessidades primárias do mesmo, vincular-se afetivamente a este 

pequeno humano e favorecer independência em seu amadurecimento psicoafetivo.    

       Segal (1975), escrevendo sobre o uso feito por Melanie Klein, aponta uma 

precoce estruturação do aparelho psíquico, pontua que a criança se relaciona 

emocionalmente desde o inicio de sua vida com um objeto, de uma forma não 

integrada a principio, porém se relaciona com a mãe. 

      O bebê relaciona-se com sua mãe ou parte dela - o seio.  

      Ao perceber a mãe como um objeto bom, sente um estado de contentamento, 

quando como perigosa e persecutória sente-se frustrado e com raiva.  

      Nas palavras de Costa (2007), citando o lugar que mãe ocupa na abordagem 

Kleiniana: 

 

 

        

      A criança, como já exposto, é pré-concebida no inconsciente materno como 

objeto de desejo. A função materna como facilitadora do bebê é possibilitar a 

compreensão do mundo num relacionamento ativo com objetos e, 

consequentemente, pessoas.  

      Spitz (1998), lembrando Freud, escreve que criança no primeiro ano de vida é 

indefesa, incapaz de sobreviver por meio de seus recursos próprios. À mãe, cabe 

[...]A mãe ocupa um lugar central. Quer a criança seja alimentada no seio ou na 
mamadeira, o corpo da mãe é a origem do conforto, alimento de vida. Do destino 
da relação com a figura desejada, invejada e extremamente poderosa depende o 
seu subsequente desenvolvimento. (COSTA, p.35) 
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fornecer e compensar o que falta a sua criança, propiciando satisfação as suas 

necessidades.     

      Potencialidades do bebê se desenvolvem da relação com sua mãe. O resultado 

dessa dinâmica afetiva é sua independente, amadurecimento e equilíbrio 

psicoafetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Um bebê sozinho não existe.” 

D. Winnicott 
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CAPÍTULO II – MATERNAGEM: A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E SEUS 

EFEITOS 

 

      Segurar e manipular, termos com muitas propriedades na função de prestação 

de cuidados que giram em torno da criança. Para Winnicott (2013), segurar e 

manipular bem uma criança facilita os processos de maturação, bem como quando 

mal segurados os bebês reagem, devido as quebras de adaptação, ocorrendo uma 

interrupção desses processos.  

      Em termos psicológicos, a ação física de segurar a estrutura física do bebê 

resulta em circunstâncias satisfatórias ou desfavoráveis. Winnicott nos concebe: 

  

 

     

 

     

        Winnicott (2013) sinaliza que as palavras que melhor expressam o efeito em 

uma criança sobre o fato de serem mal segurada seria mau trato, e escreve: 

 

 

 

 

2.1 O Que é Maternagem  

 

      Maternagem, segundo Winnicott (1979), significa a atitude em relação aos bebês 

e os cuidados a eles dispensados.  

A maioria dos bebês tem a sorte de serem bem segurados na maior parte do 
tempo. A partir daí eles adquirem confiança em um mundo amigável, mas, o que 
é ainda mais importante, por terem sido segurados suficientemente bem. 
Tornam-se capazes de atravessar bem todas as fases de seu desenvolvimento 
emocional muito rápido. A base da personalidade estará sendo bem assentada 
se o bebê for segurado de uma forma satisfatória. Os bebês não se recordam de 
que as pessoas os seguraram bem – no entanto, lembram-se da experiência 
traumatizante de não terem sido segurados de forma adequada. (WINNICOTT, 
2013, p. 54).  

Tenham a certeza que estes maus-tratos são muitos significativos. Em nosso 
trabalho com crianças mais velhas e adultos constatamos que eles contribuem 
para um sentimento geral de insegurança, e que o processo de desenvolvimento 
é retardado pelas ações dos maus-tratos, que fragmentam a linha continua que é 
a criança. (WINNICOTT, p. 55). 
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      A primeira forma de linguagem da criança é o corpo, assim é considerado já que 

criança introduz sua comunicação com o meio através dele. Winnicott (2013), pontua 

que nessa relação dualística primária, o ato de segurar e manipular bebê, é mais 

importante, em termos vitais, do que a experiência da amamentação.  

      Desse modo, maternagem se caracteriza por cuidados primários que toda 

criança recebe de um adulto disponível que cumpre essa função. Uma boa 

maternagem contribui na construção do processo de amadurecimento cognitivo, 

psicoafetivo e independência do bebê. 

       Esse vínculo primitivo mãe-bebê exerce influência no desenvolvimento global 

saudável de um indivíduo. Essa relação primordial de amor constitui a maternagem. 

      Questões que englobam pensamentos a respeito do desenvolvimento do 

indivíduo são levantadas por várias correntes. E à maternagem, no primeiro ano de 

vida, apresenta-se um crucial mecanismo organizador da personalidade, afetividade, 

aprendizagem e motriz.  

      A evolução da criança ocorre ao encontrar um ambiente que lhe proporciona 

meios para sobrevivência; e uma boa maternagem favorece na construção deste 

ambiente gerador de um desenvolvimento saudável.  

       Neste contexto, Winnicott (2013) registra que facilitação significa a existência de 

adaptação às necessidades básicas, algo que só pode ser feito por um ser humano. 

       Winnicott escreve: 

 

 

       

       

      Maternagem trata-se de sólidas aplicações afetivas na relação mãe-bebê. No 

primeiro momento amamentar é um cuidado extremamente importante, pois a ação 

integra alimento e carinho. O seio é trazido como característica das primeiras 

[...] a saúde mental do individuo está sendo construída desde o inicio pela mãe, 
que oferece o que chamei de ambiente facilitador, isto é, um ambiente em que os 
processos evolutivos e as interações naturais dos bebês com o meio podem 
desenvolver-se de acordo com o padrão hereditário do individuo. A mãe está 
assentando, sem que saiba, as bases da saúde mental do individuo. 
(WINNICOTT, 2013, p. 20).  
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relações cinestésicas. O acalantar, a conversa, a serenidade ao olhar para este 

bebê durante o amamento é de suma importância. 

      A respeito dessa partilha de sentimentos com forte carga emocional, em sua 

analise corporal, Lapierre aponta:  

 

 

 

 

 

        

      O vinculo nasce da expressividade e da “dança” gestual entre díade mãe-bebê. 

Aprendidos através do olhar, ouvir, tocar, falar, chorar e amamentar, linguagens dos 

sentidos adquirem significados especiais. 

      Em sua obra, Winnicott (2013) compõe que mãe, ou quem exerce a função de 

maternagem, é fundamental no desenvolvimento emocional do bebê, pois conduz da 

dependência total e absoluta do nascimento para independência adquirida ao longo 

da vida.  

      Sobre a maturação nos estágios iniciais e o desenvolvimento emocional primitivo 

descreve: 

 

 

       

       

      Dolto (2010), registra que o corpo da mãe é o corpo da criança, sendo 

construído dos pedacinhos de mãe, sinalizando que através dos seios a criança 

suga o sustento do alimento, mas também pedacinhos de sua mãe.  

A relação se limita habitualmente a nível mais superficial, e o corpo exprime 
sempre espontaneamente os sentimentos, os desejos e os fantasmas. Como os 
exprime? Pela atitude, mímica, olhar, gestos (ou imobilidade), contato, distância, 
ritmo, respiração, tonalidade vocal ato e maneira com a qual utiliza os objetos. 
Todas essas mensagens não verbais constituem, ao que parece, dois terço da 
relação. É necessário ainda que essas diferentes partes da mensagem sejam 
coerentes entre si, para que haja a percepção de uma mensagem global sem 
ambiguidade. Essa coerência é assegurada pelo tônus, pelas modulações 
tônicas involuntárias geradas pelas tensões psíquicas que transmitem 
simultaneamente, a partir do mesencéfalo, para todas as partes do corpo. 
(LAPIERRE, 2010, p. 134) 

[...] este tema abrange três tarefas principais: a integração do eu, a psique que 
habita o corpo e a relação objetal. Numa correspondência aproximada a estes 
três itens, temos três funções da mãe: segurar, manipular e apresentar o objeto. 
(WINNICOTT, 2013, p. 32) 
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      Beijos, toques, carinhos, afagos, cheiros e sons: são através deles que mãe 

penetra corpo e alma do bebê. Essa mãe apresenta o mundo, bem como convida, 

estimula, direciona o bebê a embrenhar-se no universo da maturação e do 

desenvolvimento. 

