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Resumo 

Trata-se de uma pesquisa multi-métodos e tem por objetivo geral estudar o estabelecimento da 

relação mãe e bebê e construir um instrumento de verificação deste a partir da perspectiva 

materna. A tese está composta por 3 estudos, o primeiro buscou caracterizar o conteúdo da 

percepção das mães sobre a relação mãe e bebê, por meio de seis entrevistas em profundidade 

com mães de distintas escolaridades. Os conteúdos das entrevistas foram tratados pela Análise 

Lexical do software Alceste, verificando-se três classes, 55% (classe 1), 26% (classe 2) e 19% 

(classe 3) do corpus, que sugerem um foco de atenção voltado aos cuidados básicos; podendo ser 

a escolaridade materna um fator interveniente na maternagem e na dinâmica da mãe com seu 

bebê, influenciando tanto a narrativa de estilo do laço quanto a forma do cuidado. No estudo 2 o 

objetivo foi elaborar e construir um instrumento para avaliar a relação mãe e bebê a partir da 

perspectiva materna. Partiu-se de fontes teórico-empíricas com o propósito de identificar e 

caracterizar o construto Laço Mãe e Bebê nos aspectos dinâmico-relacionais. Elaborou-se um 

instrumento de 92 itens com alternativas dicotômicas administrado à mães de bebês de até 18 

meses. Os resultados geraram um instrumento que contempla as principais manifestações do 

desenvolvimento infantil em 4 períodos de 0 a 18 meses. O estudo 3 buscou verificar por meio 

da Análise de Componentes Principais (PAF) a estrutura fatorial do instrumento e evidenciou-se 

34 fatores sobre os processos de desenvolvimento infantil e a percepção materna destes. Apesar 

de os fatores gerados serem promissores, optou-se em manter as dimensões teóricas inicialmente 

propostas que serviram de matriz para a organização dos itens. A confiabilidade apresentou um 

índice aceitável para o questionário relativo ao bebê (KR-20 0,92) e para as questões pertinentes 

a mãe (KR-20 0,71). Como conclusão tem-se a possibilidade da sequência deste trabalho, com 

vistas a ulteriores investigações, a fim de vir a ser efetivamente utilizado como um instrumental 

para a intervenção precoce. 

Palavras-chave: relação mãe-bebê; instrumento; avaliação. 
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Abstract 

This is a multi-methods research, with the objective of studying the establishment of the 

mother and baby relationship, and build a verification tool of it from the maternal perspective. 

The thesis is composed by three studies: the first one aimed to characterize the content of the 

mothers' perception about the relationship between mother and baby, through six interviews with 

mothers of different educational attainment. The contents of the interviews were treated by 

Lexical Analysis of the Alceste software, verifying three classes, 55% (Class 1), 26% (Class 2) 

and 19% (class 3) of the corpus, suggesting a focus of attention on the basic care. The maternal 

educational attainment may be an intervening factor in motherhood, and in the mother’s 

dynamics with her baby, influencing both the bond narrative style as the form of care. In the 

second study, the objective was to design and build an instrument to assess the mother and child 

relationship from the maternal perspective. One started from theoretical and empirical sources in 

order to identify and characterize the construct Mother and Baby Bond in dynamic-relational 

aspects. One developed an instrument of 92 items with dichotomous alternatives given to mothers 

of babies up to 18 months. The results generated an instrument that includes the main 

manifestations of child development in four periods from zero to 18 months. The third study 

sought to verify, through the Principal Component Analysis (PAF), the factor structure of the 

instrument highlighting 34 factors about the child development processes, and their maternal 

perception. Although the generated factors are promising, it was decided to maintain the 

theoretical dimensions originally proposed that served as headquarters for the organization of 

items. Reliability presented an acceptable index for the questionnaire concerning  the baby (KR-

20 0.92) and the relevant issues to mother (KR-20 0.71). As conclusion, there is the possibility 

of following this work, with a view to further researches, in order to come to be effectively used 

as an instrument for early intervention. 

Key words: mother-baby relationship; instrument; assessment. 
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Apresentação  
 

As circunstâncias favorecedoras da constituição psíquica são reconhecidamente referidas 

às influências que recaem mais prematuramente na vida de uma criança. Assim, ao reconhecer 

os efeitos incisivos da relação primordial, este estudo focaliza sua atenção na primeira infância 

e, mais precisamente, na forma de estabelecimento do laço da mãe com seu bebê a partir da 

perspectiva materna. O laço primordial pressupõe duas vertentes: materna e paterna. Todavia, o 

ponto de partida desta pesquisa é o estabelecimento da função materna, visto que o laço em tenra 

infância se funda a partir da dinâmica estabelecida entre a mãe (ou quem faça a função materna) 

e o seu bebê. Considera-se também neste estudo, que em um ambiente suficientemente bom – 

concepção cunhada por Winnicott – tal função opera em articulação com a função paterna que 

deverá estar inscrita no agente maternante para que tudo transcorra bem (do ponto de vista 

psíquico). Em um contexto familiar todos os componentes que o integram estão imbricados, 

entretanto, devido a criança em fase precoce de sua vida se encontrar mais especificamente sob 

o domínio materno é que esta pesquisa foca o seu estudo no modo de como este laço e forma, 

para, a partir disto, construir um instrumento – fruto da literatura e das informações fornecidas 

pelas mães de Campina Grande-PB – que possa dimensionar o estilo de laço construído. Portanto, 

se reconhece os efeitos incisivos da relação primordial na vida de um bebê, não desconsiderando 

a importância dos demais integrantes familiares e componentes de seu círculo social na 

construção de sua subjetividade.   

A motivação para desenvolver este trabalho é proveniente de meu interesse pela 

constituição do psiquismo humano e pela clínica com bebês e seus pais. Venho desde a minha 

pesquisa de mestrado estudando a função materna a partir de uma perspectiva psicanalítica, onde, 

naquela ocasião, o foco era dirigido à articulação da função materna com a asma infantil, 

compreendendo o fenômeno asmático como um fenômeno psicossomático (psicoasmático), 

aspecto investigado a partir do discurso materno.  
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Desta forma, sigo, por outros caminhos metodológicos, dentro do mesmo tema. Explico: a 

maternagem da mãe com seu bebê se mantém como interesse científico, bem como a teoria que 

fundamenta a construção teórica do instrumento (psicanalítica) e a população da pesquisa, mães 

de crianças em fase inicial de suas vidas. Todavia, houve uma mudança metodológica: de estudos 

de casos coletivos à elaboração de instrumento.  

A caracterização de laço mãe e bebê foi forjada a partir da revisão da literatura e das 

informações fornecidas pelas mães do município de Campina Grande. Os indicadores foram 

construídos à medida que se avancou teórica e empiricamente, articulando-os com a noção de 

função materna e os aspectos constitutivos e constituintes de um bebê, pois a forma como ambos 

operam mostra o estilo de laço que pode ali se formar. 

Após esta breve apresentação o trabalho está organizado iniciando a partir da 

fundamentação teórica dividida em quatro tópicos. O primeiro discorrerá sobre os pressupostos 

do laço mãe e bebê, e aspectos referentes a função materna e paterna. O segundo abordará a 

detectação precoce e sua relevância. O terceiro tópico é reservado a dimensão simbólica da 

parentalidade. O quarto versará sobre os sinais observáveis (positivos e negativos) no 

desenvolvimento do bebê, a partir das contribuições de Cullere-Crespin. Em seguida serão 

apresentadas pesquisas contemporâneas que abordam o tema desta pesquisa: relação mãe e 

bebê. Após, são tecidas considerações acerca da utilização da teoria psicanalítica na construção 

de um instrumento de medida, em decorrência de sua prática não usual. Posteriormente são 

apresentados os três estudos (Capítulo 2 - Estudo 1; Capítulo 3 - Estudo 2; Capítulo 4 - Estudo 

3) – juntamente com seus objetivos, métodos, discussões, resultados e considerações finais – 

que compõem cada trabalho, e, para finalizar, as conclusões.  

