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RESUMO 

 

O presente estudo investigou a vivência da função materna de cuidar e educar no período 

de dependência. Com base na perspectiva winnicottiana, buscou-se compreender os 

aspectos subjetivos que permeiam a função materna dos seis meses aos quatro anos de vida 

da criança. Para tanto, foi realizado um estudo de caso coletivo, com caráter longitudinal, 

no qual participaram três duplas mãe-bebê. As mães responderam entrevistas 

semiestruturadas em seis momentos do desenvolvimento (6º, 12º, 18º, 24º, 36º e 48º mês 

da criança). O relato clínico foi utilizado para analisar os dados, evidenciando as 

especificidades do percurso de cada dupla em relação à função materna. Evidenciou-se que 

a função de cuidar exige grande disponibilidade materna, especialmente quanto aos 

movimentos de dependência e independência da criança, podendo tornar-se um dilema 

para as mães. Apesar da satisfação, ao cuidar as mães se depararam com dificuldades e 

cansaço. Ainda, encontraram a possibilidade de autocuidado e de reeditar os cuidados 

recebidos na infância ao cuidarem do bebê (experiência curativa), o que evidencia que a 

função materna se refere a uma construção realizada pela díade. Em relação ao educar, 

foram sobressalentes os relatos de dúvida quanto a melhor maneira de estabelecer limites 

ao filho, bem como de surpresa frente as manifestações de birra nos anos iniciais. Assim, 

destaca-se a importância de encorajar o saber materno e legitimar a vivência de 

sentimentos ambivalentes no cuidado e na educação de crianças pequenas. 

 Palavras chave: Função materna; Cuidar; Educar; Desenvolvimento infantil. 
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ABSTRACT 

 

The present study investigated the experience of the maternal role of caring and education 

during the dependency period. Based on Winnicott's perspective, it sought to understand 

the subjective aspects that permeate the maternal role from sixth month to fourth year. 

Through a collective case study with longitudinal design, three mothers answered 

semistructured interviews in six different times of the development (6, 12, 18, 24, 36 and 

48 months of the child's life). The clinical report was used to analyze the data showing the 

singular trajectory of each pair in the maternal role. Results showed the role of caring 

requires maternal availability, especially with regard to the movements of dependence and 

independence of the child, becoming a dilemma for the mothers. Despite the satisfaction, 

mothers feel fatigue and found dificulties to care the child. Mothers also found the 

possibility of self-care and they could edit the care received in childhood when taking care 

of the baby (curative experience), which shows that the maternal function refers to a 

construction performed by the dyad. Regarding education, the reports of doubt as to the 

best way to establish limits to the child, as well as of surprise against the manifestations of 

tantrums in the initial years, were sparing. Thus, the importance of encouraging maternal 

knowledge and legitimizing the experience of ambivalent feelings in the care and 

education of children is highlighted.  

Keywords: Maternal role; Child development; Child care; Education; Winnicott 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 A função materna é fundamental para a promoção do desenvolvimento emocional, 

tendo em vista que a constituição do eu é sustentada a partir do investimento de outro ser 

humano em seu desenvolvimento (Oliveira, 2002; Simões, 2013). Desse modo, esse estudo 

prioriza os anos iniciais e a função materna de cuidar e de educar, embora, não 

desconsidera a importância do pai para o desenvolvimento infantil. 

 Os cuidados maternos1 no início da vida são determinantes para o desenvolvimento 

saudável, considerando a dependência absoluta nesse período (Winnicott, 1965/2011). Para 

que o bebê se constitua enquanto indivíduo é necessário que a mãe esteja disponível para 

atender as suas demandas e favoreça as tendências inatas ao desenvolvimento. De modo 

semelhante, a educação também se torna relevante conforme o desenvolvimento infantil 

avança. A tarefa educacional é entendida a partir dos cuidados iniciais para, 

posteriormente, ser propriamente exercida pela mãe. No que tange ao desenvolvimento, 

esse conceito é compreendido com base no processo de amadurecimento e de acúmulo de 

experiência de vida, o qual só é possível ocorrer em um ambiente facilitador (Winnicott, 

1965/2011).  

 Diversos termos têm sido utilizados para designar as funções desempenhadas pelos 

pais2 e pelas mães no cuidado e na educação dos filhos, dentre eles, o conceito de 

parentalidade (Houzel, 2004; Zornig, 2010). De acordo com Houzel (2004), a 

parentalidade não está relacionada apenas ao fato de gerir um filho ou ser designado como 

genitor, pois o tornar-se mãe e pai envolve um processo mais complexo, o qual implica 

níveis conscientes e inconscientes do funcionamento mental.  

 Para o autor, a parentalidade consiste na capacidade psicológica de exercer a função 

parental, a qual é articulada em torno de três eixos, sendo eles: o exercício, a experiência e 

a prática da parentalidade. O primeiro eixo se associa ao âmbito jurídico. Já o segundo está 

relacionado aos aspectos conscientes e inconscientes do tornar-se mãe e pai, ou seja, 

refere-se à experiência subjetiva das funções parentais. A prática da parentalidade, por sua 

                                                           
1 Entende-se por cuidados maternos, aqueles que são oferecidos por um adulto responsável pela criança - não 

necessariamente a mãe biológica - que se encarregue desse lugar, visto que a função materna não pode ser 

anônima (Ceccarelli, 2002; Kamers, 2006). 
2 Ressalta-se que o termo pais faz referência ao plural da palavra pai, quando se referir a ambos os genitores 

será utilizado pai e mãe.  
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vez, diz respeito às tarefas cotidianas realizadas por mãe e pai junto às crianças, o que 

envolve os cuidados físicos e psicológicos, bem como os níveis de interação. Destaca-se 

que no presente estudo foi enfatizado o eixo da experiência, por tratar dos aspectos 

subjetivos da função materna, sendo que essas questões foram entendidas como vivências.  

 Dentre as diversas abordagens teóricas que investigam a temática, a função materna 

de cuidar e de educar será apresentada à luz da teoria psicanalítica, mais especificamente, a 

partir da perspectiva winnicottiana. No entanto, não serão desconsiderados autores de 

outras abordagens teóricas, caso sejam relevantes para a compreensão do fenômeno. Sendo 

assim, o presente estudo teve como objetivo investigar a vivência da função materna de 

cuidar e de educar no período de dependência, considerando o desenvolvimento infantil. 

Dito de outro modo buscou-se compreender os aspectos subjetivos que permeiam a função 

materna dos seis meses aos quatro anos de vida da criança. Inicialmente será desenvolvido 

o conceito de função materna de cuidar e de educar na psicanálise e, em seguida, na 

perspectiva winnicottiana. Também serão apontados aspectos referentes ao 

desenvolvimento infantil e, por fim, serão apresentados estudos teóricos e empíricos sobre 

a função materna. 

 

1.2 A função materna de cuidar e de educar na psicanálise  

 A primeira infância assume um papel relevante quando se considera a teoria 

psicanalítica, visto que o sujeito é constituído a partir da relação com o outro (Freud, 

1914/1996; Zornig & Levy, 2006). Sob essa ótica, para a manutenção da vida do bebê é 

imprescindível a presença de uma pessoa responsável pelos seus cuidados para garantir a 

sobrevivência, o que demarca a condição peculiar do ser humano (Refosco, 2012; Zornig, 

2010). 

 Além disso, é relevante considerar o entendimento das distintas escolas teóricas em 

psicanálise acerca da função materna de cuidar e de educar. Mesmo com inúmeras 

particularidades que as diferenciam, a literatura aponta que há unanimidade entre os 

teóricos no que tange a importância da qualidade das relações iniciais, mais precisamente a 

relação mãe-bebê, no processo de construção subjetiva da criança (Bick, 1968; Dolto, 

1980; Freud, 1914/1969; Mahler, 1982; Winnicott, 1990). 

 De acordo com Freud (1914/1996), o investimento narcísico da mãe e do pai 

constitui a base para a organização psíquica da criança. Isso tem início desde a gestação, 

em que mãe e pai possuem uma carga grande de expectativas em relação ao bebê, 

imaginando-o a partir das impressões e dos desejos advindos da gravidez e também de 
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vivências anteriores (Caron, 2000; Freud, 1914/1996; Piccinini, Gomes, Lopes & Moreira, 

2004; Solis-Ponton, 2004; Zornig, 2010). Após o nascimento, o lugar da criança na família 

é inaugurado frente ao confronto do bebê imaginário com o bebê real, bem como através 

do processo de adaptação dos genitores às necessidades do recém-nascido (Solis-Ponton, 

2004). Isso pressupõe que os enunciados identificatórios atravessam o sujeito desde o 

nascimento por meio do investimento parental e estruturam a noção de si mesmo e a visão 

de mundo (Freud, 1914/1996; Zornig, 2010). Nessa trajetória de construção de um sujeito 

psíquico, a função materna desempenha papel primordial desde o início da vida do bebê 

(Refosco, 2012; Solis-Ponton, 2004; Simões, 2013). 

 Ainda em relação à constituição psíquica, Freud (1914/1996) considera que o eu 

não está presente no início da vida, mas consiste em uma unidade psíquica que se 

estabelece a partir do investimento de um outro. É por meio do narcisismo que ocorre a 

transição de um estágio de fragmentação para um momento mais integrado e organizado 

do eu. Isso é possibilitado pela função materna, que inclui proporcionar ao bebê sentido e 

significado ao seu mundo, o qual se encontra caótico e é caracterizado pelo desamparo, 

inerente à escassez de recursos. Portanto, nos primórdios o bebê se encontra em uma 

posição de completa dependência materna para se constituir psiquicamente. 

 Autores como Mahler (1982), Stern (1997) e Bick (1968), a partir da experiência 

clínica com bebês, também propuseram conceitos e teorias acerca da função materna, 

assim como, versaram sobre a importância da relação mãe-bebê para a constituição do eu e 

para o desenvolvimento emocional infantil. Apesar das diferenças entre alguns conceitos 

propostos, o estudo dessas teorias é de suma importância para a compreensão da função 

materna e sua relação com o desenvolvimento da criança. Para tanto, serão apresentadas 

brevemente as principais ideias destes teóricos. 

 O processo de separação-individuação, proposto por Mahler (1982), possibilita 

compreender o percurso do desenvolvimento vivenciado pelo bebê. Esse processo ocorre a 

partir da presença e da disponibilidade emocional da mãe em favorecer o “nascimento 

psicológico” do bebê, o que implica em se tornar uma entidade individual, separada da mãe 

(Mahler, Pine, & Bergman, 1977).  

A separação-individuação tem início na dependência absoluta do bebê em relação à 

figura materna e se encerra com a conquista da autonomia (Mahler, 1982). Nesse processo, 

a separação diz respeito à saída do bebê da fusão simbiótica estabelecida com a mãe, 

enquanto a individuação se refere às aquisições da criança, as quais permitem a ela assumir 

suas próprias características (Mahler et al., 1977). Destacam-se quatro subfases, a saber: 
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diferenciação, exploração, reaproximação, e consolidação da individuação e constância de 

objeto emocional.  

  A diferenciação ocorre por volta do quarto mês de idade, sendo marcada pela 

intensa exploração tátil do bebê pelo mundo a sua volta (Mahler et al., 1977). Também há 

o início da diferenciação entre o corpo do bebê e o corpo materno, o que permite que ele 

consiga distinguir o familiar do não familiar. Aproximadamente aos nove meses, tem início 

a subfase de exploração, dividida em dois períodos: a fase inicial de exploração e a 

exploração propriamente dita (Mahler, 1982). A primeira se relaciona à aquisição da 

mobilidade, em que o bebê começa a engatinhar e a afastar-se fisicamente da mãe. Já a 

exploração propriamente dita é marcada pelo início do andar livre, em postural vertical, 

momento que o bebê passa a explorar o mundo ao seu redor e adquire a noção de que é 

separado da mãe.  

A reaproximação se inicia próximo aos 17 meses e é caracterizada pela conquista 

de uma entidade individual separada (Mahler, 1982). O bebê se torna mais seguro na sua 

capacidade de caminhar, o que amplia a percepção de separação. Em decorrência disso, ele 

passa a necessitar e desejar a presença materna, sendo que nas situações de distanciamento 

físico há um aumento na ansiedade de separação. Por fim, a quarta subfase é marcada por 

duas tarefas principais, sendo elas: a consagração da individualidade e a obtenção de certo 

grau de constância objetal (Mahler et al., 1977). Essas conquistas ocorrem após os 18 

meses, quando a criança demonstra uma ambivalência entre o desejo de permanecer 

próxima à mãe e o desejo de se afastar e explorar o mundo. Nesse momento, também surge 

o ‘não’ e a agressividade endereçada a um objeto ou a alguém. A constância objetal irá 

permitir que a criança tenha uma imagem mental das pessoas que tem ligação afetiva, 

especialmente da mãe, o que favorece o afastamento físico. A partir das contribuições de 

Mahler (1982) evidencia-se a importância da função materna, enquanto organizador 

psíquico para a conquista da autonomia da criança ao longo do desenvolvimento. 

 Stern (1997) também postulou sobre a relação mãe-bebê, enfatizando as mudanças 

que permeiam a mãe, advindas com a chegada de um bebê. O autor aponta que com o 

nascimento de um filho a mãe entra em uma nova e única organização psíquica, 

denominada constelação da maternidade, a qual se configurará como o eixo organizador 

dominante na vida psíquica materna. Durante esse período, a constelação da maternidade 

se constitui a partir de quatro temas e tarefas, sendo eles: vida-crescimento, relacionar-se 

primário, matriz de apoio e reorganização da identidade. O primeiro está relacionado à 

capacidade materna de manter vivo o bebê, além de promover seu crescimento e 
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desenvolvimento físico. O segundo tema, por sua vez, diz respeito à capacidade da mãe de 

se envolver emocionalmente com o bebê de forma suficientemente autêntica, para que 

promova o seu desenvolvimento psíquico. A matriz de apoio se refere à capacidade 

materna de criar e permitir redes de apoio para si que auxiliem na realização das tarefas 

dos temas anteriores, primordiais para o desenvolvimento do bebê.  

 Por fim, a reorganização da identidade está atrelada à capacidade da mãe de 

transformar sua auto identidade. Essa mudança envolve a adaptação do lugar de filha para 

mãe, e de esposa para genitora, por exemplo. É fundamental que a mulher consiga se 

reorganizar nessa nova função, tendo em vista que são alterados os seus investimentos 

emocionais, sua distribuição de tempo e energia, bem como suas atividades (Stern, 1997). 

Com base nas proposições desse autor, é possível identificar as nuances que tangem a 

função materna, especialmente a importância da disponibilidade materna para se adaptar à 

nova condição de ser mãe.  

 As contribuições de Esther Bick (1968) para o entendimento das primeiras 

experiências e interações do bebê com sua mãe também foram vastas. Dentre elas, destaca-

se o método Bick de observação, o qual foi criado no intento de auxiliar na formação de 

psicoterapeutas e psicanalistas de crianças. A situação observacional da interação mãe-

bebê, de acordo com a autora, permite o contato com as vivências mais primitivas do início 

da vida. Esse método exige do observador disponibilidade emocional, ao mesmo tempo em 

que proporciona o contato com aquilo que ainda não pode ser expresso por meio da 

comunicação verbal. 

 Embora de modo menos exaustivo, Bick (1968) postulou sobre a função da pele nas 

primeiras relações objetais. Inicialmente, as partes do self são sentidas como se estivessem 

desconectadas e a pele funcionaria como limite, para manter essas partes unidas. No 

entanto, isso só ocorre a partir da introjeção de um objeto externo que permitirá ao bebê a 

identificação com essa função de objeto. Essa tarefa é facilitada pelo cuidado materno, o 

que permite ao bebê transpor o estado não integrado para promover a fantasia de espaços 

internos e externos.   

 A partir do exposto, identifica-se que apesar de nomearem de modo singular os 

fenômenos psíquicos, os autores destacados enfatizam a importância da mãe (ou de um 

cuidador que assuma essa função) no processo de desenvolvimento emocional da criança. 

Trata-se de um período importante que trará desdobramentos para a vida adulta, visto que a 

base da personalidade e da constituição psíquica se estabelecem nos anos iniciais. No que 

concerne à função materna, Stern (1997) afirmou que a mãe entra em um estado 
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psicológico especial após o nascimento do bebê. Isso possibilita a ela exercer sua função e 

proporcionar as condições adequadas para que o bebê se desenvolva de modo saudável. 

Mahler (1982), por sua vez, apontou que no início da vida o bebê depende dos cuidados da 

mãe ou de outra figura afetiva para, gradativamente, avançar no desenvolvimento e 

conquistar a autonomia. Ainda, evidencia-se a disponibilidade materna para que a criança 

se sinta segura ao fazer os movimentos de aproximação e afastamento e, 

consequentemente, se constitua enquanto uma entidade individual. Por fim, Bick (1968) 

propôs um método de observação que auxilia na compreensão das etapas mais primitivas 

do desenvolvimento humano. Isso permite aprofundar o entendimento acerca da função 

materna, já que se trata de uma função que exige que a mãe entre em sintonia com as 

necessidades do bebê, possibilitando um espaço de desenvolvimento. Nesse sentido, torna-

se fundamental compreender a função materna de cuidar e de educar, que é primordial nos 

anos iniciais.  

  Especificamente em relação ao cuidar, Emmi Pikler3 (1969) desenvolveu uma série 

de materiais destinados a cuidadoras de berçário e a espaços que acolhem bebês. Desde o 

início atribuiu grande relevância à motricidade, assim como ao movimento livre e sua 

relação com o desenvolvimento da pessoa. Também destacou as capacidades inatas do 

bebê para se desenvolver, desde que o ambiente forneça as condições adequadas para isso. 

Dando sequência ao trabalho de Pikler (1969), Falk (2013), no livro intitulado “Bañando al 

bebé – El arte del cuidado” trata da inter-relação entre as necessidades físicas e 

psicológicas do bebê, ressaltando a importância do cuidado de alta qualidade como forma 

de responder a essas demandas. O conceito de cuidado diz respeito à satisfação das 

necessidades afetivas e físicas do bebê, bem como de condições adequadas do ambiente, 

dentre elas: a organização e a rotina. É a partir do cuidado, juntamente com a habilidade 

inata da criança, que ela será capaz de habitar seu próprio corpo e encontrar prazer no seu 

funcionamento. Isso permite que a pele se torne a barreira entre o bebê e o restante do 

mundo. O contato do bebê com o próprio corpo se dá por meio de sua própria atividade e 

do cuidado que os outros destinam a ele, em momentos como a troca de fralda, a 

alimentação e o banho, por exemplo. 

 As necessidades do bebê são nomeadas por um adulto responsável pelo seu 

cuidado, haja vista que no princípio ele sente uma tensão desagradável, a qual é aliviada 

                                                           
3 Emmi Pikler foi pediatra e atuou como médica da família. Sua formação não está relacionada diretamente à 

psicanálise, apesar de em diversos momentos fazer referência a autores dessa linha teórica, dentre eles, 

Winnicott. As ideias desta autora serão apresentadas no presente estudo, pois se considera que são 

importantes para compreender o cuidado aos bebês. 
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pelo atendimento de suas necessidades de alimentação, sono, dor, entre outras. Quando o 

cuidado é exercido adequadamente, ou conforme a autora “de modo suficientemente bom” 

(Falk, 2013, p. 15), o bebê poderá atuar livremente e se voltar ao mundo com interesse e 

prazer, sem a intervenção do adulto.  

 Ainda se ressalta a importância de considerar os sinais do bebê nos momentos de 

interação, seja o som emitido ou as reações corporais, já que o cuidado destinado ao bebê 

consiste na base para o desenvolvimento posterior. Isso significa que se ocupar dos 

cuidados de um bebê envolve a totalidade do seu ser e não somente os órgãos físicos de 

forma independente. O respeito ao ritmo da criança e a sua expressão antes da execução de 

uma tarefa também devem ser considerados. Outro aspecto a ser destacado é a importância 

da previsibilidade, que proporciona segurança à criança e permite a proteção de gestos e 

eventos inesperados (Falk, 2013).  

 Desse modo, identifica-se que as contribuições de Pikler (1969) para o trabalho 

com crianças são extensas e permitem ampliar o cuidado para outros contextos, como a 

creche. Apesar de seu trabalho ser voltado para cuidadoras, Pikler (1969) foi perspicaz ao 

minimamente sistematizar as ações de cuidado, considerando aspectos fundamentais para a 

constituição psíquica, como a sensibilidade, o ritmo e o movimento do bebê. Também se 

destaca a proximidade de algumas ideias da autora com a proposta de Winnicott (1945), 

sobretudo no que concerne à associação do cuidado psíquico às demandas físicas. 

Ademais, os autores estão em consenso ao afirmar sobre as habilidades inatas do bebê e à 

tendência ao desenvolvimento, bem como sobre a importância do ambiente 

suficientemente bom. 

 Ao longo do desenvolvimento, além do cuidar, outra tarefa materna se torna 

importante, a saber, o educar. Ambas acontecem concomitantemente desde o início da vida 

do bebê, mas para fins didáticos são apresentadas separadamente. O educar também é 

entendido como uma tarefa intrínseca à função materna, que é exercida de acordo com as 

demandas de cada faixa etária da criança. Para a psicanálise clássica, a educação, bem 

como a representação de limites e a introjeção de regras estão relacionadas à função 

paterna, cabendo ao pai se colocar com autoridade diante da dupla mãe-filho (Dor, 1991). 

Desse modo, o pai, por meio de uma função simbólica, representa a lei e insere o sujeito na 

cultura. Isso decorre das restrições atinentes ao campo do desejo, permitindo ao sujeito se 

constituir a partir da internalização da lei, mais precisamente, do que deve ou não ser feito 

(Freud, 1923/1996). 
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 O educar também está intimidante relacionado à conflitiva edípica, a qual é 

fundamental para a constituição psíquica (Freud, 1923/1996). É a partir do complexo de 

Édipo que os investimentos libidinais associados aos objetos materno e paterno poderão ser 

abandonados e substituídos por identificações, o que sustenta a base para a formação do 

superego. Para Freud (1932/1969a), a primeira tarefa da educação consiste em a criança 

aprender a controlar seus instintos. Em seguida, mãe e pai devem proibir os impulsos da 

criança, tendo em vista que a autoridade dos genitores requer que ela renuncie ao instinto. 

Também é responsabilidade parental supervisionar as ações da criança no início da vida. 

Posteriormente com a instauração do superego – que decorre do desenvolvimento do 

complexo de Édipo, a partir da internalização das interdições parentais – a criança é capaz 

de distinguir entre o “bom” e o “mau” (Freud (1939/1969b).  

  Por outro lado, na perspectiva winnicottiana4, o entendimento acerca da educação 

difere do proposto por Freud (1923/1996). De modo semelhante à Winnicott (1945), Dolto 

(1999), também apresentou uma construção teórica sobre a educação de crianças pequenas. 

Para a autora, “a primeira educação é indelével” (p. 4) e tem como finalidade a autonomia, 

bem como objetiva desenvolver as potencialidades da criança, para que seja possível a ela 

se diferenciar das demais (Dolto, 1999). 

 Dolto (1999) defende que “educar uma criança é tratá-la como ser humano” (p. 42). 

Isso inclui auxiliá-la a promover seu dinamismo e a se sentir plena frente a outras pessoas. 

Compete a mãe e ao pai se responsabilizar por essa tarefa, desde a infância. Todavia, é 

necessário considerar que a educação não é transmitida apenas de modo consciente, pois o 

exemplo e o respeito que o adulto demonstra em relação à criança também perpassa a 

tarefa educativa. Outrossim, a educação que os genitores receberam na infância está 

associada ao modo como buscam educar seus filhos. Mais do que um discurso, para Dolto 

(1999), a educação é um modo de ser que, quando tudo vai bem, inspira confiança na 

criança.  

 Os limites são necessários às crianças para que estas se sintam seguras (Dolto, 

1999). Contudo, essas restrições devem circunscrever as situações que envolvem perigo 

real para a integridade da criança e de outras pessoas. Apesar de não poder fazer tudo que 

deseja, é importante que a criança consiga expressar seus sentimentos, sendo que é a partir 

da linguagem, a qual se estabelece anteriormente à fala, que a criança comunicará aos 

adultos que a rodeiam seus desejos e angústias.  

                                                           
4 A concepção sobre educação, considerando a teoria do amadurecimento, será abordada no capítulo “A 

função materna de educar na perspectiva winnicottiana”. 
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 Inicialmente, as relações ficam restritas ao ambiente familiar, caracterizado por ser 

um meio social fechado. Em seguida, após avançar no desenvolvimento, a criança passa a 

se relacionar com o mundo exterior de modo mais amplo, agindo, na maioria das vezes, de 

acordo com o modelo aprendido na família (Dolto, 1999). Assim, algumas contribuições 

dessa autora em relação à educação de crianças pequenas vão ao encontro do proposto por 

Winnicott (1993), especificamente no que tange o dinamismo dessa tarefa e a presença real 

da mãe e do pai. 

 Com base no exposto, identificam-se compreensões semelhantes para o mesmo 

fenômeno, dadas as suas particularidades. Fica evidente que os referidos teóricos 

consideram a função materna de cuidar e de educar primordial para a constituição psíquica 

do indivíduo. Além disso, entendem que essa tarefa deve acompanhar as necessidades da 

criança de acordo com os estágios do desenvolvimento.  

 Por fim, entende-se que a função materna é de ordem simbólica, pois, apesar de 

envolver uma ação concreta, demanda um investimento subjetivo e disponibilidade 

emocional. Nesse sentido, a função independe da figura que a exerce, dito de outro modo, 

características como gênero e grau de parentesco, por exemplo, não são determinantes para 

a função materna. Cada díade constrói o seu percurso e vivencia a função materna de modo 

singular, considerando as especificidades da mãe e do bebê (Caron & Lopes, 2014). E, 

quando há falhas nessa trajetória, os desdobramentos também são singulares, já que o 

desenvolvimento é dinâmico, permitindo que mãe e criança avancem e retornem nesse 

percurso, de acordo com suas necessidades. Posto isso, cabe compreender a função 

materna de cuidar e educar a partir da teoria de Winnicott. 

 

1. 3 A função materna de cuidar na perspectiva winnicottiana 

 A função materna assume fundamental importância quando se considera a teoria do 

desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott (1945). Especialmente no que 

concerne aos cuidados destinados à criança no início da vida, tendo em vista as 

consequências desse período para o desenvolvimento posterior. Nesse sentido, serão 

apresentados a seguir alguns conceitos fundamentais para o entendimento da teoria 

winnicottiana, no intento de embasar a função materna e o desenvolvimento infantil. 

 O cuidado se refere à adaptação sensível da mãe as demandas do bebê no início da 

vida, nas palavras de Winnicott (1965/2011) diz respeito “à delicada adaptação das mães às 

necessidades sempre mutáveis de seus bebês” (p. 130). Essa tarefa se caracteriza ainda por 

ser algo natural, que não tem como base o conhecimento formal, mas provém de uma 
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atitude sensível adquirida pela mãe durante a gestação e, posteriormente, perdida à medida 

que a criança se desenvolve (Winnicott, 1965/2011). Winnicott (1945), ao postular sobre o 

desenvolvimento emocional primitivo considera o cuidar como uma importante função 

materna, a qual é moldada de acordo com as aquisições infantis. 

 O amadurecimento tem início a partir da extrema imaturidade do bebê e da 

responsabilidade do ambiente em favorecer as conquistas fundamentais desse processo 

(Dias, 2011). De acordo com Winnicott (1971), o desenvolvimento da criança, 

especialmente no início da vida, depende de um suprimento ambiental satisfatório, que seja 

capaz de facilitar as tendências individuais herdadas, entendidas como o potencial inato do 

indivíduo para se desenvolver, tanto no âmbito físico quanto emocional. Nesse sentido, o 

cuidado destinado ao bebê pode ser entendido com base na provisão ambiental, que se 

constitui a partir de condições essenciais para a existência psicossomática e posterior 

socialização. Outro sentido atribuído para a palavra cuidado está relacionado à 

responsabilidade ética de cada indivíduo de cuidar de seus ambientes e de seus cuidadores 

(Loparic, 2013).  

 Considerando a perspectiva winnicottiana, a história do amadurecimento infantil é 

marcada pela dependência absoluta que avança de forma gradual, em direção à 

independência e, concomitantemente, ao amadurecimento (Winnicott, 1987/2006). Logo, 

para Winnicott (1965/1983), o desenvolvimento emocional primitivo pode ser entendido 

em termos de estágios, a saber: dependência absoluta, dependência relativa e rumo à 

independência.   

 O estágio da dependência absoluta é caracterizado pelos primeiros meses de vida do 

bebê. Nesse período, a mãe entra em um estado psicológico muito especial, denominado 

preocupação materna primária (Dias, 2003; Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 1987/2006; 

Winnicott, 1965/2011). A dependência é considerada absoluta por não haver vestígios da 

consciência do lactente acerca do referido período (Winnicott, 1965/2011). Durante esse 

estágio, que ocorre principalmente ao final da gravidez até alguns meses após o nascimento 

do bebê, a mãe apresenta uma sensibilidade exacerbada que possibilita a adaptação 

sensível às necessidades do recém-nascido (Dias, 2003; Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 

1987/2006). Entretanto, esse estado materno, também denominado “loucura normal”, é 

passageiro e, caso a mãe não estivesse grávida, poderia se constituir em uma doença 

(Winnicott, 1958/2000; Winnicott, 1987/2006).  

 Na preocupação materna primária as mães conseguem, com muita naturalidade, 

saber como o bebê está se sentido. Dito de outro modo, a mãe é capaz de compreender o 
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seu bebê por meio da identificação, processo através do qual é possível a ela se colocar no 

lugar do filho, para corresponder às solicitações do mesmo (Dias, 2003; Winnicott, 

1987/2006).  No entanto, o processo de identificação da mãe com o bebê, distingue-se da 

dependência do bebê em relação à mãe, tendo em vista que a dependência não implica em 

identificação (Winnicott, 1958/2000). Além do mais, a identificação se constitui em um 

fenômeno complexo que não pode ser encontrado nos primeiros estágios de vida do bebê 

(Dias, 2003; Winnicott, 1958/2000).  

 Durante esse estado de sensibilidade exacerbada, a mãe fornece um setting 

favorável para o desdobramento das tendências ao desenvolvimento e possibilita ao bebê 

experimentar movimentos espontâneos como próprios (Winnicott, 1958/2000; Winnicott, 

1987/2006). Através da adaptação materna ao mundo subjetivo do lactente, a mãe fornece 

o suprimento básico da experiência de onipotência, fundamental para o desenvolvimento 

emocional e para o exercício da criatividade primária (Dias, 2011; Winnicott, 1971). 

  Os cuidados maternos, quando atendem às necessidades instintuais e egóicas do 

bebê, favorecem o desenvolvimento emocional, assim como proporcionam um senso de 

previsibilidade no bebê (Winnicott, 1987/2006). Inicialmente, as necessidades do lactente 

são corporais e gradualmente, transformam-se em psíquicas, à medida que as experiências 

físicas proporcionadas pelos cuidados maternos permitem isso. Dessa forma, é preciso que 

as necessidades do corpo sejam satisfeitas e, posteriormente, há um tipo de necessidade 

muito sutil, que só o contato humano pode satisfazer (Dias, 2003; Winnicott, 1987/2006). 

Como consequência dos cuidados ambientais, ocorre o início da vida psicossomática do 

indivíduo, em que a psique passa a viver no soma e a pele se torna o limite entre o eu e o 

não-eu (Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 1990).  

 A localização da psique no corpo e dentro do corpo envolve a pele como elemento 

central. Durante o cuidado ao bebê, o manuseio da pele e o modo de segurar a criança 

auxiliam no processo de integração, além de ser um fator primordial do estímulo a uma 

vida saudável dentro do corpo (Winnicott, 1990). Ainda, tem-se que as experiências 

tranquilas e excitadas contribuem para esse processo de localização da psique no corpo, o 

qual se constitui a partir de duas direções, a saber, a pessoal e a ambiental. Em relação à 

primeira, destacam-se os impulsos e sensações da pele, do erotismo muscular e instintos, 

envolvendo a excitação da pessoa total. A segunda se refere aos cuidados do corpo e à 

satisfação das exigências instintivas que possibilita a gratificação (Winnicott, 1990). 

 Portanto, existe algo na “mãe de um bebê que a torna particularmente qualificada 

para proteger seu filho nesta fase de vulnerabilidade, e que a torna capaz de contribuir 
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positivamente com as claras necessidades da criança” (Winnicott, 1965/2011, p. 3). Nesse 

sentido, é necessário que a mãe esteja disponível e aceite ser usada pelo bebê como objeto 

subjetivo, isto é, que ela permita que o bebê seja ela. Ao propiciar a identificação primária, 

a mãe possibilita ao bebê “a mais elementar e fundamental das experiências: a experiência 

de ser” (Winnicott, 1989, p. 177), a qual é a base para a experiência da continuidade de ser 

e das identificações que ocorrerão, posteriormente, à identificação primária (Dias, 2003; 

Winnicott, 1989).  

 Nos primórdios do desenvolvimento emocional, o bebê é definido por sua 

dependência em relação ao ambiente, ao passo que gradativamente ocorre a separação 

entre o eu e não-eu, conforme o ritmo do bebê e da mãe (Winnicott, 1971). Quando esse 

percurso ocorre de modo saudável, o bebê passa a olhar em volta e se depara com o rosto 

materno, no qual “normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo” (p. 154). Dito de outro 

modo, a mãe olha para o bebê e aquilo com o que ela se parece está relacionando ao que 

ela visualiza nesse momento. Essa função de espelho permite ao bebê adquirir a 

tranquilidade de “sentir que a imagem materna se encontra ali, que a mãe pode vê-la e se 

encontra em conexão com ela” (Winnicott, 1971, p. 154). 

 O estágio seguinte do desenvolvimento, denominado dependência relativa, refere-se 

à dependência da qual o lactente é capaz de tomar consciência (Winnicott, 1965/1983). 

Essa fase também se caracteriza pela adaptação do bebê às falhas graduais do cuidado 

materno, visto que o bebê começa a ser capaz de suportar as falhas ambientais (Winnicott, 

1965/1983). Solicitações atinentes à alimentação, por exemplo, podem não ser atendidas 

prontamente pela mãe, como anteriormente, pois o bebê consegue esperar um pouco mais 

para ser atendido.  

As falhas nesse cuidado e na apresentação ao mundo para a criança são esperadas, 

haja vista que o cuidado humano não é perfeito. Nesse sentido, Winnicott (1965/1983) 

aponta que o cuidado “é algo que não pode ser feito por pensamento, nem pode ser 

manejado mecanicamente. Só pode ser feito pelo manejo contínuo por um ser humano que 

se revele continuamente ele mesmo, não há questão de perfeição aqui” (p. 82). O autor 

ainda justifica: “perfeição pertence às máquinas; o que uma criança consegue é justamente 

daquilo que ela precisa, o cuidado e a atenção de alguém que é continuamente ela mesma” 

(Winnicott, 1965/1983, p. 82). É o estado de devoção espontânea que permitirá à mãe 

cuidar do bebê e a falhar durante a execução desse cuidado. Isso decorre do fato de que 

durante esse período há o início da compreensão intelectual, o que permite ao bebê certo 

entendimento acerca de processos simples. Deste modo, durante a dependência relativa, as 
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mães proveem uma desadaptação gradativa ao lactente, o que favorecerá o 

desenvolvimento do bebê (Dias, 2003; Winnicott, 1965/1983). 

  Por último, tem-se o início da caminhada rumo à independência, caracterizada pelo 

processo contínuo de desenvolvimento do indivíduo, visto que raramente a maturidade 

completa é atingida, mesmo na idade adulta (Dias, 2003; Winnicott, 1965/1983). Quando 

os estágios anteriores ocorrem de forma saudável, durante a independência a criança é 

capaz de, paulatinamente, deparar-se com o mundo e com a sua complexidade, bem como 

viver uma existência pessoal, considerada satisfatória (Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 

1965/2011).  

 A caminhada rumo à independência também é permeada pela relação entre aquilo 

que é subjetivamente concebido e posteriormente será objetivamente percebido (Winnicott, 

1965/1983). Dito de outro modo, a partir dos cuidados maternos, a criança se relaciona 

com um objeto subjetivo e, ao longo do desenvolvimento, vai estabelecendo a capacidade 

de se relacionar com um objeto que possui uma existência separada. E, portanto, é 

percebido objetivamente, como uma existência exterior ao controle onipotente do 

indivíduo (Winnicott, 1965/1983). Ademais, é nesse período que a sociedade se torna 

exemplo do mundo pessoal e dos fenômenos externos à vida da criança (Winnicott, 

1965/1983).  