      Sendo assim, os cuidados dispensados ao bebê, objetivando atender as 

necessidades que o impulsionam ao desenvolvimento psicoafetivo, amadurecimento 

cognitivo e a independência, compreende-se por maternagem.   

 

2.2 O Cuidar  

 

      Winnicott (1979), escreve que o prazer em cuidar do bebê depende de não haver 

tensões ou preocupações causadas pela ignorância e medo.  

      Sendo assim, entende-se maternagem como um posicionamento maduro, 

acolhedor e seguro da mãe diante do bebê.  

      Nesses primeiros dias após nascimento, o Holding se inclui na rotina de 

cuidados diários do recém-nato, estabelecendo as primeiras relações objetais do 

bebê e suas primeiras experiências de gratificação instintiva.  

      Manipular e a maneira de condução do cuidado ao bebê, é a única forma da 

genitora demonstrar afeto, e esses podem sustentar esse infante. 

      Essa mãe é vitalmente importante. Winnicott (2000) traça que ela ama, 

proporciona contato, calor corporal e, conforme as necessidades do bebê, 

movimento ou quietude. Ao bebê possibilita transição do estado de tranquilidade ao 

de excitação, bem como providencia o alimento no momento pertinente. 

      Um exemplo desse cuidado é quando mãe, antes de mamada, delicadamente 

acorda seu bebê e espera resposta; protegendo-o do surgimento repentino do 

alimento. Faz parte do cuidar materno a tentativa de manter situação física e 

emocional, simples para entendimento do bebê, bem como rica o bastante para 

atender as capacidades crescentes dele. 
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      Essa continuidade fornecida por mãe capacita bebê a apropriar-se, ter 

sentimento de um existir interno e pessoal. Não apressar o desenvolvimento é 

acreditar que o bebê é um ser total. 

      O cuidar de um bebê é uma tarefa adaptativa as suas demandas crescentes. É 

preocupar-se com ele, para uma bem sucedida relação dualística primária. A mãe 

precisa se alegrar com as tarefas. Sobre Winnicott (1979) redige:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O bebê não quer alimento correto na hora certa, mas ser alimentado por alguém 

que ama o alimentar. Não dispensa o prazer da mãe que acompanha o ato de dar 

seu banho e depois o mesmo é dispensado enquanto o veste. O prazer da mãe em 

cuidar de seu bebê tem de estar presente em seus atos, para que eles não sejam 

monótonos, inúteis, mecânicos, assim pontua Winnicott (1979).   

 

2.3 O Vínculo 

       Klein(1991), em sua abordagem numa perspectiva estrutural na concepção do 

sujeito, dita que a posição que o recém nascido apresenta é a esquizo-paranóide.   

Divirta-se por a julgarem importante. 
Divirta-se deixando que as pessoas cuidem do mundo enquanto você está 
produzindo um de seus novos membros. 
Divirta-se com a sua concentração interior, quase enamorada de si própria – o 
bebê uma parcela tão próxima de si. 
Divirta-se com a maneira como seu homem sente-se responsável pelo bem-
estar tanto seu como do bebê. 
Divirta-se descobrindo coisas novas a seu próprio respeito. 
Divirta-se tendo mais do que jamais conseguiria ter, antes de fazer justamente 
aquilo que acha bom. 
Divirta- quando fica contrariada porque os gritos e prantos do bebê o impedem 
de aceitar o leite que você anseia por dar com generosidade. 
Divirta-se com toda espécie de sentimentos femininos que você não pode nem 
sequer começar a explicar a um homem. 
[...] vai adorar os sintomas que gradualmente irão aparecendo, de que seu bebê 
é uma pessoa e de que você é reconhecido como uma pessoa pelo bebê. 
Desfrute tudo isso para próprio prazer, mas o prazer que você pode extrair do 
complicado negócio de cuidar de uma criança é vitalmente importante do ponto 
de vista do bebê. (WINNICOTT, p. 26,27)  
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      Essa posição tem como principais características: 

 

 

      

 

       O bebê não elabora uma pessoa total, e o objeto parcial mais fundamental é o 

seio, e lactante relaciona-se com ele. O seio faz parte do bebê, e bem como bebê 

faz parte da mãe, não existe diferenciação eu-objeto.  

      O seio é o primeiro objeto relacional do lactante com o mundo externo. Quando 

seio alimenta bebê é percebido como bom, mas é vivenciado como mau quando é 

desejado, e não alimenta, quando é ausente. Um papel significativo se estabelece 

da relação primitiva do bebê com o seio da mãe. 

      Frustrações e desconfortos, nos primeiros dias do recém-nascido, despertam 

sentimentos de ser atacado por forças hostis. A adaptação às condições novas 

originam a ansiedade persecutória. Dispensar cuidados e conforto, em específico 

nas primeiras experiências de alimentação após nascimento, são sentidas como 

provenientes forças boas, como registra Klein (1991).   

      Consequentemente formula-se que “o bebê dirige sentimentos de gratidão e 

amor para seio bom e seus impulsos destrutivos e sentimentos de perseguição para 

aquilo que sente como frustrado, isto é, o seio mal” (KLEIN, 1991, p.72).  

      As relações de objeto no estágio inicial são influenciadas pela ansiedade 

persecutória e a idealização. Converter o objeto bom em ideal, tal como uma 

proteção contra objeto perigoso e persecutório base da relativa segurança do bebê, 

assim concebe Klein (1991). 

      Winnicott (2013, p.21) diz que “a palavra seio e a ideia de amamentação 

abrangem toda uma técnica de ser mãe de um bebê.” A amamentação é vista como 

uma parcela da afirmativa que uma pessoa começa bem a sua vida quando os 

recursos ambientais de que dispõe são suficientemente bons. O seio bom tem 

significado de uma maternagem satisfatória.  

O desenvolvimento do eu é determinado pelos processos de introjeção e 
projeção; a primeira relação objetal do bebê dá-se com o seio amado ou odiado – 
seio bom ou seio mau; os impulsos destrutivos e a angústia persecutória 
encontram-se no seu apogeu, assim como os processos de divisão, onipotência, 
idealização, negação e controle dos objetos internos e externos, dominantes 
nesse estágio. (COSTA, 2007, P.36) 
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      E orienta:  

 

 

 

 

 

      

      O vinculo mãe-bebê é construído das experimentações do bebê, e, como pontua 

Winnicott (2013), experiências de amamentação podem ser vividas com sensações, 

cheias de cor de forma intensa, ou enfadonhas e chorar de raiva e frustração deve 

aliviar, o que de certo modo envolve toda personalidade é real. 

      Ademais Winnicott sinaliza que: 

 

 

 

 

 

      Deveras, Winnicott (2013) escreve que, protótipo de todos os cuidados 

dispensados aos bebês é o ato de segurá-los bem, como o padrão da relação 

objetal é assentado na primeira infância, por certo que as coisas passadas no inicio 

são amplamente importante.   

       Winnicott (2013) atenta que quando díade mãe-bebê acordam na situação de 

alimentação estrear-se as bases de um relacionamento humano, instala-se daí o 

parâmetro da capacidade da criança relacionar-se com os objetos e com o mundo.    

      Apoderando de Spitz para exemplificar algumas das possíveis variedades 

comportamentais alimentar do bebê:   

Portanto, ao examinarmos a experiência de amamentação de um bebê. A 
primeira coisa a fazer é pensar em termos da riqueza da experiência e do 
desenvolvimento total da personalidade. Muitos aspectos importantes da 
situação de amamentar também estão presentes quando se utiliza a mamadeira. 
Por exemplo, o fato de a mãe e seu bebê olharem-se nos olhos, que é uma 
característica do estágio inicial, é algo que absolutamente não depende do uso 
do verdadeiro seio. [...] sem duvida, os bebês têm outras formas de superar até 
mesmo esta desvantagem [...]. (WINNICOTT, 2013, p.25)   

É também um fato bem conhecido que muitos bebês passam pelo que parece ser 
uma experiência bem-sucedida de amamentação, e no entanto, são 
insatisfatórias, 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. 
(2013, p.21)  
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      Spitz(1998) descreve que mãe provoca o bebê para interelações e intercâmbios, 

verificando a totalidade do bebê e forças formativas. Provocar é usado no sentido de 

uma intenção consciente da mãe, um constante estímulo de mudança.  