Sobre os estudos:  

Estudo 1: análise lexical das entrevistas realizadas com seis mães, residentes na cidade de 

Campina Grande, utilizando o software Alceste. O número amostral foi definido a partir do 

critério da escolaridade, visando buscar representatividade quanto aos níveis de escolaridade 
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maternos: sem escolaridade, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, 

ensino médio completo, ensino superior completo e pós-graduação. 

Estudo 2: a elaboração e construção do instrumento referente ao laço mãe e bebê. 

Estudo 3: administração, análises descritivas e inferenciais, e o estudo psicométrico do 

instrumento a fim de analisar os processos relacionados à padronização e validade do 

instrumento. 

       Cabe registrar que  todos os aspectos éticos para pesquisa com seres humanos foram 

preservados, sendo a pesquisa submetida, avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no dia 10 de junho de 2013, com nº 

CAEE: 12432213.5.0000.5537 (Anexo 1).  

  



13 
 

CAPÍTULO 1 
 

1. Fundamentação teórica 

 

1.1. Sobre o laço mãe e bebê 

1.1.1. O laço primordial: alguns pressupostos 
 

Toma-se a concepção de laço nesta pesquisa por entender que nos primórdios da 

constituição do bebê é impossível prescindir da função materna. Entretanto, isto não significa 

presumir que esta relação seja destinada, isto é, predeterminada. Pelo contrário, por se tratar de 

um vínculo que requer ser construído, devido a sua assimetria, não complementaridade e 

desnaturalidade, é que a relação da mãe com seu bebê necessita do investimento dos atores 

envolvidos para haver o enlace, visto ser a ausência de complementaridade que forja o 

estabelecimento deste laço primordial (Jerusalinsky, 2011).  

Neste estudo parte-se da premissa psicanalítica de que o psiquismo não se constitui por 

etapas, e sim, a partir de um tempo lógico - perspectiva estrutural - e não cronológico e 

automático - perspectiva desenvolvimentista. Essa, tende a fazer uma correlação entre a idade da 

criança e o momento de determinadas aquisições (sentar-se aos 6 meses, caminhar com 1 ano, 

pronunciar as primeiras palavras até 18 meses e caso não ocorra dentro de uma determinada 

margem de tempo, poderá indicar problema no desenvolvimento, pois o que tem predominância 

para a maioria, serve como norma e passa a reger um padrão de desenvolvimento esperado 

(Jerusalinky, 2002). Já na perspesctiva estrutural, há o reconhecimento que o desenvolvimento 

não é indiferente a passagem do tempo (reconhece que existem processos de maturação 

neurofisiológica e marcos do desenvolvimento que tendem a representar uma tendência, uma 

certa regularidade no desenvolvimento de determinadas aquisições infantis), mas que o tempo 

cronológico, por si só, não consegue responder ao advento do desenvolvimento de uma criança 

(Jerusalinky, 2002). Sendo assim, há uma variabilidade cronológica a ser considerada quanto à 
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aquisição dos marcos do desenvolvimento infantil (podem ocorrer mais cedo ou mais tarde que 

o comumente esperado) e deve se ter em conta que as competências adquiridas pelo bebê devem 

ser tomadas a partir de uma lógica singular, pois as funções parentais, articuladas com as suas 

demandas e aquelas culturais, são os dispositivos fundamentais que podem favorecer ou dificultar 

este processo (Bernardino, 2002; Catão, 2006; Jerusalinky, 2002; Jerusalinky, 2011; Levin, 

2001). Levin (2001) aponta que o tempo relativo à criação de uma criança é da ordem familiar, 

visto que são as funções parentais que armam a estrutura, gerando o desenvolvimento do filho 1. 

Consequentemente, “ter as condições neuroanatômicas” e a “idade certa não produz, por si só, o 

advento de uma realização do bebê (Jerusalinsky, 2002, p. 155). 

Ressalta-se, desta maneira, a necessidade da diacronia – uma passagem de tempo – para 

que emerjam os efeitos de inscrição psíquica na pequena criança (Jerusalinky, 2011). Isto 

sedimenta a decisão de estabelecer a idade de 18 meses como para avaliar o laço de mãe com seu 

bebê. No transcurso deste tempo em suas vidas, grande parte de aspectos fundantes à constituição 

psíquica de um bebê já podem se fazer presentes, podendo, dessa maneira, serem observados, 

evidenciando como está operando este processo (Cullere-Crespin, 2004; Jerusalinsky, 2011).  

Para a psicanálise, o laço mãe e bebê não resulta de um comportamento instintivo materno, 

por entender que tal vínculo não se transmite - na espécie humana - via código genético, 

naturalizando a maternidade; e tampouco é aprendido  por meio da razão, visto que requer ser 

construído (Cullere-Crespin, 2004; Jerusalinsky, 2011). E para que isto realmente se efetue se 

faz necessário um enderaçamento não anônimo para o bebê (Jerusalinky, 2002). 

A relação mãe e bebê implica um complexo trabalho psíquico, em um contexto onde não 

há uma relação de complementaridade, pois a mãe não corresponderá [ainda bem] a todas as 

demandas à ela dirigidas pelo seu bebê. Além da maternidade não ser instintiva e aprendida 

                                                           
1 Refere-se, neste estudo, a bebês e crianças pequenas dos sexos masculinos e femininos. 
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através da erudição, Jerusalinsky (2011) nos lembra que ela convoca na mulher um saber 

inconsciente que se articula a uma transmissão transgeracional e a sua criação, tendo efeitos no 

exercício de sua maternagem e na inventividade que tal função convoca. A autora enfatiza, ainda, 

o caráter decisivo do exercício da função materna para a constituição do psiquismo do recém-

nascido.  

Já é amplamente difundido e reconhecido que o estado emocional materno repercutirá tanto 

na vida intrauterina quanto no período neonatal e nos primeiros anos de vida de uma criança 

(Carlesso & Souza, 2011; Flores, Beltrami & Souza, 2011; Crestani, Mattana, Moraes & Souza, 

2013; Perrelli, Zambaldi, Cantilino & Sougey, 2014). Sendo assim, os humanos são seres de 

relação e a forma de estabelecimento deste vínculo inicial é “fundamental para o seu futuro” 

(Cullere-Crespin, 2004, p. 16). 

Quanto ao conceito de laço, Cullere-Crespin (2004) aponta que a prematuridade humana é 

um importante fator para ajudar a esclarecer o caráter essencial do laço entre os humanos. Para 

ela o personagem maternal tornou-se central em decorrência desta prematuridade da espécie, pois 

literalmente depende-se de um cuidador para sobreviver.  

A prematuridade humana não é a única entre as espécies. É possível reconhecer esta 

dependência em variedade grande de animais com o intuito de garantir a sobrevivência da espécie 

(Cullere-Crespin, 2004). No entanto, compartilha-se neste estudo da compreensão desta e demais 

autores psicanalíticos que os animais, por serem instintivos, possuem comportamentos 

geneticamente programados próprios de cada espécie, sendo então liberados de pensar; 

diferentemente dos humanos, considerados deficientes instintivos (Jerusalinsky, 1984), que são 

convocados a pensar insistentemente, mesmo diante de contextos e situações muito equivalentes 

(Cullere-Crespin, 2004). Os animais, diz Cullere-Crespin (2004), estabelecem laços que se 

desfazem na maturidade e ao atingirem um estágio de independência, de autonomia para 
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sobreviverem sozinhos, este vínculo se rompe “sem se soldar pela construção de nenhum laço” 

(p. 20).  