 Os estágios do desenvolvimento se concretizam de modo gradual e sob 

determinadas condições, as quais gradativamente deixam de ser vitais, mas não perdem a 

importância (Winnicott, 1990). O autor ainda afirma que é fundamental um 

desenvolvimento anterior bem sucedido, já que “o mais complexo deve desenvolver-se a 

partir do mais simples” (Winnicott, 1990, p. 55). Nesse sentido, evidencia-se a importância 

das conquistas iniciais para que possam ser ampliadas para contextos mais complexos. Isso 

pressupõe que o bebê, considerado maduro para a sua idade, prossegue em direção ao 

momento em que se torna uma pessoal total, consciente da existência de si mesmo e dos 

outros.  

 Os estágios iniciais do processo de amadurecimento se tornam experiências do 

bebê, ao passo que o ambiente facilitador – que, segundo Winnicott (1987/2006) deve ser 

humano e pessoal – possibilita resultados favoráveis em termos de desenvolvimento 

(Winnicott, 1958/2000). Mais especificamente em relação aos processos de maturação, 

Winnicott (1987/2006) destaca três tarefas principais do bebê, possibilitadas pela mãe 

suficientemente boa, a saber: a integração do eu, a personalização e a relação objetal. Tais 

tarefas correspondem de forma aproximada a três funções maternas: o sustentar (holding), 
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o manuseio (handling) e a apresentação de objetos (Winnicott, 1987/2006; Winnicott, 

1965/2011). Vale destacar, que dentre as três tarefas apontadas por Winnicott (1987/2006), 

o sustentar foi o conceito mais explorado, tendo em vista que o sucesso dessa tarefa 

condicionará as subsequentes.  

 O sustentar consiste no primeiro ambiente do bebê e está atrelado à capacidade 

materna de identificação com o lactente, para proporcionar os cuidados básicos inerentes 

ao início da vida (Winnicott, 1965/2011). Considerando que o bebê é incapaz de executar 

movimentos suficientemente autônomos, a tarefa de sustentação torna-se fundamental, 

tendo em vista que é uma continuação da “provisão fisiológica que caracteriza o período 

pré–natal” (Winnicott, 1965/1983, p. 49).  

 Além disso, o sustentar inclui especialmente os cuidados físicos ao lactente, como a 

proteção de agressão fisiológica e a atenção para a sensibilidade cutânea do bebê 

(Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 1965/1983). A adaptação em relação à rotina, que inclui 

os cuidados adequados oferecidos durante o dia e à noite ao bebê, bem como as mudanças 

instantâneas da rotina, também é responsabilidade materna durante a fase de sustentar.  

Ainda faz parte da função materna considerar o desconhecimento, por parte do lactente, da 

existência de qualquer coisa que não seja ele mesmo (Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 

1965/1983).  

 O sustentar satisfatório é fundamental para que o recém-nascido possa avançar em 

direção à integração5, ao mesmo tempo em que mantém sua experiência de continuidade 

preservada (Winnicott, 1965/1983). Através da repetição desses cuidados maternos, o bebê 

é capaz de sentir-se real, tendo em vista que a mãe oferece apoio egóico antes do 

estabelecimento da integração. As experiências iniciais do bebê atinentes a um sustentar 

satisfatório tem como resultado a “continuidade da existência, que se transforma num 

senso de existir, num senso de self e finalmente resulta em autonomia” (Winnicott, 1971, p. 

11).  

 Winnicott (1971) enfatiza que a função de sustentar pode ser realizada com 

sucesso, por um adulto que não tenha conhecimento acerca do desenvolvimento humano, 

pois o que essa tarefa exige é a capacidade de identificação com o bebê.  Desse modo, 

todos esses cuidados, tanto físicos quanto psicológicos, relacionados ao sustentar fazem 

parte do crescimento e do desenvolvimento do bebê e se dão, principalmente, durante a 

dependência absoluta (Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 1965/1983).  

                                                           
5 Os aspectos atinentes à integração serão discutidos de forma mais detalhada em um momento posterior do 

item “A função materna de cuidar na perspectiva winnicottiana”. 
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 Em relação ao manuseio, Winnicott (1965/2011) aponta que essa tarefa proporciona 

ao bebê entrar em contato com o seu corpo através do cuidado materno. O manuseio 

também facilita a formação de uma “parceria psicossomática na criança”, o que contribui 

para “a formação do sentido do ‘real’, por oposição ao ‘irreal’” (Winnicott, 1965/2011, p. 

26). Ao ser exercido de modo que favoreça o desenvolvimento infantil, o manuseio 

possibilita à criança desfrutar a experiência acerca do funcionamento corporal, facilitando 

assim o alojamento da psique no soma (Winnicott, 1965/2011). Essa tarefa é composta por 

diversos comportamentos maternos, realizados com o intuito de estabilizar as necessidades 

fisiológicas e emocionais do bebê. Em relação ao processo de maturação, o manuseio está 

associado à personalização, por meio da qual o bebê toma posse do próprio corpo 

(Winnicott, 1987/2006).  

 Por fim, a função materna de apresentação de objetos proporciona ao bebê o 

encontro e a criação de novos objetos (Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 1958/2000). Essa 

tarefa também é denominada realização, pois possibilita tornar real o impulso criativo do 

bebê (Winnicott, 1965/2011). Nesse sentido, a mãe apresenta os objetos ao bebê, conforme 

ela reconhece as necessidades do lactente, o que confere ao gesto materno a qualidade de 

precisão (Winnicott, 1965/2011). Winnicott (1965/1983) caracteriza o início das relações 

objetais como complexo, pois essa tarefa deve ser realizada de modo que possibilite ao 

bebê criar o objeto. Mais especificamente, o autor descreve: 

 O bebê desenvolve a expectativa vaga que se origina em uma necessidade não-

formulada. A mãe, em se adaptando, apresenta um objeto ou uma manipulação que 

satisfaz as necessidades do bebê, de modo que o bebê começa a necessitar 

exatamente o que a mãe apresenta (Winnicott, 1965/1983, p. 62). 

 

  Essa experiência proporciona um breve período de onipotência, em que o bebê se 

sente confiante e acredita ser capaz de criar os objetos e o mundo real (Winnicott, 

1965/1983). Ademais, os objetos são apresentados pela mãe em pequenas doses, 

considerando a capacidade do bebê, o que possibilita o estabelecimento gradual da 

realidade compartilhada e do senso de realização pessoal (Winnicott, 1965/2011). 

Winnicott (1971) também aponta um paradoxo em relação à apresentação de objetos, tendo 

em vista que o bebê cria o objeto que já está disponível, pressupondo que não poderia tê-lo 

criado.  

 A sensível adaptação materna permite ao bebê vivenciar um estado em que o objeto 

pode ser encontrado, através da ilusão de onipotência, o que pressupõe que gradualmente a 

ausência do objeto passa a ser tolerada. Com base nessa experiência, a concepção da 

realidade externa tem início, sendo marcada por um lugar em que os objetos aparecem e 
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desaparecem. Isso possibilita que a onipotência exista como um fato, já que por meio de 

cuidados sensíveis e adaptados, a mãe permite que o bebê tenha a ilusão de criar os objetos 

de forma mágica. Aos poucos, ele vai reconhecendo a ausência de um controle mágico 

sobre a realidade e a onipotência inicial é transformada pela técnica adaptativa materna 

(Winnicott, 1990). 

 Desse modo, o desenvolvimento se dá a partir do processo de maturação e da 

acumulação de experiência de vida. No entanto, para que ocorra de forma saudável é 

fundamental que haja um ambiente facilitador, especialmente no início da vida, em que a 

dependência do bebê desses cuidados é absoluta (Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 1990). 

Nesse sentido, ao prover um ambiente saudável para o desenvolvimento infantil, a mãe 

colabora com a saúde mental da criança, bem como com o desenvolvimento emocional 

(Winnicott, 1965/1983). 

 Ainda em relação aos primeiros estágios do desenvolvimento, a função materna 

fundamental se refere à integração, a qual abrange quase todas as tarefas do 

desenvolvimento (Winnicott, 1971). É a partir dessa função de integração que o bebê se 

torna capaz de se juntar em uma unidade e chegar ao estágio do ‘eu sou’, que 

posteriormente dará sentido ao ‘eu faço’. No entanto, esse processo possui ritmo próprio, 

além de apresentar crescente complexidade (Winnicott, 1971).  

 De acordo com Winnicott (1958/2000), a tendência à integração ocorre com base 

em dois conjuntos de experiências. Um deles está relacionado à técnica de cuidados através 

da qual a criança é mantida aquecida, é manuseada, banhada e nomeada.  O outro conjunto, 

diz respeito às experiências instintivas agudas que tendem a juntar a personalidade a partir 

do interior do indivíduo (Winnicott, 1958/2000). 

 Nesse sentido, a integração está intimamente relacionada à função ambiental de 

sustentar (Winnicott, 1965/1983). O autor também aponta que a tendência a integrar-se não 

é um processo meramente fisiológico (Winnicott, 1965/2011), pois para a integração se 

desenrolar são necessárias certas condições ambientais, das quais a mãe do bebê é a melhor 

provedora (Winnicott, 1990).   

 Conforme Winnicott (1958/2000) o bebê pode passar longos períodos de tempo 

sem se importar “se ele é feito em pedaços ou se é inteiro, nem se ele vive no rosto da mãe 

ou em seu próprio corpo, desde que de tempos em tempos ele se junte e sinta algo” 

(Winnicott, 1958/2000, p. 224). Essas experiências estão relacionadas ao processo de 

integração, o qual se inicia a partir de um estado primário de não-integração (Winnicott, 

1965/2011). Durante esse estado, o bebê se encontra em uma série de fases de motilidade e 
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percepções sensoriais (Winnicott, 1965/2011). Também passa por momentos de ameaças 

de aniquilação que não se cumprem e dos quais ele repetidamente se recupera (Winnicott, 

1958/2000). A partir dessas experiências deriva a primeira organização do ego, 

caracterizada por ser silenciosa (Winnicott, 1958/2000). Além disso, os momentos de 

recuperação frente às ameaças de aniquilação possibilitam ao ego a capacidade de suportar 

frustações (Winnicott, 1958/2000).  

 Apesar da integração se manifestar a partir de uma situação primária de não 

integração, há momentos, como os de repouso, em que o bebê retorna a esse estágio inicial. 

No entanto, essa experiência não necessariamente se constitui como fonte de medo ou 

ansiedade, considerando o senso de segurança proporcionado pela mãe. Desse modo, 

momentos de não-integração e reintegração podem ocorrer sem causar ansiedade, quando o 

ambiente conserva a criança unida a si mesma, seja a nível físico, bem como em níveis 

mais sutis (Winnicott, 1965/2011). 

 O bebê se constitui a partir das partículas e fragmentos de atividades e sensações 

que permeiam o início da sua vida (Winnicott, 1987/2006). No entanto, é em torno de um 

ano que a maioria das crianças adquire o status de indivíduo, isto é, que a personalidade 

torna-se integrada (Winnicott, 1965/2011). O bebê é capaz de experimentar um sentimento 

de identidade pessoal, a partir das experiências que o permitem formar sua própria 

individualidade. Esse processo ocorre por meio do apoio do ego materno com o intuito de 

facilitar a organização egóica do bebê (Winnicott, 1987/2006).  

 A integração é marcada primeiramente pelo “eu” e pela constituição da unidade, o 

que inclui identificar o restante dos indivíduos como “não-eu” (Winnicott, 1965/1983; 

Winnicott, 1990). Anteriormente a esse momento, do ponto de vista do bebê, nada existe 

além dele próprio, o que sugere que a mãe é, inicialmente, parte dele (Winnicott, 

1987/2006). Dito de outro modo, essa experiência é caracterizada como identificação 

primária, que possibilita ao bebê ser juntamente com outro ser humano ainda não 

diferenciado (Winnicott, 1987/2006). Durante esse período o bebê ainda não tem a 

maturidade necessária para experimentar de maneira real e em primeira pessoa as 

ansiedades relativas à ambivalência e às fantasias que permeiam as relações (Dias, 2011; 

Winnicott, 1990). Desse modo, a existência do bebê é compreendida por alguém e essa 

experiência é devolvida a ele como evidência da sua constituição enquanto indivíduo 

(Winnicott, 1965/1983). 

 Em seguida, a criança alcança o estágio do “eu sou”, caracterizado pela interação 

introjetiva e projetiva com o “não-eu”, bem como com o mundo real da realidade 
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compartilhada (Winnicott, 1965/1983). Esse processo de delimitação da unidade do self 

dentro do corpo tem a pele como membrana limitante (Winnicott, 1965/1983). Para que a 

tendência à integração ocorra é importante que a mãe e o bebê estejam em harmonia, tendo 

em vista os processos identificatórios intrínsecos a essa experiência (Winnicott, 

1987/2006). De modo mais específico, está presente nesse processo a identificação 

materna com o filho e a identificação do filho com a mãe (Winnicott, 1965/2011). Embora 

a mãe permaneça adulta, ela é capaz de entrar em um estado de identificação sofisticada 

com o seu filho, ao passo que o bebê se identifica com a mãe como produto do 

relacionamento que esta possibilita (Winnicott, 1987/2006; Winnicott, 1965/2011). 

 Com base em condições ambientais suficientemente boas, o bebê é capaz de se 

constituir em unidade e, consequentemente, concretizar a integração. Esse processo, 

quando ocorre de forma saudável, considera as tendências inatas da criança à integração da 

personalidade e à independência, o que permite que ela avance no processo do 

desenvolvimento (Winnicott, 1965/1983).  Entretanto, quando o ambiente não consegue 

prover as condições de cuidado necessárias ao bebê, o desenvolvimento emocional e a 

saúde são prejudicados (Winnicott, 1965/1983).  

 Quando ocorrem falhas no cuidado e a mãe não consegue se adaptar sensivelmente 

as necessidades do bebê há consequências para a criança. Nesse sentido, Winnicott 

(1965/1983) aponta que frente aos cuidados de uma mãe que não é suficientemente boa, a 

criança não se torna capaz de iniciar o processo de maturação do ego. E se mesmo assim 

ele ocorre, aspectos essencialmente importantes são distorcidos.  

 O estabelecimento do ego tem como base o ‘continuar a ser’, o que incluiu a não 

interrupção por reações à intrusão, proporcionado pelo estado de preocupação materna 

primária (Winnicott, 1958/2000). No entanto, quando há falhas ocorrem fases de reação à 

intrusão que interrompem o ‘continuar a ser’ do bebê. Em excesso, as reações não 

provocam frustação, mas uma ameaça de aniquilação ao eu do bebê (Winnicott, 

1958/2000). 

 Nessas situações, o self verdadeiro da criança não consegue se formar ou 

permanece oculto por trás de um falso self, tornando-se um acumulado de reações à 

violação (Winnicott, 1965/2011). O bebê também pode vivenciar as falhas ambientais 

quando a dependência é um fato, nesse caso, os prejuízos são concretos e ocorrem em 

graus variados, o que pode ser difícil de reparar. Winnicott (1987/2006) assinala que “na 

melhor das hipóteses” (p. 75), o bebê irá se tornar uma criança ou um adulto que carrega 

consigo a “memória latente de um desastre ocorrido com o seu eu, e muito tempo e energia 
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são gastos em organizar a vida de tal forma que esta dor não volta a ser experimentada” (p. 

75). 

 As falhas acontecem quando a mãe é incapaz de atender as necessidades do bebê de 

modo suficientemente sensível ou quando o bebê está muito perturbado para se entregar ao 

impulso instintivo (Winnicott, 1990). Nos momentos em que isso ocorre, o bebê, ao estar 

em contato com a realidade externa, não consegue fazer uso da onipotência ilusória. Isso 

leva a dois tipos distintos de relação objetal, sendo que ambos podem estar desconectados 

um do outro, a ponto de constituir uma grave doença. O primeiro está relacionado à vida 

privada do bebê, em que os relacionamentos são baseados mais na capacidade de criar do 

que na memória dos contatos anteriores. O outro tipo de relação objetal está associado ao 

falso self, o qual se desenvolve a partir da submissão, relacionando-se com a realidade 

externa de forma passiva (Winnicott, 1990). 

  Uma consciência incipiente da continuidade do ser e do existir no tempo, bem 

como um simples estado de ser, existem antes que cada indivíduo crie novamente o seu 

mundo (Winnicott, 1990). Desse modo, o caos aparece por meio de “interrupções reativas 

do ser, especialmente quando tais interrupções são longas demais” (Winnicott, 1990, p. 

157). O autor ainda aponta:  

O caos é, primeiramente, uma quebra na linha do ser, e a recuperação ocorre 

através de uma revivência da continuidade; se a perturbação ultrapassa um 

limite possível de ser tolerado, de acordo com as experiências anteriores de 

continuidade do ser, ocorre que devido às leis elementares da economia, uma 

quantidade de caos passa a fazer parte da constituição do indivíduo 

(Winnicott, 1990, p. 157). 

 

 A experiência de caos proporciona um novo sentido ao estado de integração, sendo 

que um retorno ao caos representa a desintegração, a qual ocorre pela cisão estabelecida 

pelo mundo interno, por meio do controle dos objetos e das forças nele atuantes 

(Winnicott, 1990). Desse modo, a desintegração é o oposto da integração, pois se trata de 

algo intolerável, relacionado ao processo de defesa ativa contra a própria integração e a 

não-integração (Winnicott, 1987/2006; Winnicott, 1990). Ademais, a desintegração 

consiste em um desfazer organizado da integração, depois que o indivíduo se constitui 

enquanto unidade. Esse estado é produzido e mantido por meio de ansiedades intoleráveis.  

 Cabe destacar que a não-integração é um estado primário, o qual não é caótico. Já a 

desintegração, é caótica, visto que representa uma alternativa para a ordem e se caracteriza 

como uma organização defensiva contra as ansiedades oriundas da integração (Winnicott, 

1990). Esse estado desintegrado não pode prosseguir por si mesmo, pois enquanto for 

mantido o desenvolvimento emocional permanecerá estagnado. O autor ainda afirma que 
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“cada caos contribuiu para o caos pertencente às etapas subsequentes” (p. 157), assim, ao 

se recuperar de um caos anterior há melhores perspectivas de recuperação em etapa 

posterior (Winnicott, 1990).  

 Quando o self se constrói com dificuldades e o indivíduo não se torna capaz de 

manter as lembranças do cuidado ambiental, é possível que, em estágios posteriores do 

desenvolvimento, apareçam excessos de cuidado pessoal (Winnicott, 1987/2006). Essa 

organização pode ser compreendida como uma defesa contra a desintegração que a falha 

ambiental ameaça provocar. Por falha ambiental, entende-se a dificuldade em carregar o 

bebê com segurança, para além do seu limite de tolerância (Winnicott, 1990).  Essa defesa 

organizada, seja contra a falha ambiental ou contra a dor das ansiedades atreladas à 

integração, pode ser utilizada posteriormente como base para “um estado patológico 

caótico, que na verdade representa um fenômeno secundário e que não está diretamente 

relacionado ao caos primário do indivíduo humano” (Winnicott, 1990, p. 137). 

 Portanto, a desintegração pode ser entendida como uma defesa que surge a partir de 

uma falha ambiental, considerando o estado de integração, a qual traz prejuízos sérios para 

a organização do self da criança. Por outro lado, quando a mãe consegue exercer sua 

função e oferecer um cuidado suficientemente bom, é possível ao bebê se tornar um ser 

integrado, capaz de se diferenciar da figura materna e de estabelecer relações no ambiente 

externo.  

 Considerando o desenvolvimento saudável, o cuidado materno vai gradualmente se 

ampliando e se transformando em um cuidado oferecido por ambos os genitores, que em 

conjunto, responsabilizam-se pelo bebê (Winnicott, 1958/2000). Ao mesmo tempo, mãe e 

pai também se mostram receptivos às contribuições da criança para a família. Isso permite 

que o cuidado parental evolua para contextos familiares mais amplos, que incluem os avós, 

os primos e os parentes (Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 1958/2000).  

 A família se torna a única entidade que pode dar continuidade a tarefa materna de 

atender as necessidades do indivíduo, que vão desde a dependência até a caminhada rumo 

à independência (Winnicott, 1958/2000; Winnicott, 1965/2011). Nesse sentido, o autor 

pontua que: 

A tarefa consiste em fazer face às necessidades mutantes do indivíduo que 

cresce, não apenas no sentido de satisfazer impulsos instintivos, mas também 

de estar presente para receber as contribuições que são características 

essenciais da vida humana. A tarefa consiste, ademais, em aceitar as 

irrupções de rebeldia e as recaídas na dependência que se seguem à rebeldia 

(Winnicott, 1965/2011, p. 130).  
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 A partir disso, observa-se que há um círculo cada vez mais amplo e complexo que 

proporciona cuidado ao indivíduo. Também se verifica a necessidade da criança de se 

inserir em um contexto que aceita sua contribuição nascida de um impulso de criatividade 

ou de generosidade. Desse modo, “todos esses círculos, por largos e vastos que sejam, 

identificam-se ao colo, aos braços e aos cuidados da mãe” (Winnicott, 1965/2011, p. 130). 

Conforme avança em direção à independência, a criança sai do colo materno e passa a 

explorar o mundo, em um espaço cada vez maior. Todavia, ainda está sujeita ao controle 

de algo que simbolize o colo abandonado. Winnicott (1965/2011) assinala que “uma 

criancinha maior foge de casa, mas só até a cerca do jardim. A cerca simboliza aquele 

aspecto de holding6 mais estreito que acabou de ser rompido: a casa, digamos” (p. 132). 

Posteriormente, quando a criança vai à escola e está em contato com outros grupos, essas 

vivências são elaboradas, já que “cada um desses grupos representa uma fuga de casa; mas, 

ao mesmo tempo, todos simbolizam esse lar que foi deixado pra trás e, na fantasia, 

destruído” (Winnicott, 1965/2011, p. 132).  

 Com base no exposto, evidencia-se uma mudança na função materna de acordo 

com as especificidades do desenvolvimento infantil. Na medida em que vão sendo 

observados avanços e conquistas, são demandadas outras tarefas da mãe, como o educar. 

Sendo assim, considera-se importante compreender os aspectos que tangem a função 

materna de educar, ao longo do desenvolvimento da criança. 

 

1.4 A função materna de educar na perspectiva winnicottiana 

 Após as conquistas nos anos iniciais em termos de desenvolvimento, a criança 

caminha em direção à independência, o que pressupõe que a função materna contemple as 

necessidades advindas da nova idade. Desse modo, é esperado que a mãe invista no 

processo de socialização da criança, bem como na educação do filho.     

 Ao avançar rumo à independência, a criança passa a se inserir no mundo social e, 

nesse período, a realidade psíquica interna se torna “um mundo pessoal em crescimento 

que é situado pela criança tanto dentro como fora do self, do self que está recém-

estabelecido como uma unidade com uma ‘pele’” (Winnicott, 1965/1983, p. 93). A 

inserção no mundo social foi possível à criança devido aos cuidados ambientais, que 

possibilitaram, primeiramente, o limite corporal entre o eu e o não-eu e, consequentemente, 

o vir a ser (Winnicott, 1965/1983). Posteriormente, os limites são compreendidos pela 

                                                           
6 Essa palavra foi traduzida no presente estudo como “sustentar”. 



30 

 

criança por meio da educação oferecida pela mãe e pelo pai, o que inclui a aprovação e a 

desaprovação de atitudes e comportamentos, e permite a ideia de um senso de valores, de 

bom e mau, certo e errado (Winnicott, 1965/1983).  

 Conforme caminha em direção ao desenvolvimento, a criança é capaz de perceber a 

existência de outras pessoas, além dela própria (Winnicott, 1990). A partir disso, 

geralmente encontra uma estrutura familiar à sua espera, que permite que ela avance para 

relacionamentos mais complexos. No relacionamento triangular, que se estabelece entre 

mãe, pai e filho, a criança se depara com as dificuldades, bem como as riquezas da 

experiência humana. É também no ambiente da família que ela encontra a continuidade no 

tempo, que vai desde a concepção até o fim da dependência (Winnicott, 1990). 

 Ao se constituir enquanto indivíduo é possível à criança transitar no ambiente 

social, sendo que muitos ambientes saudáveis são reedições de cuidados maternos 

suficientemente bons, por apresentaram características similares ao cuidado provido 

inicialmente (Loparic, 2013). Logo, o processo de amadurecimento também envolve o 

cuidado oferecido por outras pessoas, como a família e a sociedade, o que pressupõe uma 

continuação dos cuidados maternos, adaptados a necessidades cada vez mais complexas do 

indivíduo (Loparic, 2013; Winnicott, 1965/2011). 

 O crescimento da criança vem acompanhado do exercício7 da função materna 

(Fulgencio, 2007; Winnicott,1987/2006). Nesse sentido, tem-se que a tarefa de educar 

envolve especialmente a introjeção de regras e limites. No livro intitulado “Conversando 

com os pais”, Winnicott (1993) desenvolveu suas principais ideias em relação à função 

materna de educar, as quais serão apresentadas a seguir. Para o autor, a ideia de bom e mau 

surge naturalmente na criança desde que certas condições de cuidado estejam presentes no 

ambiente, o que inclui um cuidado inicial que seja previsível e adaptado às necessidades do 

bebê. A partir disso, a base da moralidade se constitui por meio da “experiência 

fundamental do bebê de ser o seu próprio e verdadeiro eu, de continuar sendo” (Winnicott, 

1993, p. 121). 

 Ao ampliar as experiências de continuar sendo e começar a vivenciar a existência 

de um eu, independente da mãe, o bebê experiencia o surgimento dos medos, os quais são 

de natureza primitiva e representam para a criança cruéis retaliações. Os impulsos 

agressivos ou destrutivos aparecem quando a criança fica excitada e são manifestados por 

                                                           
7 Vale ressaltar que nessa seção e nas seguintes, o termo exercício é utilizado no sentido de exercer. Desse 

modo, assemelha-se ao que Houzel (2004) destacou como sendo a prática da parentalidade. 
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meio de gritos e desejos de morder. Nesse momento, é importante a proteção materna, no 

sentido de resguardar o bebê dos medos inerentes à experiência inicial da vida, para que o 

mundo não seja percebido como um lugar amedrontador. Em função desse movimento 

materno, a criança consegue avançar em direção à integração e aceitar a responsabilidade 

plena pela destrutividade e pelas coisas detestáveis sentidas nos momentos excitados 

(Winnicott, 1993). 

 Diante disso, a criança passa a obter maior controle sobre as experiências 

agradáveis, o que também é possibilitado pelas conquistas frente ao desenvolvimento e 

pela integração. Isso permite que a criança consiga tolerar as sensações de ansiedade 

acerca dos elementos destrutivos nas experiências instintivas, já que há ciência de que 

existem oportunidades para reparação e construção. A isto, Winnicott (1993) nomeia de 

tolerância da ansiedade. O autor ainda traz o conceito de sentimento de culpa, o qual se 

desenvolve simultaneamente ao estabelecimento da confiança, sendo que esse sentimento 

desaparece quando a criança perde a confiança no ambiente, como nos momentos em que a 

mãe precisa ficar longe do bebê.  

 Com base nisso, Winnicott (1993) refere que a partir do momento que a criança 

consegue alimentar sentimentos de culpa, ela se torna apta a distinguir o que é agradável 

do que é desagradável. Dito de outro modo, a criança se torna capaz de “relacionar o 

comportamento construtivo com a ansiedade a respeito da destruição” (p. 125). Assim, 

surge um novo senso moral na criança, o qual não é um assentimento direto do senso moral 

dos genitores, pois conforme Winnicott (1993):  

O sentimento de que algo é justo certamente se vincula à ideia que a criança 

se faz das expectativas da mãe ou dos pais, porém mais profundamente 

enraizado está o significado de bom e de mau que se associa a esse 

sentimento de culpa – o equilíbrio entre ansiedade acerca dos impulsos 

destrutivos e a capacidade e oportunidade para corrigir e construir. Tudo o 

que reduza os sentimentos de culpa é agradável para a criança, e o que 

aumenta a culpa é desagradável. De fato, a moralidade inata da criança, na 

medida em que se desenvolve a partir de medos rudimentares, é muito mais 

veemente do que a moralidade da mãe e do pai. Só o que é real e verdadeiro 

conta para a criança (p. 125).  

 

 Nesse sentido, ao ser uma pessoa confiável, durante o período inicial de experiência 

do bebê, mãe e pai permitem que a criança desenvolva o sentido de certo e errado. E 

somente após a descoberta pela criança acerca do seu próprio sentimento de culpa é que 

farão sentido as ideias de bom e de mau perpassadas pelos genitores (Winnicott, 1993).  

 Na obra intitulada “A família e o desenvolvimento individual” (Winnicott, 

1965/2011), o psicanalista questiona o que se almeja na educação das crianças. Como 

resposta, ele refere que é esperado que, gradativamente, a criança adquira um senso de 
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segurança. Para tanto, é necessário que no interior de cada criança esteja presente a “crença 

em algo que não seja apenas bom, mas seja também confiável e durável, ou capaz de 

recuperar-se depois de se ter machucado ou mesmo perecido” (p. 131). A concretização 

dessa crença se dá ao longo dos estágios do desenvolvimento emocional, os quais a criança 

percorre para se tornar uma pessoa sadia. Isso inclui as condições mínimas para o bebê se 

desenvolver fornecidas pela mãe no início da vida, considerando a tendência inata ao 

crescimento.  

 Quanto ao ambiente, mais uma vez Winnicott (1965/2011) destaca a sua 

importância e suas características fundamentais, evidenciando que cada criança possui um 

funcionamento peculiar que requer a adaptação do adulto. Ademais, o autor frisa a 

importância de “uma relação viva e pessoal” (p. 132), que se distancia de um 

conhecimento meramente técnico, destacando a presença e a coerência como aspectos 

fundamentais no cuidado ao bebê. Dito de outro modo, ao proporcionar uma “estabilidade 

que não é rígida, mas viva e humana”, o bebê pode se sentir seguro e é “em relação a isso 

que o bebê cresce, e é isso que ele absorve e copia” (Winnicott, 1965/2011, p.132). 

  Em outro texto, escrito por Winnicott em 1963, sob o título “La ética e la 

educación”, o autor refere que o primeiro princípio da educação moral é que ela não 

substitui o amor. Isso remete a comunicação sutil entre a mãe e o bebê, em uma etapa que 

antecede a verbalização. É através do cuidado à criança que o amor pode ser expresso, o 

que sugere um ambiente facilitador que seja capaz de oportunizar o desenvolvimento do 

bebê, respeitando o seu ritmo. As palavras ‘bom’ e ‘mau’, assim como a ideia de 

aprovação e desaprovação, podem ser comunicadas ao bebê anteriormente ao 

estabelecimento da fala, sendo que isso se dá por meio da atitude materna. Por outro lado, 

o bebê também manifesta sentimentos opostos e totalmente independentes de aprovação e 

desaprovação, que são transmitidos à mãe e precisam ser considerados (Winnicott, 1963). 

 No que tange os fenômenos que constituem a realidade psíquica interna da criança, 

identificam-se elementos opostos, descritos como amistosos e hostis, benignos e 

persecutórios, de apoio e de destruição. Tais oposições têm como base as satisfações e 

frustações do bebê no início da vida, o que inclui as excitações. Ademais, o acúmulo de 

experiências positivas e negativas, depende da capacidade do bebê de suportar a dor da 

ambivalência, evitando unir os objetos sentidos como bons ou maus.  

 O emprego das palavras “bom” e “mau”, mesmo que antes do início da 

comunicação verbal, está demarcado pela percepção do bebê acerca da aprovação e 

desaprovação materna, mas, nesse caso, como um fator interno e pessoal (Winnicott, 



33 

 

1963). Além disso, a compreensão pelo bebê desses termos depende da realidade psíquica 

interna, a qual se torna um mundo pessoal, localizado tanto dentro como fora do self. As 

trocas estabelecidas entre o meio interno e externo vão permitir que o que está dentro e 

forma parte do self possa ser projetado. Ao mesmo tempo, o que está fora e não é parte do 

self, possa ser introjetado. Conforme a criança vive e reconhece essas experiências, o 

mundo externo é enriquecido pelo potencial interior e vice-versa (Winnicott, 1963). 

 Essa compreensão acerca do desenvolvimento emocional é importante, tendo em 

vista que na medida em que a criança cresce, seus cuidadores se veem diante da 

necessidade de transmitir os códigos morais de modo muito sutil. Ademais, a educação 

inclui os valores familiares e sociais que são externos ao crescimento e ao amadurecimento 

interno da criança. Por outro lado, isso ocorre de modo natural, desde que os cuidados 

ambientais favoreçam o desenvolvimento infantil e permitam ao bebê se tornar uma 

unidade (Winnicott, 1963).  

  Desse modo, conforme Winnicott (1993), o processo de desenvolvimento humano, 

incluindo o desenvolvimento moral, é baseado no cuidado ambiental destinado às 

necessidades que decorrem “do ser e dos processos de amadurecimento” (Winnicott, 

1965/2011, p. 183). Posto isso, entende-se as necessidades da criança se alteram conforme 

a faixa etária, o que influencia diretamente na forma que mãe e pai se organizam para 

cuidar e educar os filhos (Fulgencio, 2007). Nesse sentido, Winnicott (1989/1999) alerta 

para a importância dos genitores não permitirem que as crianças se vejam diante de uma 

autoridade tão fraca a ponto de ficarem livres de qualquer controle ou, por medo, 

assumirem elas próprias a autoridade (Zanetti, 2008). 

 Mais especificamente em relação à tarefa educacional e a introjeção de regras e 

limites, Winnicott (1993) aponta que a aceitação do “não” pela criança não é entendida 

como uma imposição do que é considerado certo ou errado pelo cuidador, isto é, como 

uma questão moral. À luz da teoria winnicottiana, a aceitação do “não” se dá em três 

etapas. A primeira diz respeito ao momento em que a mãe e o pai, são totalmente 

responsáveis pela proteção do bebê. Posteriormente, há um período em que o “não” é 

propriamente dito e, por fim, surgem as explicações acompanhadas do “não” (Winnicott, 

1993). Contudo, as etapas propostas não implicam, necessariamente, em ordem e 

sequência.  

 A primeira etapa está relacionada à função materna e não passa pela via da palavra. 

Isso ocorre, pois, no início da vida, a mãe tem plena responsabilidade sobre o bebê, o que 

proporciona a ela o controle das suas necessidades. Em decorrência disso, caso aconteça 
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algo desagradável ao bebê é possível que a mãe se recrimine. Nesse sentido, a mãe e o pai 

assumem a tarefa de proteger o bebê de perigos concretos, evitando assim, que coisas 

inesperadas aconteçam a ele. Ainda, é importante ressaltar que “não há “não” nessa 

primeira etapa” (p. 34), sendo que esse momento prossegue até que a criança tenha 

crescido o suficiente para se tornar independente do controle familiar (Winnicott, 1993).  

 De acordo com o transcorrer do desenvolvimento, mãe e pai devem ser capazes de 

permitir que o bebê conheça alguns perigos dos quais eles o protegem. Esse movimento faz 

com que a mãe e, também o pai, digam “não” diretamente ao seu bebê, constituindo a 

segunda etapa do “não”. Isso demarca uma mudança, já que anteriormente os genitores 

diziam “não” ao mundo ao redor como medida de proteção. Assim, a mãe vai 

gradualmente apresentando a realidade ao bebê e o bebê à realidade. Nesse momento, a 

mãe impõe a sua visão de mundo à criança, sendo que o desdobramento para a etapa 

seguinte depende do ritmo tanto da mãe quanto da criança, já que “dizer “não” não é 

simplesmente dizer “não”” (Winnicott,1993, p. 34). O autor ainda menciona que a mãe 

transmite o “não” de diversos modos, seja pela expressão facial, pela fala ou pelo gesto. No 

entanto, é importante que esteja claro para a mãe o que ela permite ou não ao bebê, pois 

caso esteja confusa isso interfere diretamente no filho.  

 Por fim, o “não” está relacionado às explicações que são oferecidas pela mãe e pelo 

pai, já que nesse momento a criança possui uma base para a compreensão do que acontece 

no ambiente em que está inserida (Winnicott, 1993). Nessa terceira etapa, há a cooperação 

da criança no momento em que surgem as explicações, o que envolve a linguagem. 

Winnicott (1993, p. 35) descreve exemplos de justificativas parentais frente ao “não”: 

“’Não’ porque está quente. ‘Não’ porque eu digo não. ‘Não’ porque eu gosto dessa planta, 

subentendendo que se a planta for arrancada você não gostará tanto do seu bebê durante 

alguns minutos”. Sendo assim, a primeira forma de regras e limites que são apresentados à 

criança se dá através do cuidado materno e da dependência do bebê desse cuidado. Após 

esse período inicial é que se trata de uma questão moral, já que a “moralidade da mãe 

subsiste até que a criança desenvolva uma moralidade pessoal” (Winnicott, 1993, p. 47).   