      Dessa maneira registra: 

 

 

 

 

        

       

       

            

     A influência da mãe afeta diretamente o desenvolvimento. Então: 

 

 

Temos aquele que come bem, que toma rapidamente todo alimento, com 
satisfação, e adormece após o ultimo gole. Temos aquele que come mal, que 
tem de ser adulado interminavelmente e não parece comer o que deveria; há 
criança que se satisfaz com suas quatro ou cinco mamadas diárias e depois 
dorme a noite inteira e a criança que recusa sua última mamada à noitinha, mas 
solicita alimento no decorrer da  noite; e assim por diante. Evidentemente, estas 
diferenças na atitude do bebê irão modelar as relações da díade. A reação da 
mãe permissiva será diferente da reação da mãe rejeitadora ou hostil; a da mãe 
segura, diferente da mãe ansiosa ou com sentimentos de culpa. É igualmente 
óbvio que o problema da mãe irá se refletir no comportamento do bebê, levando 
sob certas condições a uma agravação do conflito. Um exemplo da patologia a 
que podem chegar os distúrbios da relação mãe-filho é a chamada cólica dos 
três meses. (1998, p.101)  
 

A existência da mãe,sua simples presença, age como um estímulo para as 
respostas do bebê; sua mínima ação – por mais insignificante que seja – mesmo 
quando não está relacionada com o bebê age como um estímulo. No quadro das 
relações objetais, essas atividades da mãe, que provocam respostas 
observáveis do bebê são as formas mais gerais e mais facilmente notadas de 
intercâmbio de estímulos na díade. [...] podemos começar estabelecendo que, 
durante o primeiro ano de vida experiências e ações intencionais constituem 
provavelmente a mais decisiva influencia no desenvolvimento de vários setores 
da personalidade do bebê. O bebê obtém prazer, a partir do processo de 
libertação de suas pulsões instintuais, sob a forma de ações. [...] o prazer do 
bebê aumenta ainda mais quando um parceiro, a mãe, participa de sua alegria. 
Sua busca de comunicação com parceiro é evidente e com decorrer das 
semanas torna-se cada vez mais dirigida. O êxito aumenta seu prazer; e ele 
repetirá e, finalmente, dominará o comportamento específico de sucesso. Por 
outro lado, desistirá das ações que regularmente conduzem ao fracasso. (SPITZ, 
1998, p.124)  

Se sua atitude é maternal e carinhosa, ela aprecia praticamente todas as 
atividades do filho. Seus afetos, seu prazer, suas próprias ações conscientes ou 
inconscientes, facilitam inúmeras e varias ações do filho. Creio que o maior grau 
de facilitação para as ações do bebê é propiciado não pelas ações conscientes 
da mãe, mas por suas atitudes inconscientes. (SPITZ, 1998, p.124,125) 
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      E ainda escreve:  

 

 

 

       

     

 

 

      Sintetizando, o vínculo se dá quando a mãe segura, toca, amamenta, 

aconchega, manipula, dialoga, cuida desse bebê com amor. Durante esses atos, a 

mãe promove uma organização entre o físico e a psique do bebê, norteando-o para 

uma interação com o mundo e as pessoas.  

      O relacionar da dualística mãe e seu bebê realizado com afeto, possibilita ao 

bebê amadurecimento, independência no sentido psicológico, bem como 

desenvolvimento psicoafetivo.  

      O vínculo se dá no cuidar com afeto que satisfaz o bebê. Pois, o lactante ainda 

não separou fisiologia e psicologia e, como afirmado por Winnicott (2013), é a 

qualidade dos cuidados maternos no inicio da vida que é responsável pela saúde 

mental do individuo, livrando-o da psicose.   

 

2.4 A Desordem do Vínculo 

 

       Winnicott (2013), em uma afirmação suficientemente verdadeira e econômica 

postula que ato de o segurar bebê é o protótipo de todos os cuidados. Sendo assim 

elabora:  

Em outras palavras, manifestações afetivas são indicadores de mudanças de 
catexia; estas propiciam a motivação para ativar as funções psíquicas [...] Na 
primeira infância, os afetos desempenham, para fins de comunicação, o mesmo 
papel que o processo secundário desempenha no adulto. 
Consciente ou inconsciente, cada parceiro na dupla mãe-bebê percebe o afeto 
do outro e, por sua vez, responde com afeto, numa troca afetiva recíproca 
contínua. [...] Bem no inicio da infância os processos afetivos ainda não foram 
contaminados por elementos originados da percepção diacrítica; tampouco oram 
submetidos à elaboração secundária pelos processos de pensamento. Além 
disso, as consequências das trocas afetivas entre mãe e filho são accessíveis à 
observação direta; isso, em adultos, é a exceção. Pois no bebê estamos lidando 
com processos afetivos in statu nascendi, observáveis, por assim dizer, in vivo. 
(SPITZ, 1998, p.140)  
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      O cuidar materno no período inicial da vida do bebê é efetivamente importante. A 

rotina de cuidados ao bebê nunca é igual, e faz parte do crescimento tanto físico 

quanto psicológico. A mãe deve apresentar se disponível a fazê-lo. Porém, há mães 

que apresentam impossibilidade em realiza-los: 

 

 

 

       

      Como citado, recém-natos experimentam angustias fortes nos estágios iniciais 

do desenvolvimento emocional e o ego materno provê apoio ao do lactante que está 

se organizando. Isso é vitalmente importante. Falhas nessa provisão inicial da 

facilitadora materna, causam distorção.   

      Klein (1982) sustenta que o seio bom introjetado, integra cota vital do ego e, 

desde o início, sua fundamental influência é exercida no processo do 

desenvolvimento do ego, afetando a estrutura egóica e relações objetais.      

      No dizer de Klein “[...] sobre como a falha em manter a identificação com os 

objetos amados, internos e reais, pode resultar em distúrbios psicóticos, tais como 

estados depressivos, mania ou paranóia”. (1982, p.67) 

       

 

Dentre as teses que defendo, há uma especial: a de que mães, a não ser que 
estejam psiquiatricamente doentes, se preparam para sua tarefa bastante 
especializada durante os últimos meses de gravidez, mas que gradualmente 
voltam ao seu estado normal nas semanas e meses que se seguem ao processo 
de nascimento. (WINNICOTT, 2013, p.30) 

Consideramos dois bebês: um a quem se segurou muito bem (no sentido amplo 
que dou ao termo “segurar”), não havendo nada que impeça um rápido 
desenvolvimento emocional, de acordo com as tendências inatas. O outro não 
passou pela mesma experiência, isto é, não o seguraram suficientemente bem, e 
o resultado é que seu desenvolvimento teve de ser deturpado e protelado, e 
algum grau da primitiva agonia estará sempre presente ao longo de sua vida. É 
possível dizer que, na experiência comum de segurar adequadamente o bebê, a 
mãe foi capaz de atuar como um ego auxiliar, de tal forma que o bebê teve um 
ego desde o primeiro instante, um ego muito frágil e pessoal, mas impulsionado 
pela adaptação sensível da mãe, e pela capacidade desta identificar-se com seu 
bebê no que diz às suas necessidades básicas. A criança que não passou por 
esta experiência ou precisou desenvolver prematuramente o seu ego, ou, talvez, 
tenha se tornado extremamente confusa. (WINNICOTT, p.31,32)  
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      Nessa discussão, articula: 

 

 

 

      Direcionando mais a posição esquizo-paranóide, Klein (1982, p.82) considera:  

 

 

 

 

 

 

      De acordo com a hipótese kleiniana, alterações anormais do ego descendem 

dos processos de cisão no ego pueril, e assim estados de ansiedade derivados de 

uma catástrofe interna vislumbram. “[...]no período de vigência da posição esquizo-

paranóide infantil e constituem a base da esquizofrenia”. (KLEIN, 1982, p.90) 

      Sobre, Spitz (1998) formula que de uma relação intimamente harmônica entre si, 

na díade ocorrendo quebra de sintonia, ocasiona probabilidade de distúrbios sérios. 