Por outro lado, nos humanos, por se tratar de uma relação complexa que requer ser 

construída, a autora supracitada destaca que nela se estabelece um laço que norteia, regula e 

indica os rumos do surgimento do psiquismo infantil. Esta ligação primordial nos humanos 

influencia o advento psíquico do bebê e habitualmente denomina-se “laço mãe/criança” (p. 20), 

sendo construído, em grande parte, nesta base do real (do corpo), através dos cuidados físicos e 

afetivos prestados ao bebê, produzindo uma cicatriz indestrutível conhecida sob a insígnia de 

amor. Alia-se a isto o fato de que este contexto de dependência cria nos humanos o estado de 

desamparo primordial (Freud, 1926/1972), que dele resulta a necessidade de ser amado (Lacan, 

1958-1959/1988). No entanto, há de se considerar a existência de um mal-estar constitutivo, que 

nenhum cuidado materno pode alcançar (Bleichmar, s.d.; Oliveira, 2002). Percebe-se que 

posteriormente esta dependência inicial, típica dos bebês, costuma se apresentar nos humanos de 

maneira figurada, sob a forma de demanda de amor, de atenção, descolada da presença concreta, 

apesar de existirem adultos que seguem mantendo dependência tanto de forma literal quanto 

simbólica (Cullere-Crespin, 2004). 

Laço pressupõe uma separação, um movimento de aproximação que pode ou não se 

sustentar, sendo desfeito. O que na vida de um bebê poderá trazer efeitos benéficos ou 

indesejáveis, se indesejáveis podem acarretar consequências psíquicas devastadoras. 

A humanização somente poderá ser assegurada se outro semelhante acolher o bebê 

humano, um que seja próximo-prestativo (Cullere-Crespin, 2004). Portanto, é necessário que 

algum cuidador faça um investimento autoral, não anônimo e adote simbolicamente o bebê, 

fazendo nele investimentos de ordem física e psíquica.  Para Laznik (2000) é imprescindível não 

o tratar de forma impessoal. Ela nos propõe o termo “hospitalismo a domicílio”, referindo-se ao 

tipo de atenção dispensada ao bebê por uma mãe que está presente no cotidiano de seu filho e lhe 



17 
 

presta todos os cuidados imprescindíveis. Todavia, algo de essencial escapa: o olhar fundante do 

Outro. 

Na perspectiva lacaniana, o laço entre os humanos é regido por um Outro primordial, 

representante da cultura (Lacan, 1985/1978), que assume para si os cuidados do bebê (Cullere-

Crespin, 2004). Normalmente este Outro em fase precoce da vida é representado pela figura 

materna, sendo a mãe quem narra, transmitindo inicialmente ao seu filho as particularidades da 

cultura, de forma revisitada, corrigida e atravessada pela leitura que ela faz do mundo, onde tal 

transmissão opera no bebê, gerando marcas psíquicas que comporão sua história (Cullere-

Crespin, 2004). 

Jerusalinsky (2002) atesta que o tempo da primeira infância à adolescência mostra-se 

propício à constituição da estrutura psíquica. Tempo de consolidar um estilo de ser de cada 

humano. Posteriormente a tal tempo seguirão ocorrendo marcas psíquicas, todavia elas 

ressigificarão as já anteriormente inscritas e que servem de sustentação. A autora nos lembra que 

para Freud (1905/1972), mesmo que o aparelho psíquico mantenha-se aberto a contínuas 

inscrições e reinscrições ao longo de sua existência, existem motivos para crermos que a infância 

é a fase mais apta a receber e reeditar impressões (Jerusalinky, 2011). 

No estabelecimento do laço do bebê é imprescindível termos presente duas funções 

essenciais. Tratam-se das funções materna e paterna. Um “laço suficientemente bom” somente 

poderá sê-lo se comportar estas duas vertentes. Neste estudo, se utilizará preferencialmente as 

contribuições de Cullere-Crespin (2004) para conceituar estas funções em decorrência de sua 

habilidade em traduzir concepções complexas a uma linguagem acessível. Ambas são vertentes 

do laço primordial, duas maneiras diferentes de entrar em contato com o bebê. Estas funções são 

simultaneamente complementares e antagônicas e as trocas suficientemente satisfatórias 

realizadas com um bebê resultam da articulação dialética destas duas funções. Tais funções 

correspondem a duas operações psíquicas fundamentais: alienação e separação, presentes em 
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distintos momentos da constituição do psiquismo de um bebê, e também comparecem em vários 

períodos do desenvolvimento humano.  

 

1.1.2. Função materna e a dinâmica mãe e bebê  
 

Antes de versar sobre a função materna, parece importante se ater à pré-história da criança, 

que se funda na história individual dos pais, que vão tecendo em suas experiências de vida as  

bases para o desejo [ou não] rumo à parentalidade.  O desejo de ser pai, e mais especificamente 

neste estudo, o desejo de ser mãe, é um percurso iniciado precocemente (Zornig, 2010), nas 

vivências e fantasias infantis e nos cuidados parentais recebidos (Zornig, 2010; Mannoni, 

1982/1986). Isto vai ao encontro do que nos propõe McDougall (1989/1996), ao afirmar que o 

estilo de cuidados maternos dispensados ao bebê funda-se a partir do inconsciente materno, 

impregnando sua maneira de exercer a maternidade e regendo a qualidade de sua presença.    

Por outro lado, existem numerosos estudos no campo da psicanálise e psicologia que se 

detém no movimento inverso, isto é, o surgimento de novas posições subjetivas nos pais em 

decorrência do desejo de ter um filho (Zornig, 2010), [derivadas, mais precisamente, da 

repercussão da experiência cotidiana do ofício da parentalidade em suas vidas]. E estas posições 

são fundamentais na vida do bebê, pois sabe-se que os efeitos das funções parentais são 

estruturantes para a constituição do humano. Portanto, para sua possibilidade de existir. 

Historicamente, observa Zornig (2010), nas famílias tradicionais as uniões eram pautadas 

por aspectos econômicos, em decorrência do patrimônio familiar. Somente a partir do século 

XVIII, ancorados por um discurso iluminista e por uma visão romântica, houve um 

redimensionamento nos lares e os laços passaram a ser regidos pelo amor entre os cônjuges e 

entre os pais e seus filhos. Desta forma, o afeto passa a entrar na cena familiar e as uniões por 

conveniências vão perdendo força e as escolhas individuais se sobressaindo (Zornig, 2010). Este 
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giro cria uma nova perspectiva de aliança nos lares, e que se mantém presente na atualidade, 

apesar de nem todas as uniões serem reguladas sob este prisma.  

Consequentemente a modernidade instaura uma separação entre o público e o privado, 

situando a parentalidade do lado do público e a conjugalidade, do privado. Desta maneira, a 

composição familiar deriva tanto do casal vir a desempenhar a parentalidade, quanto do desejo 

de estabelecerem relações íntimas (Julien, citado por Zornig, 2010), e são elas, habitualmente, as 

geradoras dos bebês.  