 Com base nas considerações teóricas, tem-se que os cuidados maternos, altamente 

sensíveis e previsíveis, oferecidos ao bebê no início da vida são fundamentais para a 

constituição psíquica do indivíduo, o que possibilita o vir a ser. Além disso, é a partir da 

situação de cuidado que, posteriormente, a criança será capaz de aceitar as regras e os 

limites, oriundos do “não” dito pelos genitores e pelas outras pessoas. Ressalta-se ainda 

que a dependência de cuidados de outro, a saber, a mãe ou o cuidador principal, coloca o 



35 

 

bebê em situação de vulnerabilidade tanto física quanto emocional. Nesse sentido, a 

ausência ou a falha dos cuidados essenciais no início da vida pode, em alguma medida, 

influenciar o desenvolvimento da criança, posteriormente (Winnicott, 1971). 

  Destarte, cabe ressaltar que o exercício e a vivência da função materna são 

singulares, de acordo com as especificidades da relação mãe-bebê, sendo entendidos a 

partir do sentido de amadurecimento presente na perspectiva winnicottiana. Assim, 

amadurecer também inclui retornar a momentos anteriores do desenvolvimento, tendo em 

vista que nenhuma conquista está garantida, pois pode ser perdida e alcançada novamente. 

Por consequência, em uma pessoa de qualquer idade podem ser encontradas as 

necessidades mais primitivas às mais tardias (Dias, 2003). Também é importante salientar 

que as funções de cuidar e de educar não estão cindidas e, portanto, não são exercidas de 

maneira isolada ao longo do desenvolvimento. Dito de outro modo, ao cuidar de uma 

criança em alguma medida o educar também se faz presente e vice-versa. Considerando o 

exposto, a vivência da função materna de cuidar e de educar no período de dependência 

está relacionada ao desenvolvimento infantil, o que torna relevante destacar os aspectos 

atinentes a esse tema.  

 

1.5 Desenvolvimento infantil: do 6º ao 48º mês de vida da criança 

 No que concerne ao desenvolvimento infantil, é fundamental compreender as 

transformações ao longo do amadurecimento da criança, tendo em vista as implicações 

desse processo para a função materna. Isso ocorre, pois nas fases primitivas são 

construídas as bases primordiais para a existência, que são os alicerces da personalidade e 

de toda a saúde psíquica (Dias, 2003). Durante os primeiros anos de vida, o bebê e seu 

cuidador principal envolvem-se em tarefas desenvolvimentais que irão permitir, que mais 

adiante, aos dois e três anos, a criança seja capaz de se definir como um ser único e consiga 

explorar o mundo à sua volta (Dias, 2003; Winnicott, 1999).  

 Com base na teoria winnicottiana, destaca-se a importância do desenvolvimento 

emocional, que pode ser entendido como as conquistas graduais que ocorrem ao longo da 

vida e conduzem o indivíduo ao despertar para si próprio e para o relacionar-se com o 

mundo, o que inclui estabelecer relações com outras pessoas e com o mundo externo 

(Winnicott, 1999). Nesse sentido, serão abordadas as principais conquistas do 

desenvolvimento infantil atinentes aos anos iniciais, especificamente ao 6º, ao 12º, ao 18º, 

ao 24º, ao 36º e ao 48º mês. Em seguida, serão apresentados alguns estudos sobre o 

desenvolvimento infantil.  
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 Considera-se que essas idades representam marcos no desenvolvimento, por serem 

identificadas por pequenas crises, as quais são marcadas por modificações físicas, 

correspondentes ao crescimento, bem como por mudanças psicológicas e de caráter (Dolto, 

1999). De acordo com Dolto (1999), essas crises se situam por volta dos seis meses, em 

que se tem o surgimento dos primeiros dentes, em seguida próximo aos 10 meses. A faixa 

etária de 15 a 18 meses é marcada pela locomoção, ao passo que os três e quatro anos são a 

idade dos contatos sociais com os primeiros amigos.  

 De modo semelhante, Winnicott (1942/1977) ressalta a importância desse momento 

inicial do desenvolvimento, haja vista que as necessidades dos bebês e das crianças 

pequenas são inatas e inalteráveis. Ademais, o autor refere que “cada criança de quatro, é 

também de três, de dois e de um ano, e é também um bebê que está sendo desmamado, ou 

um bebê recém-nascido, ou mesmo no ventre materno” (Winnicott, 1942/1977, p. 203), o 

que evidencia que as crianças avançam e recuam em sua idade emocional. 

 A literatura aponta que mães que possuem um melhor entendimento sobre as 

habilidades e capacidades de seus filhos em diferentes áreas - como intelectual, linguagem, 

emocional, funcionamento social, sensorial e motor – conseguem oferecer melhores 

ambientes de aprendizagem e responder com maior sensibilidade as demandas da criança 

(Al-Maadadi & Ikhlef, 2015; Andenaes, 2014; Barbosa, Machado, Souza & Scorsolini-

Comin, 2015). Isso demonstra que é fundamental conhecer as conquistas e habilidades da 

criança, vez que o cuidar e as suas consequências estão atreladas ao desenvolvimento 

infantil (Winnicott, 1999). 

 Em termos de desenvolvimento, aos seis meses, destaca-se a conquista de 

habilidades motoras que refletirão diretamente em todos os aspectos da vida do bebê 

(Newcombe, 1996/1999). Dentre elas, salienta-se que o bebê já consegue sentar, o que 

permite uma maior exploração do ambiente, na maioria das vezes, levando os objetos 

recém-descobertos até a boca (Brazelton, 2002). Próximo a essa idade, o bebê também 

começa a engatinhar, ampliando ainda mais a exploração dos espaços. Nesse momento do 

desenvolvimento, o bebê passa a ter consciência da dependência materna e tem início a 

fase de diferenciação. Isso permite ao bebê diferenciar o seu corpo do materno e favorece a 

exploração tátil e visual do rosto e do corpo da mãe (Mahler et al., 1977). Quanto à 

comunicação, o bebê já emite sons e costuma usá-los para chamar os adultos (Newcombe, 

1996/1999). Brazelton (2002) aponta que aos sete meses os bebês conseguem compreender 

o ‘não’, apesar de não reagirem a ele. Também são comuns as brincadeiras de esconder 

objetos, já que o senso de permanência está começando a se formar. Os comportamentos 
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imitativos e o uso de expressões faciais ficam evidentes em torno dessa idade (Brazelton & 

Cramer, 1992). 

 Durante o primeiro ano de vida, ocorrem mudanças expressivas no 

desenvolvimento do bebê que vão desde o crescimento físico até o emocional (Brazelton, 

2002; Newcombe, 1996/1999; Stern, 1991). Dentre as aquisições desse período, evidencia-

se o incremento das habilidades de linguagem, locomoção e de exploração, como o andar, 

o imitar o comportamento dos adultos e a tomada de decisões e iniciativas (Brazelton, 

2002; Mendes & Pessôa, 2013). Isso possibilita ao bebê maior capacidade para realizar 

movimentos de afastamento e de reaproximação, o que permite se afastar e retornar à mãe 

(Brazelton, 2002; Newcombe, 1996/1999). No entanto, geralmente o bebê quer ter o 

controle de suas separações em relação ao pai e a mãe, não tolerando que estes se afastem 

dele (Brazelton, 2002). O bebê, aos 12 meses, costuma buscar cada vez mais a atenção 

materna, bem como se interessar por objetos escondidos e pela brincadeira de esconde-

esconde (Stern, 1991). Esse momento também é marcado por acessos de raiva e 

negativismo, em que há uma estreita relação entre as conquistas motoras e o 

desenvolvimento emocional (Brazelton, 2002).  

 Aos 18 meses, as habilidades motoras são evidentes, já que a criança consegue 

caminhar com maior destreza, assim como dançar, rodopiar e explorar o ambiente e os 

objetos (Brazelton, 2002; Newcombe, 1996/1999). A exploração também inclui testar os 

limites de tolerância dos cuidadores, sendo que a criança necessita de ajuda para descobrir 

o que pode e o que não pode fazer (Brazelton, 2002).  Essas novas conquistas vão permitir 

que a criança permaneça menos focada na figura materna, a qual continua sendo 

imensamente importante. Por outro lado, as mães percebem que houve um crescimento 

significativo e há maior independência por parte de seus filhos (Steiner, 1999). As crianças 

também passam a explorar o próprio corpo, interessando-se pelos seus olhos, nariz, boca, 

umbigo e genitália (Brazelton, 2002). Em relação à linguagem, destaca-se o início da fala, 

em que as crianças se referem a objetos, pessoas e ações familiares (Newcombe, 

1996/1999). Os sentimentos e as experiências passam a ser expressos através do brincar, já 

que a criança começa a lidar com o mundo externo (Steiner, 1999).  

 O segundo ano de vida da criança é marcado por aquisições na linguagem, na 

motricidade e nos aspectos cognitivos e emocionais (Brazelton & Greenspan, 2002; Colson 

& Dworkin, 1997). O aumento da aptidão para a linguagem favorece o incremento da 

capacidade para raciocinar. Nessa idade a criança já é capaz de expressar suas necessidades 

e de conversar (Miller, 1999). Já as aquisições motoras, permitem à criança se distanciar e 
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retornar aos seus cuidadores, por meio de um comportamento exploratório do ambiente. 

Apesar de adquirir maior autonomia física, ao se locomover, a criança ainda precisa 

explorar a ideia de se separar da mãe (Miller, 1999).  

 Em relação às aquisições cognitivas, destacam-se as brincadeiras simbólicas, a 

compreensão de regras simples e a imitação (Dolto, 1980; Mendes & Moura, 2004; 

Steiner, 1999). Quanto ao brincar, o faz-de-conta marca as transformações em termos 

emocionais, em que as crianças simbolizam suas vivências e sentimentos por meio das 

brincadeiras (Brazelton & Cramer, 1992). Através da atividade lúdica, as crianças também 

imitam situações e pessoas que fazem parte de suas vidas (Brazelton, 2002), pois nessa 

idade a criança adquire a capacidade de repetir ações específicas observadas nas pessoas 

(Moura & Ribas, 2002).  Outra característica da criança de dois anos é a afirmação da 

identidade recém-descoberta, em que se verifica baixa tolerância à frustação, acessos de 

raiva frequentes e comportamento impulsivo (Capelatto, Moisés & Minatti, 2006). 

 No terceiro ano de idade, o incremento das habilidades motoras permite à criança 

maior autonomia para se locomover fisicamente (Miller, 1999). Isso possibilita que 

psicologicamente, a criança possa explorar a ideia de estar mais separada de seus 

cuidadores e assim, encontra-se mais apta a efetivar esta separação (Miller, 

1999). Também é frequente a exploração de comportamentos aceitáveis na presença do 

pai, da mãe e dos irmãos (Newcombe, 1999). Nessa idade a criança quer fazer tudo sozinha 

e não permite que a ajudem, o que pode favorecer comportamentos de teimosia (Dolto, 

1980). Ainda, é possível que a criança fique agressiva quando não conseguir o que quer, 

bem como desafie frequentemente a mãe e o pai (Capelatto, Moisés & Minatti, 2006; 

Dolto, 1980).  A ampliação do mundo infantil vem acompanhada de novos medos e fobias, 

que podem ser simbolizados através do brincar e das brincadeiras de faz-de-conta. É 

frequente nessa faixa etária que as crianças tenham amigos imaginários, por meio dos quais 

encenam as fantasias e experiências infantis (Brazelton, 2002). Também há uma mudança 

no modo que as crianças veem as pessoas que as cercam (Newcombe, 1996/1999). 

Ademais, aos três anos são importantes as experiências com outras crianças, tendo em vista 

que a criança pode testar seus próprios padrões de comportamento em um contexto que se 

sinta segura (Brazelton & Greenspan, 2002). 

 No quarto ano de vida, é esperado que as crianças consigam realizar algumas 

atividades sozinhas, dentre elas as tarefas de higiene pessoal e vestimenta (Brazelton & 

Greenspan, 2002; Newcombe, 1996/1999). Também ganham destaque nessa faixa etária, 

as habilidades de comunicação e as brincadeiras com os pares. A criança volta o seu 
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interesse para um dos genitores de forma alternada, na tentativa de desenvolver sua própria 

identidade (Brazelton & Greenspan, 2002). Nesse processo, é importante que a criança 

possa se identificar com o pai e a mãe livremente, com o intuito de se diferenciar de ambos 

(Newcombe, 1996/1999). Além disso, a criança ainda não tem plenamente internalizadas 

as noções de autocontrole dos impulsos agressivos e de autoridade (Winnicott, 1989/1999). 

Aos quatro anos ainda há um interesse por parte da criança em aprender o que é real em 

seu mundo, discernindo do faz-de-conta e da fantasia (Brazelton & Sparrow, 2003). Isso 

reflete na brincadeira, que oscila entre o real e a fantasia, na tentativa de compreender 

melhor a diferença entre eles. Nessa idade, a criança ainda depende do pai e da mãe para 

controlar seus impulsos e, por vezes, testará os genitores na tentativa de identificar o limite 

(Dolto, 1980).  

 Com base no exposto, entende-se que as conquistas esperadas para cada faixa 

etária, assim como as manifestações de independência, podem oscilar ao longo do 

desenvolvimento, sendo que o que foi alcançado pode ser perdido em um momento de 

regressão (Winnicott, 1965/1983). Desse modo, o processo de amadurecimento não é 

linear, especialmente nos primeiros anos de vida (Dias, 2003), haja vista que a criança 

pode caminhar em direção à autonomia, intercalando entre momentos que deseja estar 

sozinha, com outros em que tem intenção de ser tratada como bebê (Brazelton & Cramer, 

1992). 

 Diversos estudos nacionais e internacionais têm avançado no conhecimento em 

relação ao desenvolvimento infantil. Dentre eles, destacam-se os que investigaram como os 

bebês apreendem e expressam significações (Amorim & Rossetti-Ferreira, 2008; Mendes 

& Pessôa, 2013), a relação entre brincadeira e linguagem no desenvolvimento inicial 

(Mendes & Moura, 2004) e a imitação em fases iniciais do desenvolvimento (Moura & 

Ribas, 2002). Também se ressaltam os estudos que pesquisaram os sentimentos maternos 

frente às aquisições do desenvolvimento inicial (Lopes et al., 2007; Lopes, Vivian, 

Oliveira, Silva et al., 2009; Lopes, Vivian, Oliveira, Deluchi et al., 2012; Luthar & 

Ciciolla, 2016), o cuidado parental associado ao desenvolvimento da criança (Al-Maadadi 

& Ikhlef, 2015; Van Bakel & Riksen-Walraven, 2002; Veludo & Viana, 2012; Winstanley 

&  Gattis, 2013), os significados do cuidado materno (Barbosa et al., 2015), a comunicação 

afetiva no desenvolvimento infantil (Mendes & Pessôa, 2013) e a relação entre dificuldade 

na constituição da experiência da maternidade e a presença de índices de risco ao 

desenvolvimento infantil (Beltrami, Moraes & Souza, 2014). 
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 A partir disso, aponta-se para a importância das relações estabelecidas entre as 

mães e seus filhos nos primeiros anos de vida (Lopes et al., 2007; Lopes, Vivian, Oliveira, 

Silva et al., 2009; Lopes, Vivian, Oliveira, Deluchi et al., 2012). Nesse sentido, estudo 

transversal de Lopes et al. (2007), investigou o desenvolvimento da criança aos 12 meses e 

os sentimentos de 28 mães em relação a esse momento, utilizando entrevistas semi-

estruturadas, as quais foram analisadas pela análise de conteúdo. Como resultado, 

ressaltam-se os sentimentos ambivalentes das mães em relação às novas aquisições da 

criança. Também se aponta para a importância da capacidade adaptativa da mãe em relação 

ao desenvolvimento infantil.  

  Outro estudo conduzido por Lopes, Vivian, Oliveira, Silva et al. (2009) visou 

pesquisar percepções e sentimentos maternos diante das aquisições de desenvolvimento da 

criança dos 18 aos 20 meses. Foram entrevistas 14 mães primíparas, cujos dados foram 

analisados pela análise de conteúdo. A partir dos resultados, os autores referem a 

importância de a mãe compreender as aquisições próprias de cada fase do 

desenvolvimento, para que seja possível oferecer ao filho oportunidades para afastamentos 

e reaproximações, considerando os sentimentos decorrentes desses movimentos. De modo 

semelhante, estudo transversal realizado por Lopes, Vivian, Oliveira, Deluchi et al. (2012) 

investigou, por meio de entrevistas semi-estruturadas, os sentimentos de 16 mães em 

relação às aquisições de desenvolvimento da criança entre os 24 e 28 meses. Com base na 

análise de conteúdo, os autores atentam para a importância de a mãe entrar em contato com 

os seus sentimentos, a fim de compreender que essa é uma forma de conhecer o filho em 

desenvolvimento, bem como favorecer a capacidade maturacional crescente da criança.  

 Estudos sobre o desenvolvimento infantil também revelaram o bebê como um ser 

ativo desde o seu nascimento (Seidl-de-Moura et al., 2008), o que evidencia que toda 

enunciação materna é precedida ou seguida de sinais da criança, na tentativa de engajá-la 

em diálogos (Mendes & Pessôa, 2013). Nessas interações estabelecidas entre mãe e bebê 

fica evidente que as mães atribuem desejos e sentimentos aos filhos, não se limitando às 

necessidades fisiológicas dos mesmos (Seidl-de-Moura et al.,2008). As mães também 

buscam se apropriar das manifestações comunicativas do bebê e respondê-las de acordo 

com o significado e a interpretação que atribuem a essas ações (Mendes & Pessôa, 2013). 

Em consonância com tais estudos, Winnicott (1965/2011) já havia descrito que o bebê 

possui, em nível psicológico, uma tendência inata ao desenvolvimento que corresponde ao 

crescimento gradual do corpo e das funções. O autor também ressalta que do mesmo modo 
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que o bebê senta aproximadamente aos seis meses e caminha em torno de um ano de idade, 

há um processo evolutivo no desenvolvimento emocional. 

 Dessa forma, observam-se aquisições importantes referentes aos primeiros anos de 

vida da criança. De tal modo, destaca-se a importância da função materna durante esse 

período, com vistas a contribuir para o desenvolvimento emocional e comportamental da 

criança, bem como para a sua jornada rumo à autonomia (Brazelton, 2002; Stern, 1997). 

Ainda, cabe ressaltar que no estudo ora proposto, buscou-se aprofundar o entendimento 

acerca da vivência da função materna de cuidar e de educar no período de dependência, 

considerando o desenvolvimento infantil. Posto isso, aponta-se para a importância de 

identificar as produções científicas acerca da função materna. 

 

1.6 Estudos teóricos e empíricos sobre a função materna 

 O levantamento bibliográfico8, em periódicos nacionais e internacionais aponta 

para diversos estudos teóricos que discutem a teoria do amadurecimento (Dias, 2008; 

Fulgencio, 2007; Fulgencio, 2011; Loparic, 2006; Loparic, 2008; Loparic, 2010), bem 

como aspectos relacionados ao cuidado materno (Andenaes, 2014; Haavind, 2011; 

Lichtenberg, 2013; Simões, 2013). Contudo quando se trata das investigações referentes à 

função materna, não foi encontrado um número expressivo de estudos empíricos 

publicados. A maioria dos manuscritos investigou a função materna e paterna (Borges, 

2005; Zanetti, 2008; Zanetti & Gomes, 2011); o exercício das funções parentais no 

contexto das configurações familiares contemporâneas (homoparentalidade e 

monoparentalidade) (Vieira, 2011; Vitorello, 2012) e a função materna associada a outras 

variáveis, como a asma, a obesidade, a deficiência orgânica e o conflito com a lei (Escobar, 

2012; Henriques, Falbo, Sampaio, Fonte, & Krause, 2015; Oliveira, 2002; Refosco, 2012). 

 Considerando essas publicações, destaca-se o estudo de Ferrari e Piccinini (2010), 

que teve como objetivo discutir a importância do mito familiar para a função materna, a 

partir do estudo de caso de uma mãe. De acordo com os autores, o mito familiar se refere 

ao lugar do bebê na fantasia fundamental da mãe e do pai. Como resultado, salienta-se a 

importância da montagem imaginativa materna antes do nascimento do bebê.  

 De modo semelhante, Iaconelli (2012) discutiu algumas das condições necessárias 

para a construção da função materna, a partir do atendimento de um caso clínico de 

                                                           
8 Essa asserção é feita com base em busca, realizada nos meses de setembro de 2015 e janeiro de 2016, nas 

seguintes bases de dados: PsycINFO, Index Psi, Scielo e Lilacs. Para a referida busca foram utilizados os 

descritores: função materna, cuidado materno, educação e desenvolvimento infantil. No entanto, para essa 

descrição só foram consideradas as publicações associadas à psicanálise. 
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tentativa de infanticídio. O referido caso foi analisado com base na perspectiva 

psicanalítica, em que se destaca como resultado três eixos: a experiência corporal, o lugar 

do sujeito e o laço social. A autora aponta a escuta do sujeito como uma ferramenta 

auxiliar na construção da função materna, a qual é atravessada por aspectos da 

contemporaneidade.  

 Estudo de Borges (2005) teve como objetivo compreender o desempenho das 

funções materna e paterna na atualidade, a partir da ótica de mães e de pais de crianças de 

zero a cinco anos. Quanto ao método, participaram do estudo quatro casais, que 

responderam a entrevistas abertas, as quais foram analisadas com base na psicanálise. 

Dentre os resultados obtidos, destaca-se que as funções materna e paterna não estão 

rigidamente definidas entre o pai e a mãe, mas são exercidas de acordo com suas condições 

psicoafetivas, o que pressupõe uma divisão nas tarefas de cuidado em relação aos filhos. 

 Outro estudo empírico a ser destacado é o de Zanetti (2008), que teve como 

objetivo compreender a relação entre genitores que apresentavam características da 

fragilização dos papeis parentais e o aparecimento de comportamentos manifestos nas 

crianças no ambiente escolar. Como método, foi utilizado um delineamento de caso-

controle, em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas com pais, mães e 

professores, bem como observação das crianças no contexto escolar e na interação lúdica 

entre pais, mães e filhos. Dentre os resultados, salienta-se a influência de fatores e valores 

contemporâneos na conjugalidade e no exercício da parentalidade. Ainda, verificou-se que 

as mudanças de valores na formação da família permearam as funções materna e paterna, 

especialmente no que concerne ao princípio da autoridade. A autora ressaltou que mãe e 

pai, ao longo da história, foram destituídos de um saber que lhes pertencia, o que sugere 

novas configurações subjetivas.   

 Especificamente em relação ao cuidar, estudo de Barbosa et al. (2015) buscou 

compreender os significados do cuidado materno e da experiência de maternagem em mães 

de crianças pequenas. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com cinco mães de 

crianças de zero a cinco anos. A análise de conteúdo, baseada na teoria winnicottiana, 

evidenciou que as mães que se sentiram amparadas foram mais sensíveis às necessidades 

dos filhos, promovendo o desenvolvimento saudável da díade mãe-bebê. 

 A função materna também foi pesquisada considerando outras variáveis, como a 

asma e a obesidade. Nesse sentido, Oliveira (2002) investigou a articulação entre a função 

materna e a asma infantil. Para tanto, foi realizado um estudo de caso coletivo com cinco 

mães de crianças asmáticas com até dois anos de idade. A partir da análise com base na 
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perspectiva psicanalítica, a autora aponta que a angústia materna pode incidir de forma 

operante na díade, sendo a asma infantil compreendida como a própria angústia 

manifestada no corpo. Por outro lado, pesquisa de Henriques et al. (2015), analisou as 

implicações da relação mãe-bebê para a obesidade. A partir de entrevistas semi-

estruturadas com cinco mães de pacientes obesos, os autores salientaram que foram 

observadas dificuldades na relação primordial das díades, bem como na constituição dos 

aspectos psíquicos que perpassam o exercício da função materna.   

 Configurações familiares contemporâneas também foram relacionadas aos estudos 

sobre a função materna. Vieira (2011) investigou de que modo os papeis e as funções 

parentais são desempenhadas em casais homossexuais com filhos. A partir de estudo 

socioantropológico, foram analisados fragmentos de discursos de sujeitos homossexuais 

que criaram filhos. Dentre os principais resultados, o autor destacou o caráter simbólico da 

família e das funções materna e paterna, o que pressupõe que independentemente do 

gênero (homem ou mulher) a função materna é necessária para a constituição subjetiva da 

criança. Também foram discutidos aspectos sobre a experiência homoparental, preconceito 

e discriminação.  

 Outro estudo que considera as famílias contemporâneas trata da monoparentalidade 

feminina. Vitorello (2013) pesquisou como as mães significam a maternidade, tendo em 

vista as implicações dessas concepções no exercício da maternidade em contexto 

monoparental. Para tanto, cinco mulheres sem cônjuge e com filhos responderam 

entrevistas semiabertas, as quais foram analisadas a partir da perspectiva psicanalítica.  A 

autora destaca uma mudança nos modos de subjetivação na passagem da modernidade para 

a pós-modernidade, o que nomeia como mães dobradiça. Também destaca a função 

educativa exercida pela mãe, em que considera a falta materna como a principal condição 

que coloca em funcionamento a função paterna.   

 Estudo realizado por Caron e Lopes (2014) em parceria com outros pesquisadores, 

teve como objetivo acompanhar longitudinalmente, por meio do método Bick de 

observação, o desenvolvimento do bebê e da relação mãe-bebê desde a segunda semana de 

gestação até os três anos de idade da criança. As observações durante a gestação e o parto 

foram realizadas no contexto clínico e hospitalar, respectivamente, sendo que após o 

nascimento da criança as observações ocorreram nas casas das famílias. Foram 

acompanhas quatro duplas mãe-bebê, a partir das quais se observou a autenticidade de cada 

relação, além da complexidade. Cada mãe teve um percurso singular, marcado por 

especificidades desde a gestação. Esse estudo assemelha-se ao aqui proposto, no entanto o 
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período investigado e o método utilizado foram diferentes. Apesar disso, pretende-se, de 

modo semelhante, olhar em profundidade para cada caso, na tentativa de compreender a 

vivência da mãe e a sua relação com o bebê. 

 Cabe destacar que os estudos internacionais encontrados não tratam diretamente da 

função materna, mas abordam a percepção da mãe sobre a expressão das emoções das 

crianças (Krippl, Ast-Scheitenberger, Bovenschen, & Spangler, 2010); o uso de emoção no 

discurso materno e paterno dos anos iniciais à idade pré-escolar (van der Pol et al., 2015); 

o conhecimento das mães sobre desenvolvimento infantil (Al-Maadadi & Ikhlef, 2015); a 

rotina de cuidados durante a infância (Haavind, 2011; Winstanley & Gattis, 2013) e os 

sentimentos maternos frente aos estágios de desenvolvimento dos filhos (Luthar & 

Ciciolla, 2016). 

 Também foi identificada uma variedade de estudos que abordam os cuidados não-

parentais e a educação infantil (Coley, Lombardi & Sims, 2015; Datlera, Ereky-Stevens, 

Hover-Reisnera, & Malmberg, 2012; Phillips & Lowenstein, 2011). Recorte de um estudo 

longitudinal mais abrangente, realizado pelo National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) (1999) nos Estados Unidos, acompanhou em torno de 1.274 mães e 

suas crianças aos 6, aos 15, aos 24 e aos 36 meses no intento de avaliar a relação entre 

cuidados não-maternos e a interação mãe-criança. Foram realizadas observações na casa 

das famílias (aos 6 e aos 15 meses) e em laboratório (aos 24 e aos 36 meses). Análises 

estatísticas evidenciaram que o cuidado não-materno é preditor de menor sensibilidade 

materna e menor engajamento positivo da criança durante a interação. Por outro lado, não 

foram identificadas diferenças no desenvolvimento de crianças que receberam cuidados 

exclusivamente maternos daquelas que foram cuidadas por outras pessoas. Outros estudos 

envolvendo a amostra do projeto longitudinal foram realizados e trazem contribuições 

importantes para pensar o cuidado infantil em diversas faixas etárias (NICHD, 2001; 

NICHD, 2003).  

 Especificamente em relação à função materna de educar, foram encontrados poucos 

estudos que abordaram essa temática9. Dentre as publicações, destaca-se o estudo de 

Zanetti e Gomes (2014), que buscou compreender a relação entre as funções parentais e os 

comportamentos de agressividade e agitação no ambiente escolar. Com base na análise de 

entrevistas e observações da interação pais-filhos de seis famílias, as autoras verificaram 

                                                           
9 Salienta-se que a grande maioria dos estudos nessa faixa etária (3-4 anos) abordam os problemas de 

comportamento e as práticas parentais. Esses estudos não serão apresentados por não estarem relacionados 

com a abordagem teórica da presente dissertação. 
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que a dinâmica familiar, a conjugalidade e o modo como os pais se organizam para cuidar 

e educar os filhos está atrelado aos comportamentos descritos como agressivos e agitados 

na escola. De modo semelhante, Araújo e Sperb (2009), investigaram as representações 

sociais de 14 mães e oito professoras sobre os limites no desenvolvimento infantil, 

utilizando entrevista narrativa. A partir da análise de conteúdo, as autoras apontaram que 

tanto mães quanto professoras possuíam diversas dúvidas e culpas em relação aos limites 

impostos à criança.  

 Com base no exposto, verifica-se que não há uma diferenciação conceitual precisa 

por parte de alguns autores acerca do conceito de função materna e dos papéis parentais. 

Por considerar que ‘papel’ e ‘função’ não se referem às mesmas atribuições maternas, no 

presente estudo são desenvolvidos os conceitos acerca da função materna. Considerando a 

psicanálise como eixo de argumentação, identifica-se que a concepção de função está para 

além das questões biológicas ou de gênero, visto que é concebida como uma ação que está 

imersa num campo simbólico (Dor, 1991). Ainda, é pertinente ressaltar que a maioria dos 

estudos abordou o exercício da função materna – e também paterna - atrelada a outras 

variáveis (asma, obesidade, entre outros), bem como o cuidado materno (ou não materno) 

nos anos iniciais. Tais estudos evidenciaram a importância da qualidade e das condições 

psíquicas que marcam as primeiras relações, primordiais para o processo de constituição 

psíquica do sujeito. Todavia, é possível identificar uma lacuna na produção científica em 

relação aos estudos teóricos e empíricos acerca dos aspectos subjetivos da função materna, 

com base no desenvolvimento da criança nos anos iniciais. Para tanto, o presente estudo 

teve como objetivo investigar a vivência da função materna de cuidar e de educar no 

período de dependência, considerando o desenvolvimento infantil. 

 

1.7 Justificativa e objetivos 

A função materna é atravessada por diversas variáveis e se constitui em um fator 

determinante para o desenvolvimento saudável da criança, especialmente no início da vida, 

tendo em vista a dependência do bebê pelos cuidados maternos. Ademais, a tarefa de 

cuidar é determinante para que as experiências do bebê se tornem pessoais e integradas, 

bem como para favorecer a constituição do indivíduo (Winnicott, 1965/2011; Winnicott, 

1987/2006). Do mesmo modo, a educação proporcionada pela mãe e pelo pai possibilitará 

à criança transitar no ambiente social, a partir da introjeção de regras e limites (Winnicott, 

1993). 
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 As transformações na sociedade permeiam a organização das famílias e a atenção à 

infância (Roudinesco, 2003). Em decorrência disso, é cada vez mais frequente a 

diversidade de arranjos familiares, o que inclui a homoparentalidade e a 

monoparentalidade, por exemplo (Vieira, 2011; Vitorello, 2012). Também se identifica que 

modalidades de cuidado não-parental, como as instituições de educação infantil, são 

recorrentes, haja vista as dificuldades de mãe e pai para conciliar o cuidado ao filho e a 

atividade laboral (Coley, Lombardi & Sims, 2015; Datlera et al., 2012; Phillips & 

Lowenstein, 2011). No entanto, independentemente da forma que a família se constitui e se 

organiza em relação à rotina da criança, a função materna de cuidar e de educar precisa ser 

exercida para garantir um desenvolvimento saudável.  

 Cada mãe vivencia esse processo de forma particular, de acordo com sua 

disponibilidade física e emocional e também conforme o desenvolvimento infantil. No 

entanto, essa temática não tem sido amplamente investigada na literatura, visto que as 

publicações têm enfatizado aspectos voltados para os papéis parentais (Borges, 2005; 

Zanetti, 2008; Zanetti & Gomes, 2011), o cuidado infantil (Barbosa et al., 2015; Haavind, 

2011; Winstanley & Gattis, 2013) e as dificuldades enfrentadas pelos genitores na 

educação de crianças pequenas (Araújo & Sperb, 2009; Zanetti & Gomes, 2014). Questões 

atinentes aos sentimentos e percepções maternas frente ao desenvolvimento infantil foram 

investigadas, mas de modo transversal (Lopes et al., 2007; Lopes, Vivian, Oliveira, Silva et 

al., 2009; Lopes, Vivian, Oliveira, Deluchi et al., 2012), não contemplando as mudanças na 

função materna ao longo do desenvolvimento. Desse modo, verificou-se uma lacuna na 

literatura científica em relação às questões que contemplam os aspectos subjetivos da 

função materna, incluindo o cuidar e o educar, sobretudo quando se considera o 

desenvolvimento infantil. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar a 

vivência da função materna de cuidar e de educar, no período de dependência, que 

compreende o sexto mês ao quarto ano de vida da criança.   
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

 Participaram do estudo três mães com seus bebês, sendo um menino e duas 

meninas. As participantes eram primíparas, tinham idade entre 28 e 32 anos e moravam 

com os pais dos bebês, com os quais mantinham relacionamento estável. Duas mães 

tinham ensino superior completo e uma delas pós-graduação (vide Tabela 1), sendo que 

apenas uma participante trabalhava. O contato inicial com as mães foi realizado quando 

seus bebês tinham entre seis e oito meses. 

 As três duplas mãe-bebê que compõem o presente estudo são brevemente descritas 

a seguir: 

 Caso 1 - A mãe Isadora10 tinha 28 anos e seu bebê, Laura, tinha oito meses quando 

foi realizado o primeiro contato com a família. Laura era a primeira filha do casal que 

estava junto havia 10 anos. Nesse caso, o emprego era exclusivamente paterno11. Isadora 

havia parado de trabalhar para se dedicar ao cuidado da filha, o que ocorreu até os quatro 

anos de Laura12. Após dois anos do nascimento da primeira filha, Isadora e José tiveram 

mais uma bebê, chamada Cláudia.  

 Caso 2 – Camila tinha 32 anos e seu filho, Bruno, tinha seis meses quando a família 

foi contatada. Bruno era o primeiro filho de Camila e Paulo. O pai trabalhava e era 

responsável pelo sustento da família. Camila cursava mestrado quando soube da gravidez. 

O filho foi cuidado exclusivamente pela mãe até os 36 meses, momento em que entrou na 

creche. Em seguida, aos 48 meses de Bruno, nasceu o segundo filho do casal, uma menina 

chamada Lara.  

 Caso 3 - A terceira dupla era Aline e Ana Paula, em que a mãe tinha 29 anos e a 

filha tinha oito meses quando começaram a participar da pesquisa. Pai e mãe trabalhavam e 

eram responsáveis pelo sustento do lar. Aline e Marcos estavam juntos há 11 anos e 

desejavam muito uma menina, sendo que depois de diversas tentativas, nasceu Ana Paula. 

Aline voltou a trabalhar após o término da licença maternidade, que teve duração de seis 

meses. Depois desse período, Ana foi cuidada por uma babá, que tinha grau de parentesco 

                                                           
10 Destaca-se que todos os nomes utilizados são fictícios, no intento de preservar a identidade dos 

participantes 
11 Apesar de o pai ter participado da pesquisa, nesse estudo serão considerados apenas os dados atinentes à 

mãe e ao bebê, nos três casos analisados. 
12 Essa informação diz respeito ao momento em que a dupla foi acompanhada pelo projeto. 
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com a família. A filha passou a frequentar a creche com dois anos e três meses. Aos 48 

meses os pais desejavam ter outro filho, mas a gestação ainda não havia ocorrido. 

 As participantes foram selecionadas dentre os integrantes de um projeto mais 

abrangente, intitulado “Impacto da creche no desenvolvimento socioemocional e cognitivo 

infantil: estudo longitudinal do sexto mês de vida do bebê ao final dos anos pré-escolares” 

– CRESCI” (Piccinini, Becker, Martins, Lopes, & Sperb, 2011), o qual será finalizado em 

2016. Essa pesquisa tem como objetivo analisar o impacto da creche no desenvolvimento 

socioemocional e cognitivo de crianças, desde seu sexto mês até o final dos anos pré-

escolares. Mais especificamente, busca comparar, ao longo desse período, o 

desenvolvimento de crianças que frequentaram ou não a creche, e relacioná-lo à qualidade 

dos ambientes institucional e familiar.  