E não precisam desarmonizar um com outro, basta que um dos parceiros esteja em 

desequilíbrio harmônico com o ambiente, e este geralmente é a mãe. 

      No dizer de Spitz “Sua influência modeladora torna inevitável que seu próprio 

desacordo se reflita no desenvolvimento da criança, e se reflita como se fosse num 

espelho amplificador”. (SPITZ, 1998, p.209). 

      Spitz elabora que:  

 

 

Considero mais enriquecedora a contribuição de Winnicott, pela importância que 
atribui à não-integração do ego precoce. Acrescentaria que falta coesão ao ego 
precoce, que se alteram tendências à integração e desintegração (isto é, a 
despedaçar-se). Essas flutuações caracterizam os primeiros meses de vida. 
(KLEIN, 1982, p.71,72) 

Se o desenvolvimento na posição esquizo-paranóide não se processou 
normalmente e o bebê (por razões internas ou externas) não consegue lidar com 
o impacto das ansiedades depressivas, inicia-se um círculo vicioso. Temores 
persecutórios e correspondentes mecanismos esquizóides, ambos intensos, 
tornam o ego incapaz de elaborar a posição depressiva; isto força o ego a 
regredir à posição esquiso-paranóide, reforçando os temores persecutórios 
precoces e fenômenos esquizóides. Assim, está estabelecida a base para o 
desenvolvimento das diferentes formas de esquizofrenia na vida futura. Quando 
ocorrem tais regressões, não apenas se reforçam os pontos de fixação da 
posição esquizóide, mas também surge o perigo do estabelecimento de estados 
de desintegração mais graves. Outra consequência pode ser o reforço de traços 
depressivos. 
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       A mãe, como afirmado por Spitz, é a dominante da díade. De certo, onde 

vigoram relações inadequadas, a personalidade materna não foi capaz de ofertar 

uma relação normal ao seu filho. A personalidade materna “[...] atua como um 

agente provocador de doença, como uma toxina psicológica”(SPITZ, 1998,p.211).  

      Spitz (1998) denominou doenças psicotóxicas da infância, as consequências de 

distúrbios nas relações objetais.  

      Distingui padrões comportamentais prejudiciais da mãe, que a ligam a distúrbios 

psicotóxicos da criança.  Elencando: “ a) Rejeição primária manifesta; b) 

Superpermissividade ansiosa primária; c) Hostilidade disfarçada em ansiedade; d) 

Oscilação entre mimo e hostilidade; e) Oscilação cíclica de humor da mãe; f) 

Hostilidade conscientemente compensada.” (SPITZ, 1998, p.211).   

      Spitz (1998), escreve que as relações insuficientes prejudicam a díade e, 

privação de relações objetais acarretam distúrbios emocionais. Aos tais, denomina 

doenças de carência psicogênica, ou doenças de carência afetiva.        

      Segundo Spitz (1998), as consequências da carência afetiva se subdividem em 

categorias parcial ou total, tais carências referenciam as provisões libidinais; 

alimentos, higiene, calor, etc..., que devem ser fornecida a criança para que não 

morra. Spitz (1998, p.212) apresenta uma tabela, com relação de atitudes materna e 

distúrbio corespondente. Segue: 

Na relação mãe-filho, a mãe é o parceiro ativo e dominante. A criança pelo 
menos no início, é a receptora passiva. Isso nos leva à nossa primeira afirmação: 
distúrbios da personalidade materna se refletirão nas perturbações da criança. 
Se limitarmos as influências psicológicas, que se tornam efetivas durante a 
primeira infância à relação mãe-filho, obteremos nossa segunda hipótese: na 
primeira infância, as influências psicológicas prejudiciais são a consequência de 
relações insatisfatórias entre mãe e filho. Tais relações insatisfatórias são 
patogênicas e podem ser divididas em duas categorias: a) relações inadequadas 
entre mãe e filho; b) relações insuficientes entre mãe e filho. Em outras palavras, 
no primeiro caso, o distúrbio das relações objetais é devido a um fator qualitativo, 
enquanto no segundo, é devido a um fator quantitativo. (SPITZ, 1998, 
p.209,210).  
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TABELA 

CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA DE DOENÇAS PSICOGÊNICAS NA PRIMEIRA 

INFÂNCIA, CORRESPONDENTES A ATITUDES MATERNAS 

Psicotóxico 

(Qualidade) 

Fator etiológico determinado pelas 

atitudes maternas 
Doença da criança 

Rejeição primária manifesta 

Coma do recém-nascido 

(Ribble) 

 

Superpermissividade ansiosa 

primária 
Cólica dos três meses 

Hostilidade disfarçada em 

ansiedade 

 

 

Eczema infantil 

Oscilação entre mimo e hostilidade 

 

Hipermotilidade (balanço) 

 

Oscilação cíclica de humor 

 

Manipulação fecal 

 

Hostilidade consciente 

compensada 

Hipertimia agressiva (Bowlby) 

 

Deficiência 

(Quantidade) 

Privação emocional parcial Depressão anaclítica 

Privação emocional completa Marasmo 

 

FONTE: O primeiro ano de vida. Renné Spitz (1998, p.212) 
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      Para melhor discernimento da tabela acima, segue um breve e esclarecedor 

relato dos distúrbios psicotóxicos e das doenças afetivas citadas: 

DISTÚRBIOS PSICOTÓXICOS 

 Rejeição Primária Manifesta 

      Rejeição primária ativa: 

 

 

       

 

      Rejeição primária passiva: 

 

 

 

 

 Superpermissividade Ansiosa Primária (cólica dos três meses) 

       

 

   

 Hostilidade Disfarçada em Ansiedade Manifesta (eczema infantil) 

 

 

 

  

 

A reação do recém-nascido, em relação à mãe que não aceita foi descrita, 
pioneiramente por Margaret Ribble (1938). Em casos extremos, o recém-nascido 
torna-se comatoso, com dispneia do tipo de Cheyne-Stokes, palidez extrema e 
sensibilidade reduzida. Esses casos parecem achar-se em estado de choque [...] 
(SPITZ, 1998, p.213) 

[...]uma forma especial de que Levy (1943) chamou de superproteção materna. 
(SPITZ, 1998, p.216) 

A atitude que observamos na grande maioria das mães cujas crianças sofriam de 
eczema infantil era de ansiedade manifestada, sobretudo a respeito do próprio 
filho. Logo tornou-se claro que essa ansiedade manifesta correspondia à 
presença, em quantidade excepcionalmente grande, de hostilidade inconsciente 
reprimida. (SPITZ, 1998, p.227,228) 

Nesta síndrome, a atitude da mãe consiste em uma rejeição global da 
maternidade; esta rejeição inclui a gravidez e a criança e, provavelmente, 
também muitos aspectos da sexualidade genital.[...] Esses casos são difíceis de 
acompanhar, pois a criança frequentemente morre (“acidentalmente” ou por 
infanticídio), é abandonada ou, na melhor das hipóteses, entregue para 
adoção.(SPITZ, 1998, p.213) 
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 Oscilação entre Mimo e Hostilidade (o balanço no bebê) 

 

 

       

 

  

 Oscilação Cíclica de Humor da Mãe (manipulação fecal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hostilidade Materna Consciente Compensada (a criança hipertímica) 

 

 

 

 

 

 

A relação entre as crianças que se balançam e suas mães é peculiar. Não deixa 
de existir, mas está longe de ser uma relação bem equilibrada, íntima.[...] 
Essas mães eram vítimas de suas próprias emoções; devido à sua personalidade 
infantil, eram incapazes de perceber as consequências de seu comportamento e 
eram muito incongruentes em relação ao seu ambiente[...], de modo que esses 
bebês eram expostos alternadamente a explosões intensas de carinho, de “amor” 
e a explosões igualmente intensas de hostilidade e fúria. Em poucas palavras, 
havia rápidas oscilações entre mimo e hostilidade. (SPITZ, 1998, p.246,247) 
 