Aludindo a concepção de um bebê, não se pode desconsiderar que o nascimento de um 

bebê o antecede. Isto é, antes dele ser gerado e vir ao mundo está presente, de forma evidente ou 

não, no discurso parental (Andrade, 1998; Szejer & Stewart, 1994/1997;  Zornig, 2010). Um 

banho de linguagem o precede e sua história passa a ser escrita, inicialmente, pelo encontro do 

casal parental com todos os seus desdobramentos. A concepção de que as palavras ditas são 

preexistentes à vida humana, podem ser reconhecidas nos mitos de origem que auxiliam a 

entender do que se trata o “banho de linguagem: são todas as palavras que preexistem à vida 

humana e que concernem a ela de uma maneira ou outra” (Szejer & Stewart, 1994/1997, p. 44). 

Para os autores, o encontro entre duas linhagens traz consigo os ditos, os não-ditos e todo o 

arbouço de vivências e particularidades nelas encontradas. Soma-se a isto o fato de cada membro 

de uma família construir a sua versão da história. Szejer & Stewart (1994/1997) alertam que para 

o encontro de um casal acontecer é necessário que a história particular de cada um permita sua 

efetivação, e nele a vida pregressa dos parceiros irá influenciar sobremaneira os arranjos 

familiares, isto é, o estilo de família e de cuidados que poderá ali se formar. 

  Ao nascer o bebê instaura um novo ciclo na vida de sua mãe. As marcas das vivências 

maternas tomam corpo no corpo de seu bebê, fazendo nele inscrições que ficarão impressas na 

sua história e no seu ser. Dando mais legibilidade a tal afirmação, será no cotidiano desta 

interação que se configurará um estilo de cuidado, um modelo de maternagem que impregnará a 
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relação da mãe com o seu bebê e a tornará única, particular. Conforme Oliveira (2002) caberá ao 

agente maternante fazer operar nos cuidados básicos com um bebê um cuidado simbolizante. 

Há um importante conceito criado por Winnicott (1958/2000) que se refere a um estado 

psicológico muito especial nas mães: preocupação materna  primária.Trata-se de uma “doença 

normal” que poderia ser vista como doença se a gravidez não estivesse presente neste contexto, 

devido ao fato de a mulher poder vir a apresentar alguns dos seguintes comportamentos: 

retraimento; dissociação; fuga; distúrbio mais profundo do tipo esquizóide (onde, de forma 

temporária, um determinado aspecto da personalidade ganha destaque).  

É um estado de sensibilidade exacerbada no decorrer e fundamentalmente no final da 

gravidez, com duração de até algumas semanas após nascer o bebê e que muito dificilmente é 

recordado pela mãe, tendendo à repressão [termo utilizado pelo autor]. É inviável, de acordo com 

Winnicott (1958/2000), compreender o funcionamento materno na vida inicial de seu bebê 

ignorando a existência deste estado.  

Ao associá-lo a uma doença, ele a concebe de forma complexa, pois para a mulher adoecer 

é imprescindível, ao mesmo tempo, ter a saúde necessária tanto para o adoecimento, bem como 

para se recuperar desta condição, à medida que seu filho a autorize. Em uma mesma mulher a 

“preocupação materna primária” poderá estar presente na gravidez de um filho e ausente na de 

outro. Este estado dá condições para que a manifestação da constituição psíquica da criança e 

“para que as tendências ao desenvolvimento comecem a desdobrar-se, e para que o bebê comece 

a experimentar movimentos espontâneos e se torne dono das sensações correspondentes a essa 

etapa inicial da vida” (Winnicott, 1958/2000, p. 403).  

Nesta fase de sua vida a criança se encontra em um estágio de seu desenvolvimento 

denominado pelo autor como de dependência absoluta. Por isto, as falhas maternas neste período 

são sentidas pelo bebê como uma “ameaça de aniquilação”, interrompendo “o continuar a ser” 
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do bebê, e assim sua vida é perturbada por um excesso de reações de intrusão – são as reações às 

intrusões que contam e não as intrusões propriamente ditas – e por isto, ao invés destas falhas 

provocarem frustração, podem levar a vivências de aniquilamento do eu do bebê.  

A vivência de frustração poderia ser uma experiência esperada em uma etapa mais 

avançada do desenvolvimento infantil, a saber, a fase de dependência relativa, onde já há indícios 

de diferenciação do eu e não eu e o reconhecimento por parte do bebê de que a mãe o frustra. 

Para Winnicott (1958/2000) a mãe é, a princípio, a pessoa mais adequada para cuidar de seu 

bebê, visto que é capaz de apresentar a “preocupação materna primária”. Da mesma forma 

acontece com uma mãe adotiva ou um cuidador capaz de “adoecer” desta maneira, identificando-

se e colocando-se de forma empática nesta relação. Esta afirmação parece vislumbrar uma 

proximidade ao conceito de função materna. Um ambiente suficientemente bom, segundo 

Winnicott (1958/2000),  fornece condições de o bebê existir, ter vivências, constituir o eu pessoal, 

ter domínio sobre suas pulsões e adquirir competência para lidar com as vicissitudes da vida. 

Além disto, o autor ressalta que a mãe funciona como um espelho para a criança, refletindo a ele 

o seu estado, atitude esta que tem uma função estruturante para o bebê (Winnicott, 1971/1975). 

Dentre os aspectos que envolvem a dinâmica entre a mãe e seu bebê cita-se o 

comunicacional. Uma comunicação sintônica entre a mãe e bebê é um dos aspectos fundamentais 

para disparar as operações constituintes. O contrário também se mostra “verdadeiro”, pois 

estudos demonstram que uma mãe deprimida apresenta dificuldades em promover estímulos 

adequados e harmônicos que contribuam tanto ao desenvolvimento afetivo quanto à aquisição da 

linguagem (Carlesso & Souza, 2011). Ou seja, a mãe deprimida terá mais dificuldades em 

encontrar este ponto de harmonia entre ela e seu bebê.  

A forma de comunicação entre a dupla ocorre em várias esferas, e dentre estas, na 

amamentação que, conforme nos aponta Queiroz (2005), pode vir a ser para o recém-nascido, 

das suas experiências, a mais privilegiada para acalmar sua angústia e aliviar sua tensão, pois 
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permite ao bebê experienciar uma certa continuidade intrauterina. É também uma das formas de 

o ser humano ser convocado a ser sujeito. Queiroz (2005) expressa que é a criança, através do 

movimento da sucção, quem promove a descida do leite. Apesar de a amamentação ser um 

fenômeno reflexo, para a autora, o fato de falarmos de humanos já pressupõe a implicação 

desejante, alçando nossas ações a uma complexidade maior que nos animais (Queiroz, 2005). 

Para a autora, “o desenvolvimento da secreção leitosa depende da prolactina, hormônio secretado 

pela hipófise” (p. 52), e este processo está presente em todas as puérperas, podendo ser disparado 

também naquelas mulheres que adotam um filho recém-nascido, através de um processo 

chamado re-lactação, comprovando a presença do desejo neste ato. Há uma vivência de 

continuidade do corpo do bebê no corpo materno. Trata-se de uma experiência de satisfação que 

deixa traço mnésico, a qual Freud (1905/1972) chamou atenção, compreendo-a como a primeira 

experiência de satisfação, mítica e irrecuperável, que determina “a primeira inscrição fundadora 

do aparelho psíquico” (p. 56).  