 O projeto iniciou em 2011 acompanhando 77 famílias, dentre estas 29 de bebês que 

frequentavam a creche (Grupo Creche) e 48 de bebês que eram cuidados prioritariamente 

pela mãe ou por outros cuidadores, como babá e familiares (Grupo Não Creche). As 

famílias cujos bebês ingressaram na creche foram recrutadas em duas creches públicas 

federais e as demais famílias através da mídia ou por indicações. Além das famílias, o 

estudo também contou com a participação de 18 educadoras das duas creches. O projeto 

envolve seis fases de coleta de dados: 6º, 12º, 18º, 24°, 36º e 48º mês de vida do bebê. Ao 

longo desse período, o desenvolvimento das crianças está sendo avaliado e são aplicadas 

entrevistas e questionários às mães e aos pais, visando avaliar sua percepção sobre o 

desenvolvimento da criança, bem como a qualidade do ambiente familiar. Cabe ressaltar 

que foram também realizadas filmagens da interação livre mãe-bebê e pai-bebê (no 6º, 12º 

e 18º mês). Por sua vez, a qualidade das creches também foi avaliada, e as educadoras 

preencheram questionários sobre sua percepção a respeito da adaptação da criança à creche 

e do seu desenvolvimento (no 6º, 12º e 18º mês).  

 Na seleção das participantes desse estudo foram escolhidas três mães que 

realizaram todos os procedimentos das seis fases do Projeto CRESCI, considerando os 

casos em que o bebê permaneceu aos cuidados da mãe ou babá até os 18 meses. Os 

critérios referentes à escolha das participantes também seguiram os já estabelecidos pelo 

projeto maior.  

 Salienta-se ainda que a partir da análise do percurso das três duplas mãe-bebê não 

se pretendeu a saturação dos dados, já que foram escolhidos casos que apresentavam boa 

oportunidade de aprendizado (Stake, 2006). Ademais, os casos representavam uma 

situação cotidiana de cuidado experienciada pela mãe e seu bebê. Também se buscou 
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conhecer em profundidade a vivência de algumas mães com o intuito de auxiliar na 

compreensão da função materna no período de dependência, além de propor novas 

hipóteses para outros estudos acerca da referida temática.  

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas da família13 

 

2.2 Delineamento e Procedimentos 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com caráter longitudinal, vez que a coleta de 

dados ocorreu em diferentes momentos da trajetória de vida das participantes (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006), que teve por objetivo investigar a vivência função materna de 

cuidar e educar no período de dependência, que compreende o sexto mês ao quarto ano de 

vida da criança. O caráter qualitativo está vinculado às significações dos fenômenos 

atinentes a um indivíduo em particular ou um grupo (Turato, 2003), o que permite 

aprofundar os conhecimentos acerca do mundo dos significados, das ações e das relações 

humanas (Minayo, 1996). 

  Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado um estudo de caso coletivo 

(Stake, 2006), pois se considera que esse delineamento permite a compreensão dos casos 

em profundidade, para além da generalização dos resultados. Ademais, o estudo de caso 

coletivo permite que os participantes sejam selecionados pelo pesquisador, tendo em vista 

que a compreensão de determinados casos possibilitará melhor entendimento e teorização a 

respeito de um conjunto ainda maior de casos (Stake, 2006).  

Por se tratar de um estudo longitudinal, a coleta de dados ocorreu em seis 

momentos distintos, a saber, no 6º, no 12º, no 18º, no 24º, no 36º e no 48º mês de vida da 

criança, de acordo com o protocolo de coleta de dados do CRESCI. Quanto aos 

procedimentos, o contato com as mães foi realizado pelos pesquisadores integrantes do 

projeto, via telefone ou e-mail. Com as mães que aceitaram participar das fases ora citadas, 

                                                           
13 Essas informações foram fornecidas pela mãe na Fase 1 do projeto CRESCI. 

Caso Mãe Idade 

mãe – F1 

(anos) 

Escolaridade 

da mãe 

Renda 

Familiar 

– F1 (R$) 

Bebê Idade 

bebê - F1 

(meses) 

Cuidador 

principal 

1 Isadora 28 Ens. Sup. 2.200,00 Laura 8 Mãe 

2 Camila 32 Pós-grad. 4.000,00 Bruno 6 Mãe/Creche 

3 Aline 29 Ens. Sup. 10.000,00 
Ana 

Paula 
8 Babá/Creche 
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foi agendado um encontro, em que a participante respondeu os instrumentos previstos para 

cada fase. Destaca-se que as entrevistas foram realizadas no domicílio da mãe ou no 

Instituto de Psicologia da UFRGS, conforme a escolha da participante. As sessões de 

observação, por outro lado, foram todas realizadas no Instituto de Psicologia da UFRGS. 

Abaixo segue o detalhamento apenas dos procedimentos e instrumentos cujos dados foram 

utilizados no presente estudo. Informações sobre os demais instrumentos do projeto 

CRESCI encontram-se em Piccinini et al. (2012).  

A Fase 1 teve início em torno do 6º mês de vida dos bebês, em que as mães foram 

convidadas para participar da pesquisa. Aquelas que atenderam aos critérios do estudo e 

aceitaram o convite, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo A) e preencheram a Ficha de dados demográficos da família. Também foi 

realizada a Observação da interação mãe-criança e as mães responderam a Entrevista 

sobre a maternidade – 6º mês e a Entrevista sobre o desenvolvimento do bebê aos 6 meses. 

A Fase 2 foi realizada aos 12 meses do bebê, momento em que as mães foram contatadas. 

Inicialmente foi realizada a Observação da interação mãe-criança. Em seguida, as mães 

responderam a Entrevista sobre a maternidade – 12º mês e a Entrevista sobre o 

desenvolvimento do bebê aos 12 meses.  

Na Fase 3 as mães foram novamente acessadas quando os bebês tinham 18 meses. 

A mãe respondeu a Ficha de dados demográficos da família, a Entrevista sobre a 

maternidade – 18º mês e a Entrevista sobre o desenvolvimento do bebê aos 18 meses. 

Também foi realizada a Observação da interação mãe-criança. Na Fase 4, no 24º mês de 

vida do bebê, as mães responderam a Entrevista sobre a relação mãe-bebê. A partir desse 

momento, as participantes foram contatadas dentro do período de um ano. 

Aos 36 meses da criança, que compreendia a Fase 5, as mães responderam 

Entrevista sobre a maternidade – 36º mês e a Entrevista sobre o desenvolvimento da 

criança aos 36 meses. Nessa fase as mães assinaram novamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Por fim, na Fase 6, quando as crianças tinham 48 

meses, as mães foram contatadas e responderam a Ficha de dados demográficos da 

família, a Entrevista sobre a maternidade – 48º mês e a Entrevista sobre o 

desenvolvimento da criança aos 48 meses. 

Os dados das Fases 1 e 2 foram coletados nos anos de 2011 e 2012, enquanto a 

coleta da Fase 3 e 4 ocorreu em 2012 e 2013. Os dados da Fase 5 foram coletados em 2013 

e 2014, ao passo que a Fase 6 foi coletada em 2014 e 2015. Todos os dados estão 

digitalizados, sendo que as entrevistas e os vídeos foram gravados e posteriormente 
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transcritos. Considerando que o estudo já foi finalizado, essas informações compreendem o 

banco de dados do Projeto CRESCI. 

 

2.3 Instrumentos 

- Ficha de Dados Demográficos da Família (NUDIF/CRESCI, 2011a): visa obter alguns 

dados sociodemográficos, tais como idade da mãe e do pai, escolaridade, profissão, estado 

civil, existência de outros filhos, religião, jornada laboral diária, número de pessoas 

residentes no domicílio familiar e pertença socioeconômica. Ressalta-se que está prevista 

uma atualização dos dados já coletados, buscando as eventuais alterações nas 

características sociodemográficas das famílias em todas as fases (anexo B). Esse 

instrumento foi aplicado em três momentos distintos, a saber: na Fase 1 (aos 6 meses); na 

Fase 3 (aos 18 meses) e na Fase 6 (aos 48 meses). 

- Observação da interação mãe-criança – 6º mês (NUDIF/CRESCI, 2011b): trata-se de 

uma sessão de observação de 30 minutos de interação livre da díade mãe-bebê, realizada 

no Laboratório de Observação de Processos Interativos (LOPI) da UFRGS. O LOPI é 

constituído de uma sala de 25m2 e de uma antessala. Na sala havia duas câmeras de vídeo 

ocultas por cortinas, quatro cadeiras, um tatame de EVA, revistas para adultos e 

brinquedos armazenados em uma caixa transparente (ex: chocalhos, bonecas, carrinhos, 

torre de encaixe, mordedores, telefone de borracha, bola, animais e brinquedo musical). 

Solicitou-se à mãe que interagisse livremente com o seu bebê, como fazia normalmente 

quando estavam juntos. Pesquisadores vinculados ao CRESCI acompanharam as sessões 

de observação por meio de monitores em uma antessala (Anexo C). Como duas câmeras 

foram utilizadas nas filmagens, antes do início das análises, todos os vídeos passaram por 

um processo de mixagem, visando selecionar o melhor ângulo de visão nas diferentes 

cenas. A mesma sessão de observação foi realizada na Fase 2 (Observação da interação 

mãe-criança – 12º mês (NUDIF/CRESCI, 2011c), e na Fase 3 (Observação da interação 

mãe-criança – 18º mês (NUDIF/CRESCI, 2012d). Em cada etapa, houve adaptação dos 

brinquedos às faixas etárias das crianças.  

- Entrevista sobre a maternidade – 6º mês (NUDIF/CRESCI, 2011e): investiga a 

experiência da maternidade no momento da coleta de dados. É composta por seis blocos de 

questões que investigam sentimentos, expectativas e crenças da mãe e do pai sobre o bebê, 

sobre si mesma e sobre o companheiro. Além disso, investiga a rotina do bebê, incluindo 



52 

 

as principais atividades e os principais cuidadores, bem como os motivos relacionados a 

deixar ou não o bebê na creche e as práticas educativas (Anexo D). Essa entrevistada foi 

adaptada conforme as demandas do desenvolvimento infantil e aplicada na Fase 2 

(Entrevista sobre a maternidade – 12º mês (NUDIF/CRESCI, 2011f) (Anexo F)), na Fase 

3 (Entrevista sobre a maternidade – 18º mês (NUDIF/CRESCI, 2012g) (Anexo H)), na 

Fase 5 (Entrevista sobre a maternidade – 36º mês (NUDIF/CRESCI, 2013h) (Anexo K)) e 

na Fase 6 (Entrevista sobre a maternidade – 48º mês (NUDIF/CRESCI, 2014i) (Anexo 

M)). 

 

- Entrevista sobre o Desenvolvimento da Criança aos 6 meses (NUDIF/CRESCI, 2011j): 

investiga o desenvolvimento infantil no momento da coleta de dados. A entrevista contém 

13 blocos de questões abertas e fechadas composta por: 1) percepção geral acerca do 

desenvolvimento do bebê, 2) saúde, 3) alimentação, 4) sono, 5) atividades do bebê quando 

acordado, 6) sorriso, 7) comunicação da mãe com o bebê, 8) choro, 9) troca de fraldas e de 

roupas, 10) banho, 11) reação inicial a novas situações, 12) humor do bebê a longo do dia, 

13) interesse por brinquedos 14) questões de autonomia e independência (Anexo E). Esse 

instrumento foi adaptado e aplicado na Fase 2, (Entrevista sobre o Desenvolvimento da 

Criança aos 12 meses (NUDIF/CRESCI, 2011k) (Anexo G), na Fase 3 (Entrevista sobre o 

Desenvolvimento da Criança aos 18 meses (NUDIF/CRESCI, 2012l) (Anexo I)), na Fase 5 

(Entrevista sobre o Desenvolvimento da Criança aos 36 meses (NUDIF/CRESCI, 2013m) 

(Anexo L)) e na Fase 6 (Entrevista sobre o Desenvolvimento da Criança aos 48 meses 

(NUDIF/CRESCI, 2014n) (Anexo N)). 

 

- Entrevista sobre a relação mãe-bebê (NUDIF/CRESCI, 2012o): trata-se de uma 

entrevista estruturada, realizada de forma semidirigida, baseada no Parental Bonding 

Instrument (Parker, Tupling & Brown, 1979), construída para investigar a relação mãe-

bebê. Essa entrevista é composta por 12 blocos que abordam questões referentes à relação 

das mães com seus bebês aos 24 meses de idade, como por exemplo, quanto à afetividade 

materna e o controle ou proteção materno. Em cada um dos blocos as mães são convidadas 

a relatar como se relacionam com os seus filhos, refletindo sobre os seus jeitos, as suas 

atitudes, as suas disponibilidades emocionais e de tempo, bem como convidadas a pensar 

se gostariam de mudar algo na relação com o seu filho para  que atenda mais às 

necessidades físicas e emocionais dos filhos (Anexo J).  
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2.4 Considerações éticas 

 A presente pesquisa integra o projeto CRESCI, o qual foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Proc. N° 2010070) e pelo 

Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Proc. N° 100553). Ademais, o 

projeto ora proposto atende aos preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (Brasil, 2012) que regulamenta as condições da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Igualmente, está de acordo com a Resolução 016/2000 do Código de Ética 

do Conselho Federal de Psicologia de 08/2005 que respalda as mesmas questões.  

 Quanto aos aspectos éticos atinentes aos dados já coletados do projeto mais 

abrangente, ressalta-se que esse material compreende o banco de dados do NUDIF, e no 

momento da coleta foram respeitados os aspectos éticos preconizados pelas resoluções que 

amparam a pesquisa com seres humanos. Outrossim, destaca-se a coleta dos dados 

aconteceu mediante participação voluntária, garantindo informações sobre os objetivos do 

estudo, o sigilo e a confidencialidade dos dados, assim como o anonimato dos 

participantes. Cabe ressaltar que os entrevistados não foram remunerados por participar do 

estudo, assim como não tiveram nenhum gasto com o mesmo.  

 As mães que aceitarem participar de todas as fases do projeto foram esclarecidas 

acerca da autonomia para abandonar o estudo a qualquer momento, não sofrendo nenhum 

prejuízo. Frisa-se, ainda, que o estudo não trouxe benefícios diretos aos entrevistados, a 

não ser a possibilidade de fala quando se tem alguém interessado em uma escuta, o que a 

priori pode contribuir para a redução da ansiedade que os participantes possam estar 

vivenciando no momento da entrevista. O projeto proposto não adotava procedimentos 

invasivos e foi avaliado como de risco mínimo, no entanto, havia possibilidade de causar 

desconforto emocional. Nesses casos, a participante foi encaminhada para atendimento 

psicológico, mais especificamente, para a Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS.  

 

 2.5 Análise dos dados 

 Considerando o objetivo do presente estudo, os dados foram analisados por meio do 

relato clínico, tendo em vista que relatar é contar uma experiência, o que consiste em um 

reordenamento das informações de acordo com novas relações (Epstein, 2011). Conforme 

Ferrari (2011), para que o relato psicanalítico seja considerado um caso científico, ele deve 

estar atravessado por fundamentos metapsicológicos e requer um duplo movimento: 

ilustrar e questionar.  



54 

 

 O relato é sempre a narração de algo que já aconteceu (Ferrari, 2011) e, ao 

apresentá-lo, o pesquisador revela o que viu e pesquisou, bem como o processo que o 

levou à aquisição do conhecimento, à escuta, à visão e ao relato dos fatos (Hoppe, 2000). 

Neste sentido, relatar um caso se constitui em um ato de leitura, de interpretação e de 

tradução, o que caracteriza uma forma de comunicação privilegiada (Epstein, 2011).  

 Destarte, o relato clínico contempla os pressupostos da teoria e da clínica 

psicanalítica, como a transferência e contratransferência, além das vicissitudes do 

inconsciente. Por conseguinte, ao relatar metapsicologicamente é possível extrair o 

significado daquilo que não passa pela via da palavra. Os conteúdos que não são passíveis 

de representação e se referem ao não literal, permitem ao pesquisador conjecturar acerca 

do que está para além da consciência (Epstein, 2011; Ferrari, 2011). Portanto, o relato 

clínico não consiste em um registro de conteúdos concretos e do discurso, mas se refere a 

uma construção do relato entre o narrador e o pesquisador, considerando os aspectos 

inconscientes e o não-verbal (Mordcovich, 2011).          

 A referida forma de análise contemplou detalhes que não foram mencionados 

verbalmente nas entrevistas, mas puderam ser percebidos pelo pesquisador no contato com 

o participante e até mesmo no áudio das entrevistas14. As sessões de observação também 

contribuíram para identificar os aspectos que perpassaram a relação mãe-bebê, mas não 

foram verbalizados. Para tanto, os vídeos foram transcritos na íntegra, em que foi realizada 

a descrição da interação mãe-bebê, considerando as expressões, as falas e a movimentação 

tanto da mãe, quanto do bebê. Posteriormente, os vídeos foram analisados em conjunto 

com as entrevistas de cada caso, como material auxiliar para compreender a função 

materna no período de dependência.    

 A partir da transcrição das entrevistas e dos vídeos, o pesquisador fez a leitura do 

material valendo-se da atenção flutuante, o que possibilitou contemplar os aspectos que 

não são representados pela fala do participante durante o processo de coleta de dados 

(Epstein, 2011). Na construção do relato se privilegiou a vivência da função materna de 

cuidar e de educar nos quatro primeiros anos de vida. Considera-se ainda que o material 

coletado foi analisado individualmente e de forma longitudinal, de acordo com os eixos 

acima propostos. Ademais, os casos foram examinados de forma cruzada, ressaltando 

semelhanças e diferenças entre os mesmos.  

                                                           
14 Nos três casos escolhidos para o presente estudo houve contato da autora desta dissertação com a família 

nas Fases 5 e 6, o que contribuiu para a análise dos aspectos não verbais observados no contato com as 

participantes. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

 

A seção de resultados foi omitida, por um prazo de 5 anos, a contar de 14/05/2018, a fim 

de preservar o sigilo das participantes. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSSÃO 

 

 O objetivo desse estudo foi investigar a vivência da função materna de cuidar e de 

educar no período de dependência, considerando o desenvolvimento infantil. Dito de outro 

modo, buscou-se compreender os aspectos subjetivos que permeiam a função materna dos 

seis meses aos quatro anos de vida da criança. Anteriormente, foi apresentada a trajetória 

de cada caso e suas especificidades em relação à função materna e ao desenvolvimento 

infantil. Nesse capítulo, serão discutidas, com base na literatura, as semelhanças e as 

diferenças entre os casos, assim como os aspectos longitudinais que perpassaram as duplas 

mãe-bebê. Para a discussão foram considerados os aspectos sobressalentes, o que não 

exclui a importância de outras questões que tangem a história de vida da mãe e da criança. 

 Cada dupla teve um percurso singular, caracterizado por conquistas e percalços, 

mas que à sua maneira se organizaram para seguir adiante. Observar as nuances dessa 

trajetória foi permitido, tendo em vista a utilização do relato clínico, como método de 

análise. Através das entrevistas e das observações, foi possível construir uma linha 

associativa do caso, conduzida pelo discurso materno durante os quatro anos do filho. Os 

descompassos na relação mãe-criança e as dificuldades enfrentadas no exercício15 da 

função materna também refletiram na escrita dos casos. Analisar essas singularidades 

possibilitou refletir sobre a vivência de cada mãe e o modo como isso atravessava o 

desenvolvimento da criança. 

 O caso de Isadora e Laura foi marcado pela intensidade e a urgência da mãe em 

compartilhar as suas angústias e dificuldades frente a suas questões pessoais e também em 

relação ao desenvolvimento de Laura. A mãe parecia estar mais voltada para as suas 

inquietações, o que acabava por permear o modo como lidava com Laura. Nesse caso, 

chama atenção a forma que Isadora se referia ao comportamento da filha, mencionando 

que desde os seis meses Laura tinha “chiliques” e “ataques” e, em função disso, uma 

grande probabilidade de se tornar uma pessoa histérica e nervosa na vida adulta. Esse 

comportamento parecia ser a maneira que Laura encontrou para reclamar das coisas que 

lhe incomodavam, como o fato de a mãe estar “grudada”. Em muitos momentos, essa 

preocupação de Isadora frente ao comportamento de Laura aparentava refletir suas 

angústias em relação a si mesma, sobretudo em relação à oscilação de peso e à autoestima.  

                                                           
15 Cabe destacar que nessa seção e na seguinte o termo exercício se refere ao sentido de exercer. Esse 

conceito assemelha-se ao que Houzel (2004) destacou como sendo a prática da parentalidade. 
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 Também ficou evidente a ambiguidade da mãe para lidar com as conquistas da 

filha, quando Laura demonstrava estar conquistando sua autonomia, a mãe se dizia feliz 

diante disso, ao mesmo tempo, tinha atitudes que não incentivavam a independência da 

menina. Nesse sentido, Isadora parecia necessitar da dependência de Laura para se 

sustentar enquanto mãe, já que essa agora era a sua “profissão”. No entanto, a filha parecia 

fazer movimentos para se “desgrudar” dessa dependência e seguir seu percurso. Aos 24 

meses de Laura, Isadora ficou grávida novamente, como se buscasse a dependência de 

outra filha para se sustentar. Parece que o nascimento da irmã ajudou Laura a continuar sua 

caminhada em direção à independência e a se manter menos “grudada” a essa mãe. Isadora 

aparentava estar totalmente voltada para as filhas, não tendo uma rede de apoio além da 

família (irmã e mãe). Esses aspectos mais conturbados também refletiram na escrita do 

caso, que anteriormente à revisão, dava uma sensação de bagunça, já que os parágrafos 

estavam deslocados e parecia não haver continuidade no texto. Era como se a escrita 

fizesse um movimento de idas e vindas, repetindo de forma semelhante o que foi 

observado no comportamento materno.  

 O percurso de Camila e Bruno, por sua vez, foi marcado pela perplexidade da mãe 

diante das conquistas do filho. Essa mãe conseguia, em alguma medida, acompanhar com 

satisfação os avanços no desenvolvimento de Bruno, respeitando o seu ritmo e espaço. No 

entanto, conforme Bruno crescia, Camila também se questionava se estava agindo do 

melhor modo com o filho. Dúvidas frente à educação do menino demonstravam angustiar a 

mãe desde o início. Todavia, parecia que só era possível se questionar, porque Camila 

conseguia se manter discriminada de Bruno, acompanhando o seu desenvolvimento e 

tentando lidar com isso. Uma das preocupações de Camila era ser permissiva ou autoritária 

em excesso com o filho, “podando” o seu desenvolvimento. Apesar de se descrever como 

uma pessoa insegura, Camila não deixava de colocar o limite e relatava não ter dificuldade 

nisso.  

 As próprias conquistas de Bruno iam delineando as fases seguintes do 

desenvolvimento, sendo que Camila demonstrava lidar bem com as transições, mesmo que 

às vezes fossem dolorosas. Nos momentos de dificuldade, Camila parecia precisar 

reafirmar a sua escolha para seguir adiante, tentando não projetar em Bruno suas angústias 

e dificuldades em relação à função materna. Conforme Bruno ia crescendo, Camila 

também sentia necessidade em retomar sua carreira profissional. Contudo, não teve 

sucesso em suas tentativas e, em suas palavras, estava se “autoboicotando”. Parece que a 

mãe acabou substituindo esse “fracasso” pela gestação de outro bebê, mantendo a 
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dependência que sustentava o seu lugar de mãe. Camila também parecia contar com a sua 

mãe e se inspirava nos cuidados e na educação que recebeu, mantendo uma postura crítica 

do que gostaria de fazer diferente. A todo tempo a mãe dicotomizava a sua experiência - “é 

uma loucura, mas é ótimo” -, o que demonstrava a ambivalência em ser mãe. Camila 

também parecia ter dúvidas sobre como “conduzir essa história”, o que produzia medos e 

angústias. Talvez não fosse responsabilidade materna “conduzir” essa história, mas deixar-

se conduzir pelo desenvolvimento do filho. A escrita desse caso foi marcada por fluidez e 

leveza, como se as palavras encontrassem o seu rumo. Depois das leituras e revisões, ficou 

a sensação de que a dupla tinha um ritmo próprio, mesmo diante das dificuldades.  

 Aline e Ana Paula também tinham um percurso singular. A maior preocupação de 

Aline era ser diferente do modelo materno, a mãe pretendia dar amor, afeto e carinho à 

filha. De acordo com seu relato, desejava propiciar a Ana em termos de cuidado, aquilo 

que não recebeu durante a infância e a vida adulta. Essas questões marcaram todas as 

entrevistas, demonstrando que, apesar de Aline ter realizado psicoterapia, as memórias de 

sua infância ainda a atormentavam. É como se a mãe lutasse contra ela mesma a todo 

instante, tentando não repetir o modelo de sua mãe. Isso parecia refletir em um 

funcionamento rígido de Aline, que procurava se proteger por meio das leituras de 

materiais da Psicologia e da Pedagogia. 

  Nesse caso, também é marcante a presença do pai e o sentimento que isso 

provocava na mãe, sendo que Aline parecia ter ciúmes da relação entre Ana e Marcos. Fica 

a sensação de que Marcos se mostrava, em alguns momentos, muito mais disponível 

emocionalmente para atender Ana do que a mãe, como se por instantes o pai assumisse a 

função materna. O retorno à atividade laboral parece ter “obrigado” Aline a se desvincular 

gradativamente de Ana, sendo que a menina ficava com uma babá e, posteriormente, 

ingressou na creche. A necessidade de trabalhar parecia estar além do desejo da mãe, que 

tentava se manter próxima da filha por meio do controle de suas atividades (anotações da 

babá). Esse foi um caso que, durante a escrita, surgiu bastante resistência, mas ao final se 

mostrou organizado e com ideias mais encadeadas. Talvez isso seja reflexo do 

funcionamento mais rígido da mãe, em que poucas falhas ficaram “à mostra”, no intento de 

se proteger. 

 A partir da análise dos três casos, identificou-se que a questão da dependência, 

perpassou a vivência de Isadora, Camila e Aline, mesmo que de modo particular e com 

intensidades diferentes. De acordo com Winnicott (1965/2011), na fase inicial da vida, o 

bebê depende absolutamente dos cuidados maternos e, conforme avança no 
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desenvolvimento, a dependência se torna relativa. É esperado que na dependência absoluta, 

a mãe se dedique inteiramente ao bebê, ficando imersa nessa relação. No entanto, é 

importante que, ao longo do desenvolvimento, a mãe faça o movimento inverso, ou seja, 

que ela consiga sair da dependência e permita que a criança caminhe em direção à 

independência. De modo semelhante, Mahler, Pine e Bergman (1977), apontam a 

importância da saída do bebê da fusão simbiótica estabelecida com a mãe, o que 

corresponderia à separação, no processo de separação-individuação. Esse movimento de 

“saída” ocorre a partir das falhas no cuidado durante a dependência relativa, em que as 

mães proveem uma desadaptação gradativa ao bebê (Winnicott, 1965/1983). Isso pode ser 

observado, por exemplo, nos momentos de transição em relação ao desenvolvimento, como 

a alimentação e o desfralde, vivenciados por Isadora, Camila e Aline. 

 Nesse sentido, tem-se que a indiscriminação é esperada em um primeiro momento, 

sendo caracterizada por um estado regressivo, em que a mãe pode se sentir tão 

desamparada quanto o bebê (Lopes, Prochnow & Piccinini, 2010). Todavia, sair desse 

estado indiscriminado também é indicativo de saúde para a mãe, assim como para o bebê. 

Considerando a faixa etária pesquisada, a saber, do sexto mês ao quarto ano de vida da 

criança, entende-se que nos três percursos apresentados, os bebês e as mães vivenciavam o 

período de dependência relativa e, ao final, quando as crianças estavam com quatro anos, 

estas já demonstravam sinais que iniciavam a caminhada em direção à independência. 

Também fica evidente de que para as mães tal movimento foi difícil, o que vai ao encontro 

do já exposto pela literatura, uma vez que ser capaz de falhar, bem como permitir ao bebê 

sentimentos de frustação e descontinuidade é uma tarefa que produz sentimentos ambíguos 

nas mães (Travassos-Rodriguez & Féres-Carneiro, 2013).  

 Ainda, “entrar e sair” da dependência representa um dilema para as mães, visto que 

é um movimento exigente, pois é preciso que a mãe se coloque à disposição do bebê, para 

que ele possa se constituir e, em seguida, se retire para que ele possa avançar (Winnnicott, 

1965/2011). Frente a isso, pode se pensar que Isadora emendou uma gestação na outra, por 

temer a separação da filha. De modo semelhante, Camila, após se “autoboicotar” na busca 

por emprego, acabou engravidando novamente. Nesses dois casos, nasceram outros bebês 

talvez para sustentar esse lugar de dependência das mães. Já Aline, aos quatro anos de Ana, 

estava tentando engravidar, mas parecia ter conseguido fazer o movimento de saída da 

dependência. Talvez esse processo tenha sido facilitado pelo retorno da mãe ao trabalho.  

 As mães relataram uma maior dificuldade nos primeiros meses após o nascimento 

dos filhos, pois se deparavam com as demandas de seus bebês e não sabiam muito bem 
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como identificá-las. Isso pode estar relacionado ao fato de que para a mãe conseguir 

traduzir os sinais de seu filho e dar um sentido que esteja além da explicação biológica, é 

preciso que ela esteja inscrita no mundo simbólico (Ferrari, Piccinini & Lopes, 2007). 

Contudo, esse é um processo por meio do qual a mãe precisa descobrir as suas capacidades 

maternas, tanto com ela própria, assim como na relação com o filho, diante de suas 

constantes aquisições desenvolvimentais (Lopes, Prochnow & Piccinini, 2010). 

 Especialmente em relação ao choro, logo após o nascimento do bebê, as mães 

demonstravam não conseguir distinguir seus significados e eliminavam as hipóteses por 

meio de tentativas. Esse “não saber” parecia angustiá-las, mas conforme os filhos se 

desenvolviam dava espaço a um saber das mães sobre as demandas dos bebês. Soma-se a 

isto a dificuldade em segurar o bebê e atendê-lo, aspectos que foram se organizando 

conforme o tempo e o ritmo de cada dupla. Identifica-se ainda que no início, a leitura das 

necessidades do bebê passava pelo corpo materno, ou seja, a mãe utilizava o seu corpo 

para compreender o que o bebê estava comunicando. Contudo, quando essa comunicação 

deixou de ser silenciosa parece que isso foi libertador para as mães, como se elas sentissem 

um alívio, devido às angústias e às dúvidas que atender o filho suscitava. Nesse sentido, a 

função materna demonstrava ser uma construção que demandava investimento das mães 

frente às solicitações e respostas dos filhos.  

 Também foi destacado por Isadora, Camila e Aline um sentimento de ambivalência 

ao descrever a função materna de cuidar e de educar. Quanto a isso, Winnicott (1958/200) 

apontou que sentimentos de ódio estão presentes na maternidade, haja vista que no 

processo de adaptação é necessário que a mãe tolere a interposição do filho na sua vida 

pessoal. Diante disso, surge um novo desafio que consiste em a mãe conter as suas 

angústias e as do bebê, ao mesmo tempo em que mantem a continuidade de ser e une sua 

identidade anterior às novas experiências enquanto mãe (Winnicott, 1958/2000; Travassos-

Rodriguez & Féres-Carneiro, 2013). De modo semelhante, Freud (1910/1980) também 

postulou sobre a presença de ambivalência na relação mãe e filho, uma vez que ao 

considerar o amor, é necessário levar em conta o ódio e todo dualismo pulsional. Isso ficou 

evidente no discurso de Camila, que a todo instante se referia a ideia de que ser mãe era 

“uma loucura, mas era ótimo”. Isadora e Aline também mencionaram isso, mas de modo 

mais sutil.  

 A ambivalência em ser mãe parecia estar relacionada ao desenvolvimento da 

criança e acompanhou Isadora, Camila e Aline. É como se cada conquista fosse 

comemorada por indicar um avanço, ao mesmo tempo havia a consagração da perda do 
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“bebê de colo”. Como se um pedaço das mães fosse se desprendendo delas e criando forma 

e corpo, para aos poucos, seguir com suas próprias pernas. Também foram identificados 

sentimentos ambíguos frente ao crescimento dos filhos, vez que a admiração por cada 

conquista e o encantamento das mães vinha acompanhada por um vazio, o que é referido 

pela literatura como próprio dessa fase (Mahler, 1982; Lopes et al., 2007). Isso ficou 

evidente no caso de Isadora e Camila, já Aline parecia se colocar com um pouco de 

indiferença frente a essas questões, o que talvez possa ser lido como uma resistência da 

mãe.  

 Os três casos estudados também fizeram referência às figuras parentais, como 

modelo de identificação. Os cuidados e a educação recebidos pelas mães na infância, 

adolescência e até mesmo na vida adulta, pareciam reverberar no modo como exerciam a 

função materna com seus filhos (Dolto, 1999). Nesse sentido, Lopes, Prochnow e Piccinini 

(2010) fizeram uma analogia entre a função materna de espelho e a figura feminina de 

apoio. De acordo com o conceito de Winnicott (1971), quando o bebê olha para a mãe, 

normalmente, ele vê a si mesmo. De modo semelhante, ao contar com uma figura de apoio 

a mãe pode encontrar uma imagem em que ela se veja refletida e possa se identificar, 

proporcionando que entre em sintonia com o seu bebê.   

 No entanto, considerando os casos apresentados, parece que apenas Camila pôde 

contar com sua mãe enquanto figura de apoio. Essa mãe apontava que pretendia seguir o 

modelo materno, já que considerava que sua mãe foi adequada, no entanto, também 

buscava fazer algumas coisas diferentes, como incentivar o filho a ser seguro de si, 

características que ela não possuía, já que se descrevia como insegura. Isadora e Aline 

pareciam, em alguma medida, evitar o jeito de cuidar de suas mães, pois consideravam que 

não era uma maneira satisfatória para lidar com os filhos. Nesse sentido, entende-se que a 

vivência da função materna pode estar associada à experiência curativa, em que as mães 

aos cuidarem dos seus bebês também cuidam de si mesmas. É como se a mãe tivesse uma 

oportunidade de fazer diferente do modelo parental, tanto para ela quanto para o bebê. Isso 

fica evidente no caso de Aline que queria ser uma mãe diferente da que ela teve, pois 

considerava que quando pequena não recebeu afeto. Também descrevia que sua mãe a 

tratava com agressividade e a agredia física e psicologicamente. Aline aparentava carregar 

marcas de sua infância e, tentava, a todo custo reeditar sua história, fazendo diferente em 

relação aos cuidados e a educação de Ana. De modo semelhante, Isadora relatava que, 

apesar de não desejar, quando ficava irritada, acabava reproduzindo o modelo materno. 
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 As questões pessoais das mães pareciam atravessar diretamente a função materna 

de cuidar e de educar, mesmo que de modo inconsciente. Isso foi identificado na vivência 

das três mães e, talvez, possa estar relacionado ao fato de que ao se tornar mãe, as 

mulheres experimentam um realinhamento emocional, sendo que seus interesses se voltam 

para as questões atinentes à maternidade (Stern, 1997), como se as questões internas 

ficassem em segundo plano. Desse modo, a mãe precisa se adaptar a essa nova função, o 

que demanda reorganizar sua rotina, seus investimentos emocionais, bem como seu tempo 

e suas atividades (Stern, 1997). 

 Isadora tinha dificuldades com relação à autoestima e a oscilação de peso, além 

disso, a mãe fazia uso de medicação para depressão. Camila se descrevia como uma mãe 

insegura, sempre permeada por dúvidas sobre a melhor forma de educar Bruno. No 

entanto, parecia conseguir se distanciar disso para acompanhar as conquistas do filho. 

Aline, por sua vez, também tinha histórico de depressão e relatava dificuldade com sua 

mãe, o que permeou todo o seu percurso. Talvez, a função materna exigisse que essas mães 

estivessem disponíveis e se entregassem aos seus filhos, o que era bastante trabalhoso e 

custoso em termos emocionais. Essa disponibilidade era necessária para investir – amor, 

cuidado, afeto, tempo, etc - no filho para que ele pudesse “nascer” psicologicamente e 

seguir crescendo. Determinado descontrole ou cansaço pareceu permear as três mães em 

algum momento de suas trajetórias, mas como afirmaram Isadora e Camila, era necessário 

reafirmar a escolha para seguir adiante - “eu quis isso, é minha escolha”. Frente a essas 

dificuldades maternas, as crianças geralmente não saiam “ilesas”, visto que o estado 

emocional da mãe reverberava no modo como ela lidava com o filho.   

 A amamentação foi descrita como um momento prazeroso para as três mães. 

Conforme os filhos foram crescendo, o leite materno não representava mais uma fonte rica 

em nutrientes, mas Isadora, Camila e Aline consideravam que amamentar era importante 

para a manutenção do vínculo mãe-bebê. Camila temia que o desmame fosse traumático 

para ela e Bruno. Isadora, por sua vez, teve dificuldades em desmamar Laura e seguiu 

amamentando a menina até o nascimento de Cláudia. Já Aline, precisou introduzir a 

mamadeira, pois Ana não estava ganhando peso, o que parece ter sido frustrante para ela.  