[...] há uma correlação positiva significativa entre depressão da mãe e 
manipulação fecal do filho. 
Um estudo mais cuidadoso da relação entre mães depressivas e seus filhos 
revela outros pormenores significativos. Em primeiro lugar,verificamos que estas 
mães apresentam mudanças de humor acentuadas e intermitentes em relação 
aos filhos.[...] Essas disposições variam da extrema hostilidade, com rejeição, 
até extrema compensação dessa hostilidade, na forma de uma “supersolicitude”. 
Coloquei o termo “supersolicitude” entre aspas por uma boa razão. Os 
protocolos de muitos dos casos de coprofagia contem observações sobre 
ternura materna ou o amor da mãe pelo bebê; mas essas observações são 
acompanhadas pela ressalva de que esse amor tem algumas características 
exageradas[...]  
O comportamento de rejeição ou hostilidade é, à sua maneira, igualmente 
peculiar. A rejeição manifesta nas mãe de crianças não-corpofágicas geralmente 
assumia a forma de uma declaração da mãe de que ela não queria a criança e, 
então oferecia para adoção. Entretanto, tais rejeições manifestas são raras em 
nossos casos de coprofagia. Igualmente pouco frequentes são as declarações 
de hostilidade dessas mães, em relação a seus filhos.(SPITZ, 1998,p.256,257) 
 

[...] essa atitude materna é bem disfarçada e só é evidente para o observador 
psiquiátrico altamente qualificado[...] 
O comportamento da mãe, nesses casos é o resultado de um conflito consciente. 
Para essas mães, a criança serve como escoamento para satisfação narcísica e 
exibicionista – e não um objeto de amor.  
Entretanto, a mãe está ciente de que sua atitude em relação à criança é 
inadequada; sente-se culpada e, portanto, supercompensa conscientemente, por 
meio de uma doçura melosa, acidulada.(SPITZ, 1998,p.268)  
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DOENÇAS DE CARÊNCIA AFETIVA DO BEBÊ 

 Privação Afetiva Parcial (depressão anaclítica) 

      Spitz elabora um esboço do desenvolvimento médio desta síndrome observando 

crianças mensalmente, e escreve:  

     

 

      

  

 

 

 Privação Afetiva Total (hospitalismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Como pontuado por Spitz (1998), nas doenças de carência afetiva o fator 

quantitativo é o principal responsável, nela personalidade materna desempenha um 

papel menor, nos distúrbios psicotóxicos o fator principal responsável é o qualitativo 

a personalidade materna desempenha um maior papel.  

     

Primeiro mês: As crianças tornam-se chorosa, exigentes e tendem a apegar-se 
ao observador quando este consegue estabelecer contato com elas. 
Segundo mês: O choro frequentemente transforma-se em gemido. Começa a 
perda de peso. Há uma parada no quociente de desenvolvimento. 
Terceiro mês: As crianças recusam o contato. Permanecem a maior parte do 
tempo de bruços na cama, um sintoma patognomônico. Começa a insônia, perda 
de peso continua. Há uma tendência a contrair moléstias; o atraso motor torna-
se generalizado. Início da rigidez facial. 
Após o terceiro mês: A rigidez facial consolida-se. O choro cessa e é substituído 
por lamúria. O atraso motor cessa e é substituído por letargia. O quociente de 
desenvolvimento começa a diminuir. (1998, p.275,276)  
  

Depois de separadas de suas mães, essas crianças passaram pelos estágios de 
deterioração progressiva característica da privação parcial descrita 
anteriormente. Os sintomas da depressão anaclítica seguiram-se uns aos outros 
em rápida sucessão e, logo, após o período relativamente breve de três meses, 
surgiu um novo quadro clínico: o atraso motor tornou-se evidente, as crianças 
tornaram-se totalmente passivas. Permaneciam inertes em suas camas. Elas 
não atingiram o estágio de controle motor necessário, para virar-se de bruços. A 
expressão tornou-se vaga, a coordenação dos olhos defeituosa, a expressão 
frequentemente imbecil. Quando a motilidade reapareceu, depois de algum 
tempo, tomou a forma de spasmus nutans em algumas das crianças; outras 
 apresentaram estranhos movimentos de dedos, que lembram os movimentos 
descerebrados ou aletósicos. 
[...] essas crianças apresentam um declínio progressivo do quociente de 
desenvolvimento. (SPITZ, 1998, p.283)  



36 
 

      Sustenta e escreve: 

 

 

 

  

 

      Nas perspectivas da desordem do vínculo, se apresentam os distúrbios 

psicotóxicos e as doenças de carências afetivas, exibido de forma coesa, desta 

forma a sugerir a leitura dos capítulos XIII e XIV, na obra de Spitz (1998), para 

maiores esclarecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na depressão anaclítica, a recuperação é rápida se o objeto de amor retorna à 
criança dentro de um período de três a cinco meses. Se há quaisquer distúrbios 
afetivos de consequências duradoras, não são logo evidentes nesse período. 
Na privação total, os problemas são bem diferentes. Caso as crianças, no 
primeiro ano de vida, sejam privadas de todas as relações objetais por um 
período que dure mais que cinco meses, elas apresentarão sintomas de 
progressiva deterioração, que parecem ser, pelo menos em parte, irreversíveis. A 
natureza da relação mãe e filho (caso haja alguma) existente antes da privação 
parece ter pouca influência no curso da doença. (SPITZ, 1998, p.282)  



 

“Só um ser humano pode conhecer um bebê de forma a 

possibilitar uma complexidade de adaptação cada vez maior.” 

Donald Winnicott 



37 
 

CAPÍTULO III - MATERNAGEM E O DESENVOLVIMENTO 

 

      Desde o nascimento o bebê atravessa por diferentes etapas em que adquire 

experiências que contribuem para seu desenvolvimento. 

      É da integração mãe e bebê, e da facilitação do ambiente produzida por mãe 

que se constroem o desenvolvimento emocional e os processos de maturação do 

pequeno indivíduo.  

 

3.1 O Desenvolvimento e o Bebê 

 

      Segal (1975), empossando a teoria kleiniana, escreve que o ego é existente 

desde o nascimento; este é suficiente para experimentar ansiedade, usar 

mecanismo de defesa e formar relações de objeto primitivas na fantasia e na 

realidade. 

      E escreve: 

      

 

 

  

 

 

Presumir que o ego tem, desde o começo, a capacidade de experimentar 
ansiedade, usar mecanismo de defesa e formar relações de objeto, não é dar a 
entender que o ego, no nascimento, seja semelhante, de modo bastante 
acentuado, ao ego de um bebê bem integrado de seis meses de idade, para não 
falar de uma criança ou de um adulto plenamente desenvolvido. 
[...] nos estádios mais primitivos de desenvolvimento, o ego é lábil, em um 
estado de fluxo constante, variando dia a dia, ou mesmo de momento para 
momento, seu grau de integração. 
O ego imaturo do bebê é exposto, desde o nascimento, à ansiedade provocada 
pela polaridade inata dos instintos – o conflito imediato entre o instinto de vida e 
o instinto de morte –, assim como é imediatamente exposto ao impacto da 
realidade externa, que tanto produz ansiedade, como trauma do nascimento, 
quando lhe dá a vida, como o calor, o amor e a alimentação recebidos de sua 
mãe. (SEGAL, 1975, p.36.37) 
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      E completa: 

  

 

      

 

 

 

 

       

      Sobre desenvolvimento com sucesso registra: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

       

[...] bastante cedo, o ego tem uma relação com dois objetos; o objeto primário, o 
seio, é, nesse estádio, dividido (split) em duas partes: o seio ideal e o seio 
persecutório. A fantasia do objeto ideal funde-se com as experiências 
gratificantes de amor e alimentação recebidos de mãe externa real, e é 
confirmada por essas experiências, ao passo que a fantasia de perseguição 
funde-se, de modo semelhante, com experiências reais de privação e 
sofrimento, as quais são atribuídas pelo bebê aos objetos perseguidores. A 
gratificação, por tanto, não apenas preenche a necessidade de conforto, amor e 
nutrição, mas também é necessária para manter encuralada a perseguição 
terrificante; e a privação se torna não apenas uma falta de gratificação, mas 
também ameaça de aniquilação por perseguidores. O objetivo do bebê é tentar 
adquirir, manter dentro e identificar-se com o objeto ideal, que ele vê como algo 
que lhe dá vida e como algo protetor, bem como manter fora o objeto mau e 
aquelas partes do eu (self) que contêm o instinto de morte. Na posição esquizo-
paranóide a ansiedade predominante é a de que o objeto ou objetos 
perseguidores entrarão no ego e dominarão e aniquilarão tanto o objeto ideal 
quanto o eu (self). (SEGAL, 1975,p.37,38) 
 