A amamentação, nos fala Jerusalinsky (1984), é a primeira forma de alimentação do bebê 

e repercute de inúmeras formas na mãe, mas mais frequentemente favorece uma vivência de 

intimidade com o seu filho. O bebê através da amamentação recebe o dom materno (Jerusalinsky, 

1984), não se alimentando somente do leite, mas também do olhar e palavras maternas (Balbo & 

Bergés, 1996/1997). Oliveira (2009) destaca que a amamentação pode ser o ponto de partida para 

pensar a relação presença-ausência materna, com todas as matizes que ela comporta [lembrando 

que a alternância presença e ausência materna diz respeito a uma operação constituinte para o ser 

humano]. Há uma necessidade mais premente para o bebê, segundo Mannoni (1982/1986), 

referindo-se a necessidade de o bebê se nutrir de carícias a fim de aliviar suas tensões internas. 

Além disto, segundo Almeira (1999, citado por Damião, 2008) “o ato de amamentar está 

condicionado por diversas questões, tendo forte determinação sociocultural e histórica, o que se 

pode observar com comparações dos padrões de aleitamento materno entre diferentes populações 

e através dos tempos” (p. 451). O autor ressalta a importância [de os profissionais que trabalham 
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com a saúde materno-infantil] acolherem a mãe e o bebê a fim de facilitar a entrada apropriada 

na amamentação, oferecendo uma escuta atenta e orientada às dúvidas frequentes nesta fase, 

tendo este acolhimento inicial papel crucial para um desfecho exitoso desta prática. 

Segundo Winnicott (1987/2002) não deve-se interferir no curso de uma maternidade 

quando uma mãe é capaz de sê-la de forma natural. Para Lobo (2008), o trabalho de Winnicott 

foi direcionado às mães com o intuito de preservá-las, a fim de evitar que especialistas pudessem 

cerceá-las no ofício materno. Procurou, assim, apresentá-las àqueles profissionais que as 

auxiliam e aos seus bebês2 para que ao vê-las fossem competentes para reconhecerem uma mãe 

suficientemente boa, oportunizando-as no desempenho de suas funções com o mínimo de 

interferência possível. Winnicott (1987/2002) nos informa, quanto à amamentação, que um 

número extenso de pessoas se desenvolveu de maneira satisfatória, sem ter vivenciado a 

experiência da amamentação ao seio. Apesar de essencial, ela não deve ser insistida na existência 

de uma dificuldade pessoal materna. Todavia, ele afirma que algo se perde quando esta 

experiência não se concretiza. Porém, posiciona-se no sentido de ir na contramão daqueles que 

obrigam as mães a amamentarem, pois viu o sofrimento de inúmeras delas que lutavam para a 

realização deste feito, porém a incapacidade de amamentar escapava ao seu controle. Ter uma 

ideia preconcebida do que uma mãe deve fazer quanto à amamentação de seu bebê não é 

recomendável, pois existem outras formas de intimidade física que a mãe pode promover no laço 

com seu filho. Além disto, ele evidencia que os cuidados de segurar e manipular um bebê são 

mais vitais “que a experiência concreta da amamentação” (p. 21).   O autor acredita que um bebê 

começa bem sua vida à medida que os recursos disponibilizados pelo ambiente se mostrem 

suficientemente bons.  

Finalizando este tema, a amamentação subentende também o seu contrário: o desmame. 

Queiroz (2005) lembra que o desmame varia de acordo com as modalidades culturais. Ele é mais 

                                                           
2 Por exemplo: puericultores. 
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que a separação da criança e seio materno, pois pressupõe “o reflexo da atividade interna 

psíquica” (p. 207) e que coincide para Winnicott, de acordo com a autora, com o início da fase 

onde ele começa a se desembaraçar das coisas, representado no jogo de deixar cair os objetos (5 

a 18 meses de vida do bebê), onde a criança supera a angústia da separação. Neste sentido, no 

desmame, “a separação que se dá entre a criança e sua a mãe não é, portanto, senão o reflexo de 

sua própria divisão interna” (Queiroz, 2005, p. 208). Ao lembrar Lacan em sua obra denominada 

“A família” Queiroz (2005) nos mostra “que, de certa maneira, este jogo é a previsão do que será 

a vida toda do sujeito, o esforço perpétuo, indefinido, infinito para se desligar da mãe, e, ao 

mesmo tempo, a busca eterna de seu reencontro” (p. 209).  

Quanto às especificidades da função materna Cullere-Crespin (2004) aponta que a mãe 

ocupa um lugar atributivo na relação com o seu bebê, ela pensa seu filho e lhe atribui conteúdos 

psíquicos, colocando-se de forma empática nesta relação, se identificando com seu bebê, ao ser 

pensado como parte dela, pois ela sabe sobre ele como sabe dela mesma (dimensão transitiva). 

Vale enfatizar que as manifestações do bebê devem ser tomadas como enigma para a mãe, que 

ao se posicionar desta maneira, o reconhece na diferença (Jerusalinky, 2011). 

Já Winnicott (1987/2002) ao falar da maternagem, aborda o conceito da “mãe dedicada 

comum” que, segundo ele, trata-se da maioria das mães que conseguem, com bastante 

naturalidade, se dedicarem aos cuidados de seus filhos, ao mesmo tempo em que não abdicam de 

outras atividades rotineiras também consideradas relevantes, como trabalho e interesses que 

transcendem ao bebê. Esta mãe, aponta Winnicott (1987/2002), quando se posiciona nesta função 

de forma satisfatória,  

“está preparada para uma experiência na qual ela sabe, muitíssimo 

bem, quais são as necessidades do bebê... não estou apenas me 

referindo ao fato de ela ser capaz de saber se o bebê está ou não 



25 
 

com fome, e todo este tipo de coisas; refiro-me as coisas mais 

sutis...”. (p. 4) 

Há para o autor, portanto, o reconhecimento de que a mãe geralmente tem uma 

identificação muito sofisticada com seu filho, e que os cuidados prestados a ele dizem respeito 

ao “assentamento das bases da saúde mental” (p. 10). O bebê vive múltiplas experiências 

sensoriais que servem como fundamento da sua vida psíquica (Toledo, 2009). 

Dentre elas está uma comunicação silenciosa que diz respeito às trocas estabelecidas entre 

a mãe e seu bebê onde a linguagem corporal é colocada em relevo e ela se instala por meio de 

sutis percepções como movimentos respiratórios, calor, pele, batimentos cardíacos, tônus 

corporal e o olhar (Toledo, 2009). Geralmente a mãe é continente das demandas do filho, sabe 

quando e como pegar seu bebê ou deixá-lo só, quieto, o que permite que se crie um laço de 

confiança, harmonioso, que protegerá a criança das reações automáticas da invasão da realidade 

externa, reações estas que poderiam romper sua linha de vida (Toledo, 2009). 

Segundo Goretti, Almeida e Legnani (2014) a função materna tem o amor como 

fundamento e “implica num conjunto de elementos individuais, históricos, sociais e culturais que 

captura o bebê no campo do Outro, ou seja, na linguagem” (p. 415). Para Jerusalinsky (2011) o 

exercício da função materna pressupõe a subjetivação do corpo do bebê através da atenção a ele 

dispensada. A mãe ocupa-se do olhar, da alimentação, do circuito retenção e expulsão das fezes, 

da voz, da alternância sono e vigília, da higiene pessoal de seu filho e estabelece, via os cuidados 

a ele dispensados, um circuito pulsional, onde estas experiências sedimentam a relação com seu 

bebê, construindo nela um estilo de maternagem, fazendo com que o bebê não possa renunciar 

ao Outro para satisfazer-se. Além disto, é imprescindível que o agente maternante faça para seu 

bebê suplência das limitações que sua imaturidade constitutiva lhe coloca. Logo, “o exercício da 

função materna tem um papel decisivo para a constituição do psiquismo do recém-nascido” 
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(Jerusalinky, 2011, p. 15). Segundo a autora, o vigor no ato de convocar um bebê via o olhar, o 

gesto e a voz, é fator decisivo para que ele seja afetado pelo que lhe é endereçado. 