 Em função disso, o desmame parecia ser uma transição dolorosa e difícil, como se 

as mães fossem “dispensáveis” para os bebês que estavam crescendo. O desfralde também 

foi um momento de transição, considerado difícil para Camila e Aline. A primeira mãe 

relatou que o filho tinha dificuldade para ir ao banheiro, já que costumava se concentrar 

nas atividades e esquecer que precisava fazer xixi ou cocô. Aline mencionou que o 
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desfralde noturno estava sendo um problema, já que Ana tinha retomado o uso das fraldas 

durante a noite, após alguns escapes. No caso de Isadora, parecia haver certa urgência por 

parte de Laura em seguir adiante com suas conquistas, sendo que a menina conseguiu 

realizar essa transição tranquilamente. Essas questões também aparecem na literatura, 

sendo que a amamentação foi considerada uma situação estressante vivenciada no primeiro 

ano de vida do bebê, de acordo com o relato materno (Ferrari & Piccinini, 2011).  

 Ainda, destaca-se que as mães demonstraram ter entendimentos diferentes sobre um 

mesmo fenômeno, mas isso pareceu não trazer prejuízos ao desenvolvimento das crianças. 

Como exemplo, tem-se que aproximadamente aos 18 meses de Bruno, Camila mencionou 

que o filho ainda não havia interiorizado o “não” e por isso, parecia não compreender as 

suas solicitações. Em torno dessa mesma idade de Ana, Aline compreendia que quando 

dizia “não” para a filha, a menina entendia, mas ignorava a solicitação materna. Apesar das 

dificuldades e dos percalços, havia minimamente uma sintonia entre as mães e os seus 

filhos, o que permitia que elas fizessem a leitura das necessidades das crianças, para assim, 

atendê-las. Mesmo que o entendimento acerca das manifestações dos filhos fosse distinto, 

fica a sensação de que as duplas conseguiram estabelecer uma comunicação e 

hipotetizaram uma interpretação para as atitudes da criança. Essas mães, embora a seu 

modo, conseguiram supor nos filhos um indivíduo que conseguiu se constituir 

psiquicamente, levando em conta a sua personalidade e as suas próprias tendências inatas 

ao desenvolvimento, o que é entendido pela literatura como parte da função materna 

(Winnicott, 1987/2006).  

 Ainda foram sobressalentes as dúvidas das três mães em relação à educação dos 

filhos. Essa preocupação também foi identificada em pesquisa de Castro e Piccinini (2004), 

que investigou a experiência da maternidade em mães de crianças com e sem doença 

crônica, sendo que as dificuldades frente à imposição de limites e a educação foram 

recorrentes na fala dessas mães. Isadora, Camila e Aline também foram unânimes ao 

assinalar que educar era mais difícil do que imaginavam. Embora em momentos distintos e 

com intensidades diferentes, as três mães se questionaram se estavam educando seus filhos 

de modo adequado. Apesar das dúvidas e das dificuldades, as mães aparentaram dar conta 

dessa tarefa tão importante. Chama a atenção que essas questões apareceram desde muito 

cedo, sendo que aos seis meses de Bruno, as regras e os limites já eram uma preocupação 

de Camila. Talvez isso possa estar relacionado ao fato de que a ideia de aprovação e 

desaprovação pode ser comunicada através da atitude materna, em um período não-verbal 

(Winnicott, 1963). Ademais, as mães mostraram-se surpresas diante dos comportamentos 



64 

 

de birra dos filhos, uma vez que aos seis meses de Ana, Aline mencionou que esperava que 

esse comportamento só fosse aparecer após o primeiro ano. Isso pode estar relacionado ao 

entendimento de que o limite é construído desde o início, já no sustentar materno e vai se 

consolidando ao longo do desenvolvimento (Winnicott, 1965/1983; Winnicott, 1990).  

 Nesse sentido, as três etapas do “não” propostas por Winnicott (1993), puderam ser 

observadas nos três casos apresentados. A primeira relacionava-se aos cuidados das mães 

frente às situações que representavam perigo, como no caso de Isadora e Laura, em que a 

mãe guardou as facas, para que a criança não se machucasse quando mexesse na gaveta. Já 

a segunda se referia ao momento em que elas verbalizavam o “não”, por exemplo, quando 

Camila solicitava a Bruno que não ligasse e desligasse a televisão. E, por fim, a terceira 

etapa dizia respeito às explicações, acompanhadas do “não”, o que pode ser ilustrado por 

meio do caso de Aline, uma vez que a mãe relatava conversar com a filha, quando esta 

desejava algo que não era permitido. 

  É possível notar que a tarefa de educar também se relaciona às necessidades 

sempre mutáveis da criança (Winnicott, 1965/2011), o que demanda da mãe um novo 

desafio. Com base nisso, entende-se que as mães, na maioria das vezes, estão conectadas 

com as necessidades dos seus filhos. É como se elas estivessem em um estado de alerta, do 

qual não é possível se desligar. No entanto, conforme a criança cresce a mãe não consegue 

mais protegê-la como anteriormente. Isso decorre do fato de que o desenvolvimento 

envolve um dinamismo e, com o início da fala e da locomoção, a mãe já não detém o 

mesmo “controle” sobre o filho, como quando era um bebê de colo. Fica a sensação de que 

os limites e o modo como a mãe lida com isso perpassa a sua subjetividade, bem como sua 

história de vida. Parece ainda que conforme a criança cresce e vai demonstrando a sua 

personalidade, fica mais difícil para a mãe impor os seus desejos ao filho, o que pode ser 

fonte de angústias e dúvidas. 

 Apesar das dúvidas em relação ao educar, o cuidado aos filhos não parecia ser uma 

questão que despertava tantas dúvidas nessas mães ao longo do desenvolvimento. Isso 

pode estar relacionado ao fato de o cuidado ser algo natural, que provém de uma atitude 

sensível adquirida pela mãe durante a gravidez e, posteriormente, perdida à medida que a 

criança se desenvolve (Winnicott, 1965/2011).   

 Diante do exposto, observa-se que parecia difícil para as mães se organizarem 

frente aos cuidados e a educação dos filhos, ou como Camila mencionou “conduzir essa 

história”. Talvez as dúvidas e as angústias surgissem, tendo em vista que não era 

responsabilidade materna “conduzir essa história”, mas sim facilitar para que a “história” 
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acontecesse, já que através do desenvolvimento o bebê vai delineando a função materna 

(Caron, Fonseca & Lopes, 2008). Notou-se que as mães desejavam ter um controle sobre 

os aspectos que permeavam a função materna e o desenvolvimento infantil, o que era fonte 

de inquietudes. Parece que as mães se sentiam responsáveis por conduzir o 

desenvolvimento dos filhos, quando na verdade era a criança que ia sutilmente apontando 

as transformações e as conquistas oriundas de cada nova idade. 

  Eventos estressores também permearam a continuidade das díades. 

Acontecimentos externos como mudanças, perda de emprego do pai, dificuldade financeira 

da família e grande carga de trabalho, foram aspectos que atravessaram as famílias e, 

consequentemente, as duplas mãe-bebê. No entanto, algumas mães pareciam lidar melhor 

com essas situações, mantendo a continuidade na relação com o filho, como foi o caso de 

Camila e Bruno diante das mudanças de residência. Isadora parecia ter dificuldade para 

lidar com a sobrecarga emocional que decorria da situação financeira da família e do 

excesso de atividades do pai (trabalho e faculdade). Aline também demonstrava agir 

diferente com Ana quando estava estressada em função do trabalho, tanto que a mãe 

relatava que a filha não queria que Aline se aproximasse quando percebia que ela não 

estava bem. Nesse caso, também foi marcante a perda do emprego paterno e a aproximação 

do pai com a filha, o que parecia provocar ciúmes na mãe e “desestabilizar” sua relação 

com Ana. 

 Diante de três casos com histórias tão distintas, foi possível verificar que cada mãe 

tinha uma crença própria em relação ao processo de desenvolvimento e isso permeava o 

modo como se relacionava com o filho. Nesse sentido, é pertinente ressaltar as 

contribuições de Winnicott (1965/2011), que assinala que as mães não necessitam ser 

ensinadas, por possuírem um saber natural em relação às demandas dos filhos. Por outro 

lado, a força vital da criança também a conduzia em direção ao desenvolvimento e, por 

meio da sua personalidade e do próprio crescimento, muitas vezes, mostrava o caminho e 

auxiliava as mães no exercício da função materna. Como exemplo, cita-se o caso de 

Isadora, visto que quando Laura começou a explorar o ambiente perdeu o interesse pela 

amamentação, auxiliando a mãe, mesmo que de forma indireta, a situar que a hora do 

desmame se aproximava. 

 Portanto, entende-se que o desenvolvimento do bebê é um aliado da mãe no 

processo de separação, visto que a mãe perde o seu tempo, porque fica a mercê de um bebê 

que depende dela (Bick, 1968). Conforme o eu se constitui, a criança vai crescendo e é 

capaz de se expressar, demarcando uma mudança na função materna. Nesse momento, 
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ainda é necessário que a mãe invista no seu filho, mas ela não precisa mais “se emprestar” 

a ele, diminuindo a demanda de cuidados. Essa dependência inicial coloca a mãe em uma 

situação de desamparo, muitas vezes semelhante ao próprio desamparo vivenciado pelo 

bebê (Winnicott, 1987/2006), fazendo com que a mãe reviva a dependência junto ao seu 

filho. É como se a mãe estivesse no limbo, no que pode ser chamado de um “não lugar”, 

em que ela se empresta ao bebê, mas não pertence a ele e nem à sua identidade anterior. 

Tais questões apontam o quanto é custoso para a mãe estar disponível para outro ser que 

depende dela. Frente a isso, observa-se que o modo como a mãe vivencia a função materna 

também está relacionado ao desenvolvimento infantil, que a auxilia nesse processo.  

 Destarte, salienta-se que acompanhar as mães e as crianças durante quatro anos foi 

um diferencial do presente estudo. Além de permitir à pesquisadora acompanhar diferentes 

momentos da trajetória mãe-bebê, proporcionou às mães refletirem sobre suas vivências e 

até mesmo elaborá-las. Por outro lado, o projeto também demandou das mães um 

investimento emocional e de tempo. Parece que poder dividir as angústias, dúvidas e 

medos, assim como as conquistas e as alegrias, auxiliava essas mães a minimamente se 

organizarem, embora cada mãe tivesse um tempo singular. Ao colaborar com o projeto, as 

mães também tinham um ganho secundário (as avaliações do desenvolvimento, a própria 

escuta), que talvez era o que as mantinha vinculadas ao CRESCI. Diante disso, ressalta-se 

a importância de dar voz a essas mulheres, para que encontrem um espaço para falar de si e 

de suas vivências, visto que, na maioria das vezes, não é fácil para as mães expressarem 

seus sentimentos frente à maternidade, por se tratar de emoções fortes e nem sempre 

agradáveis (Winnicott, 1990). 

 De modo geral, aponta-se que cada mãe vivenciou de modo singular o seu percurso 

em relação à função materna de cuidar e de educar. Sendo assim, em um primeiro 

momento é necessário que a mãe invista no bebê para que ele possa se constituir enquanto 

indivíduo. Em seguida, a mãe precisa oferecer espaço e suporte para que a criança possa 

avançar em direção à independência. A vivência de períodos conturbados e intensos 

também permeou o discurso das mães que, muitas vezes, viam-se angustiadas diante de 

dúvidas sobre como agir com seu filho, o que denotava uma falta de controle frente ao 

desenvolvimento do filho. Por outro lado, as mães, por meio da experiência curativa, ao 

oferecer cuidado ao bebê, também cuidavam de si mesmas. Ainda, ressalta-se que alguns 

aspectos acabam por se repetir ao longo da história das mães, mesmo que em cenários 

distintos. Essa trajetória foi, em alguns momentos, favorecida pelo desenvolvimento da 

criança e parece se tratar de uma construção realizada pela díade, visto que assim como a 
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mãe gesta o filho no ventre e em termos psíquicos, a criança também auxilia a mãe a se 

gestar em sua função de cuidar e de educar.  

  

Considerações finais 

 Este estudo investigou a vivência da função materna de cuidar e de educar no 

período de dependência, considerando o desenvolvimento infantil. Foram discutidos os 

aspectos subjetivos da função materna frente às conquistas da criança, no período dos seis 

meses aos quatro anos. Apesar de o foco ser a vivência da função materna, questões 

atinentes ao exercício da função materna de cuidar e de educar também foram 

consideradas. 

 Considera-se que a utilização do relato clínico como método de análise dos dados, 

permitiu acessar questões que não foram diretamente mencionadas pelas mães, mas 

perpassaram as suas falas ao longo do tempo. A partir de uma escuta dos aspectos 

inconscientes e das sutilezas que marcaram a relação mãe-bebê, assim como a função 

materna, foi possível compreender esse fenômeno com base na experiência das mães. 

Trata-se de uma tentativa de traduzir e nomear essa vivência que muitas vezes não 

encontra espaço para ser escutada e elaborada.  

 O fato de o estudo ser longitudinal e acompanhar as mães e os bebês em diferentes 

momentos de sua trajetória também permitiu olhar para a função materna de distintas 

formas. Nesse sentido, foi possível observar as conquistas e as dificuldades enfrentadas 

pelas duplas durante os quatro anos da criança. A forma que se organizaram, tendo em 

vista a função de cuidar e de educar, foi particular em cada caso, de acordo com as 

possibilidades das mães e dos bebês. É importante notar que alguns aspectos se repetiram 

ao longo do tempo e reverberaram no modo como as mães exerciam a função materna. 

Talvez essas singularidades só puderam ser percebidas visto o acompanhamento 

longitudinal das famílias. Como exemplo, tem-se as dificuldades das mães com suas 

questões pessoais (por exemplo, modelo de identificação, insegurança e história de vida). 

Por outro lado, também houveram mudanças frente a aspectos que eram difíceis, como as 

transições do desenvolvimento (desmame, desfralde e sono). Ainda, entende-se que devido 

ao caráter longitudinal do estudo, pode-se observar que situações relatadas com angústia 

em uma fase, quando mãe e bebê vivenciavam um momento difícil, por exemplo, puderam 

ser retomados posteriormente com maior tranquilidade.  

  Nesse percurso foram encontrados alguns desafios, como o contato da autora desse 

estudo com a família em apenas um momento. Considera-se que se o contato com a mãe e 



68 

 

a criança tivesse ocorrido também em outras fases do projeto, as percepções e a construção 

do caso poderiam ser diferentes. Construir cada caso com base no discurso materno, 

deixando a teoria em suspenso e sem tentar categorizar as suas falas, permitiu aprender 

com as duplas e respeitar o percurso da mãe e do bebê. 

  A partir das histórias de Isadora, Camila e Aline, foi possível identificar que cada 

mãe teve uma trajetória singular. Mudanças na função materna foram observadas ao passo 

que avançavam as conquistas do desenvolvimento infantil. Em um primeiro momento, o 

cuidar foi sobressalente, apesar de já haver preocupação em relação ao educar. A função 

materna de cuidar não despertava tantas dúvidas, a não ser logo nos primeiros meses após 

o nascimento do bebê. As mães demonstravam estar mais angustiadas frente às transições 

do desenvolvimento, conforme os filhos iam crescendo e demandavam outros cuidados. 

Aqui fica evidente a dificuldade em entrar e sair da dependência, fenômeno que é natural e 

esperado, visto que a mãe se empresta para que o bebê possa se constituir e, em seguida, 

precisa se retirar gradativamente dessa relação para que ele possa seguir sua caminhada, 

contando com o seu amparo, mas agora de modo separado.     

 No que tange o educar, as mães assinalaram como preocupação a rotina do bebê e a 

mudança de objetos na casa, devido ao perigo, por exemplo. Quando habilidades 

relacionadas à fala e à locomoção foram adquiridas pela criança, a mãe passava a 

verbalizar aspectos que antes ficavam restritos ao cuidado como forma de proteção. Mais 

tarde, ao passo que a criança foi conquistando sua autonomia e caminhando em direção à 

independência, a mãe supunha que havia uma compreensão maior por parte do filho, para 

que ela pudesse explicar porque permitia ou não determinado comportamento.  

 Com base no exposto, foi possível notar que o percurso de cada mãe com seu bebê 

foi singular e marcado por especificidades. Isso denota que entrar no universo materno e 

infantil requer disponibilidade. Os aspectos que tangem esse fenômeno não podem ser 

generalizados, visto que cada mãe vivencia de forma particular o exercício da função 

materna ao logo do desenvolvimento. Frente a isso, compreende-se a importância de os 

serviços de saúde atenderam as demandas da mãe, sem tentar “enquadrar” as suas queixas 

em um protocolo, haja vista que a vivência da função materna envolve se deparar com sua 

própria história. 

 Ainda, a função materna é atravessada pelo desenvolvimento da criança, assim 

como pelas questões pessoais da mãe. Nota-se uma experiência curativa ao longo do 

exercício da função materna, visto que ao cuidar do bebê a mãe também cuida de si 

mesma. Ademais, destaca-se que apesar das dificuldades enfrentadas pelas duplas, cada 
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uma conseguiu, a seu modo, se organizar para seguir adiante. Por vezes, essa 

“organização” foi mais difícil, demorou mais tempo, mas no fim se concretizou. O desejo 

de controle das mães em relação ao desenvolvimento e à função materna também parece 

ter ficado evidente. Na tentativa frustrada de “abraçar” tudo que acontecia com os filhos, as 

mães pareciam se sentir com dúvidas e angustiadas.  

 Outrossim, percebe-se que a personalidade e a tendência inata da criança ao 

desenvolvimento, também foram fatores determinantes para a vivência da função materna. 

Muitas vezes, apesar da mãe estar desorganizada ou passando por um momento difícil, a 

criança através do seu comportamento ajudava a mãe, mesmo que sutilmente, a encontrar o 

caminho para seguir adiante. Isso demonstra que desencaixes podem acontecer, visto que, 

algumas vezes, a mãe estará à frente do bebê, ou vice-versa, no entanto é fundamental que 

haja sintonia para que seja possível retomar o percurso. 

 Esse estudo também traz contribuições importantes para a clínica, visto que no 

momento que se conhece minimamente o que essas mães vivenciam é possível se ter uma 

escuta mais sensível. Oferecer acolhimento em situações que talvez elas se sintam 

desemparadas e dar suporte para que deem conta das fragilidades, pode permitir que essas 

mães consigam lidar melhor com esse período repleto de mudanças. Considerando o 

trabalho clínico, conhecer as vivências maternas permite desmistificar a ideia de uma 

maternidade ideal, permeada somente por aspectos positivos. Apesar das conquistas e das 

felicidades encontradas nesse caminho, as mães também se deparam com momentos 

difíceis, que são naturais, mas muitas vezes não são vivenciados dessa forma por falta de 

conhecimento e informação.  

 Ainda se considera relevante refletir de que modo se pode ajudar ou, até mesmo, 

aliviar essas mães que demonstraram angústia, medo e dúvidas em relação à vivência da 

função materna. Nesse sentido, entende-se que se colocar à disposição das mães através da 

escuta pode contribuir para minimizar esses sentimentos. Nota-se que aliviar as mães do 

peso de “conduzir” a história dos filhos também deve ser considerado, uma vez que as 

mães são responsáveis por facilitar o desenvolvimento dos seus bebês e, não 

necessariamente em conduzi-los. De tal modo, com base nas contribuições desse estudo, é 

importante que as mães sejam empoderadas em seu saber, ao mesmo tempo em que sejam 

acolhidas em suas angústias frente à função materna de cuidar e de educar. 

 Entende-se ainda que é relevante pensar a implicação desses sentimentos 

vivenciados pelas mães no exercício da função materna, considerando outros contextos, 

como a creche, por exemplo. Os profissionais que trabalham nessa área e tem contato 
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direto com bebês podem ter sentimentos e experiências semelhantes às mães. Isso aponta 

para a importância de que tais dificuldades sejam escutadas e encontrem espaço para serem 

elaboradas, uma vez que podem perpassar a relação do cuidador com o bebê, mesmo que 

inconscientemente. Ademais, lidar com bebês pode, em muitas situações, despertar aquilo 

que é da ordem do primitivo, como fragilidades que são “escondidas”, assim como a 

dependência de outro e a necessidade de cuidado. Por fim, diante dos resultados desse 

estudo quanto à vivência da função materna, questiona-se qual a disponibilidade emocional 

das educadoras frente às necessidades do bebê, bem como de que modo esse profissional 

lida com as angústias inerentes ao contato e ao cuidado dos bebês. 

 Dentre as limitações deste estudo, destaca-se que as participantes possuíam um 

nível de escolaridade e renda familiar que se distancia da maior parte da população 

brasileira. Além disso, as entrevistas foram realizadas por pessoas diferentes, o que pode 

ter permeado as respostas, visto que a mãe não tinha uma vinculação anterior com a 

entrevistadora. O vínculo pode auxiliar a participante a se sentir a vontade para 

compartilhar suas angústias e aflições. Soma-se a isto, a forma que as questões foram 

abordadas e/ou exploradas no contato com a mãe foi distinta, talvez por se tratar de 

entrevistadoras diferentes, o que também pode ter atravessado os resultados. Ainda, 

características da entrevista, como um caráter mais fechado podem ter permeado as 

respostas. Apesar disso, na maioria das vezes, as mães transcendiam o questionado e 

dividiam exemplos e vivências sobre a maternidade e o desenvolvimento do filho. Mesmo 

tendo acompanhado as mães dos seis meses aos quatro anos, não houve entrevistas na 

gestação e nos meses iniciais após o nascimento do bebê, o que pode atravessar a vivência 

da função materna de cuidar e de educar. Ademais, destaca-se que em dois casos (Isadora e 

Aline), o contato com a família não foi realizado exatamente aos seis meses, visto que 

essas mães iniciaram sua participação no projeto quando os filhos estavam com oito meses.  

 Algumas questões não foram contempladas no presente estudo e ficam como 

sugestão para estudos futuros. Para compreender melhor a função materna de cuidar e de 

educar sugere-se que essa temática seja investigada desde a gestação, bem como em 

famílias com configurações distintas (como a homoparentalidade e a monoparentalidade). 

Ademais, considera-se relevante que o estudo da função materna também seja estendido 

para o contexto de creche, já que as educadoras exercem um papel importante na rotina e 

no cuidado dos bebês que frequentam essa instituição. Entende-se ainda que a participação 

do pai no cuidado e na educação do filho e a relação da figura paterna com a função 

materna também merecem ser investigadas.   
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 Diante de poucos estudos que abordam os aspectos subjetivos da função materna de 

cuidar e de educar longitudinalmente, considera-se relevante os resultados aqui 

apresentados. Entende-se que há um vasto número de publicações que se dedica a 

investigação da maternidade. No entanto, o estudo da função materna ao longo do 

desenvolvimento é um tema pouco explorado, talvez porque demanda ao pesquisador se 

permitir embarcar “nessa aventura” juntamente com a mãe.  

 Por fim, assim como uma mãe gesta um bebê, cuida e educa, esse estudo passou por 

um processo semelhante. Foi necessário deixar-se envolver por cada caso, para que 

pudessem ser escutados, gestados e, finalmente, analisados. Este é um processo que 

demanda suspender determinadas crenças e teorias e se colocar à disposição da fala 

materna, assim como a mãe se coloca disponível ao bebê. É preciso escutar as 

singularidades de cada dupla, seja através da fala, dos silêncios, dos atos falhos, das 

lágrimas ou dos risos.  
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ANEXO A 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Informado (TCLE) 

 

 Pelo presente consentimento, declaro que fui informada(o), de forma clara e detalhada, dos 

objetivos, da justificativa e dos procedimentos de coleta dos dados do presente projeto de pesquisa 

que  tem como objetivo acompanhar durante dez meses o desenvolvimento socioemocional e 

cognitivo de bebês que frequentam e não frequentam creche. A pesquisa envolverá três fases de 

coletas de dados: a primeira, será realizada entre os 6 e 11 meses de idade do bebê; a segunda, 5 

meses após a primeira coleta; e a terceira, 8 meses após a primeira coleta. Em cada um desses 

momentos, as mães serão convidadas a responder entrevistas e seus bebês serão avaliados através 

de uma escala de desenvolvimento. Além disso, a interação mãe-bebê será filmada na Sala de 

Brinquedos do Instituto de Psicologia. O local das entrevistas, número de encontros e a sua duração 

serão combinadas entre pesquisadores e participantes, levando em consideração o melhor interesse 

dos mesmos. Esses procedimentos poderão ser realizados tanto no Instituto de Psicologia – situado 

à Rua Ramiro Barcelos, 2600 – como na própria residência das participantes se assim o preferirem. 

A coleta de dados será organizada de modo a evitar custos aos participantes. No entanto, quando 

necessário, será oferecido auxílio para transporte e alimentação.  

 Acredita-se que as entrevistas permitirão aos participantes refletirem acerca de suas 

vivências e sentimentos nesse momento do desenvolvimento do filho e que isso poderá trazer 

algum benefício para eles. No entanto, visto que serão abordadas questões íntimas que podem gerar 

algum desconforto, caso seja necessário, os participantes poderão ser encaminhados à Clínica de 

Atendimento Psicológico da UFRGS, se assim o desejarem.  

 Tenho o conhecimento de que receberei a resposta a qualquer dúvida sobre os 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa. Poderei obter tais esclarecimentos 

com a equipe de pesquisa ou com o Comitê de Ética do Hospital de Clínicas pelo fone 33598304. 

Minha participação é voluntária e terei total liberdade para retirar meu consentimento, a qualquer 

momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga prejuízo ao atendimento prestado a 

meu filho(a) nesta instituição. 

 Entendo que não serei identificada(o) e que se manterá o caráter confidencial das 

informações registradas relacionadas a minha privacidade. Tenho ciência de que uma via deste 

documento será fornecida a mim.  

 Eu, __________________________________, concordo em participar deste estudo, e 

concordo também com a participação de meu filho(a) 

______________________________________.  

 Os pesquisadores responsáveis por este projeto são o Prof. Cesar Piccinini e as doutorandas 

Scheila Becker e Gabriela Martins, que poderão ser contatados pelo Tel: 3308-5058 e e-mail: 

cresci.ufrgs@gmail.com. Endereço para contato: Rua Ramiro Barcelos, 2600 - Bairro Santa Cecília 

- Porto Alegre. 
 

 

________________________ 

Assinatura do Pesquisador                                                                 

 

 

 ________________________ 

Assinatura da(o) Participante 

 

 

Data:___ / ___ / _____ 
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ANEXO B 
 

FICHA DE DADOS DEMOGRÁFICOS DA FAMÍLIA 

(NUDIF/CRESCI, 2011a) 

 

I. Eu gostaria de algumas informações sobre você e o teu companheiro: 

 

Mãe do bebê (Cód. identificação):..........................................................................................  

- Idade:.......................................... Escolaridade (anos concluídos): ..............................................  

- Religião:............................................................ Praticante: ( ) sim ( ) às vezes ( ) não  

- Local de nascimento? .................................................  

- Onde viveu a maior parte da vida: ( ) capital ( ) cidade do interior ( ) Zona rural (vila, sítio) 

Município:.............................................. 

- Estado Civil: ( ) casada; ( ) solteira; ( ) separada; ( ) viúva; ( ) com companheiro  

-  Número de filhos teus: ...........................  Enteados: .....................................  

- Filhos teus com atual companheiro (incluir sexo –M ou F e idade):  

Vive junto: ......................................................; Não vive junto: ............................................ 

Filhos teus com outro companheiro (incluir sexo –M ou F e idade):  

Vive junto: .......................................................; Não vive junto: ........................................  

- Moras com o pai do bebê? sim ( ) não ( )  Se sim: Desde quando? ...............................  

- Quem mais mora na casa? (incluir parentesco e idade)  

..........................................................................................................................................................  

- Tu trabalhas fora? ( ) sim ( ) não ( ) desempregada  

- O que tu fazes (ias)?......................................... Horas/dia: ....................... Dias/semana: .............  

Não trabalha há ......... meses 

- Salário: ..........................................................  

-Qual a renda familiar mensal (aprox.)? .....................................................................................  

Moradia: própria ( ) alugada ( ) outro(   ) ................................................................................ 

 

Companheiro (Cód. identificação):..........................................................................................  

- Idade:.......................................... Escolaridade (anos concluídos): ..............................................  

- Religião:............................................................ Praticante: ( ) sim ( ) às vezes ( ) não  

- Local de nascimento? .................................................  

- Onde viveu a maior parte da vida: ( ) capital ( ) cidade do interior ( ) Zona rural (vila, sítio) 

Município:.............................................. 

-Filhos do companheiro com outra mulher (incluir sexo –M ou F e idade):  

Vive junto: ......................................................; Não  vive junto: ........................................  

- Trabalha fora? ( ) sim ( ) não ( ) desempregado  

- O que faz (ia)?............................................... Horas/dia: ....................... Dias/semana:  .............  

Não trabalha há ......... meses 

- Salário:..............................................................  

 

Bebê  

-Idade gestacional (em semanas):......................................................  

-Peso ao nascer:...................................................................................  

 

Informações do pai do bebê (se ele não for o companheiro e for presente) 

- Idade:.......................................... Escolaridade (anos concluídos): ..............................................  

- Local de nascimento? .................................................  

- Onde viveu a maior parte da vida: ( ) capital ( ) cidade do interior ( ) Zona rural (vila, sítio) 

Município:..............................................  

-Possui outros filhos? (incluir sexo – M ou F e 

idade):................................................................................  

- Trabalha fora? ( ) sim ( ) não ( ) desempregado  
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- O que faz (ia)?...................................... ......... Horas/dia: ....................... Dias/semana: 

.........................  

Não trabalha há ......... meses 

 

II. Eu gostaria agora, de algumas informações sobre a tua moradia.² 

 

- Possui Televisores (em cores)?  

Sim (    ) Quantos? ________Não ( ) 

- Possui Rádio (qualquer um, menos de automóvel)?  

Sim (     ) Quantos? ________Não ( ) 

- Possui Banheiro (definidos pela existência de vaso sanitário e privativos do domicílio)?  

Sim (    )   Quantos? ________Não   (      ) 

- Possui Automóvel (carro ou moto) (não táxi, vans ou pick-ups usados para atividades 

profissionais)? Sim ( ) Quantos? ________Não ( ) 

- Possui Empregada doméstica (apenas mensalistas, que trabalham pelo menos 5 dias por 

semana)?  

Sim ( ) Quantas? ________Não ( ) 

- Possui Máquina de Lavar (automáticas e/ou semi-automáticas)?  

Sim (      ) Quantas? ________Não (       ) 

Possui Videocassete e/ou DVD (qualquer tipo)? 

Sim (      ) Quantos? ____________ Não (       ) 

Possui geladeira? 

Sim (      ) Quantas? ______ Não (      ) 

Possui freezer? 

Sim (     ) Quantos? _____ Não (       ) 

 

Para fins de pontuação: 
Havendo geladeira no domicílio, independente da quantidade, serão atribuídos os pontos (4) 

correspondentes a possuir geladeira; Se a geladeira tiver um freezer incorporado – 2ª porta – ou 

houver no domicílio um freezer independente serão atribuídos os pontos (2) correspondentes ao 

freezer. As possibilidades são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pontos: ____________________ Classe: ___________________________ 

 

Para uso do pesquisador: 
Creche: _____________________________________________________________________ 

Local de aplicação: _____________________________________________________________ 

Data da Coleta: ______________________________________ 

Responsável: ___________________________________________ 
¹ Adaptada de NUDIF (2009) por Scheila Becker, Gabriela Martins e Cesar Augusto Piccinini.  

² Item derivado do Critério de Classificação Econômica Brasil, da ABEP (2009). 

 

 

 

 

 

Não possui geladeira nem freezer 0 pt 

Possui geladeira simples (não duplex) e não possui freezer 4 pts 

Possui geladeira de duas portas e não possui freezer 6pts 

Possui geladeira de duas portas e freezer 6pts 

Possui freezer mas não geladeira (caso raro mas aceitável) 
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ANEXO C 
 

OBSERVAÇÃO DA INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA 

(Projeto CRESCI; NUDIF – UFRGS, 2011)16  

 

Descrição do ambiente de filmagem 

Sala de brincadeiras com aproximadamente 25 m2, com duas cadeiras, um tapete e brinquedos, tais 

como chocalhos, boneca, carrinho, caixa encaixa, torre, livros, telefone, ursinho, bola, 

animaizinhos  

 
Descrição da filmagem 

A filmagem ocorrerá durante 20 minutos. Serão utilizadas duas câmeras filmadoras visando 

registras de forma detalhada as interações mãe-criança.  

 

Instruções para a mãe 

Mãe e criança serão recepcionadas e convidadas a entrar em uma sala. 

- Oi, como vocês estão?  

- Como a gente já havia combinado, hoje nós vamos filmar você com o(a) (nome do filho).  

- Nosso desejo era filmar vocês em casa, mas como isso não foi possível, criamos este ambiente 

para deixá-los à vontade. Assim, pedimos que você aja como usualmente costuma agir com o bebê. 

Vocês podem ficar à vontade e utilizar o espaço e os materiais da maneira que preferirem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 NUDIF, 2010, adaptada de Observação da interação familiar, GIDEP/NUDIF, 2006 
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ANEXO D 
 

ENTREVISTA SOBRE A MATERNIDADE – 6º mês 

(Projeto CRESCI/NUDIF, 2011 adaptada de GIDEP/NUDIF, 2003a, 2003b, 2006)  

 

I. Eu gostaria que tu me falasse sobre a gravidez. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Esta foi a tua primeira gravidez? Foi uma gravidez planejada? 

2. Como te sentiste ao receber a notícia da gravidez? 

3. Como o teu companheiro recebeu a notícia da gravidez? 

4. Como te sentiste durante a gravidez em termos físicos e emocionais? 

Houve alguma complicação durante a gravidez? Como foi? 

5. Que preocupações tu tinhas em relação a ti como mãe durante a gravidez? 

6. Que tipo de mãe tu achavas que serias? 

7. Que preocupações tu tinhas em relação ao bebê durante a gravidez? 

8. Como tu imaginavas que o bebê seria? Como tu imaginavas que seria o teu relacionamento com 

ele?  

9. E o teu companheiro? Ele te apoiou durante a gravidez? Como (o que ele fazia)? Como tu te 

sentiste com isto?  

10. Alguma coisa mudou no jeito de ser dele com a gravidez? 

11. Alguma coisa mudou no relacionamento de vocês com a gravidez? 

 

II. Eu gostaria que tu me falasse sobre o parto e os primeiros dias com o bebê. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como foi o parto? Foi normal ou cesariana? Houve alguma complicação? Como tu te sentiste? 

2. Alguém te acompanhou no momento do parto? 

3. Como foi o teu primeiro encontro com o bebê após o parto? Como tu te sentiste? Ele era como tu 

imaginavas?  

4. E os primeiros dias após o parto? Foi como tu imaginavas? O que te agradou e desagradou?  

5. Que preocupações tu tiveste em relação ao bebê nesses primeiros dias? 

6. Tu lembras de alguém que te ajudou nos primeiros dias após o nascimento? (em caso 

afirmativo): Quem foi? E que tipo de ajuda ofereceu? Como tu te sentiste? 

7. E o teu companheiro? Ele te apoiou nesses primeiros dias do bebê? Como (o que ele fazia)? 

Como tu te sentiste com isto? 

 

III. Eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre como está sendo a experiência de ser mãe. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Tu imaginavas que seria assim? 

2. Como tu estás te sentindo como mãe neste momento?  

3. Tu estás tendo alguma dificuldade? 

4. Como tu te descreverias como mãe? Tu pensas em alguém como modelo de mãe? Quem seria?  

5. Como ela é/era como mãe?  

6. Tu evitas algum modelo de mãe que tu já conheceste?  

7. E a tua mãe, como tu imaginas que ela era contigo? O que tu lembras?  

8. O teu jeito de cuidar do/a (nome da criança) é parecido ou diferente do dela? 

9. E o teu pai, como tu imaginas que ele era contigo?  O que tu lembras? 

10. O teu jeito de cuidar do/a (nome) é parecido ou diferente do dele? 

 

IV. Eu gostaria que tu me falasse como tu estás vendo o teu companheiro como pai. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Como é o jeito dele lidar com o bebê? 

2. Como tu achas que ele está sendo como pai? Esta sendo como tu imaginavas? 

3. Ele te ajuda nos cuidados com o bebê? Te sentes satisfeita com essa ajuda?  

Caso as respostas da mãe às perguntas anteriores sejam negativas, fazer as seguintes perguntas: 

- Tu solicitas a ajuda dele nos cuidados com o bebê? 
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- Como é para ti pedir essa ajuda? 

4. Como imaginas que ele te vê como mãe? 

 

V. Eu gostaria que tu me falasse sobre o dia-a-dia do bebê. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. De maneira geral, que atividades tu consideras importantes para um bebê no dia a dia? 

2. Pensando agora na rotina do teu filho (a), tu poderias me descrever como é a rotina e me contar 

com quem ele fica e o que ele faz durante o período da manhã, da tarde e da noite? 