Quando há predominância de boa experiência sobre experiência má, o ego 
adquire a crença na prevalência do objeto ideal sobre os objetos persecutórios, 
bem como na predominância de seu próprio instinto de vida sobre-seu próprio 
instinto de morte. Essas duas crenças, na bondade do objeto e na bondade eu 
(self), caminham juntas, de uma vez que o ego projeta continuamente para fora 
seus próprios instintos, deformando assim os objetos, e também introjeta os 
seus objetos, identificando-se com eles. O ego se identifica repetidamente com 
o objeto ideal, adquirindo desse modo maior força e maior capacidade para 
enfrentar ansiedades, sem recorrer a mecanismos de defesa violentos. O medo 
dos perseguidores diminui, assim como diminui a divisão (split) entre objetos 
perseguidores e ideais. Permite-se a aproximação dos objetos perseguidores e 
ideais, que assim ficam mais bem preparados para integração. 
 Simultaneamente, a divisão (splitting) no ego diminui, quando este se sente 
mais forte, com maior fluxo de libido. Ele está mais estreitamente relacionado 
com objeto ideal, e menos temeroso de sua própria agressividade e da 
ansiedade que esta desperta; torna-se possível a aproximação das partes boas 
e más do ego. Ao mesmo tempo que a divisão (splitting) diminui e que o ego 
adquire maior tolerância em relação a sua própria agressividade, a necessidade 
de proteção diminui e o ego se torna cada vez mais capaz de tolerar sua própria 
agressividade, de senti-la como parte de si mesmo, não sendo impulsionado a 
projeta-la em seus objetos. Desse modo, o ego se prepara para integrar seus 
objetos, para se integrar; através da diminuição de mecanismos projetivos, há 
uma diferenciação crescente entre o que é eu (self) e o que é objeto. Assim 
prepara-se o caminho para posição depressiva. (SEGAL,1975, p.48,49) 
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      Para um desenvolvimento sadio do bebê, a gratificação ao experimentar seio 

estimula admiração, gratidão e amor. E é com amor, gratificação e gratidão que o 

seio ideal é introjetado e torna-se parte do ego. 

      Utilizando das considerações de Spitz: 

 

 

 

       

      No dizer de Winnicott:  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Como apresentado, mãe e bebê comunicam-se de forma tácita, silenciosa, 

assim, o bebê registra os efeitos da confiabilidade, que também é registrado no 

decorrer do desenvolvimento. 

      É da possível harmonia entre os diálogos existentes dessa relação dualística 

primária que o bebê se desenvolve. De forma simbólica e poética, utilizando de duas 

músicas do repertório popular brasileiro para descrever a maternagem e o 

desenvolvimento, pensando nesse diálogo e nas trocas afetivas que permeiam 

esses momentos. Segue:  

Um clima afetivo favorável facilitará a experimentação através de ações, relações 
e tentativas de alcançar objetivos em nível mais elevado. Nesse nível, a 
satisfação imediata de necessidade não é o objetivo exclusivo. A manutenção, 
por um lado, de satisfação em termos de relação objetais e, por outro, de 
progresso e autonomia no desenvolvimento, adquire uma importância 
progressiva. (1998,p.296) 

A capacidade que a mãe possui de ir ao encontro das necessidades em 
constante processo de mutação e desenvolvimento deste bebê permite que a 
sua trajetória de vida seja relativamente contínua; permite-lhes, também, 
vivenciar situações fragmentárias ou harmoniosas, a partir da confiança que 
deposita no fato concreto de o segurarem, juntamente com fases reiteradas da 
interação que faz parte da tendência hereditária de crescimento. O bebê passa, 
com muita facilidade, da integração ao conforto descontraído da não-integração, 
e o acúmulo destas experiências torna-se um padrão e forma uma base para as 
expectativas do bebê. Ele passa a confiar nos processos internos que levam à 
integração em uma unidade. 
À medida que prossegue o desenvolvimento e o bebê adquire um interior e um 
exterior, a confiabilidade do meio ambiente passa então a ser uma crença, uma 
introjeção baseada na experiência de confiabilidade (humana, e não 
mecanicamente perfeita). 
Não é verdade que a mãe comunicou-se com o bebê? Ela disse: “Sou confiável 
– não por ser uma máquina, mas porque sei do que você está precisando; além 
disso, me preocupo, e quero providenciar as coisas que você deseja. Isto é o 
que chamo de amor neste estágio do seu desenvolvimento”. (2013, p.86,87) 
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                A MÃE                                                                          O BEBÊ 

Bem vindo meu novo ser                                  Estou de volta pro meu aconchego                                               

Cercado de proteção                                         Trazendo na mala bastante saudade 

De tanto amor tanta paz                                     Querendo 

Dentro do meu coração.                                    Um sorriso sincero, um abraço, 

                                                                           Para aliviar meu cansaço 

É como se eu tivesse                                         E toda essa minha vontade 

Esperado toda a vida pra te embalar                 Que bom, 

É como se eu tivesse                                         Poder tá contigo de novo, 

Esperado toda vida pra te embalar                    Roçando o teu corpo e beijando você,                

                                                                           Prá mim tu és a estrela mais linda                   

Música: Reconhecimento                                   Seus olhos me prendem, fascinam       

Cantora: Isadora Canto                                      A paz que eu gosto de ter.  

Compositora: Isadora Canto                              É duro, ficar sem você    

          (ANEXO A)                                               Vez em quando                                             

                                                                        Parece que falta um pedaço de mim  

                                                                           Me alegro na hora de regressar 

                                                                           Parece que vou mergulhar  

                                                                           Na felicidade sem fim 

                                                        Música: De Volta pro Aconchego 

                                                        Cantora: Elba Ramalho 

                                                        Compositores: Dominguinhos e Nando Cordel  

                                                                      (ANEXO A) 



41 
 

Para Lapierre (2010, p.134), comunicação em análise corporal “é para designar o 

estabelecimento de uma relação muito profunda, com uma partilha de sentimentos 

de forte carga emocional, com uma união em uma troca intima”.  

 

3.2 Os Desafios do Psicólogo 

 

      O desenvolvimento e amadurecimento do bebê, numa perspectiva básica, se 

alicerça numa comunicação gestual e afetiva, genuína e profunda com o adulto que 

exerce o papel de maternagem.      

       O papel do profissional da psicologia junto a esta tão complexa díade mãe-

bebê, é atentar sobre diálogos que existem, bem como oferecer suporte e 

intervenções quando há necessidade. Visto que oportunidades de comunicação, e 

consequentemente do desenvolvimento psicoafetivo são perdidas quando não há 

interação entre mãe e bebê.  

      Dessa forma, visando uma contribuição do psicólogo com uma proposta de 

atendimento ao desenvolvimento sadio do bebê, acompanhamento e orientação 

desde a fase de gestação, se faz necessário nesse processo de maternagem. 

      Entendendo que o tipo de relação que a mãe constrói com o bebê é o mesmo 

tipo de relação que teve, e esta pode apresentar falhas, o trabalho do psicólogo que 

atua com clientela mãe/bebê é o suporte ao estreitamento do vínculo dessa díade.    

      Delimitando o trabalho do profissional da psicologia dentro de uma instituição 

que atua com clientela materno-infantil, para Soifer (1992) o trabalho deve ser 

realizado em grupo e dentro dos princípios da psicoprofilaxia.  Aos casos 

particulares se reservam os tratamentos individualizados.  

      Soifer(1992, p. 91) divide as tarefas psicológicas da seguinte maneira: 

 Diagnóstico da gestante. 

 Esclarecimento das ansiedades da gravidez. 

 Esclarecimento das ansiedades do puerpério (durante o internamento). 
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 Esclarecimento das ansiedades derivadas da relação mãe-filho (durante o 

primeiro ano de vida). 

 Terapias individuais. 

 Intercâmbio com os demais integrantes da equipe de profilaxia. 