Para Cullere-Crespin (2010), o padrão de desenvolvimento normal infantil pressupõe uma 

construção que ocorre por meio de um bebê ativo e com apetência simbólica, aprendendo com 

as características de quem exerce a maternagem para ele. Espera-se que em ambientes benéficos, 

de acordo com a autora, ambos, mãe e bebê, sejam tomados como objeto de satisfação nas trocas 

que estabelecem, formando um enodamento, uma ancoragem que servirá para alimentar e 

fortalecer esta interação. 

A regularidade é muito importante para o desenvolvimento psíquico de um bebê, sendo 

que o cuidado muito diversificado poderá vir a ser desorganizador para seu ser em 

desenvolvimento. Dentro deste contexto, a mãe (ou quem faça esta função) irá fornecer, através 

dos cuidados cotidianos, elementos que o ajudarão a compreender aos poucos sobre suas 

experiências de frio, calor, dia, noite, fome, saciedade e outras, aprendendo sobre elas e as 

assimilando gradativamente.  

Na função de zelo do bebê do qual a mãe é a principal representante, ela opera 

proteticamente – empresta significações, sustenta-o física e psiquicamente, fornecendo-lhe as 

bases para sua subjetivação - via seu próprio psiquismo, para o funcionamento corporal do bebê 

(Jerusalinsky, 2011). É por  meio do corpo de seu filho que ela lê os sinais que ele lhe emite. 

Portanto, no caminho à constituição psíquica, a mãe (ou o agente maternante) é peça-chave para 

por em funcionamento os aspectos constitucionais de um bebê, tornando-as constituintes, ou seja, 

subjetivando-os. Os aspectos constitucionais se referem a características que a criança traz ao 

nascer, quais sejam: atividade reflexa arcaica, gestualidade reflexa, tônus muscular infantil, 

atividades posturais e espontâneas e ritmos biológicos, conforme destacado por Jerusalinsky 

(1984). Então, é no laço estabelecido entre ambos que se inaugura este processo. Nele, os 



27 
 

aspectos constituintes e constitutivos [características que o bebê traz ao nascer] se enlaçam de 

uma forma muito própria e peculiar para cada dupla mãe e bebê. 

Sendo assim, este estudo compreende que os diferentes momentos lógicos da 

constituição psíquica são intrínsecos à função materna, que requer sustentá-los para que tudo 

transcorra bem com o seu bebê. Trata-se, de 4 momentos reconhecidamente formadores do 

psiquismo denominados: suposição de sujeito; estabelecimento da demanda; alternância 

presença-ausência materna e instalação da alteridade (Kupfer et al., 2008; Jerusalinky, 2002;  

Jerusalinky, 2011; Pesaro, 2010).  

A seguir será feita uma breve exposição esquemática deste processo, mas sabendo que eles 

são instrinsicamente interligados. Estas operações constituintes também estão direta ou 

indiretamente presentes na extensão de todo este tópico, apresentados ora de forma teórica, ora 

fenomenológica. 

a) Suposição de sujeito: mesmo que diversas manifestações do bebê possam ser fruto de 

movimentos involuntários, de reflexos arcaicos, elas são recebidas pela mãe como expressões 

relacionais, como produções realizadas pelo seu filho. No momento inicial de sua vida o bebê 

não se apresenta constituido psiquicamente, mas a mãe atribui a estes comportamentos 

desintencionais, uma intenção. Assim, ela supõe que ele seja - sem ainda ser – um sujeito 

psiquicamente constituído, precipitando uma condição no seu bebê que ainda não existe de fato, 

antecipando o que está por vir: escuta nos sons inarticulados de seu filho uma comunicação; fala 

a ele mesmo que ele não a compreenda, crendo numa conversação. É a partir, por exemplo, de 

um grito ou um choro que a mãe pensará que o seu filho está lhe solicitando algo: que ele sente 

fome, que está com dor, e assim sucessivamente, conforme as interpretações que a mãe possa 

fazer. Ou seja, a mãe toma o choro como um apelo e diferentes sentidos poderão ser construídos 

e quanto mais em sintonia estiver com o bebê, mais haverá correspondência entre as urgências 

vitais que ele apresenta e a significação por ela formulada. Neste contexto, as experiências de 
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vida dele serão vivenciadas como apaziguadoras, reconfortantes, satisfatórias, prazerosas. Esta é 

a sutileza do processo de apropriação de um saber pelo bebê, que é costurado no cotidiano dos 

cuidados a ele dispensados. Quanto menos harmonia ocorrer entre a dupla, mais o inverso 

ocorrerá. Jerusalinky (1984) destaca que as mães são intérpretes de seu bebê e não descritivas. 

Assim, via o saber consciente ou inconsciente é feita uma avaliação pela mãe do que ela supõe 

que ele lhe demanda, e deve compor a este processo as produções do bebê. A implicação do bebê 

nesta relação é condição sinequanon para esta operação se efetivar [aliás, para todas as operações 

constituintes], e para além dos aspectos supracitados é necessário que a mãe reconheça o caráter 

enigmático que a relação com seu filho comporta, mantendo uma relativa posição de ignorância, 

isto é, não sabendo tudo sobre o seu bebê. Se assim fosse, ele não teria espaço para surgir 

[psiquicamente]. 

b) Estabelecimento da demanda: a mãe deve tomar as produções que seu bebê lhe faz 

como um pedido e posicionar-se no sentido de responder a ele: atendendo-o, priorizando ou 

frustando suas solicitações. Sua postura implica uma dupla tradução: traduzir em palavras as 

ações do bebê, dando a elas um sentido; e traduzir em ações as suas palavras, convocando e 

capturando o bebê na linguagem. Na manutenção desta forma de dinâmica com o decorrer do 

tempo vão ocorrendo inscrições, traços destas vivências, aprendizagens e apropriação de um 

saber pelo bebê, e lá onde haviam descargas tônicas e posturais, sorrisos, choros, mecanismos 

neuromusculares totalmente involuntários, passa a existir uma verdadeira demanda. E o que 

demanda o bebê em última instância? Amor. Para a psicanálise, trata-se sempre de uma demanda 

de amor. Conforme já apontado anteriormente (Cullere-Crespin, 2004; Catão, 2006), devido a 

dependência literal que marca o início de nossas vidas, esta demanda, própria do humano, cria 

nele a necessidade de ser amado.  

             c) Alternância presença-ausência: trata-se de uma dimensão essencialmente simbólica. 

É necessário armar uma descontinuidade corporal entre a dupla mãe e bebê. Quando a alternância 
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é continente, as lacunas abrem espaço à emergência de diferentes produções pelo bebê que 

adquirirão uma marca autoral. Cabe a mãe [ou quem faça a função de Outro primordial] produzir 

um ponto de equilíbrio entre a presença e a ausência. Isto não significa se posicionar de forma 

mediana entre ambas, mas alternar-se nestas posições: ora estar presente, ora ausente no dia a dia 

de seu bebê. Dentro desta perspectiva simbólica, de nada vale a presença física materna se não 

há disponibilidade psíquica para com o seu bebê.  

Por outro lado, uma mãe pode estar ausente fisicamente, mas criar uma atmosfera de 

cuidados que se mostrem potentes e revelem consistência na sua ausência. Esta escansão 

presença-ausência, quando eficaz, permite que os diferentes ritmos e novos espaços relacionais 

sejam articulados em uma rede de significações na vida de um bebê. Dentre estes: olhar e não 

olhar, voz e silêncio, fome e saciedade, a separação física e psíquica entre o bebê e sua mãe, a 

entrada de outras figuras significativas na vida do bebê, o reconhecimento dos turnos (dia e noite) 

e par antitético sono-vigília, o acesso a linguagem (que requer o reconhecimento de nuances, 

pausas) permitindo que sejam apropriados pelo bebê ao longo de seu desenvolvimento.  