Questões a serem exploradas: 

a) Qual a hora que o bebê acorda e vai dormir?   

b) Quem são as pessoas que cuidam do bebê neste período? (se for babá, caracterizar idade, 

experiência com bebês) 

c) Quantas horas essas pessoas passam com o bebê? 

d) Quais as atividades que estas pessoas fazem com o bebê (explorar cada atividade mencionada 

com detalhes)? 

e) Como o bebê reage quando está com essas pessoas?  

f) Você percebeu alguma mudança no comportamento do bebê desde que passou a ficar com 

essa pessoa? 

3. A rotina do bebê muda no final de semana? Se muda, tu poderias me contar como é a rotina dele 

neste período? (Explorar mesmos tópicos da questão anterior)  

4. Pensando agora nas tarefas que tu tens assumido com relação ao bebê: 

 a) Que coisas tu mais gostas de fazer com ele? Por quê?  

 b) Que coisas tu menos gostas de fazer com ele? Por quê? 

5. O que tu achas que mais agrada ao teu bebê quando ele está contigo? Por quê? 

6. E tem alguma coisa que  desagrada? Se sim, por quê isso acontece? 

 

VI. Por fim, vamos conversar sobre a decisão de colocar (ou não) o bebê na creche: 

(Se bebê vai para a creche)  

1. Por que vocês escolheram colocar o bebê na creche?  

2. Como foi tomada essa decisão?  

3. Por que escolheram colocá-lo nesta creche em específico?  

4. Como tu te sentes por colocar o filho(a) na creche? 

5. Que expectativas tu tens com a entrada do bebê na creche? 

6. E quanto à adaptação do bebê? Como tu imaginas que será? 

 

(Se bebê não vai para a creche)  

1. Porque vocês decidiram não colocar o bebê na creche? 

2. Alguém te ajuda a cuidar do bebê? 

3. O que levaram em conta ao decidirem por esse tipo de cuidado? (ex. proximidade, fator  

financeiro, estímulo emocional ou cognitivo, etc)? 

4. (Se alguém ajuda a mãe a cuidar do bebê) Como tu te sentes com outras pessoas cuidando do/a 

(nome)? O que te agrada? O que te incomoda? 

5. Vocês pensam em colocar o seu filho(a) na creche? Em que momento? Por quê? 

 

VII. Tu gostaria de acrescentar alguma coisa a tudo isso que a gente conversou? 
Obs: Entrevista adaptada para o Projeto CRESCI por Scheila Becker, Gabriela Dal Forno Martins e Cesar 

Augusto Piccinini.   
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ANEXO E 
 

ENTREVISTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – 6º mês 

(Projeto CRESCI; NUDIF – UFRGS, 2011) 

  

Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que tu me falasses a tua opinião sobre elas, 

independente do que tu imaginas que as outras pessoas pensam ou te dizem. Este instrumento tem 

por objetivo conhecer o bebê, portanto, não existem respostas certas ou erradas, e a mãe não deve 

preocupar-se caso seu bebê ainda não apresente algum comportamento citado nas perguntas. 

 

I. Inicialmente gostaria de te fazer algumas perguntas sobre o que você espera do futuro do 

seu filho(a).  

1. Que qualidades você desejaria que seu filho(a) tivesse como adulto?  

2. O que você acha que é necessário para que ele(a) possa desenvolver essas qualidades? 

II. Agora, vou te fazer algumas perguntas sobre o desenvolvimento do bebê.  

1. Como está o desenvolvimento/crescimento do bebê? 

1.1 O que ele/a já é capaz de fazer que te chama mais a atenção (quais as suas habilidades)? 

1.2 Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, como tu avalias que 

está o desenvolvimento do bebê? (  ) Pior   (  ) Igual   (  ) Melhor   (  ) Não conhece bebês com essa 

idade 

2. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao crescimento/ desenvolvimento do teu bebê 

nestes primeiros _____ meses?   (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

3. Ele apresentou algum problema de saúde neste período?  (   ) Não    (   ) Sim 

3.1 Se sim (é possível marcar mais de uma): 

Quais? Quando? (idade em 

meses) 
Quantas vezes? 

(  ) Cólicas   

(  ) Problemas de ouvido   

(  ) Problemas de garganta   

(  ) Gripes   

(  ) Vômitos (não é o regurgitar)   

(  ) Diarréias   

(  ) Refluxos (não é o regurgitar)   

(  ) Alergias ou problemas de pele   

(  ) Problemas respiratórios (Pneumonia 

– “pontada”, Bronquiolite/ Bronquite – 

“chiado no peito”)  

  

(  ) Infecção urinária   

(  ) Convulsões   

(  ) Outros:   

4. Ele precisou tomar algum remédio? (  ) Não  (  ) Sim  Quando? _______ Por que motivo? 

_____________ 

5. Ele já sofreu algum acidente e/ou queda? (  ) Não  (  ) Sim  Quando? ______ Qual?_______ 

Como foi?  

6. Ele já foi hospitalizado? (   ) Não   (   ) Sim   Quando? _________  Por que motivo?  

III. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a alimentação do bebê. 
1. O (a) ____mama no peito ou toma mamadeira? (   ) Peito (   ) Mamadeira (   ) Peito e Mamadeira 

2. Ele tem horários regulares para mamar? (  ) Não  (  ) Sim, desde quando?____________ 

3. Como foram introduzidos os horários das mamadas? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos pais  ( ) Pelo bebê e 

pelos pais  ( ) Outros. Quem?  

4. Se o bebê já foi desmamado:  

5.1 Com que idade o bebê foi desmamado? (preencher) _______________ Qual foi o motivo 

do desmame?  

5.2 Como ele reagiu?  
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5.3 Como tu te sentistes?  

5. Ele já come alimentos sólidos? (   ) Sim   (   ) Não  (   ) Às vezes  

5.1 (Se sim ou às vezes) Como reagiu aos primeiros alimentos sólidos?  

6. Como foram introduzidos os horários das refeições (outros alimentos)? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos 

pais  ( ) Pelo bebê e pelos pais  ( ) Outros. Quem?    

7. Como é o comportamento dele durante a alimentação?  

8. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto à alimentação do teu bebê nesses primeiros 

_____ meses? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco.  Descreva:  

9. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias (1 a 5) para o 

comportamento do bebê durante a alimentação?  

(  ) 1. Muito 

difícil       

(  ) 2. Difícil (  ) 3. Nem fácil, nem difícil (  ) 4. Fácil (  ) 5. Muito 

fácil 

IV. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o sono do bebê. 

1. Onde e com quem ele dorme na maior parte do tempo? (se o bebê dormir 50% em um lugar e 

50% em outro, é possível marcar mais de uma resposta) 

Onde ele dorme? Com quem ele dorme? 

(  ) Berço no próprio 

quarto 

(  ) 

Sozinho    

(  ) 

Mãe 

(  ) Pai  (  ) 

Genitores 

(  ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Berço no quarto 

dos pais    

(   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no próprio 

quarto    

(   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no quarto 

dos pais    

(   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

 

(   ) Mesma cama (   ) --    (   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Outros, especificar:  

 

2. Como é o comportamento dele durante o sono?  

Dorme tranqüilamente (se não se agita, não se mexe 

muito) 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Acorda durante o sono (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Ronca (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Ele tem horários regulares para dormir? (   ) Não   (   ) Sim. Desde quando?________________ 

4. Como foram introduzidos esses horários: (   ) Pelo bebê   (   ) Pelos pais   (  ) Pelo bebê e pelos 

pais  

(  ) Outros 

5. No período de 24h, quanto tempo ele fica acordado? (preencher) 

__________________________ 

6. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao sono do teu bebê nestes primeiros meses?  (   

) Não  

 (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

7. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (de 1 a 5) tu darias para o 

sono do teu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

V. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre quando o bebê está acordado. 

1. Que tipos de ambientes o bebê normalmente freqüenta? (  ) casa dos pais  (  ) casa de familiares e 

amigos  (  ) creche (  ) parques ou praças  (  ) outros: 

________________________________________________ 

2. Quando está em casa, em quais ambientes o bebê costuma ficar? (  ) sala  (  ) quarto do bebê  (  ) 

quarto dos pais  (  ) cozinha  (  ) outros cômodos: 

___________________________________________________ 
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2. Onde ele fica (a maior parte do tempo)? (   ) Carrinho (   ) Berço  (   ) Cama  (   ) Chão (   ) No 

colo (   ) Outro lugar, onde? _______________________________________________ 

3. Em que posição? (  ) Sentado sozinho (  ) Sentado com apoio (  ) Deitado (  ) Outra, qual? 

______________ 

4. O teu bebê (é possível marcar mais de uma): 

(   ) Chupa as 

mãos/Dedos 

(   ) O dia 

todo   

(   ) Para dormir    (   ) Quando chora    (  ) Outro, 

quando? 

(   ) Usa chupeta (   ) O dia 

todo   

(   ) Para dormir    (   ) Quando chora    (  ) Outro, 

quando? 

(   ) Usa paninho (   ) O dia 

todo   

(   ) Para dormir    (   ) Quando chora    (  ) Outro, 

quando? 

(   ) Usa algum outro 

objeto qual? 

(   ) O dia 

todo   

(   ) Para dormir    (   ) Quando chora    (  ) Outro, 

quando? 

5. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do teu bebê quando ele está acordado? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

VI. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre a troca de fraldas e de roupa do bebê. 
1. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de fraldas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca  ( ) Outro, qual? ___________________________ 

2. O que ele costuma fazer durante a troca de fraldas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora   (   ) Outro, qual?____________________  

3. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante a troca de fraldas?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

4. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de roupas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca   ( ) Outro, qual?___________________________________  

5. O que ele costuma fazer durante a troca de roupas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora   (   ) Outro, qual? ____________________ 

6. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante a troca de roupas? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o banho do bebê. 

1. Quem dá o banho? (é possível marcar mais de uma) ( ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ Irmão  (  ) Avós  (  

) Babá  

 (  ) Outro, quem? _______________________ 

2. Na maior parte do tempo, como ele reage ao banho? (  ) Aceita tranqüilamente    (  ) Agita-se, 

evitando a troca     (  ) Outro, qual?  

3. O que ele costuma fazer durante o banho? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  (   ) 

Chora   (   ) Outro, qual?________  

4. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante o banho? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VIII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a comunicação com o teu bebê. 

1. Como tu avalias a comunicação entre vocês dois (mãe e bebê)? 

2. É como tu imaginavas?  

3. Tu achas que já é possível entender o que ele expressa?  
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 (Se a resposta for afirmativa) Descreva algumas expressões que você reconhece (se a mãe 

apenas nomear a expressão, explorar como ela identifica-a; ex: sono – bebê chora, resmunga, fica 

irritado). 

4. O que é mais fácil de entender?  

5. E o que é mais difícil de entender?  

6. Como tu sabes que entendeste o teu bebê?  

7. Teu bebê já emite algum som (balbucia)? 

8. Tu achas que o teu filho(a) entende o que tu expressas?  

 (Se a resposta for afirmativa) Podes citar alguma situação em que tu percebeu isso? 

9. Como tu sabes que ele (a) te entendeu? 

10. Ele tenta fazer algo que tu pede? (ex: pegar um brinquedo, alcançar um objeto, fazer um gesto)  

 

IX. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o sorriso do bebê.  

1. Teu bebê já sorri? (   ) Não  (   ) Sim  (   ) Às vezes 

2. O que faz ele sorrir?  

3. Quando ele sorri, o que tu achas que isso significa?  

4. Quando (com quantos meses) ele começou a sorrir? _______________________________ 

5. Com que freqüência o bebê sorri? 

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

 

X. Agora vamos falar um pouco sobre o choro do bebê.  

1. Ele chora:  

Quanto à freqüência: (   ) Muito   (   ) Pouco   (   ) Esperado (normal) (   ) Por muito tempo 

sem parar (até ficar exausto) 

Na maior parte do tempo, qual a intensidade do choro? (   ) Alto   (   ) Baixo  (   ) Resmunga (   

) Não chora  

2. Em que momentos ele chora?  

3. Quem o acalma mais facilmente? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Irmão/ 

Irmão  (  ) Avós  (  ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

5. O que é feito para acalmá-lo?  

6. É difícil acalmá-lo?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

7. Como tu te sentes quando o bebê chora?  

8. Alguém fica incomodado com o choro dele? Quem?  

9. Tu tens ou já tivestes preocupações quanto ao choro do teu bebê? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um 

pouco. Descreva:  

10. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o comportamento do seu bebê durante o choro? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

XI. Eu gostaria que tu me falasses como é a reação inicial do bebê diante de algumas 

situações, na maior parte das vezes: 

(Se aleitamento  

exclusivo, 

desconsiderar) 

Novos alimentos 

(   ) 

Aceita    

 

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

(da 

reação 

inicial) 

como 

fica? 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

Novos brinquedos (   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

como 

(  ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    
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fica? 

Pessoas estranhas 

(desconhecidas) 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

como 

fica? 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

Lugares estranhos 

(desconhecidos) 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

como 

fica? 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

Festas (   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

como 

fica? 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

Mudanças na 

rotina de vida 

dele 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

E depois 

como 

fica? 

(   ) 

Aceita    

(   ) 

Resiste  

 (  ) 

Rejeita    

 

XII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como tu descreverias o jeito de ser do teu 

bebê ao longo do dia.  

1. Como tu descreverias o jeito do teu bebê? Como é lidar com ele? 

2. Era como tu imaginavas? (se não era) O que está diferente? 

3. Como tu definiria o jeito de ser do teu bebê? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo (  ) 

Alegre (  ) Difícil de agradar (  ) Chorão (  ) Outros:______________________ 

4. E quando ele acorda? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo   (  ) Alegre   (  ) Difícil de 

agradar   (  ) Chorão/aborrecido (  ) Outros: ____________________________ 

5. Como ele fica quando alguma coisa o desagrada?  

6. È comum ele ficar incomodado? 

7. Quem o acalma nestas situações?  (é possível marcar mais de uma)  ( ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ 

Irmão   ( ) Avós   ( ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

8. O que é necessário para ele se acalmar?  

9. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao jeito de ser do teu bebê?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

10. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o jeito de ser do teu bebê?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

XIII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a capacidade do teu bebê em prestar 

atenção nos brinquedos. 

1. O teu bebê já mostra interesse em algum objeto\ brinquedo? 

 (   ) Não  (   ) Às vezes, qual? _______________________________ (   ) Sim, 

qual?_______________________________ 

2. Aproximadamente, por quanto tempo o bebê presta atenção em um brinquedo? (em min) 

______________E se fosse um brinquedo novo esse tempo mudaria? (  ) mais tempo  (  ) menos 

tempo  (  ) igual  (  ) não sabe 

3. Ele segura esse objeto/brinquedo com as mãos? (   ) Não   (   ) Sim, o que ele faz?   

4. Qual a primeira reação dele quando está distraído brincando ou fazendo alguma coisa e ouve um 

barulho inesperado? (é possível marcar mais de uma) (   ) Vira a cabeça em direção ao barulho  (   ) 

Assusta-se  (   ) Chora  (   ) Sorri  (   ) Outra,qual? ____________________________________ 

5. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para a 

capacidade do teu bebê em prestar atenção nos brinquedos?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

XIV. Agora vamos falar um pouco sobre como o bebê se comporta durante as brincadeiras. 
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1. O bebê já teve oportunidade de explorar bonecos (ex: animais em geral, bebês – todos aqueles 

que representam seres vivos)? (  )sim  (  )não 

2. Nestas situações, ele(a) mostrou interesse por esses objetos? (  )sim  (  )não O que ele(a) 

fez?_____________ 

3. Quando incentivado, o bebê bate palmas ou dá “tchau-tchau”? (  )sim  (  )não 

4. Vocês já propuseram alguma brincadeira ou atividade que imaginavam estar além das 

capacidades do bebê (desafiadora)? (  )sim  (  )não 

5. Como ele reagiu? (  ) Rejeitou  (  ) Não se interessou (  ) Se interessou (  ) Se sentiu desafiado 

6. Caso o bebê tenha tido sucesso em tais atividades, ele demonstrou prazer? (  )sim  (  )não Como? 

(ex: bater palmas para si mesmo) 

7. Caso ele não tenha tido sucesso, continuou tentando? (  )sim  (  )não 

 

XV. Por fim, gostaria de te fazer alguma perguntas sobre como o bebê se comporta com as 

pessoas. 

1. Ele costuma demonstrar interesse pelas pessoas? (  )sim  (  )não  

O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega  (  ) toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri  (  )outra: 

______________________________ 

2. Você já percebeu se ele demonstra preocupação ou tristeza quando alguém se machuca ou se 

mostra triste? (  ) sim  (  ) não (  ) não teve a oportunidade  O que ele faz? (Descreva) 

3. E com as crianças? Ele tenta iniciar contato com crianças da mesma idade? (  )sim  (  )não  

Como? 

O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega  (  ) toca  (  ) vai em direção à criança  (  ) sorri  (  )outra: 

______________________________ 

4. Como ele costuma se comportar quanto está com outras crianças? 

 

XVI. Tu gostarias de acrescentar algo com relação ao desenvolvimento do bebê, além do que 

conversamos? 

 
* Adaptado com base em NUDIF e PAIGA/HMIPV (2009), Denham, Wyatt, Bassett, Echeverria e Knox 

(2009), Carter, Briggs-Gowan, Jones e Little (2003) e NUDIF (2007) por Scheila Becker, Gabriela Martins e 

César Augusto Piccinini. 
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ANEXO F 
 

ENTREVISTA SOBRE A MATERNIDADE – 12º mês 

 (Projeto CRESCI; NUDIF – UFRGS, 2011*)  

 

I. Inicialmente eu gostaria que tu me falasses sobre o dia-a-dia do teu bebê (Caso não tenha 

mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1.Que atividades tu consideras importantes no dia-a-dia de um bebê aproximadamente na faixa 

etária de seu filho? (o foco desta pergunta não está no filho da respondente, mas para qualquer 

bebê) 

2. Pensando agora na rotina do teu filho(a), tu poderias me descrever como é a rotina e me contar 

com quem ele fica e o que ele faz durante o período da manhã, da tarde e da noite? 

Questões a serem exploradas: 

a) Qual a hora que o bebê acorda e vai dormir?   

b) Quem são as pessoas que cuidam do bebê neste período? (se for babá, caracterizar idade, 

experiência com bebês) 

c) Quantas horas essas pessoas passam com o bebê? 

d) Quais as atividades que estas pessoas fazem com o bebê (explorar cada atividade mencionada 

com detalhes)? 

e) Como o bebê reage quando está com essas pessoas?  

3. A rotina do bebê muda no final de semana? Se muda, tu poderias me contar como é a rotina dele 

neste período? (Explorar mesmos tópicos da questão anterior)  

4. Pensando agora nas tarefas que tu tens assumido com relação ao bebê: 

 a) Que coisas tu mais gostas de fazer com ele? Por quê?  

 b) Que coisas tu menos gostas de fazer com ele? Por quê? 

5. O que tu achas que mais agrada ao teu bebê quando ele está contigo? Por quê? 

6. E tem alguma coisa que desagrada? Se sim, por quê isso acontece? 

 

II. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como está sendo a experiência de ser mãe. 

(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

10. Como tu estás te sentindo como mãe neste momento?  

11. Tu estás tendo alguma dificuldade? 

3. Como tu te descreverias como mãe?  

4. Neste momento, como tu achas que o teu companheiro está sendo como pai? 

5. Como está o relacionamento com o teu companheiro desde a última vez que conversamos?  

 

III. Eu gostaria de conversar contigo sobre algumas situações que acontecem no teu dia-a-dia 

com o (nome da criança), em que ele faz coisas que te incomodam e que tu achas difícil de 

lidar. Todas as mães passam por esse tipo de situação com os filhos e muitas vezes é difícil 

encontrar o melhor jeito de lidar com isso. 

1. Para algumas mães a hora da refeição é um momento difícil porque a criança se recusa a comer. 

 a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:) O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

2. Outra situação comum entre as crianças é não querer vestir a roupa.   

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

3. Às vezes já está na hora de sair de casa para algum compromisso (ex: casa de familiares, creche) 

e a criança não quer ir. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  
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(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

4. Uma outra situação difícil é quando a criança se recusa a dormir, quando já está na hora.  

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

5. Para algumas mães a hora do banho é um momento difícil porque a criança muitas vezes não 

quer tomar banho. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

6. Outro comportamento possível das crianças é ignorar o não que recebem da mãe. Por exemplo, a 

mãe pede para a criança não mexer em algum lugar, e ela continua. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

7. Além destas situações que mencionei, tem mais alguma que tu lembras e que tu achas difícil de 

lidar com o (nome da criança). (Explorar conforme as questões anteriores. Caso seja necessário, 

utilize como exemplo dar remédio ou escovar os dentes)  

 

IV. Agora, eu gostaria que tu me falasses sobre as outras pessoas que ajudam a cuidar do 

bebê. (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Nestes últimos seis meses, quantas pessoas diferentes ajudaram a cuidar do bebê? Essas 

pessoas mudaram ao longo do tempo? (não considerar as educadoras da creche) 

(Se os pais modificaram o tipo de cuidado alternativo - ex: trocaram/contrataram uma babá, 

colocaram o bebê na creche, passaram a deixar com a avó) 

a) Porque vocês optaram por esta mudança?  

b) O que levaram em conta para isto (ex. proximidade, fator financeiro, estímulo emocional ou 

cognitivo, etc)? 

c)Tu percebeste alguma mudança no comportamento do/a (nome) quando ele passou a ser 

cuidado por esta(s) pessoa (s)? 

d) Mudou alguma coisa na tua relação com o bebê depois que ele passou a receber este tipo de 

cuidado? 

2. Como tu avalias o cuidado que esta pessoa vem oferecendo ao teu bebê? 

3. Como você se sente com esta (s) pessoa (s) cuidando do bebê? O que te agrada? O que te 

incomoda? 

4. Tu achas que este tipo de cuidado tem acrescentado algo na vida do teu filho? O que? 

5. Das habilidades que o bebê adquiriu nesses últimos seis meses, tu atribuis alguma delas a este 

tipo de cuidado? 

 

(Se a criança vai para a creche) 

V. Por fim, vamos conversar sobre como você avalia a creche do bebê: (Caso não tenha 

mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Tu achas que este tipo de cuidado tem acrescentado algo na vida do teu filho? O que? 

2. Das habilidades que o bebê adquiriu nesses últimos seis meses, tu atribuis alguma delas a este 

tipo de cuidado? 

3. Como tu avalias a creche que o bebê frequenta? 

4. Tu poderias citar algumas características da creche que contribuem para sua avaliação? 

5. O que tu mais gostas? 

6. O que te desagrada? Tu achas que algo poderia ser diferente? 

7. Como tu avalias a comunicação entre você e as educadoras? 

8. Sobre o que vocês costumam conversar? 
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9. Os pais são convidados a participar de atividades na creche? Quais?  

10. De quais tu participas? Como tu te sentes com tua participação na creche? 

 

VI. Tu gostarias de acrescentar algo com relação ao desenvolvimento do bebê, além do que 

conversamos? 
 
Obs: Entrevista construída por Becker, Martins e Piccinini.  

* Bloco III foi adaptado da Entrevista de Práticas Educativas desenvolvida por Piccinini & Alvarenga (2000) 
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ANEXO G 
 

ENTREVISTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – 12º mês 

(Projeto CRESCI; NUDIF – UFRGS, 2011) 

 

 Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que tu me falasses a tua opinião sobre elas, 

independente do que tu imaginas que as outras pessoas pensam ou te dizem. Este instrumento tem 

por objetivo conhecer o bebê nesta nova fase de seu desenvolvimento. Algumas perguntas serão 

semelhantes as realizadas na fase anterior, mas é importante que você as responda com base no 

desenvolvimento atual do bebê. Além disso, você não deve preocupar-se caso seu bebê ainda não 

apresente algum comportamento citado nas perguntas.  

 

I. Inicialmente gostaria de te fazer algumas perguntas sobre o que você espera do futuro do 

seu filho(a).  

1. Que qualidades você desejaria que seu filho(a) tivesse como adulto?  

2. O que você acha que é necessário para que ele(a) possa desenvolver essas qualidades? 

 

II. Agora, vou te fazer algumas perguntas sobre o desenvolvimento do bebê.  

1. Como está o desenvolvimento/crescimento do bebê desde a última vez que nos encontramos? 

1.1 O que ele/a já é capaz de fazer que te chama mais a atenção (quais as suas habilidades)? 

1.2 Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, como tu avalias que 

está o desenvolvimento do bebê? (  ) Pior   (  ) Igual   (  ) Melhor   (  ) Não conhece bebês com essa 

idade 

2. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao crescimento/ desenvolvimento do teu bebê 

desde a última vez que nos encontramos?   (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

3. Ele apresentou algum problema de saúde desde a última vez que nos encontramos?  (   ) Não    (   

) Sim 

3.1 Se sim (é possível marcar mais de uma): 

Quais? Quando? (idade em 

meses) 
Quantas vezes? 

(  ) Cólicas   

(  ) Problemas de ouvido   

(  ) Problemas de garganta   

(  ) Gripes   

(  ) Vômitos (não é o regurgitar)   

(  ) Diarréias   

(  ) Refluxos (não é o regurgitar)   

(  ) Alergias ou problemas de pele   

(  ) Problemas respiratórios (Pneumonia 

– “pontada”, Bronquiolite/ Bronquite – 

“chiado no peito”)  

  

(  ) Infecção urinária   

(  ) Convulsões   

(  ) Outros:   

4. Ele precisou tomar algum remédio? (  ) Não  (  ) Sim  Quando? _______ Por que motivo? 

_____________ 

5. Ele já sofreu algum acidente e/ou queda desde a última vez que nos encontramos? (  ) Não  (  ) 

Sim  Quando? ______ Qual?_______ Como foi?  

6. E neste período, ele foi hospitalizado? (   ) Não   (   ) Sim   Quando? _________  Por que 

motivo?  

 

III. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a alimentação do bebê. 
1. O (a) ____mama no peito ou toma mamadeira? (   ) Peito (   ) Mamadeira (   ) Peito e Mamadeira 

(  ) Outro:_________ 
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2. Ele tem horários regulares para mamar? (  ) Não  (  ) Sim, desde quando?____________ 

3. Como foram introduzidos os horários das mamadas? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos pais  ( ) Pelo bebê e 

pelos pais  ( ) Outros. Quem?  

4. Se o bebê já foi desmamado:  

4.1 Com que idade o bebê foi desmamado? (preencher) _______________ Qual foi o motivo 

do desmame?  

4.2 Como ele reagiu?  

4.3 Como tu te sentistes?  

5. Ele já come alimentos sólidos? (   ) Sim   (   ) Não  (   ) Às vezes  

5.1 (Se passou a comer alimentos sólidos após a Fase I) Como reagiu aos primeiros alimentos 

sólidos?  

5.2 Quais os alimentos sólidos o bebê já come? ( ) Frutas ( ) Legumes e verduras ( ) Cereais 

(arroz, feijão,...) ( ) Pães e biscoitos ( ) Ovos ( ) Carnes ( ) Derivados do leite (queijo, iogurte,...) ( ) 

Açúcares e doces ( ) Outros: ________________ 

5.3 Como estes alimentos são oferecidos em casa para o bebê? (  ) líquido (  ) amassado (  ) 

sólido  

5.4 O bebê já mastiga? (   ) Sim   (   ) Não  (   ) Às vezes 

6. Como foram introduzidos os horários das refeições (outros alimentos)? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos 

pais  ( ) Pelo bebê e pelos pais  ( ) Outros. Quem?    

7. Como é o comportamento dele durante a alimentação?  

8. Na maior parte das vezes, ele(a) come sozinho? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Com ajuda   

9. (Se sim) Usa talheres (colher/garfo) para se alimentar? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Às vezes 

10. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto à alimentação do teu bebê desde a última vez 

que nos encontramos? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco.  Descreva:  

11. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias (1 a 5) para o 

comportamento do bebê durante a alimentação?  

(  ) 1. Muito 

difícil       

(  ) 2. Difícil (  ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(  ) 4. Fácil (  ) 5. Muito fácil 

 

IV. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o sono do bebê. 

1. Onde e com quem ele dorme na maior parte do tempo? (se o bebê dormir 50% em um lugar e 

50% em outro, é possível marcar mais de uma resposta) 

Onde ele dorme? Com quem ele dorme? 

(  ) Berço no próprio quarto (  ) 

Sozinho    

(  ) 

Mãe 

(  ) Pai  (  ) 

Genitores 

(  ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Berço no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no próprio quarto    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Mesma cama (   ) --    (   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Outros, especificar:  

2. Como é o comportamento dele durante o sono?  

Dorme tranqüilamente (se não se agita, não se mexe 

muito) 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Agita-se muito (   ) Sim (   ) Não (   ) Às vezes 

Acorda durante o sono (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Ronca (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Ele tem horários regulares para dormir? (   ) Não   (   ) Sim. Desde quando?________________ 

4. Como foram introduzidos esses horários: (   ) Pelo bebê   ( ) Pelos pais   (  ) Pelo bebê e pelos 

pais (  ) Outros 
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5. No período de 24h, quanto tempo ele fica acordado? (preencher) 

__________________________ 

6. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao sono do teu bebê desde a última vez que 

nos encontramos?  (   ) Não  (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

7. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (de 1 a 5) tu darias para o 

sono do teu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

V. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre quando o bebê está acordado. 

1. Que tipos de ambientes o bebê normalmente freqüenta? (  ) casa dos pais  (  ) casa de familiares e 

amigos  (  ) creche (  ) parques ou praças  (  ) outros: 

________________________________________________ 

2. Quando está em casa, em quais ambientes o bebê costuma ficar? (  ) sala  (  ) quarto do bebê  (  ) 

quarto dos pais      (  ) cozinha  (  ) outros cômodos: 

___________________________________________________ 

3. Onde ele fica (a maior parte do tempo)? (   ) Carrinho (   ) Berço  (   ) Cama  (   ) Chão  (   ) No 

colo (   ) Outro lugar, onde? _______________________________________________ 

4. Como ele fica? (  ) Sentado sozinho (  ) Sentado com apoio (  ) Deitado (  ) Engatinhando  (   ) 

Caminhando com apoio   

 (   ) Caminhando sem apoio (  ) Outra, qual? ______________ 

5. O teu bebê (é possível marcar mais de uma): 

 O dia 

todo   

Para 

dormir    

Quando 

chora    

Outro, quando? Desde 

quando? 

(   ) Chupa as mãos/Dedos (   )  (   (   )    

(   ) Usa chupeta (   )  (   )  (   )    

(   ) Usa paninho (   )  (   )  (   )    

(   ) Usa algum outro 

objeto qual? 

(   )  (   )  (   )    

6. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do teu bebê quando ele está acordado? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VI. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre a troca de fraldas e de roupa do bebê. 
1. O bebê ainda usa fraldas? ( ) Sim ( ) Não, desde quando? _____________   

2. Em que período? ( ) O dia todo ( ) Somente a noite (  ) Outro: _________________________ 

 (Se o bebê usa fraldas em algum período do dia) 

3. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de fraldas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca  ( ) Outro, qual? ___________________________ 

4. O que ele costuma fazer durante a troca de fraldas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora  (   ) Sorri           (    ) Conversa (   ) Outro, qual?____________________  

5. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante a troca de fraldas?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

(Se o bebê já iniciou o desfralde ou concluiu) 

6. Quando iniciou o desfralde? _____________________________________________ 

7.Poderias me contar como isto aconteceu? 

8. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

processo de desfralde do seu filho?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 
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9. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de roupas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca   ( ) Outro, qual?___________________________________  

10. O que ele costuma fazer durante a troca de roupas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora  (   ) Sorri           (    ) Conversa (   ) Outro, qual?____________________  

11. Ela(e) já consegue tirar alguma peça de roupa?  (   ) Não  (   ) Sim  (    ) Sim, com ajuda Qual? 

__________________ 

12. Ela(e) já escolhe/demonstra interesse em escolher as roupas que vai vestir?  (   ) Não  (   ) Sim  (   

) Às vezes  

13. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o comportamento do seu bebê durante a troca de roupas? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o banho do bebê. 

1. Quem dá o banho? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ Irmão  (  ) Avós  

(  ) Babá  (  ) Outro, quem? _____ 

2. Na maior parte do tempo, como ele reage ao banho? (  ) Aceita tranqüilamente    (  ) Agita-se, 

evitando a troca            (  ) Outro, qual? ____________________ 

3. O que ele costuma fazer durante o banho? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  (   ) 

Chora  (   ) Sorri  (    ) Conversa   (   ) Outro, qual?____________________ 

4. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante o banho? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VIII. Eu gostaria que tu me falasses como está a locomoção do teu bebê. 

1. Ele engatinha? (   ) Não   (  ) Sim, quando começou? _________ meses 

2. O bebê permanece em pé com apoio? (   ) Não   (  ) Sim, desde quando? _________ meses 

3. O bebê permanece em pé sem apoio? (   ) Não   (  ) Sim, desde quando? _________ meses 

4. O bebê caminha? (   ) Não (   ) Sim, com apoio. Desde quando? _________ meses (   ) Sim, sem 

apoio. Desde quando? ____________ meses 

5. O bebê consegue correr?  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 

6. O bebê já consegue pular? ( ) Não observou (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ 

meses  ( ) Com os dois pés juntos ( ) Com um pé de cada vez 

7. O bebê consegue se equilibrar em um pé só? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde 

quando? ___________ meses 

8. O bebê já consegue chutar uma bola? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses 

9. O bebê consegue subir degraus sem ajuda? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses 

10. Ele(a) consegue andar para trás (de costas)? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde 

quando? ___________ meses 

11. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

as formas de locomoção do seu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

IX. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a comunicação com o teu bebê. 

1. Como tu avalias a comunicação entre vocês dois (mãe e bebê)? 

2. O que tu já consegues entender do que ele expressa? Descreva  

3. O que é mais fácil de entender?  

4. E o que é mais difícil de entender?  

5. Teu bebê já emite algum som (balbucia)? 

6. Ele já fala pequenas palavras? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 

7. Ele já chama “mamãe/papai”? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 
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8. Além de mamãe e papai, quantas palavras o bebê já fala? ________ (caso a mãe não saiba, 

verifique se são mais ou menos de 6 palavras) 

9. Ele já combina algumas palavras para formar frases? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses. Dê um exemplo:__________________________________________ 

10. Em que situações você percebe que teu filho consegue entender o que tu expressas? ( ) Quando 

diz “Não”  ( ) Quando faz um convite ( ) Quando faz um pedido ( ) Outro: 

________________________ 

11. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias para a 

capacidade de se comunicar do teu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

X. Agora vamos falar um pouco sobre o choro do bebê.  

1. Ele chora:  

Quanto à freqüência: (   ) Muito   (   ) Pouco   (   ) Esperado (normal) (   ) Por muito tempo 

sem parar (até ficar exausto) 

Na maior parte do tempo, qual a intensidade do choro? (   ) Alto   (   ) Baixo  (   ) Resmunga (   

) Não chora  

2. Em que momentos ele chora?  

3. Tu tens ou já tivestes preocupações quanto ao choro do teu bebê? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um 

pouco. Descreva:  

4. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante o choro? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

5. Quem o acalma mais facilmente? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Irmão/ 

Irmão  (  ) Avós  (  ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

6. O que é feito para acalmá-lo?  

7. É difícil acalmá-lo?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

8. Ele(a) faz birra/manha(Teima ou se recusa a fazer as coisas; fica emburrada ou chora caso não 

seja atendida)? ( ) Não ( ) Sim ( ) Às vezes 

9. Em que situações? 

 

XI. Eu gostaria que tu me falasses como é a reação inicial do bebê diante de algumas 

situações, na maior parte das vezes: 

(Se aleitamento 

exclusivo, 

desconsiderar) 

Novos alimentos 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

(da reação 

inicial) 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Novos brinquedos 
(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(  ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Pessoas estranhas 

(desconhecidas) 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Lugares estranhos 

(desconhecidos) 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Festas 
(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Mudanças na rotina 

de vida dele 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

1. Quais são os momentos em que o bebê fica longe de ti? 

2. Como ele(a) reage?   
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3. E tu, como te sentes?  

4. Como são os momentos em que vocês se reencontram?  

5. Como ele(a) reage?  

6. E tu, como te sentes? 

 

XII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como tu descreverias o jeito de ser do teu 

bebê ao longo do dia.  