De forma a apresentar de modo conciso as tarefas acima citadas, segue: 

      Diagnóstico da gestante - objetiva uma eficaz higiene mental, onde é 

imprescindível que gestante seja acompanhada, com a finalidade de “a) investigar 

as situações conflitivas ante a gravidez, o parto e a maternidade em geral, que 

possam ocasionar perturbações no decorrer desses processos; b) predizer a 

emergência de um transtorno mental ulterior”. (SOIFER, 1992,p.92) 

      Com base em ficha, o diagnóstico se realiza por pesquisa de itens inerentes à 

problemática maternal, como:  

 

 

 

       

     Soifer (1992) escreve que, nas entrevistas diagnósticas grupais, dados são 

reunidos permitindo estudar atitude e interação da paciente com o meio. Devendo 

esclarecer ao grupo que tal estudo psicológico ajuda na preparação para o parto e a 

maternidade, pois informações e observações são registradas nas fichas de cada 

participante favorecendo uma primeira impressão diagnóstica. 

      Já o diagnóstico à base de testes, permite verificar conclusões obtidas em 

entrevistas, visto como vetor de preciosa utilidade, certificando ao diagnóstico e ao 

prognóstico. 

      Esclarecimento das ansiedades da gravidez – momento após aula de 

preparação psicoprofilática, onde participantes são convidadas a comentar a aula, 

iniciando diálogos. Soifer (1992), escreve que intervenções são realizadas em 

momentos oportunos, onde as ansiedades que originam a problemática da 

discussão são apontadas e esclarecidas.  

- condições em que se produziu a menarca, grau de aceitação ou rejeição; 
- características menstruais ulteriores, descrição das primeiras relações sexuais 
e vida sexual atual; 
- atitude da mãe da paciente ante as próprias gestações e partos; 
- sintomas atuais, estado de ânimo, relato de algum sonho ou fantasias sobre 
seu filho; 
- contingências da atual gravidez, se foi desejada e procurada, demora em 
conceber, etc. (SOIFER, 1992, p.92) 
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      Nesse momento, variadas temáticas surgem e, por vezes, a presença do 

companheiro ou em sua ausência, um familiar próximo a gestante, se apresenta 

interessante no sentido de adquirir noções gerais sobre o parto, e a discussão do 

grupo após a aula facilita a comunicação entre esses pares, o que é ricamente 

proveitoso.  

      Esclarecimento das ansiedades do puerpério – momento em que puérpera pode 

refletir sobre suas ansiedades. São nas trocas de informações espontâneas que o 

grupo consegue convenientes esclarecimentos que enriquecem e aprofundam os 

conhecimentos da situação.    

      Soifer (1992,p.95), enfatizando sobre a técnica grupal ser aquela que oferece o 

marco social necessário e imprescindível ao ser humano, a conseguir “com mais 

facilidade a recuperação das vivencias de isolamento, solidão e autodepreciação, 

tão frequentes no puerpério”.  

      Esclarecimentos das ansiedades derivadas da relação mãe-filho – para Soifer 

(1992), tem objetivo de auxiliar as puérperas; é habitual uma aula de puericultura, 

onde dúvidas sobre criação e insegurança em relação ao filho devem ser 

expressadas, o intercâmbio propõem problemáticas, bem como elaboração das 

ansiedades diante do seu bebê.   

      Terapias individuais – destina-se aquelas mulheres que passam por intensa 

situação de confusão ou psicose aguda, com proposta de duas sessões por 

semana, visando maiores benefícios, assim traça Soifer (1992). 

      Intercambio com os demais integrantes da equipe de psicoprofilaxia – para 

Soifer (1992), as informações obtidas com técnicas psicológicas descritas 

necessitam ser compartilhadas e transmitidas aos demais profissionais que atuam 

na equipe. 

      Ficha psicológica se anexa ao prontuário, e reuniões periódicas se faz 

necessário para um intercambio verbal das informações. Soifer formula que “a 

prática da consulta permanente dentro da instituição continua sendo um dos 

métodos mais eficientes e diretos”(1992, p.96).  
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      O psicólogo em sua atuação objetiva desenvolver propostas que atendam de 

forma satisfatória o processo de vinculação de uma boa maternagem. 

      O bebê nasce e recebe estímulos maternos desde cedo, e com certas 

estratégias para interação com o ambiente (olhar, tocar, cheirar, ouvir e sugar) se 

desenvolve bem.  

      A imagem corporal é desenvolvida no individuo desde o nascimento até o óbito, 

numa complexa e subjetiva estrutura, em construções e reconstruções contínuas, 

geradas por estímulos.  

      Ao tocar o bebê os estímulos sensoriais favorecem-lhe alívio e prazer, bem como 

diminuem as angústias de conforto emocional quando são cuidados e segurados, 

numa constatação que toque é benéfico para amadurecimento emocional.   

      Destas mediações simbólicas necessárias Dolto (2010) formula: 

 

 

 

 

       

      Cabe ao psicólogo atentar para ausências de olhar, da procura pela mãe, dos 

chamados, entre outras produções de sinais de indiferença do bebê, pois o mesmo 

não está em cúmplice e verdadeira comunicação com sua mãe.  

     Na análise corporal da relação apresentada por Lapierre, aspectos do contato 

corporal são propostos:  

 

 

 

 

São as percepções auditivas, visuais, tácteis, informadoras, vindas da mãe que 
reage a seu filho, estando atenta ao gozar e sofrer de seu bebê, e lhe falando a 
respeito. Além dos indispensáveis cuidados corporais, de alimentação e trocas, 
que se referem às mãos da mãe no corpo da criança, além do carregar o corpo 
da criança pelo corpo da mãe, são desta, suas canções, seu ninar, suas carícias, 
suas broncas, toda a linguagem de compreensão do coração das mães – quando 
a neurose não foi esterilizada, pela angústia de ser mulher – as ocorrências da 
intuição materna. (DOLTO, p.184) 

A pele não constitui a única interface entre o ego e o mundo; os estímulos 
externos, os contatos e as pressões em particular, penetram através da epiderme 
e da derme para atingir diretamente os tecidos subjacentes. [...] O ego corporal 
não é somente uma superfície, mas um volume, não é apenas um continente, 
mas também um conteúdo, um espaço interno emissor de sensações e vivido no 
imaginário inconsciente como a substância do ego sem a qual a pele é apenas 
um envelope vazio. Daí surgem os fantasmas do psicótico que teme que essa 
substância escorra para fora. ( 2010, p.125)  
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      Para psicólogo da observação de mãe e bebê, que elabora apontamentos do 

desenvolvimento, enfatizando a importância do contato e da interação.   

      É da competência do psicólogo, numa perspectiva de atuação, atendimentos 

para empregar orientações as mães sobre cuidados necessários a saúde física e 

mental de recém-nascido.   

Nesse atuar, o psicólogo deve utilizar de recursos, tais como: 

 Palestras com recurso audiovisual;  

 Apresentações de vídeos;  

 Roda de conversa; 

 Dinâmicas.  

      Nas construções das palestras e orientações integrar outros saberes para 

agregar a fala, formando uma rede multidisciplinar com obstetras, pediatras, 

enfermeiros, nutricionistas, entre outros. 

      Temas de palestras indispensáveis:  

 A importância do pré-natal; 

 A alimentação adequada da grávida/parturiente; 

 Higiene pessoal e domiciliar; 

 Orientação sobre parto e hospitalização; 

 Amamentação; 

 Cuidados com o bebê; 

 A importância de bebê ser acompanhado por pediatra; 

 Entre outros. 

      Mãe, ou adulto disponível à maternagem, precisa ser sinalizado sobre sua 

importância no amadurecimento afetivo do bebê. Nos atendimentos, o psicólogo 

deve fortalecer a confiança materna, trabalhar autoestima, capacidade de percepção 

ao decorrer do ciclo da gravidez, e após nascimento na dependência e na 

identificação do bebê com ela.       
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      O ato de amamentar, numa perspectiva de estreitar o vínculo afetivo da relação 

mãe-bebê, pode ser utilizado por profissional da psicologia como uma proposta de 

intervenção. 

Amamentação orientada por um psicólogo 

      Orientar não significa dizer a puérpera o que fazer, e sim ajuda-la a decidir com 

qual maneira deseja se comunicar com seu bebê. É sinalizar que existe um 

profissional que se interessa pelo bem estar tanto dela, quanto do seu bebê.   