A alternância quando descompassada afetam a mãe e o bebê, quando, por exemplo, a 

mãe se aflige quando seu filho não se alimenta, não dorme, não evacua no tempo esperado por 

ela. Já do lado do bebê, quando a mãe não responde com os objetos que possam lhe trazer 

satisfação: seio, colo, alimento, presença materna. Vale não desconsiderar que uma boa dose de 

sincronia quanto a disponibilidade física e psíquica deve ser ofertada pelo agente maternante ao 

seu bebê. Mannoni (1982/1986) nos lembra que a mãe vale por sua presença, e ao se ausentar se 

torna um agente simbólico. Sem uma presença fundante “não haverá ausência que possa se 

inscrever” (Laznik, 2000, p. 67). 

d) Instalação da alteridade: remete a instalação de um elemento terceiro – a lei – no 

laço mãe e bebê, marcando um lugar além da mãe. Mais frequentemente a lei pode estar 

representada no agente paterno, mas não se retringe a figura do pai em decorrência de tratar-se 
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de uma dimensão simbólica. Para isto a mãe não deve tomar seu filho como puro objeto de sua 

satisfação e seu bebê também não deve ter todas as suas demandas satisfeitas.  

Assim, a lei deve servir de baliza e simultaneamente ser interditora dos excessos presentes 

na relação primordial. Requer, nestas circunstâncias, que os interesses maternos não se restrinjam 

ao seu bebê, que se situem além dele. Uma forma de percebermos isto no cotidiano é a postura 

materna de transmitir ao bebê que tem coisas que podem ser feitas e outras não, atitudes que nem 

sempre serão fixas, pois dependerão do contexto. Outra maneira de indentificarmos é através do 

investimento e desejo materno orientados para atividades profissionais e/ou equivalentes. O 

estabelecimento de uma ligação afetiva com o parceiro também sinaliza interesse que extrapola 

a relação dual mãe e bebê. A abertura materna para o reconhecimento de um saber diferente do 

dela, sobre o bebê, também pode ser indicador de certa permeabilidade a um elemento terceiro. 

Isto pode ser constatado, conforme exemplo citado por Cullere-Crespin (2004), na receptividade 

e aceitação pela mãe quanto às orientações fornecidas pelo pediatra. 

É importante salientar que existe uma leque muito grande de diferentes estilos que podem 

sustentar tais posições (Jerusalinky, 2002), de forma satisfatória. Há, portanto, diversos modos 

de uma mãe ser suficientemente boa, conforme nos alertava Winnicott (1987/2002). Vale 

destacar que neste estudo não concebemos o adjetivo “boa” com cunho valorativo, mas se 

referindo ao fato de a mãe conseguir fazer operar a função materna de forma a promover a saúde 

psíquica de seu bebê [com todas as nuances que ambas comportam]. 

Sobre a comunicação, Ferreira (1997) nos alerta que o bebê ao sentir fome, sede, utiliza-se 

do grito ou choro, principalmente em fase mais precoce de sua vida. Isto sinaliza para a mãe que 

algo não vai bem, mas chorar ou gritar não irá alivar a sua tensão. Este movimento do bebê parece 

ter uma função secundária essencial para ele: comunicar a ela seu mal-estar. Segundo a autora, a 

mãe se dirige ao seu bebê atribuindo-lhe turnos. E o que isto significa? Ela o eleva a categoria de 

seu interlocutor, considerando suas manifestações como “Atos de Fala”, e apesar dele não poder 
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ocupar este lugar numa posição de equivalência [comunicar-se como um adulto faria], ela faz 

“naturalmente” um movimento alternado de ocupar a posição que lhe cabe neste diálogo e o lugar 

que pertence a ele. Utiliza, portanto,  

(...) um dos processos constitutivos do diálogo que é a reversibilidade de 

papéis; ora ela faz do bebê o ouvinte, ou seja, o destinatário de sua mensagem, 

ora ela faz do bebê o falante e ela se torna então a destinatária da mensagem do 

bebê, à qual atribui um sentido (Ferreira, 1997, p. 80).  

Apesar de a mãe deter o poder de estruturar o diálogo, Ferreira (1997) nos lembra também 

que o bebê também fornece elementos que retroalimentam este processo comunicativo, através 

de suas vocalizações as quais a mãe toma como se fossem relatos intencionais. Desta forma, a 

imensa diversidade de manifestações possíveis de serem produzidas por um bebê entram na rede 

interativa e se aliam a identificação materna operando como constituintes do diálogo e “embora 

a estrutura linguística desse diálogo seja uma criação exclusiva da mãe, é a participação do bebê 

que faz dele uma co-produção e um texto organizado” (Ferreira, 1997, p. 83). 

Além de a mãe acolher o bebê na linguagem, a mãe o acolhe em seu próprio corpo, 

sustentando o seu bebê. Serão utilizadas as contribuições de Benavides e Boukodza (1997) para 

abordar um conceito fundamental para Winnicott: o holding. Ele diz respeito ao conjunto de 

cuidados dispensados pela mãe em resposta à criança quanto as suas demandas cotidianas 

utilizando de sua sensibilidade auditiva, visual, tátil e à queda, visando a adaptação às mudanças 

psicológicas e físicas da criança. A essência do holding é a segurança física do bebê, mas não se 

restringe a ela. Benavides e Boukodza (1997) salientam que o centro de gravidade de um bebê 

está situado entre o seu corpo e o da mãe (e não no corpo do bebê) e, para ele, os cuidados 

maternos são a continuidade “da contribuição fisiológica da gestação” (p. 90) e deles provêm 

para a criança o sentimento de continuidade de existir e se tudo transcorre bem eles passam 

desapercebidos. Para Winnicott (1987/2002) há um potencial inato que se desenvolverá 
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conforme os diferentes matizes do ambiente. Vale salientar que para o referido autor a mãe é 

quem exerce a função de ambiente para o bebê e “quando as coisas não vão bem, quando a mãe 

falha, a criança não se dá conta desta carência, mas das consequências desta carência, quer dizer, 

ela reage a uma usurpação do seu próprio desenvolvimento” (p. 90). O holding tem a função de 

evitar que a criança precise reagir, interrompendo, assim, sua continuidade de existir. Uma mãe 

suficientemente boa se mostra preocupada em se adaptar as necessidades básicas de seu filho 

(Winnicott, 1987/2002), e ele encontra nela um ambiente facilitador. 

Frente ao seu bebê recém-nascido a mãe, nos fala Molina (1997), apresenta uma consistente 

sensibilidade afetiva que captura seu bebê levando-o gradativamente a tomar para si a imagem 

que a mãe lhe oferta, passando aos poucos a saber sobre si. O corpo de um bebê, no início de sua 

vida, é disperso e imaturo e a mãe, nos cuidados que ela lhe oferta, tende a fornecer-lhe conforto 

e eficácia, enlaçando-o através das vias do olhar, labiríntica, olfativa, auditiva, do tônus muscular 

em uma rede significativa e afetiva. Ao tomar para si as imagens que sua mãe lhe empresta – 

confirmadas na fala, expressões e cuidados  maternos – irá adquirindo consistência psíquica, 

fazendo com que seus mal-estares não lhe sejam desorganizantes e impelindo-o a um processo 

de reconhecimento da diferença entre ele e sua mãe (Molina, 1997).  