1. Como tu descreverias o jeito do teu bebê? Como é lidar com ele? 

2. Como tu definiria o jeito de ser do teu bebê? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo (  ) 

Alegre (  ) Difícil de agradar       (  ) Chorão  (   ) “Nervoso”  (   ) Agitado (   ) Muito quieto 

(Apático) (  ) Outros:______________________ 

3. E quando ele acorda? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo   (  ) Alegre   (  ) Difícil de 

agradar   (  ) Chorão (   ) “Nervoso”  (   ) Agitado (   ) Muito quieto (Apático) (  ) Outros: 

____________________________ 

4. Que coisas o seu bebê mais gosta de fazer? Que coisas ele(a) menos gosta? 

5. Como ele fica quando alguma coisa o desagrada?  

6. Com que frequência isto acontece?  

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

7. Quem o acalma nestas situações?  (é possível marcar mais de uma)  ( ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ 

Irmão   ( ) Avós   ( ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

8. O que é necessário para ele se acalmar?  

9. O bebê faz alguma coisa que te desagrada?  

10. E como o bebê fica ao perceber que te desagradou?  

11. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao jeito de ser do teu bebê?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

12. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o jeito de ser do teu bebê?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

XIII. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre as brincadeiras do teu bebê. 

1. Aproximadamente, por quanto tempo o bebê brinca com um mesmo brinquedo? (em min) 

______________E se o brinquedo fosse novo esse tempo mudaria? (  ) mais tempo  (  ) menos 

tempo  (  ) igual  (  ) não sabe 

2. Qual a brincadeira preferida dele(a)? 

3. Na maior parte do tempo o bebê (não considerar a creche) : ( ) Brinca sozinho  ( ) Brinca com a 

mãe ( ) Brinca com pai ( ) Brinca com ambos  ( ) Brinca com outras crianças ( ) Brinca com outra 

pessoa. Quem? ____________ 

4.Na maior parte do tempo: ( ) O bebê inicia a brincadeira (sozinho ou com parceiros) ( ) O 

parceiro inicia a brincadeira 

5. Nas situações em que tu (mãe) propões a brincadeira, com que frequência ele se interessa?  

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

6. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

envolvimento do teu bebê nas brincadeiras?  

(   ) 1. Muito difícil       (   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

7. Após as brincadeiras, ele costuma ajudar a guardar os brinquedos? ( ) Não  ( ) Sim ( ) Às vezes 

8. Tu percebes se o bebê brinca de forma diferente com bonecos que imitam seres vivos? ( ) Não  ( 

) Sim O que ele(a) fez?_____________ 

9. Quando incentivado, o bebê bate palmas ou dá “tchau-tchau”? ( ) Não  ( ) Sim  

10. Vocês já propuseram alguma brincadeira ou atividade que imaginavam estar além das 

capacidades do bebê (desafiadora)? ( ) Não  ( ) Sim 
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11. Como ele reagiu? (  ) Rejeitou  (  ) Não se interessou (  ) Se interessou  

12. Caso o bebê tenha tido sucesso em tais atividades, ele demonstrou prazer? ( ) Não  ( ) Sim 

Como? (ex: bater palmas para si mesmo) 

13. Caso ele não tenha tido sucesso, continuou tentando? ( ) Não  ( ) Sim 

 

XIV. Por fim, gostaria de te fazer alguma perguntas sobre como o bebê se comporta com as 

pessoas. 

1. Ele costuma demonstrar interesse pelas pessoas? ( ) Não  ( ) Sim  

2. O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) 

Oferece algum objeto (  )outra: ____________________________ 

3. E com as crianças? Ele tenta iniciar contato com crianças da mesma idade? ( ) Não  ( ) Sim 

4. O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) 

Oferece algum objeto (  )outra: ____________________________ 

5. Como ele costuma se comportar quanto está com outras crianças? 

6. Você já percebeu se ele demonstra preocupação ou tristeza quando alguém se machuca ou se 

mostra triste? ( ) Não  ( ) Sim (  ) Não teve a oportunidade  O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  

) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) Oferece algum objeto (  )outra: 

____________________________ 

7. Você já percebeu alguma situação em que seu filho manifestou vergonha? ( ) Não  ( ) Sim   

E culpa? ( ) Não  ( ) Sim  Descreva. 

 

XV. Tu gostarias de acrescentar algo com relação ao desenvolvimento do bebê, além do que 

conversamos? 

 
* Adaptado com base em NUDIF e PAIGA/HMIPV (2009), Denham, Wyatt, Bassett, Echeverria e Knox 

(2009), Carter, Briggs-Gowan, Jones e Little (2003) e NUDIF (2007) por Scheila Becker, Gabriela Martins e 

César Augusto Piccinini. 
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ANEXO H  

 
ENTREVISTA SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE -18º mês 

 (NUDIF/CRESCI, 2012)* 

  

I. Antes de começarmos a conversar sobre tua experiência atual com o 

(a)____________(nome do filho), eu gostaria de te perguntar se, em algum momento, desde a 

gestação até agora, tu vivenciaste algum estresse ou outras dificuldades emocionais que te 

levaram a buscar ajuda, seja de amigos, parentes, profissionais ou outros. (Se sim, pedir para 

a mãe falar um pouco mais sobre...) 

1. Quem tu procuraste para ajudá-la? 

2. O que a motivou a procurar ajuda? (ex: ansiedade, depressão, problemas conjugais, etc.) 

3. Como tu ficaste ao receber esta ajuda? Algo mudou? O que? 

4. Você continua recebendo esta ajuda? 

(Se não) 

 a) O que te levou a interrompê-la? 

 

II. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como está sendo a experiência de ser mãe 

neste momento.(Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais 

sobre... 
12. Como tu estás te sentindo como mãe neste momento?  

13. Tu estás tendo alguma dificuldade? 

3. Como tu te descreverias como mãe?  

4. Pensando agora nas tarefas que tu tens assumido com relação ao bebê: 

 a) Que coisas tu mais gostas de fazer com ele? Por quê?  

 b) Que coisas tu menos gostas de fazer com ele? Por quê? 

4. Neste momento, como tu achas que o teu companheiro está sendo como pai? 

5. Como está o relacionamento com o teu companheiro desde a última vez que conversamos?  

 

III. Eu gostaria de conversar contigo sobre algumas situações que acontecem no teu dia-a-dia 

com o (nome da criança), em que ele faz coisas que te incomodam e que tu achas difícil de 

lidar. Todas as mães passam por esse tipo de situação com os filhos e muitas vezes é difícil 

encontrar o melhor jeito de lidar com isso. 

1. Para algumas mães a hora da refeição é um momento difícil porque a criança se recusa a comer. 

 a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:) O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

2. Outra situação comum entre as crianças é não querer vestir a roupa.   

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

3. Às vezes já esta na hora de sair de casa para algum compromisso (ex: creche, casa de familiares) 

e a criança não quer ir. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

4. Uma outra situação difícil é quando a criança se recusa a dormir, quando já está na hora.  

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  
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(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

5. Para algumas mães a hora do banho é um momento difícil porque a criança muitas vezes não 

quer tomar banho. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não aconteceu:) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais 

alguma coisa? 

6. Outro comportamento possível das crianças é ignorar o não que recebem da mãe. Por exemplo, a 

mãe pede para a criança não mexer em algum lugar, e ela continua. 

a) Tu já tiveste este problema com o (nome da criança)? Como foi? 

(Se já aconteceu:)  O que tu fizeste? Tu tiveste que fazer mais alguma coisa?  

(Se não) O que tu farias se isso acontecesse? Tu achas que terias que fazer mais alguma coisa? 

7. Além destas situações que mencionei, tem mais alguma que tu lembras e que tu achas difícil de 

lidar com o (nome da criança). (Explorar conforme as questões anteriores)  

 

IV. Agora, eu gostaria que tu me falasses sobre as outras pessoas que ajudam a cuidar do 

bebê. (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

2. Nestes últimos seis meses, quantas pessoas diferentes ajudaram a cuidar do bebê? Essas 

pessoas mudaram ao longo do tempo? (não considerar as educadoras da creche) 

(Se os pais modificaram o tipo de cuidado alternativo) 

a) Porque vocês escolheram esta forma de cuidado para o/a (nome)?  

b) O que levaram em conta para isto (ex. proximidade, fator financeiro, estímulo emocional ou 

cognitivo, etc)? 

c)Tu percebeste alguma mudança no comportamento do/a (nome) quando ele passou a ser 

cuidado por esta(s) pessoa (s)? 

d) Mudou alguma coisa na tua relação com o bebê depois que ele passou a receber este tipo de 

cuidado? 

2. Como tu avalias o cuidado que esta pessoa vem oferecendo ao teu bebê? 

3. Tu achas que este tipo de cuidado tem acrescentado algo na vida do teu filho? O que? 

4. Das habilidades que o bebê adquiriu nesses últimos seis meses, tu atribuis alguma delas a este 

tipo de cuidado? 

 

(Se a criança vai para a creche) 

V. Por fim, vamos conversar sobre como você avalia a creche do bebê: (Caso não tenha 

mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Tu achas que este tipo de cuidado tem acrescentado algo na vida do teu filho? O que? 

2. Das habilidades que o bebê adquiriu nesses últimos seis meses, tu atribuis alguma delas a este 

tipo de cuidado? 

3. Como tu avalias a creche que o bebê frequenta? 

4. Tu poderias citar algumas características da creche que contribuem para sua avaliação? 

5. O que tu mais gostas? 

6. O que te desagrada? Tu achas que algo poderia ser diferente? 

7. Como tu avalias a comunicação entre você e as educadoras? 

8. Sobre o que vocês costumam conversar? 

9. Os pais são convidados a participar de atividades na creche? Quais?  

10. De quais tu participas? Como tu te sentes com tua participação na creche? 
 

* Entrevista elaborada por Scheila Becker, Gabriela Martins e Cesar Piccinini. Bloco I adaptado de Seligman 

(1995); Bloco III  adaptado da Entrevista de Práticas Educativas desenvolvida por Piccinini & Alvarenga 

(2000). 
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ANEXO I 

 
ENTREVISTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – 18º mês 

(NUDIF/CRESCI, 2012 adaptado de NUDIF e PAIGA/HMIPV, 2009)* 

 

 Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que tu me falasses a tua opinião sobre elas, 

independente do que tu imaginas que as outras pessoas pensam ou te dizem. Este instrumento tem 

por objetivo conhecer o bebê nesta nova fase de seu desenvolvimento. Algumas perguntas serão 

semelhantes as realizadas na fase anterior, mas é importante que você as responda com base no 

desenvolvimento atual do bebê. Além disso, você não deve preocupar-se caso seu bebê ainda não 

apresente algum comportamento citado nas perguntas.  

 

I. Inicialmente gostaria de te fazer algumas perguntas sobre o que você espera do futuro do 

seu filho(a).  

1. Que qualidades você desejaria que seu filho(a) tivesse como adulto?  

2. O que você acha que é necessário para que ele(a) possa desenvolver essas qualidades? 

II. Agora, vou te fazer algumas perguntas sobre o desenvolvimento do bebê.  

1. Como está o desenvolvimento/crescimento do bebê desde a última vez que nos encontramos? 

1.1 O que ele/a já é capaz de fazer que te chama mais a atenção (quais as suas habilidades)? 

1.2 Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, como tu avalias que 

está o desenvolvimento do bebê? (  ) Pior   (  ) Igual   (  ) Melhor   (  ) Não conhece bebês com essa 

idade 

2. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao crescimento/ desenvolvimento do teu bebê 

desde a última vez que nos encontramos?   (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

3. Ele apresentou algum problema de saúde desde a última vez que nos encontramos?  (   ) Não    (   

) Sim 

3.1 Se sim (é possível marcar mais de uma): 

Quais? Quando? (idade em 

meses) 
Quantas vezes? 

(  ) Cólicas   

(  ) Problemas de ouvido   

(  ) Problemas de garganta   

(  ) Gripes   

(  ) Vômitos (não é o regurgitar)   

(  ) Diarréias   

(  ) Refluxos (não é o regurgitar)   

(  ) Alergias ou problemas de pele   

(  ) Problemas respiratórios (Pneumonia 

– “pontada”, Bronquiolite/ Bronquite – 

“chiado no peito”)  

  

(  ) Infecção urinária   

(  ) Convulsões   

(  ) Outros:   

4. Ele precisou tomar algum remédio? (  ) Não  (  ) Sim  Quando? _______ Por que motivo? 

_____________ 

5. Ele já sofreu algum acidente e/ou queda desde a última vez que nos encontramos? (  ) Não  (  ) 

Sim  Quando? ______ Qual?_______ Como foi?  

6. E neste período, ele foi hospitalizado? (   ) Não   (   ) Sim   Quando? _________  Por que 

motivo?  

 

III. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a alimentação do bebê. 
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1. O (a) ____mama no peito ou toma mamadeira? (   ) Peito (   ) Mamadeira (   ) Peito e Mamadeira 

(  ) Outro:_________ 

2. Ele tem horários regulares para mamar? (  ) Não  (  ) Sim, desde quando?____________ 

3. Como foram introduzidos os horários das mamadas? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos pais  ( ) Pelo bebê e 

pelos pais  ( ) Outros. Quem?  

4. Se o bebê já foi desmamado:  

4.1 Com que idade o bebê foi desmamado? (preencher) _______________ Qual foi o motivo 

do desmame?  

4.2 Como ele reagiu?  

4.3 Como tu te sentistes?  

5. Ele já come alimentos sólidos? (   ) Sim   (   ) Não  (   ) Às vezes  

5.1 (Se passou a comer alimentos sólidos após a Fase I) Como reagiu aos primeiros alimentos 

sólidos?  

5.2 Quais os alimentos sólidos o bebê já come? ( ) Frutas ( ) Legumes e verduras ( ) Cereais 

(arroz, feijão,...) ( ) Pães e biscoitos ( ) Ovos ( ) Carnes ( ) Derivados do leite (queijo, iogurte,...) ( ) 

Açúcares e doces ( ) Outros: ________________ 

5.3 Como estes alimentos são oferecidos em casa para o bebê? (  ) líquido (  ) amassado (  ) 

sólido  

5.4 O bebê já mastiga? (   ) Sim   (   ) Não  (   ) Às vezes 

6. Como foram introduzidos os horários das refeições (outros alimentos)? ( ) Pelo bebê  ( ) Pelos 

pais  ( ) Pelo bebê e pelos pais  ( ) Outros. Quem?    

7. Como é o comportamento dele durante a alimentação?  

8. Na maior parte das vezes, ele(a) come sozinho? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Com ajuda   

9. (Se sim) Usa talheres (colher/garfo) para se alimentar? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Às vezes 

10. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto à alimentação do teu bebê desde a última vez 

que nos encontramos? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco.  Descreva:  

11. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias (1 a 5) para o 

comportamento do bebê durante a alimentação?  

(  ) 1. Muito 

difícil       

(  ) 2. Difícil (  ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(  ) 4. Fácil (  ) 5. Muito fácil 

 

IV. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o sono do bebê. 

1. Onde e com quem ele dorme na maior parte do tempo? (se o bebê dormir 50% em um lugar e 

50% em outro, é possível marcar mais de uma resposta) 

Onde ele dorme? Com quem ele dorme? 

(  ) Berço no próprio quarto (  ) 

Sozinho    

(  ) 

Mãe 

(  ) Pai  (  ) 

Genitores 

(  ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Berço no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no próprio quarto    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Mesma cama (   ) --    (   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Outros, especificar:  

2. Como é o comportamento dele durante o sono?  

Dorme tranqüilamente (se não se agita, não se mexe 

muito) 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Agita-se muito (   ) Sim (   ) Não (   ) Às vezes 

Acorda durante o sono (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

Ronca (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Ele tem horários regulares para dormir? (   ) Não   (   ) Sim. Desde quando?________________ 
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4. Como foram introduzidos esses horários: (   ) Pelo bebê   ( ) Pelos pais   (  ) Pelo bebê e pelos 

pais (  ) Outros 

5. No período de 24h, quanto tempo ele fica acordado? (preencher) 

__________________________ 

6. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao sono do teu bebê desde a última vez que 

nos encontramos?  (   ) Não  (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

7. Comparando com bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (de 1 a 5) tu darias para o 

sono do teu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

V. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre quando o bebê está acordado. 

1. Quando está em casa, em quais ambientes o bebê costuma ficar? (  ) sala  (  ) quarto do bebê  (  ) 

quarto dos pais      (  ) cozinha  (  ) outros cômodos: 

___________________________________________________ 

2. Onde ele fica (a maior parte do tempo)? (   ) Carrinho (   ) Berço  (   ) Cama  (   ) Chão  (   ) No 

colo (   ) Outro lugar, onde? _______________________________________________ 

3. Como ele fica? (  ) Sentado sozinho (  ) Sentado com apoio (  ) Deitado (  ) Engatinhando  (   ) 

Caminhando com apoio   

 (   ) Caminhando sem apoio (  ) Outra, qual? ______________ 

4. O teu bebê (é possível marcar mais de uma): 

 O dia 

todo   

Para 

dormir    

Quando 

chora    

Outro, quando? Desde 

quando? 

(   ) Chupa as mãos/Dedos (   )  (   (   )    

(   ) Usa chupeta (   )  (   )  (   )    

(   ) Usa paninho (   )  (   )  (   )    

(   ) Usa algum outro 

objeto qual? 

(   )  (   )  (   )    

5. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do teu bebê quando ele está acordado? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VI. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre a troca de fraldas e de roupa do bebê. 
1. O bebê ainda usa fraldas? ( ) Sim ( ) Não, desde quando? _____________   

2. Em que período? ( ) O dia todo ( ) Somente a noite (  ) Outro: _________________________ 

 (Se o bebê usa fraldas em algum período do dia) 

3. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de fraldas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca  ( ) Outro, qual? ___________________________ 

4. O que ele costuma fazer durante a troca de fraldas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora  (   ) Sorri           (    ) Conversa (   ) Outro, qual?____________________  

5. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante a troca de fraldas?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

(Se o bebê já iniciou o desfralde ou concluiu) 

6. Quando iniciou o desfralde? _____________________________________________ 

7.Poderias me contar como isto aconteceu? 

8. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

processo de desfralde do seu filho?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

9. Na maior parte do tempo, como o bebê reage à troca de roupas? ( ) Aceita tranqüilamente ( ) 

Agita-se, evitando a troca   ( ) Outro, qual?___________________________________  
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10. O que ele costuma fazer durante a troca de roupas? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  

(   ) Chora  (   ) Sorri           (    ) Conversa (   ) Outro, qual?____________________  

11. Ela(e) já consegue tirar alguma peça de roupa?  (   ) Não  (   ) Sim  (    ) Sim, com ajuda Qual? 

__________________ 

12. Ela(e) já escolhe/demonstra interesse em escolher as roupas que vai vestir?  (   ) Não  (   ) Sim  (   

) Às vezes  

13. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o comportamento do seu bebê durante a troca de roupas? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre o banho do bebê. 

1. Quem dá o banho? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ Irmão  (  ) Avós  

(  ) Babá  (  ) Outro, quem? _____ 

2. Na maior parte do tempo, como ele reage ao banho? (  ) Aceita tranqüilamente    (  ) Agita-se, 

evitando a troca            (  ) Outro, qual? ____________________ 

3. O que ele costuma fazer durante o banho? (é possível marcar mais de uma) (   ) Brinca  (   ) 

Chora  (   ) Sorri  (    ) Conversa   (   ) Outro, qual?____________________ 

4. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante o banho? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

VIII. Eu gostaria que tu me falasses como está a locomoção do teu bebê. 

1. Ele engatinha? (   ) Não   (  ) Sim, quando começou? _________ meses 

2. O bebê permanece em pé com apoio? (   ) Não   (  ) Sim, desde quando? _________ meses 

3. O bebê permanece em pé sem apoio? (   ) Não   (  ) Sim, desde quando? _________ meses 

4. O bebê caminha? (   ) Não (   ) Sim, com apoio. Desde quando? _________ meses (   ) Sim, sem 

apoio. Desde quando? ____________ meses 

5. O bebê consegue correr?  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 

6. O bebê já consegue pular? ( ) Não observou (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ 

meses  ( ) Com os dois pés juntos ( ) Com um pé de cada vez 

7. O bebê consegue se equilibrar em um pé só? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde 

quando? ___________ meses 

8. O bebê já consegue chutar uma bola? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses 

9. O bebê consegue subir degraus sem ajuda? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses 

10. Ele(a) consegue andar para trás (de costas)? ( ) Não observou  (   ) Não  (   ) Sim  Desde 

quando? ___________ meses 

11. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

as formas de locomoção do seu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

IX. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre a comunicação com o teu bebê. 

1. Como tu avalias a comunicação entre vocês dois (mãe e bebê)? 

2. O que tu já consegues entender do que ele expressa? Descreva  

3. O que é mais fácil de entender?  

4. E o que é mais difícil de entender?  

5. Teu bebê já emite algum som (balbucia)? 

6. Ele já fala pequenas palavras? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 

7. Ele já chama “mamãe/papai”? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? ____________ meses 

8. Além de mamãe e papai, quantas palavras o bebê já fala? ________ (caso a mãe não saiba, 

verifique se são mais ou menos de 6 palavras) 
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9. Ele já combina algumas palavras para formar frases? (   ) Não  (   ) Sim  Desde quando? 

____________ meses. Dê um exemplo:__________________________________________ 

10. Em que situações você percebe que teu filho consegue entender o que tu expressas? ( ) Quando 

diz “Não”  ( ) Quando faz um convite ( ) Quando faz um pedido ( ) Outro: 

________________________ 

11. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias para a 

capacidade de se comunicar do teu bebê? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

X. Agora vamos falar um pouco sobre o choro do bebê.  

1. Ele chora:  

Quanto à freqüência: (   ) Muito   (   ) Pouco   (   ) Esperado (normal) (   ) Por muito tempo 

sem parar (até ficar exausto) 

Na maior parte do tempo, qual a intensidade do choro? (   ) Alto   (   ) Baixo  (   ) Resmunga (   

) Não chora  

2. Em que momentos ele chora?  

3. Tu tens ou já tivestes preocupações quanto ao choro do teu bebê? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um 

pouco. Descreva:  

4. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do seu bebê durante o choro? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

5. Quem o acalma mais facilmente? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Irmão/ 

Irmão  (  ) Avós  (  ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

6. O que é feito para acalmá-lo?  

7. É difícil acalmá-lo?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

8. Ele(a) faz birra/manha(Teima ou se recusa a fazer as coisas; fica emburrada ou chora caso não 

seja atendida)? ( ) Não ( ) Sim ( ) Às vezes 

9. Em que situações? 

 

XI. Eu gostaria que tu me falasses como é a reação inicial do bebê diante de algumas 

situações, na maior parte das vezes: 

(Se aleitamento 

exclusivo, 

desconsiderar) 

Novos alimentos 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

(da reação 

inicial) 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Novos brinquedos 
(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(  ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Pessoas estranhas 

(desconhecidas) 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Lugares estranhos 

(desconhecidos) 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Festas 
(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

Mudanças na rotina 

de vida dele 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

E depois 

como fica? 

(   ) 

Aceita 

(   ) 

Resiste 

(  ) 

Rejeita 

1. Quais são os momentos em que o bebê fica longe de ti? 

2. Como ele(a) reage?   

3. E tu, como te sentes?  

4. Como são os momentos em que vocês se reencontram?  
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5. Como ele(a) reage?  

6. E tu, como te sentes? 

 

XII. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como tu descreverias o jeito de ser do teu 

bebê ao longo do dia.  

1. Como tu descreverias o jeito do teu bebê? Como é lidar com ele? 

2. Como tu definiria o jeito de ser do teu bebê? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo (  ) 

Alegre (  ) Difícil de agradar       (  ) Chorão  (   ) “Nervoso”  (   ) Agitado (   ) Muito quieto 

(Apático) (  ) Outros:______________________ 

3. E quando ele acorda? (é possível marcar mais de uma) (  ) Calmo   (  ) Alegre   (  ) Difícil de 

agradar   (  ) Chorão (   ) “Nervoso”  (   ) Agitado (   ) Muito quieto (Apático) (  ) Outros: 

____________________________ 

4. Que coisas o seu bebê mais gosta de fazer? Que coisas ele(a) menos gosta? 

5. Como ele fica quando alguma coisa o desagrada?  

6. Com que frequência isto acontece?  

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

7. Quem o acalma nestas situações?  (é possível marcar mais de uma)  ( ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ 

Irmão   ( ) Avós   ( ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

8. O que é necessário para ele se acalmar?  

9. O bebê faz alguma coisa que te desagrada?  

10. E como o bebê fica ao perceber que te desagradou?  

11. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao jeito de ser do teu bebê?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

12. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para 

o jeito de ser do teu bebê?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

XIII. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre as brincadeiras do teu bebê. 

1. Aproximadamente, por quanto tempo o bebê brinca com um mesmo brinquedo? (em min) 

______________E se o brinquedo fosse novo esse tempo mudaria? (  ) mais tempo  (  ) menos 

tempo  (  ) igual  (  ) não sabe 

2. Qual a brincadeira preferida dele(a)? 

3. Na maior parte do tempo o bebê (não considerar a creche) : ( ) Brinca sozinho  ( ) Brinca com a 

mãe ( ) Brinca com pai ( ) Brinca com ambos  ( ) Brinca com outras crianças ( ) Brinca com outra 

pessoa. Quem? ____________ 

4.Na maior parte do tempo: ( ) O bebê inicia a brincadeira (sozinho ou com parceiros) ( ) O 

parceiro inicia a brincadeira 

5. Nas situações em que tu (mãe) propões a brincadeira, com que frequência ele se interessa?  

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

6. Comparando com outros bebês da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

envolvimento do teu bebê nas brincadeiras?  

(   ) 1. Muito difícil       (   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

7. Após as brincadeiras, ele costuma ajudar a guardar os brinquedos? ( ) Não  ( ) Sim ( ) Às vezes 

8. Tu percebes se o bebê brinca de forma diferente com bonecos que imitam seres vivos? ( ) Não  ( 

) Sim O que ele(a) fez?_____________ 

9. Quando incentivado, o bebê bate palmas ou dá “tchau-tchau”? ( ) Não  ( ) Sim  

10. Vocês já propuseram alguma brincadeira ou atividade que imaginavam estar além das 

capacidades do bebê (desafiadora)? ( ) Não  ( ) Sim 

11. Como ele reagiu? (  ) Rejeitou  (  ) Não se interessou (  ) Se interessou  
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12. Caso o bebê tenha tido sucesso em tais atividades, ele demonstrou prazer? ( ) Não  ( ) Sim 

Como? (ex: bater palmas para si mesmo) 

13. Caso ele não tenha tido sucesso, continuou tentando? ( ) Não  ( ) Sim 

XIV. Por fim, gostaria de te fazer alguma perguntas sobre como o bebê se comporta com as 

pessoas. 

1. Ele costuma demonstrar interesse pelas pessoas? ( ) Não  ( ) Sim  

2. O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) 

Oferece algum objeto (  )outra: ____________________________ 

3. E com as crianças? Ele tenta iniciar contato com crianças da mesma idade? ( ) Não  ( ) Sim 

4. O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) 

Oferece algum objeto (  )outra: ____________________________ 

5. Como ele costuma se comportar quanto está com outras crianças? 

6. Você já percebeu se ele demonstra preocupação ou tristeza quando alguém se machuca ou se 

mostra triste? ( ) Não  ( ) Sim (  ) Não teve a oportunidade  O que ele faz? (  ) olha  (  ) pega/toca  (  

) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) Oferece algum objeto (  )outra: 

____________________________ 

7. Você já percebeu alguma situação em que seu filho manifestou vergonha? ( ) Não  ( ) Sim   

E culpa? ( ) Não  ( ) Sim  Descreva. 

 

XV. Tu gostarias de acrescentar algo com relação ao desenvolvimento do bebê, além do que 

conversamos? 

 
* Adaptações feitas por Scheila Becker, Gabriela Martins e Cesar Piccinini, com base em Denham, Wyatt, 

Bassett, Echeverria e Knox (2009), Carter, Briggs-Gowan, Jones e Little (2003) e NUDIF (2007). 
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ANEXO J 
 

ENTREVISTA SOBRE A RELAÇÃO MÃE-BEBÊ – 24º mês 

(NUDIF/CRESCI, 2012)* 

 

Eu gostaria de conversar contigo sobre a tua relação com o/a (nome do bebê). Vou te fazer 

perguntas sobre diferentes aspectos de tua relação com ele/a, visando conhecer um pouco mais 

como tu tens lidado com algumas situações no dia-a-dia. Lembre-se que não existem respostas 

certas ou erradas, pois as mães variam muito no jeito de se relacionar com o filho/a. 

 

I. Primeiramente, eu gostaria que tu me falasses como é o teu jeito de se relacionar com o teu 

filho/a. Poderias me dar algum exemplo.  
1. Tem algum momento do teu dia-a-dia em que teu jeito de se relacionar com ele/a é diferente 

desse que tu descreveste? (Se sim) Como é o teu jeito?  

2. Tu gostarias de ser de um jeito diferente com o teu filho/a? Como tu gostarias de ser?  

3. As mães variam muito no jeito de ser com seus filhos. Vou te dar alguns exemplos de mães e 

quero que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães sorriem com frequência para seus filhos. Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b) Algumas mães são carinhosas com seus filhos. Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

c) Algumas mães são emocionalmente mais distantes com seus filhos.  

Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

II. Agora, eu gostaria que tu me falasses como é para ti lidar com as necessidades (físicas e 

emocionais) do teu filho/a. 

1. Quais necessidades do teu filho/a são mais fáceis de entender? 

2. E quais as necessidades do teu filho/a são mais difíceis de entender? 

3. Como tu te sentes quando percebes que atendeste às necessidades dele/a? 

4. E quando tu percebes que não atendeste às necessidades dele/a, como te sentes? 

5. Como tu percebes a tua disponibilidade de tempo para atender às necessidades do teu filho/a? 

6. E como tu percebes a tua disponibilidade emocional para atender às necessidades do teu filho/a? 

7. Tu gostarias de ter um jeito diferente de lidar com as necessidades do teu filho/a? Como seria? 

8. As mães variam muito na disponibilidade de ajuda às necessidades dos seus filhos/as. Vou te dar 

alguns exemplos de mães e quero que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães compreendem os problemas e angústias dos seus filhos/as.  

Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b) Algumas mães ajudam seus filhos tanto quanto eles necessitam. Quanto parecida com essas 

mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

c) Algumas mães entendem o que seus filhos necessitam ou querem. Quanto parecida com essas 

mães tu és?  
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(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

III. Eu gostaria de saber como tu costumas falar com o teu filho/a. 

1. Como tu descreverias o teu jeito de falar com o teu filho/a? Poderias me dar algum exemplo? 

2. O que tu costumas falar com o teu filho/a? 

3. Qual é o tom de voz que tu costumas usar?  

3. Como é falar com ele/a nas situações mais fáceis? 

4. E nas mais difíceis, como é falar com ele/a? 

5. Tu gostarias de ter um jeito diferente de falar com ele/a? Como seria? 

6. As mães variam muito no seu jeito de falar com o filho. Vou te dar alguns exemplos de mães e 

quero que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães falam com o filho com voz meiga e amigável. Quanto parecida com essas mães tu 

és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b)Algumas mães gostam de conversar com seus filhos. Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

c)Algumas mães  conversam pouco  com seus filhos. Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

IV. Eu gostaria de saber o quanto tu achas que teu filho se sente amado. 

1.Como tu percebes que o teu/tua filho/a se sente amado/a?  

2. Em quais momentos tu achas que ele/a se sente amado/a? 

3. O que tu fazes para ele/a se sentir amado/a? 

4. Tu achas que precisaria fazer outras coisas para que teu filho se sentisse amado/a?   

5. As mães variam no seu jeito de mostrar para os filhos que eles são amados. Algumas mães têm 

dificuldades de fazer com que os filhos se sintam amados/as. Quanto parecida com essas mães tu 

és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

V. Eu gostaria de saber como tu reages quando teu filho faz algo que te agrada. 

1. Tu costuma  mostrar para o teu filho/a que ele/a que te agradou? Como? 

2. Tu costumas elogiar o teu filho/a? Em que momentos? O que tu dizes? 

3. Tu gostarias de lidar de um jeito diferente frente às coisas boas que teu filho/a faz?  

4. As mães variam muito no seu jeito de elogiar seus filhos. Algumas mães elogiam pouco seus 

filhos. Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

VI. Eu gostaria de saber como é lidar com teu filho/a quando tu percebes que ele/a está 

chateado/a. 

1. Como tu te sentes quando teu filho/a fica chateado/a? 

2. Tu fazes algo para ele/a se sentir melhor quando esta chateado/a? O quê? 

3. Como te sentes quando percebes que não conseguiste fazer com que ele/a se sinta melhor? 
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4. Quando teu filho/a está chateado/a, tu gostarias de lidar com ele de um jeito diferente? Como 

seria? 

5. As mães variam no seu jeito de fazer o filho se sentir melhor quando está chateado/a. Algumas 

mães conseguem fazer com que seus filhos se sintam melhor quando estão chateados. 

Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

VII. Eu gostaria se tu identificas os desejos e preferências (comer, brincar, se vestir, etc) 

próprios do (nome do bebê). Poderia me dar algum exemplo? 

1. Como é deixar ele/a fazer as coisas que gosta no dia-a-dia? 

2. Tu te sentes disponível para estar com ele/a nesses momentos? 

3. Tu gostarias de lidar de um jeito diferente com as coisas que teu filho/a gosta de fazer? Como 

seria? 

4. As mães variam no jeito de lidar com os desejos e preferências do filho. Vou te dar alguns 

exemplos de mães e quero que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães deixam seus filhos fazerem as coisas que eles gostam de fazer.  

Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b) Algumas mães gostam que seus filhos tomem as suas próprias decisões.  

Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

c) Algumas mães deixam seus filhos decidirem as coisas por eles mesmos.  

Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

  (Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

d) Algumas mães deixam seus filhos escolherem o jeito que querem se vestir.  

Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

VIII. Eu gostaria de saber como é para ti ver o teu filho/a crescer. 

1. O que tu pensas quando vês ele/a crescendo e adquirindo novas habilidades? 

2. Como tu te sentes vendo o teu filho/a crescer? 

3. Esse sentimento interfere na forma com que tu lidas com o teu filho/a? 

4. Tu gostarias de lidar de um jeito diferente com o crescimento do teu filho/a? Como seria? 

5. As mães variam muito no jeito de lidar com o crescimento do filho. Vou te dar alguns exemplos 

de mães e quero que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães fazem com que seus filhos fiquem mais dependentes delas. Quanto parecida com 

essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b)Algumas mães não querem que seus filhos cresçam. Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 
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IX. Eu gostaria de saber como é o controle que tu tens sobre as coisas que o teu filho/a faz. 

1. Como tu te sentes com o tipo de controle que tens com ele/a? 

2. Em que momentos esse controle é maior? 

3. E quando esse controle é menor? 

4. Tu gostarias de exercer um controle diferente em relação ao teu filho/a? Como seria? 

5. As mães variam muito no jeito de controlar o filho. Vou te dar alguns exemplos de mães e quero 

que tu me digas o quanto és parecida com elas. 

a) Algumas mães dão tanta liberdade quanto os filhos querem. Quanto parecida com essas mães tu 

és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

b) Algumas mães invadem o espaço, a privacidade dos seus filhos. Quanto parecida com essas 

mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

c) Algumas mães controlam todas as coisas que os filhos fazem. Quanto parecida com essas mães 

tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

d) Algumas mães levam os filhos passear tão frequentemente quanto eles querem.  

Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

X. Eu gostaria de saber como é para ti lidar com teu filho, considerando a idade que ele/a 

tem. 

1. Tu tendes a tratar teu filho/a como se ele tivesse menos idade? Ou como se ele tivesse mais 

idade? O que tu fazes? 

2. Considerando que teu filho tem (idade do bebê), tu gostarias de tratá-lo de um jeito diferente 

nessa idade? 

3. As mães variam muito no seu jeito de lidar com a idade do filho. Algumas mães tendem a tratar 

seus filhos como mais novos do que realmente são. Quanto parecida com essas mães tu és?  

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

XI. Eu gostaria de saber o que tu sentes quando outras pessoas cuidam do teu filho/a. 

1. Como tu lidas com esses sentimentos? 

2. Após alguma separação no dia-a-dia, qual é o teu sentimento quando vocês se reencontram? E 

qual é a reação do teu filho/a? 

3. Tu gostarias de lidar de um jeito diferente com esses sentimentos? 

4. As mães variam muito no seu jeito de lidar com a distância do filho. Algumas mães sentem que 

os filhos não estarão bem se elas não estiverem perto dos deles. Quanto parecida com essas mães 

tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 

XII. Eu gostaria de saber sobre o teu jeito de proteger o (nome do bebê). 
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1. Quais são as preocupações que tu tens em relação ao teu filho/a? 

2. O que tu fazes para proteger o teu filho/a dessas preocupações que tu tens? 

3. O quanto tu achas que essas preocupações estão presentes no teu dia-a-dia? 

4. Tu gostarias de lidar de um jeito diferente com esses sentimentos quanto à proteção? 

5.Algumas mães são superprotetoras com seus filhos. Quanto parecida com essas mães tu és? 