 Orientar é sensibilizar essa mãe que amamentar, num aspecto 

psicológico, é algo que nutre o desenvolvimento e o amadurecimento do 

bebê por ela gerado. Num aspecto nutricional mantém seu filho saudável. 

 Informar que o contato corpo a corpo, enquanto segura seu bebê ao 

amamentar, o tranquiliza e assim diminui ansiedade. Deste modo sugeri-

se retirar barreiras físicas como toalhinhas, fraldas ou coisas do gênero.  

 Apresentar a importância do momento, que deve ser vivido de forma 

intensa. As mães precisam está disponíveis e desejar as trocas de 

olhares, sorrisos, ter afetividade nas carícias e afagos feitos no rosto, 

corpo, não esquecendo dos pezinhos; são comunicações não-verbal que 

reduzem a rejeição e geram uma empatia, um apego verdadeiro.  

 Dar o peito relaxa, mas promover um ambiente com luz adequada, e 

pouco estimulo sonoro ajuda nesse processo, bem como produz um clima 

de tranquilidade que o momento pede. 

 A fala suave de mãe num tom afável, bem como o silêncio que alguns 

momentos se fazem necessários, gera um ambiente acolhedor e 

aconchegante, disponibilizando confiança ao pequeno.     

 Sinalizar que, a quem se disponibiliza a ser mãe é dada a oportunidade de 

produzir o alimento do seu bebê, e isso a coloca num patamar a ser 

elogiada, e assim ver sua auto-estima crescer por esse mérito.   

 Sugerir alimentação saudável, sinalizando os benefícios tanto para a nutriz 

como para seu bebê.  

      O ato de amamentar numa perspectiva de atuação de um profissional de 

psicologia é uma sábia intervenção, pois, o psicólogo harmoniza “ato natural” 
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visando estimular afetos e estreitamento de vínculo, disponibilizando o bebê a um 

saudável desenvolvimento psicoafetivo.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Na perspectiva de apresentar a maternagem como um investimento afetivo que 

se inicia na gestação, quando a construção de vínculo se dá a partir do momento 

que a mulher deseja aquele pequeno ser que abriga em seu ventre, e discutir um 

desenvolvimento psicoafetivo sadio, esse trabalho se mostra expressivo ao 

apresentar que criança amadurece quando estimulada num ambiente que lhe 

favorece meios pra sobrevivência e desenvolvimento.    

      Considerando a qualidade dos afetos da díade mãe-bebê, que acontece o 

equilíbrio dessa relação, a saúde ou doença tanto da mãe quanto de bebê se 

origina. 

      De certa forma o reconhecimento e a necessidade de sentimentos bons se 

apresentam indispensáveis nas experiências afetivas de contato, toques, afagos e 

cuidados vivenciados por mãe e bebê. Os alicerces para construção do sujeito e do 

desenvolvimento psicoafetivo do bebê eclode de uma saudável relação. 

      Conjecturando que dessa relação à mãe cabe o papel de facilitadora, que 

possibilita ao bebê a compreensão do mundo, ela se adapta às primárias 

necessidades do seu filho, favorece desenvolvimento psicoafetivo e independência. 

Tais processos acontecem por ser uma mãe dedicada comum que gosta do seu 

bebê.   

      Neste contexto, identifica-se a mãe como influência direta no desenvolvimento 

do bebê, e sua forma de segurar e manipular ao realizar cuidados com amor 

favorece organização do físico e da psiquê de seu pequeno bebê, pois ele ainda não 

separou fisiologia e psicologia. 

      Visto que maternagem é uma sintonia de trocas afetivas significativas, e de 

comunicações onde o silêncio, os contatos, o amamentar, os gestos, as carícias, o 

ninar, o falar, a expressão facial, acontecem e o bebê registra esses estímulos de 

confiabilidade, e desses diálogos harmônicos ele desenvolve. 

      Entende-se então que possibilidades de distúrbios sérios também se originam 

das falhas na harmonia dessa relação dual.  
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      Pontua-se que mãe é apenas uma palavra, mas a função materna priorizada em 

uma boa maternagem pode ser exercida por qualquer adulto, é necessário apenas 

que o mesmo apresente-se disponível e possua o desejo de exercer tal função. 

      Bem como a introdução de outros adultos se apresenta necessária, para ampliar 

esse relacionamento dualístico, pois, à medida que se desenvolve, o bebê necessita 

de outros indivíduos para se relacionar.   

      Finalizando, aos profissionais da psicologia, cabe o papel de coadjuvante, com 

atuações que possibilitam estreitamento do vínculo mãe-bebê, bem como ofertar 

suporte e intervenções quando necessário. 

      Aqui também é apresentada a importância da presença de profissionais da 

psicologia qualificados e especializados nessa temática, para suporte à clientela 

materno infantil, visto que suas demandas se apresentaram tanto nos consultórios 

como nos postos de atendimentos da rede pública.      

      Diante desta realidade, constatar que as mediações do psicólogo como de suma 

importância pois, de certo modo afetam o amadurecimento emocional e possibilitam 

o desenvolvimento intelectual do bebê, favorecendo o surgimento de uma sociedade 

mais humana é sem dúvida ponto de destaque nesta pesquisa.      

      Deste modo enfatiza-se a necessidade de que surjam outros trabalhos 

acadêmicos para dar continuidade a esse estudo de grande importância para 

criança em seu desenvolvimento, visto que temática se faz bem atual e gera sérios 

interesses, sendo um assunto que não se esgota.  

        

 

 

 

 

  

 



50 
 

REFERÊNCIAS  

 

CANTO, Isadora. Reconhecimento IN: Vida do Bebê, da Gestação aos Primeiros 

Anos. Isadora Canto: São Paulo, Acalanto, 2007, 9.   

CÓRIA-SABINI, M. A. Psicologia do desenvolvimento. 2.ed. São Paulo: Ática, 

2012. 

COSTA, T. Psicanálise com crianças. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo. Tradução Noemi Moritz e Marise 

Levy. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

FIDALGO, L. (Re)construir a maternidade numa perspectiva discursiva. Porto 

Alegre: Instituto Piaget, 2003. (Coleção Horizontes Pedagógicos)  

GOLSE, B. O desenvolvimento afetivo e intelectual da criança. Tradução Maria 

Lúcia Homem. 3.ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.  

KLEIN, M. Inveja e gratidão e outros trabalhos 1946-1963. Tradução Elias Mallet 

da Rocha e Liana Pinto Chaves. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

_____. Melanie Klein: Psicologia. Tradução Leda A. F. Herrmann, Carlos Eugênio 

M. de Moura, João Trevisan. São Paulo: Ática, 1982. (Coleção Grandes Cientistas 

Sociais; 32). 

LAPIERRE, A. Da psicomotricidade relacional à analise corporal da relação. 

Curitiba: UFPR, 2010. 

RAMALHO, Elba. De volta pro aconchego IN: Marco Zero (ao vivo). Cezinha do 

Acordeon e Elba Ramalho: Recife, Biscoito Fino, 2010,7. 

SEGAL, H. Introdução à obra de Melanie Klein. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 

SOIFER, R. Psicologia da gravidez, parto e puerpério. Tradução Ilka Valle de 

Carvalho. 6.ed. Porto Alegre: Arte Médicas, 1992.  

SPITZ, R. O primeiro ano de vida. Tradução Erothildes Millan Barros da Rocha. 

2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (psicologia e pedagogia).  

WINNICOTT, D. W. A criança e o seu mundo. 5.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.  

_____. Da pediatria à psicanálise. Tradução Davy Bogomoletz, Rio de Janeiro: 

Imago, 2000.  

_____. Os bebês e suas mães. Tradução Jeferson Luiz Camargo. Revisão Técnica 

Maria Helena Souza Patto. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. (textos de 

psicologia). 



51 
 

ANEXOS  

 

Anexo - A 

 

 

 

 

 

 

 

(ESPAÇO RESERVADO PARA CD COM MÚSICAS QUE FORAM UTILIZADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

Música: Reconhecimento                             Música: De volta pro aconchego  

Cantora: Isadora Canto                                Cantora: Elba Ramalho 

Compositora: Isadora Canto                         Compositores: Dominguinhos e 
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