(   ) 1. Muito parecida (   ) 2.Parecida (   ) 3. Diferente (   ) 4. Muito diferente 

(Se a mãe não exemplificar ou justificar a escolha do quão parecida ela se percebe, pedir para ela 

dar algum exemplo ou para explorar de alguma forma a alternativa que ela assinalou) 

 
* Entrevista baseada no Parental Bonding Instrument (Hauck, Schestatsky, Terra, Knijnik, Sanchez, Ceitlin, 

2006; Parker, Tupling, Brown, 1979;) para o Projeto CRESCI por Marcela Bortolini, Marília R. Gabriel e 

Cesar Augusto Piccinini.   
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ANEXO K 

 
ENTREVISTA SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE – 36º mês 

 (NUDIF/CRESCI, 2013, adaptada de NUDIF/CRESCI, 2012)* 

 

I. Eu gostaria que tu me falasses um pouco sobre como está sendo a experiência de ser mãe 

neste momento. 

    (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1.Como tu estás te sentindo como mãe neste momento?  

2.Tu estás tendo alguma dificuldade? 

3. Como tu te descreverias como mãe?  

4. Pensando agora nas tarefas que tu tens assumido com relação à criança: 

 a) Que coisas tu mais gostas de fazer com ele/a? Por quê?  

 b) Que coisas tu menos gostas de fazer com ele/a? Por quê? 

5. Neste momento, como tu achas que o teu companheiro está sendo como pai? 

6. Como está o relacionamento com o teu companheiro desde a última vez que conversamos?  

7. Vocês tem alguma discordância com relação aos cuidados do/a (nome)? Quais são? 

8. Tu vivenciaste alguma situação ou período estressante desde a última vez que nos vimos?  

    Como foi? Como tu te sentiste? Como está agora? 

9. Tu vivenciaste algum momento marcante agradável desde a última vez que nos vimos? Como 

foi? Como tu te      

    sentiste? 

 

II. Agora, eu gostaria que tu me falasses sobre as pessoas que ajudam a cuidar do bebê.  

      (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

1. Quem cuida do/a (nome) a maior parte do tempo? 
2. O/a (nome) frequenta a creche? 

3. (Se sim) Desde quando? 

 

 (Se a criança passou a frequentar a creche ao longo da pesquisa e não fez a entrevista de 

adaptação ou mudou de creche)  

1. Com que idade ele/a iniciou na creche? 

2. Porque tu optaste por inserir o/a (nome) na creche? 

3. O que levaram em conta para isto (ex. proximidade, fator financeiro, estímulo emocional ou 

cognitivo, etc)? 

4. Como foi a adaptação dele/a? 

5. Depois que o/a (nome) entrou na creche, você percebeu alguma mudança no comportamento, 

saúde ou outro aspecto do desenvolvimento dele/a? 

6. O que você mais gostou no período de adaptação? E o que te desagradou? 

7. O que você acha que facilitou o processo de adaptação? E o que dificultou? 

6. Como tu te sentes em relação à escolinha/creche? 

7. Como ele/a reage ao afastamento de ti para ir à escolinha/creche? 

 

 (Se a criança frequenta a creche – independente de quando começou) 

1. Tu achas que a creche tem acrescentado algo na vida do/a (nome)? O quê? 

2. Das habilidades que ele/a adquiriu nesse último ano, tu atribuis alguma delas a este tipo de 

cuidado? 

3. Como tu avalias a creche que o/a (nome) frequenta? 

4. Tu poderias citar algumas características da creche que contribuem para tua avaliação? 

5. O que tu mais gostas? 

6. O que te desagrada? Tu achas que algo poderia ser diferente? 

7. Como tu avalias a comunicação entre ti e as educadoras? 

8. Sobre o que vocês costumam conversar? 

9. As mães e pais são convidados a participar de atividades na creche? Quais?  

10. De quais tu participas? Como tu te sentes com tua participação na creche?  
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11. Além da creche, quantas pessoas te ajudaram a cuidar do bebê no último ano? 

12. Como tu avalias o cuidado que estas pessoas vêm oferecendo ao teu/a filho/a? 

 

(Se a criança não vai à creche) 

1. Neste último ano, além de ti quantas pessoas ajudaram a cuidar do/a (nome)? 

2. Essas pessoas mudaram ao longo do tempo?  

(Se os pais modificaram o tipo de cuidado alternativo - ex: contrataram uma babá, passaram a 

deixar com a avó)- considerar depois da participação na Fase 3 ou última participação na 

pesquisa) 

  a) Por que vocês optaram por essa mudança?  

  b) O que levaram em conta para isto (ex. proximidade, fator financeiro, estímulo emocional ou 

cognitivo, etc)? 

  c) Tu percebeste alguma mudança no comportamento do/a (nome) quando ele passou a ser 

cuidado por esta(s)               pessoa(s)?  

  d) Mudou alguma coisa na tua relação com o/a (nome) depois que ele passou a receber este tipo 

de cuidado? 

3. Como tu avalias o cuidado que esta pessoa vem oferecendo ao teu/a filho/a? 

4. Como tu te sentes com esta (s) pessoa (s) cuidando do/a (nome)? O que te agrada? O que te 

desagrada?  

5. Tu achas que este tipo de cuidado tem acrescentado algo na vida do teu/a filho/a? O quê? 

6. Das habilidades que o/a (nome) adquiriu nesse último ano, tu atribuis alguma delas a este tipo de 

cuidado? 

7. Tu pretendes coloca-lo/a na escolinha em algum momento? Quando? Por quê? 

 
* Entrevista adaptada por Tatiele Jacques Bossi, Marília Gabriel e Cesar Piccinini, adaptado de 

NUDIF/CRESCI, 2012.   
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ANEXO L 

 
ENTREVISTA COM A MÃE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – 36º mês 

 (GIDEP/NUDIF, 2013) 

 

Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que tu me falasses a tua opinião sobre elas, 

independente do que tu imaginas que as outras pessoas pensam ou te dizem. Este instrumento tem 

por objetivo conhecer a criança nesta nova fase de seu desenvolvimento. Algumas perguntas serão 

semelhantes as realizadas na fase anterior, mas é importante que tu as responda com base no 

desenvolvimento atual da criança. Além disso, tu não deves preocupar-se caso teu/a filho/a ainda 

não apresente algum comportamento citado nas perguntas. 

 

I. Eu gostaria que tu falasses sobre o desenvolvimento/crescimento do/a (nome): 

(Caso não tenha mencionado): Tu poderias falar um pouco mais sobre... 

1. Como está o desenvolvimento/crescimento do/a (nome) desde a última vez que nos encontramos? 

2. O/a (nome) tem apresentado algum problema de saúde em particular? Que cuidados exigiram? 

3. Ele/a precisou tomar algum remédio? (  ) Não  (  ) Sim  Quando? _______ Por que motivo? 

_____________ 

4. Ele/a já sofreu algum acidente e/ou queda desde a última vez que nos encontramos? (  ) Não  (  ) 

Sim   

Quando? ______________ Qual?____________ Como foi?_____________________ 

5. E neste período, ele/a foi hospitalizado? (   ) Não   (   ) Sim   Quando? _________  Por que 

motivo?________________ 

6. O que o/a (nome) é capaz de fazer que mais te chamas atenção? Em que momentos tu percebes 

isso?  

7. Comparando com outras crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias que está o 

desenvolvimento do/a (nome)? 

8. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao crescimento/ desenvolvimento do/a (nome) 

desde a última vez que nos encontramos?   (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

9. Como tu descreverias o jeito do/a (nome)?  

10. Como é lidar com ele/a? 

11. Como tu definirias o jeito de ser do/a (nome)?  

12. Tu dirias que ele/a é: (  ) Calmo (  ) Alegre (  ) Difícil de agradar (  ) Chorão  (   ) “Nervoso”  (   

) Agitado  

(   ) Muito quieto (Apático) (  ) Outros:______________________  (é possível marcar mais de 

uma) 

13. E quando ele/a acorda tu dirias que ele/a é? (  ) Calmo   (  ) Alegre   (  ) Difícil de agradar   (  ) 

Chorão (   ) “Nervoso”                     (   ) Agitado (   ) Muito quieto (Apático) (  ) Outros: 

____________________________   (é possível marcar mais de uma) 

14. Que coisas ele/a mais gosta de fazer? Que coisas ele/a menos gosta? 

15. Como ele/a fica quando alguma coisa o/a desagrada?  

16. Com que frequência isto acontece?  

(   ) 1. Nunca       (   ) 2. Raramente (   ) 3. Às vezes (   ) 4. Quase 

sempre 

(   ) 5. Sempre 

17. Quem o/a acalma nestas situações?  ( ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ Irmão   ( ) Avós   ( ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________   (é possível marcar mais de uma) 

18. O que é necessário para ele/a se acalmar?  

19. O/a (nome) faz alguma coisa que te desagrada?  

20. E como ele/a fica ao perceber que te desagradou?  

21. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao jeito de ser do/a (nome)?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

22. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o jeito de 

ser do/a (nome)?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 
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II. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre: 

a) Alimentação do/a (nome) 

1. Como tem sido a hora das refeições para o/a (nome)?  

2. Como é o comportamento dele/a durante a alimentação? 

3. Ele/a é capaz de se alimentar sozinho/a? 

4. Ele/a costuma solicitar a tua ajuda nesse momento? O que tu fazes? 

5. Tu percebeste alguma mudança na alimentação do/a (nome) desde a última vez que nos 

encontramos? 

6. Quem de vocês participa mais da hora das refeições do/a (nome)?  

7. Ele/a ainda mama no peito? Em que momentos?  

(Se não mama) Quando ele/a largou o peito? Como foi o desmame? 

(Se ainda mama) Tu tens intenção de que ele/a largue o peito? Quando? 

8. Ele/a ainda mama na mamadeira? Em que momentos?  

(Se não mama) Quando ele/a largou a mamadeira? Como foi o desmame? 

(Se ainda mama) Tu tens intenção de que ele/a largue a mamadeira? Quando? 

9. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto à alimentação do/a (nome) desde a última vez 

que nos encontramos? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um pouco.  Descreva:  

10. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

comportamento do/a (nome) durante a alimentação?  

(  ) 1. Muito 

difícil       

(  ) 2. Difícil (  ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(  ) 4. Fácil (  ) 5. Muito fácil 

 

b) Uso do bico/chupeta 

1. Ele/a ainda usa bico/chupeta?  

(Se ainda usa) Em que momentos?  

2. Tu tens percebido alguma mudança do/a (nome) quanto ao uso do bico/chupeta desde a última 

vez que nos encontramos?  

3. Tu tens intenção que ele/a largue o bico/chupeta?   

(Se não usa mais) Quando foi que ele/a largou o bico/chupeta?  

Como tu procedeste para ele/a largar o bico/chupeta?  

Como ele/a reagiu?  

 

c) Linguagem/fala do/a (nome) 

1. Como tu avalias a comunicação entre vocês dois (mãe e criança)? 

2. Como está a fala/linguagem do/a (nome)? 

3. Tu tens percebido alguma mudança na fala/linguagem do/a (nome) desde a última vez que nos 

encontramos? 

4. Ele/a apresenta alguma dificuldade, como troca ou supressão de alguma letra das palavras que 

fala? 

5. Ele/a já consegue reconhecer:    

Cores (   ) Não  (   ) Sim   Números (   ) Não  (   ) Sim   Partes do corpo (   ) Não  (   ) 

Sim   

Letras (   ) Não  (   ) Sim   Nomes de animais (   ) Não  (   ) 

Sim   

Formas (   ) Não  (   ) Sim   

6. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) a 

capacidade de se comunicar do/a (nome)? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

d) O sono do/a (nome) 

1. Como tem sido a hora de dormir do/a (nome)? Ele/a consegue pegar no sono sozinho/a?  

2. Como é o sono dele/a (comportamento quando está dormindo)? 

Dorme tranquilamente (se não se agita, não se mexe 

muito) 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 
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Agita-se muito (   ) Sim (   ) Não (   ) Às vezes 

Acorda durante o sono (   ) Sim (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Tu tens percebido alguma mudança no sono do/a (nome) desde a última vez que nos 

encontramos?  

Onde e com quem ele dorme na maior parte do tempo? (se a criança dormir 50% em um lugar e 

50% em outro, é possível marcar mais de uma resposta) 

Onde ele dorme? Com quem ele dorme? 

(   ) Berço no próprio quarto (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai  (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Berço no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no próprio quarto    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Carrinho no quarto dos pais    (   ) 

Sozinho    

(   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Mesma cama (   ) --    (   ) 

Mãe 

(   ) Pai (   ) 

Genitores 

(   ) Com 

irmão/irmã      

(  ) Com outra pessoa, 

quem? 

(   ) Outros, especificar:  

4. Ele/a tem horários regulares para dormir? (   ) Não   (   ) Sim. 

5. No período de 24h, quanto tempo ele/a fica acordado? (especificar) 

__________________________ 

6. Tu tens ou já tivestes alguma preocupação quanto ao sono do/a (nome) desde a última vez que 

nos encontramos?  

 (   ) Não  (   ) Sim   (   ) Um pouco. Descreva:  

7. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o sono do/a 

(nome)? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

e) O controle do xixi e do cocô do/a (nome) 

1. Como é o controle do xixi e do cocô do/a (nome)? 

2. Ele/a usa fraldas?  

(Se usa) Em que período? ( ) O dia todo ( ) Somente a noite (  ) Outro: 

_________________________ 

(Se a criança usa fraldas em algum período do dia) 

3. Na maior parte do tempo, como o/a (nome) reage à troca de fraldas? 

( ) Aceita tranquilamente ( ) Agita-se, evitando a troca  ( ) Outro, qual? 

___________________________ 

4. O que ele/a costuma fazer durante a troca de fraldas? (é possível marcar mais de uma)  

(   ) Brinca  (   ) Chora  (   ) Sorri           (    ) Conversa (   ) Outro, qual?____________________  

5. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

comportamento do/a (nome) durante a troca de fraldas?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

(Se a criança já iniciou o desfralde ou concluiu) 

6. Quando parou de usar fraldas?_____________________________________________ 

7. Poderias me contar como isto aconteceu? Como o/a (nome) reagiu? 

8. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

comportamento do/a (nome) quando ele parou de usar fraldas?      

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

f) Cuidados e higiene pessoal: hora do banho, troca de roupa, escovação de dentes 

1. Como tem sido estes momentos para o/a (nome)? Como ele/a se comporta? 
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2. Ele/a realiza estas atividades sozinho/a?  

3. Tu tens percebido alguma mudança no comportamento do/a (nome) em relação a estes 

comportamentos desde a última vez que nos encontramos? Como tu te sentes? 

4. Ele/a já consegue tirar alguma peça de roupa?  (   ) Não  (   ) Sim  (    ) Sim, com ajuda Qual? 

__________________ 

5. Ele/a já escolhe/demonstra interesse em escolher as roupas que vai vestir?  (   ) Não  (   ) Sim  (   

) Às vezes 

6. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, que nota tu darias para o 

comportamento do/a (nome) durante esses momentos de cuidado e higiene pessoal? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

7. Quem dá o banho? (é possível marcar mais de uma)  

(  ) Mãe  ( ) Pai  ( ) Irmão/ Irmão  (  ) Avós  (  ) Babá  (  ) Outro, quem? 

__________________________ 

8. Na maior parte do tempo, como ele/a reage ao banho?  

(  ) Aceita tranquilamente    (  ) não aceita tomar banho (  ) Outro, qual? ___________________ 

9. O que ele/a costuma fazer durante o banho? (é possível marcar mais de uma)  

(   ) Brinca  (   ) Chora  (   ) Sorri  (    ) Conversa   (   ) Outro, qual?____________________ 

10. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

comportamento do/a (nome) durante o banho? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

h) O choro do/a (nome) 

1. Ele/a costuma chorar?  

(Se sim) Em que momentos? Como te sentes? 

2. Quanto à frequência: (   ) Muito   (   ) Pouco   (   ) Esperado (normal) (   ) Por muito tempo sem 

parar (até ficar exausto) 

3. Na maior parte do tempo, qual a intensidade do choro? (   ) Alto   (   ) Baixo  (   ) Resmunga (   ) 

Não chora  

4. Tu tens ou já tivestes preocupações quanto ao choro do/a (nome)? (   ) Não   (   ) Sim   (   ) Um 

pouco. Descreva:  

5. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, que nota (1 a 5) tu darias para o 

comportamento do/a (nome) durante o choro? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

6. Quem o/a acalma mais facilmente? (é possível marcar mais de uma) (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Irmão/ 

Irmão  (  ) Avós  (  ) Babá   

(  ) Outro, quem? ______________________________ 

7. O que costumam fazer para acalmá-lo/a?  Como ele reage? É difícil acalmá-lo/a?  

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

8. Ele/a faz birra/manha (Teima ou se recusa a fazer as coisas; fica emburrada ou chora caso não 

seja atendida)?  

( ) Não ( ) Sim ( ) Às vezes 

9. Em que situações? Como tu lidas com isso? Como tu te sentes? 

10. Como o/a (nome) reage quando é contrariado? 

11. Como o/a (nome) lida com limites (aceita, não aceita, briga)? 

12. Como ele/a fica quando recebe um não? Como ele/a reage? 

13. Como o/a (nome) tem reagido a frustrações como batidas, quedas ou ter um brinquedo retirado? 

Como tu te sentes e reages nesses momentos? 

14. Como tu lidas quando o/a (nome) não quer fazer algo que é necessário? O que tu fazes? Como 

tu te sentes? 

15. E o pai dele/a, como lida quando o/a (nome) não quer fazer algo que é necessário? Como tu te 

sentes? 
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16. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

comportamento de birra/teimosia do (nome)? 

(   ) 1. Muito 

difícil       

(   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

17. Tu tens percebido alguma mudança no choro/manha do/a (nome) desde a última vez que nos 

encontramos? 

 

III. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre as brincadeiras do/a (nome). 

1. Qual a brincadeira preferida dele/a? 

2. Como ele/a se comporta enquanto brinca (corre, fala, irrita-se facilmente, etc.)? 

3. Ele/a costuma brincar sozinho/a? Em que momentos?  

4. Ele/a costuma brincar com outras crianças? 

5. Tu costumas brincar com ele/a? De quê? 

6. Tu tens percebido alguma mudança nas brincadeiras do/a (nome) desde a última vez que nos 

encontramos?  

7. Após as brincadeiras, ele/a costuma ajudar a guardar os brinquedos? ( ) Não  ( ) Sim ( ) Às vezes 

8. Tu percebes se ele/a brinca de forma diferente com bonecos que imitam seres vivos?  

( ) Não  ( ) Sim O que ele/a fez?_____________ 

9. Ele/a brinca de faz-de-conta? Como são essas brincadeiras? 

10. Comparando com crianças da mesma idade que tu conheças, como tu avalias (1 a 5) o 

envolvimento do/a (nome) nas brincadeiras?  

(   ) 1. Muito difícil       (   ) 2. Difícil (   ) 3. Nem fácil, nem 

difícil 

(   ) 4. Fácil (   ) 5. Muito fácil 

 

IV. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre algum objeto preferido do/a (nome). 

1. Qual é este objeto? (Caso não seja um objeto) Seria uma parte do corpo (da criança/mãe/pai)?  

2. Em que momentos o/a (nome) procura este objeto? E o que ele/a faz? 

3. Tu lembras quando isto apareceu? 

4. Tu tens percebido alguma mudança do/a (nome) em relação a este objeto desde a última vez que 

nós nos encontramos? 

 

V. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre os momentos em que o/a (nome) tem ficado longe 

de ti. 

1. Quais são estes momentos? 

2. Como ele/a reage quando vocês se separam? Como tu te sentes? 

3. Tu percebeste alguma mudança no comportamento do/a (nome) nestes momentos de separação 

desde a última vez que nós nos encontramos? 

4. Como são os momentos em que vocês se reencontram? Como ele reage? Como tu te sentes? 

5. Tu percebeste alguma mudança no comportamento do/a (nome) nesses momentos de reencontro 

desde a última vez que nós nos encontramos? 

6. Com quem ele/a está mais agarrado? E tem mais alguém? Em que momentos tu percebes isso? 

Como tu te sentes? 

7. Tu percebeste alguma mudança nesse comportamento (agarrado) do/a (nome) desde a última vez 

que nós nos encontramos? 

8. Tu tens notado se o/a (nome) está mais independente de ti? Como tu notas isso? 

9. Como tu te sentes com essa maior (ou não) independência dele/a? 

10. Tu notas se ele/a demonstra prazer nas atividades que realiza de forma independente? Como tu 

te sentes com isso? 

11. E o/a consegue explorar objetos, brinquedos e pessoas quando tu estás próxima dele/a? 

12. E tu sabea se ele/a mantém esse comportamento quando tu não estás próxima/disponível a ele/a 

naquele momento? 

 

VI. Por fim, gostaria de te fazer alguma perguntas sobre como o/a (nome) bebê se comporta 

com as pessoas que não são da família. 

1. Ele/a costuma demonstrar interesse pelas pessoas? ( ) Não  ( ) Sim  
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2. O que ele/a costuma se comportar frente às pessoas?  

( ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) Oferece algum objeto 

(  )outra: _______________ 

3. E com as crianças? Ele/a tenta iniciar contato com crianças da mesma idade? ( ) Não  ( ) Sim 

4. O que ele/a costuma fazer?  

( ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) Oferece algum objeto 

(  )outra:_________________ 

5. Como ele/a costuma se comportar quando está com outras crianças? 

6. Você já percebeu se ele/a demonstra preocupação ou tristeza quando alguém se machuca ou se 

mostra triste?  

( ) Não  ( ) Sim (  ) Não teve a oportunidade   

7. O que ele/a costuma fazer?  

(  ) olha  (  ) pega/toca  (  ) vai em direção à pessoa  (  ) sorri (  ) Vocaliza  (  ) Oferece algum objeto 

(  )outra: ________________ 

8. Você já percebeu alguma situação em que o/a (nome) manifestou vergonha?  ( ) Não  ( ) Sim, 

como foi? 

9. E culpa? ( ) Não  ( ) Sim, como foi? 

 

VII. Tu gostarias de acrescentar alguma coisa a tudo isso que a gente conversou? 
 

 

 

1Entrevista adaptada de NUDIF/ELSEFI (2006) por Gabriel, Bossi & Piccinini (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

ANEXO M 

 
ENTREVISTA SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE – 48º mês 

(NUDIF/CRESCI, 2014, adaptada de NUDIF/CRESCI, 2013*) 

 

1. Eu gostaria que tu me falasses sobre o teu dia-a-dia com o/a (nome).   
 (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

 - Qual a tua rotina? Quais atividades tu costumas fazer junto com o/a (nome)? 

 - Que coisas tu mais gostas de fazer com ele/a? Por quê? 

 - Que coisas tu menos gostas de fazer com ele/a? Por quê? 

 

2. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre a experiência de ser mãe do/a (nome) aos 4 anos. 
     (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

- Como tu estás te sentindo como mãe do/a (nome) neste momento? 

- Tu estás tendo alguma dificuldade? 

- Tu imaginavas que seria assim? 

- Como tu te descreverias como mãe do/a (nome)? 

- Mudou algo no relacionamento do/a (nome) contigo desde a última vez que conversamos? 

- Agora que o (nome) está com 4 anos, tem algum modelo de mãe que seja referência para ti? 

Quais as características desse(s) modelo(s) que tu admiras?  

- Tu evitas algum modelo de mãe que tu já conheceste? 

- E a tua mãe, como tu imaginas que ela era contigo, quando tu eras pequena? O que tu lembras? 

- O teu jeito de cuidar do/a (nome) é parecido ou diferente do dela? 

- E o teu pai, como tu imaginas que ele era contigo? O que tu lembras? 

- O teu jeito de cuidar do/a (nome) é parecido ou diferente do dele? 

- O/A (nome) tem irmão/ã? (Se sim) Como é a relação dele com os/as irmãos/ãs?  

- O que eles gostam de fazer juntos? E o que não gostam?  

- Tu percebes que existe alguma diferença nos cuidados com relação a/o (nome) em comparação a 

teu(s) outro(s) filho(s)? 

- Tu pensas em ter outros filhos? (Se sim): Já estão planejando? (Se não): Por quê? 

- Vocês vivenciaram alguma situação/período estressante/difícil desde a última vez que nos 

vimos? 

    Como foi? Como tu te sentiste? Como o/a (nome) reagiu a esta situação/período? 

 

3. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre como tu estás vendo o pai do/a (nome). 
 (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

  - Como vocês se organizam em relação aos cuidados do/a (nome) no dia a dia? 

  - Como é a relação do/a (nome) com o pai? 

 - Qual o envolvimento do pai com o/a (nome)? O que ele costuma fazer? Ele costuma ficar com o/a 

(nome)? (Se sim) Com que frequência ele fica? Quanto tempo? 

 - E como o/a (nome) reage?  

  - Que coisas o/a (nome) mais gosta de fazer com o pai? Que coisas ele/a menos gosta? 

  - O que mais te agrada no jeito dele lidar com o/a (nome)? Algo te desagrada? 

  - Como tu achas que ele está sendo como pai do/a (nome)? Por quê? Era como tu imaginavas? 

  - Vocês têm alguma discordância com relação aos cuidados do/a (nome)? Quais são? Como vocês 

lidam com as discordâncias? 

 - (Se casada com o pai da criança) Tu consideras que o ser pai/ser mãe mudou o jeito de ser 

esposo/a? Tu pensas que o nascimento e o crescimento do/a(s) filho/a(s) tem influenciado a 

relação de casal de vocês?  

  (Se sim) De que modo? 

 - (Se o marido não é o pai da criança) Tu consideras que o crescimento do/a(s) filho/a(s) tem 

influenciado a relação de casal de vocês? 

4. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre os momentos em que o/a (nome) fica longe de ti... 
  (Caso não tenha mencionado): Tu poderias falar um pouco mais sobre... 



127 

 

 - Em que momentos vocês ficam longe? Como ele/a reage aos afastamentos? E como são os 

momentos que vocês se reencontram? Como tu te sentes? 

 - Com quem ele/a é mais agarrado? E tem mais alguém? Em que momentos tu percebes isso? 

     Como te sentes? 

 - Como é a reação do/a (nome) diante de pessoas estranhas? Como tu te sentes? 

 

5. O/a (nome) frequenta a escolinha?  

    (Se sim) Esta é a mesma escolinha ou ele mudou de escolinha nesse último ano? 

        (É a escolinha que frequentava) 

- Como ele/a está na escolinha? Está gostando? O que ele/a te fala?  

- Como é o relacionamento dele/a com os colegas? E com os professores?  

- Como tu avalias a escolinha que o/a (nome) frequenta? 

- O que tu mais gostas nesta escolinha? 

- Algo te desagrada? Tu achas que algo poderia ser diferente? 

- Como tu avalias a comunicação entre ti e as educadoras? 

- Vocês costumam conversar?  

   (Se sim) Sobre o quê costumam conversar? 

   (Se não conversam) Você gostaria de conversar com elas? Sobre o quê? 

- Como tu te sentes com tua participação na escolinha?  

- Das habilidades que o/a (nome) adquiriu nesse último ano, o que tu atribui a escolinha? 

- Tem alguma coisa que te chama atenção ou te preocupa em relação à escolinha? 

 

       (Não é a escolinha que frequentava ou começou a frequentar) 

- Quando foi a troca de escolinha (ou a entrada na escolinha)?  

- Qual a razão que levou a troca de escolinha (a colocar na escolinha)? 

- Por que tu escolheste esta escolinha? 

- Como foi a adaptação dele/a (à nova escolinha)? 

- Como ele/a reagiu ao afastamento de ti para ir à esta nova escolinha? 

- Depois que o/a (nome) entrou nesta escolinha, percebeste alguma mudança no 

comportamento, na  saúde ou em outro aspecto do desenvolvimento dele/a? 

- O que você mais gostou no período de adaptação? E o que te desagradou? 

- O que você acha que facilitou o processo de adaptação? E o que dificultou? 

- Como ele/a está na escolinha? Está gostando? O que ele/a te fala?  

- Como é o relacionamento dele/a com os colegas? E com os professores?  

- Como tu avalias a escolinha que o/a (nome) frequenta? 

- O que tu mais gostas nesta escolinha? 

- Algo te desagrada? Tu achas que algo poderia ser diferente? 

- Como tu avalias a comunicação entre ti e as educadoras? 

- Vocês costumam conversar?  

   (Se sim) Sobre o quê costumam conversar? 

   (Se não conversam) Você gostaria de conversar com elas? Sobre o quê? 

- Como tu te sentes com tua participação na escolinha?  

- Das habilidades que o/a (nome) adquiriu nesse último ano, o que tu atribuis à escolinha? 

- Tem alguma coisa que te chama atenção ou te preocupa em relação à escolinha? 

  (Se não frequenta escolinha) 

     - Tu pretendes colocá-lo/a na escolinha? Por quê? Quando? 

 

6. Tem outras pessoas te ajudando a cuidar do/a (nome) (além da escolinha, se a criança a 

frequenta)?    

 (Caso não tenha mencionado): tu poderias me falar um pouco mais sobre... 

 - Quantas horas esta(s) pessoa(s) fica(m) com o/a (nome)? 

 - Como tu te sentes com outra(s) pessoa(s) cuidando do/a (nome)? 

 - O que te agrada? Algo te desagrada? 

 - Como o/a (nome) reage quando outra pessoa cuida dele/a?  

 - Como é o relacionamento do/a (nome) com essa pessoa? 
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 - Como tu avalias o cuidado que esta(s) pessoa(s) oferece(m) ao teu/a filho/a? 

 - Das habilidades que o/a (nome) adquiriu nesse último ano, tu atribuis alguma delas a este tipo de 

cuidado? 

 

7. Tu gostarias de acrescentar alguma coisa a tudo isso que a gente conversou? 

 
* Entrevista adaptada por Piccinini, Schmidt & Sehn, 2014. 
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ANEXO N 
 

ENTREVISTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – 48 meses 
(NUDIF/CRESCI, 2014; adaptada de NUDIF, 2006) 

 

1. Eu gostaria que tu falasses sobre o/a (nome) agora que ele/a está com quatro anos... 
  (Caso não tenha mencionado): Tu poderias falar um pouco mais sobre... 

  - Como está o desenvolvimento/crescimento do/a (nome)? 

  - O/a (nome) tem apresentado algum problema de saúde em particular? Que cuidados exigiu? 

  - O que ele/a é capaz de fazer que te chama mais a atenção (habilidades)?  

  - Como tu descreverias o jeito do/a (nome)? Era como tu imaginavas?  

        (Se não era) O que está diferente? Como tu te sentes? 

  - Com quem tu achas que ele/a é parecido (física e emocionalmente)? Era como tu imaginavas?  

        (Se não) O que está diferente? Como tu te sentes? 

  - Que coisas o/a (nome) mais gosta de fazer? Que coisas ele/a menos gosta? 

  - Que tipo de coisas ele/a faz que te desagradam? Como tu reages? 

  - E como ele/a fica ao perceber que te desagradou? 

 

2. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre (repetir a cada tema): 

    (Caso não mencionado o que consta nas subquestões, repetir: Tu poderias falar um pouco mais 

sobre...) 

a) Alimentação do/a (nome): 
 - Como tem sido a hora das refeições do/a (nome)? Ele/a se alimenta sozinho? 

 - Ele/a costuma solicitar a tua ajuda ou a ajuda de outra pessoa nesse momento? O que tu fazes? 

 - Ele/a tem usado a mamadeira?  

   (Se sim) Tu tens a intenção de que ele/a largue a mamadeira? Quando e como pensas fazer isto? 

 - Tu percebeste alguma mudança na alimentação do/a (nome) no último ano?  

 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação à alimentação dele/a? 

 

b) Uso do bico/chupeta pelo/a (nome): 
- Ele/a tem usado bico/chupeta? 

(Se sim) Tu tens a intenção de que ele/a largue o bico/chupeta? Quando e como tu pensas fazer 

isto? 

- Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação ao uso do bico/chupeta? 

 

c) O controle do xixi e do cocô do/a (nome): 

 - Como está o controle do xixi e do cocô do/a (nome)? 

 - Quando e como foi o início do controle esfincteriano dele/a? 

 - E atualmente, ele/a costuma solicitar tua ajuda nesse momento? Como tu costumas reagir à sua 

solicitação? 

  - Ele/a tem usado fralda em algum momento do dia? 

 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação ao controle do xixi e cocô? 

 

d) Cuidados e higiene pessoal: hora do banho, troca de roupa, escovação de dentes do/a (nome): 
 - Como é o comportamento do/a (nome) nesses momentos? Ele/a realiza estas atividades sozinho/a? 

 - Ele/a costuma solicitar tua ajuda? Como tu costumas reagir à sua solicitação? 

- Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação a essas atividades? 

 

e) O sono do/a (nome): 
 - Como está o sono dele/a? Como tem sido a hora de dormir do/a (nome)? 

 - Ele/a consegue pegar no sono sozinho ou costuma solicitar a presença de alguém? Ele/a pede 

algum objeto? 

   - Alguém mais costuma participa deste momento? 

 - Vocês têm alguma rotina na hora de dormir? (contar histórias, cantar) 
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 - Onde e com quem ele/a dorme? 

- Como ele/a reage aos sonhos ruins ou pesadelos? 

 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação ao sono dele/a? 

 

f) O choro/manha do/a (nome):  
- Em que momentos ele/a chora ou faz manha? Como tu te sentes?  

- Tu consegues acalmá-lo? Como tu fazes? 

- E mais alguém consegue acalmá-lo? 

- Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação ao choro/manha? 

 

g) Linguagem/fala do/a (nome): 

 - Como está a fala/linguagem do/a (nome)? 

- O quê o/a (nome) costuma conversar contigo, ou outras pessoas? 
- Ele/a constrói sentenças ou frases com uma sequência? (ex. contar o que aconteceu no dia ou 

contar uma história) 
 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação à linguagem dele/a? 

 

3. Eu gostaria que tu falasses um pouco sobre (repetir a cada tema): 

    (Caso não mencionado o que consta nas subquestões, repetir: Tu poderias falar um pouco mais 

sobre...) 

 

a) As brincadeiras do/a (nome). 
     (Caso não tenha mencionado): Tu poderias falar um pouco mais sobre... 

 - Quais brincadeiras têm interessado o/a (nome) nesse momento? 

 - Ele/a costuma brincar de faz-de-conta? 

 - Ele/a costuma brincar sozinho/a? Ele/a costuma brincar com outras crianças ou adultos? 

- Ele/a expressa seus sentimentos e emoções em relação a outras crianças ou adultos?  

 - Tu costumas brincar com ele/a (nome)? De quê? Com que frequência? Como ele/a reage a estas 

brincadeiras? 

 - Ele/a tem animal de estimação? Eles brincam juntos? 

 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação às brincadeiras do/a (nome)? 

 

b) Como tu descreverias o modo de se comportar do/a (nome)? 

- Quando ele/a fica zangado/a, como ele/a costuma reagir? E como te sentes?  
- O teu/tua filho/a costuma ter concentração ao realizar alguma atividade? 
- Como ele/a reage quando tem dificuldade para desempenhar alguma tarefa? E o que tu fazes? 
- Tu percebes que ele/a manifesta sentimento de culpa em algum momento? E vergonha? 
- Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação ao modo do/a (nome) se comportar? 
 

c) Os medos do/a (nome):  
 - Ele/a apresenta algum tipo de medo?  

  (Se sim) Qual? Quando começou? 

 - Como ele/a expressa os seus medos? (através da fala, alguns comportamentos) 

 - Como tu lidas com estes medos do/a (nome)? Isso tem funcionado? Como tu te sentes? 

 - Tu percebeste alguma mudança nos medos dele/a nos últimos meses? 

 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação às questões de medo do/a (nome)? 

 

d) As frustrações do/a (nome): 
 - Como o/a (nome) reage quando recebe um não ou é contrariado? O que tu fazes?  

- Como o/a (nome) lida com limites que tu colocas para ele/a? (aceita, não aceita, briga). E quando é 

outra pessoa? 

 - Como tu lidas quando o/a (nome) não quer fazer algo que é necessário? O que tu fazes?  

 - Ele/a tem crises de birra? 

   (Se sim) Em que situações? Como tu lidas com isso?  
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 - Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação às questões de frustração do/a (nome)? 

 

e) As questões de autonomia e dependência do/a (nome): 
- O/a (nome) procura fazer as coisas mais sozinho/a ou pede ajuda? 

 - Como ele/a expressa o que quer ou não fazer? (fala, atitudes) 

   - O que o/a (nome) costuma fazer sozinho (a) /sem ajuda e que te chama mais atenção? Como te 

sentes? 

- E o que o/a (nome) não é capaz de fazer sozinho (a) /sem ajuda? E a quem ele/a pede ajuda? Como 

te sentes? 

- Tu incentivas que ele/a faça atividades sem ajuda? Quais? 

- Alguma coisa te chama a atenção ou te preocupa em relação às questões de autonomia do/a (nome)? 

 

4. Tu gostarias de acrescentar alguma coisa a tudo isso que a gente conversou? 

 
* Entrevista adaptada por Piccinini, Schmidt & Sehn, 2014. 
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ANEXO O 
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