É por meio do semblante da mãe que o bebê se espelhará, enxergando-se nos olhos e 

sorrisos materno e é ele também que sustenta suas investidas no ambiente, visto que suas ações 

são amparadas pelo consentimento e repreenda materna que ele consulta com o olhar. Tal aspecto 

coaduna com a proposta de Winnicot (1971/1975), ao afirmar que a mãe funciona como espelho 

para o seu bebê, devolvendo-lhe seu estado, isto é, se ele se mostra alegre, a mãe “suficientemente 

boa” tende a devolver-lhe um sorriso; se chora, mostra em sua face a preocupação com o seu 

mal-estar. Já uma mãe que não consegue refletir ao bebê o que ele lhe oferta, provoca um 

descompasso entre o que ele sente e o que ela lhe devolve, estabelecendo uma relação perturbada, 

com ruídos. Tal atitude materna poderá ser pontual ou tornar-se um padrão de comportamento e 
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isto merece atenção dos profissionais que trabalham com a primeira infância. Para Winnicott 

(1958/2000) um ambiente insuficiente distorcerá o desenvolvimento infantil. 

Na construção da relação entre a mãe e o seu bebê comparecem os aspectos constitucionais 

do bebê que auxiliam no engate ao processo materno e são tomados neste laço a partir da leitura 

que a mãe faz de suas manifestações. Tais aspectos constitucionais serão abordados 

prioritariamente a partir das contribuições de Jerusalinky (1984). Visando à elucidação, estão 

apresentados esquematicamente, mas se mostram interligados. São eles: atividade reflexa 

arcaica, gestualidade reflexa, tônus muscular infantil, atividades posturais e ritmos biológicos. 

Todos são postos em funcionamento pelo bebê, mas ganham sentido e adquirem consistência a 

partir da lente materna.  

a) Atividade reflexa arcaica: como o próprio nome alude, se refere a reflexos primitivos 

– de Moro, tônico-cervicais, orais, maturativos, posturais e superficiais dos membros inferiores, 

maturação ocular, reações de pele – que são reações automáticas do bebê, mas sinalizadores de 

sua atividade. Destes, os reflexos orais e oculares, ganham destaque na relação com sua mãe. 

Parece oportuno trazer uma constatação de Winnicott (1987/2002), que sua longa experiência 

com bebês o levou a perceber que o padrão para a relação objetal é assentado na primeira infância 

e que mesmo as coisas que se passam no início da vida são, de fato, muito importantes. O autor 

afirma que médico e enfermeiras nunca deveriam cair na armadilha de pensar que, como os 

reflexos são um fato, não há nada além deles. 

b) Gestualidade reflexa: trata-se de gestos, manifestações automáticas que realçam 

expressões do bebê e postos na cadeia significante passam a ter significações via meio 

circundante. Por exemplo, o choro inicialmente é uma reação automática, vital e primitiva do 

bebê a qualquer sinal de desconforto, mas com o tempo se torna uma forma sutil de comunicação 

entre a díade, tendo múltiplas significações (dor, fome, birra) e respostas pelo cuidador. Já o 

sorriso, que no início é somente um reflexo passa a ser visto pela mãe como uma mensagem e se 
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tornará uma dos organizadores psíquicos centrais do bebê. Em uma criança sem 

comprometimento neurológico, o sorriso é percebido como uma forma de ela mostrar o seu bem-

estar. Andrade (1988) menciona que o choro é uma ferramenta vocal do bebê que autoriza à mãe 

se entregar a um sono sereno, crendo que na emergência de algum desconforto ele surgirá como 

indicador do mal-estar de seu filho. 

c) Tônus muscular infantil: as emoções do bebê se exprimem por meio do tônus muscular 

através de tênues variações e ele se articulará a sensações de prazer (mostra-se tranquilo, 

relaxado) e dor (contrações). A atividade tônica é sustentada a medida que o bebê é convocado 

na relação com a mãe, que imprimirá um valor a ela. Na ausência de investimento do agente 

maternante este sistema reacional se manterá por poucos meses. Para Toledo (2009), a linguagem 

tônica é uma forma de diálogo silencioso, onde o tônus sofre os efeitos das variações relativas às 

tensões emocionais, acompanhando e exprimindo-as de forma variada diante de emoções de 

cólera, ansiedade, felicidade, depressão ou satisfação. Segundo a autora, em um ambiente 

suficientemente bom, varia entre uma condição de necessidade (com elevação do tônus) e de 

satisfação (diminuição do tônus). Por outro lado, as reações tônicas maternas ao prestar os 

cuidados ao bebê retratam sua emoção e influenciarão no tônus do bebê. Trata-se do diálogo 

tônico, contínuo, presente na interação mãe e bebê (Toledo, 2009). 

d) Atividades posturais e espontâneas: são atitudes corporais do bebê que informam à 

mãe suas necessidades. As mães tendem a reconhecer, dentro de um leque amplo de variação no 

campo da normalidade, a postura mais favorável para seu bebê. Tais atividades promovem no 

decorrer do desenvolvimento o contato do bebê com a boca e objetos externos, abrangendo o seio 

e rosto materno. No início são casuais e posteriormente intencionais. A partir dos movimentos 

expressos pelo filho a mãe constrói um roteiro acerca do que ela supõe serem as intenções destas 

manifestações. 



35 
 

e) Ritmos biológicos: nas trocas mãe e bebê aqueles considerados mais importantes são a 

fome-saciedade, sono-vigília, respiração, excreção, o equilíbrio entre respiração e deglutição. A 

inconstância destes ritmos no bebê repercutem veementemente sobre a mãe, e nestes casos, a 

continência paterna pode manter sob controle seus efeitos ou algum contratempo que possa 

surgir, tais como engasgos, inexistência de evacuação, variação ou inversão do ritmo do sono. A 

mãe, através dos ritmos biológicos precisará depreender como ele está e o que deseja. Segundo 

Jerusalinsky (1984) esta sintonia é muito necessária e: 

  (...) pode-se dizer que a mãe informa seu filho sobre a 

confiabilidade de seus esquemas para se conectar com o mundo que 

o rodeia. Também pode-se dizer que o filho “informa” sua mãe, 

através de suas respostas, o grau de adequação da atividade materna 

às suas sensações e a seu estado interno (p. 46).  

Também repercute na relação mãe e bebê a modulação da fala materna. Para Molina (2001) 

a voz materna tem um efeito organizante, reconfortante e tranquilizador para seu filho, desde o 

seu nascimento. Socha (2008) toma a fala materna como um fenômeno que abarca toda a emissão 

vocal que uma mãe dirige a seu bebê, ou seja, a musicalidade da voz materna através de cantigas 

de ninar,  na modulação da vocal. Mesmo reconhecendo a forma singular da interação vocal de 

uma mãe com seu bebê é possível encontrar elementos e determinadas características habituais 

na maioria das mães: sintaxe e estrutura simplificada, sons carentes de significados, curvas 

melódicas acentuadas e falas curtas.  

A constância em que estes elementos se apresentam permitem que eles sejam unidos em 

um conceito de “fala materna” ou “manhês” (motherese) que contém uma dimensão fundamental 

da relação mãe e bebê. Consiste em um movimento adaptativo, frequentemente espontâneo e não 

deliberado onde há uma profunda identificação entre a dupla. A mãe fornece através de sua fala 

não articulada e bastante melódica a possibilidade de um reconhecimento pelo bebê de suas 
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próprias vocalizações recheadas de afeto. Esta configuração ocorre, é claro, em determinado 

período no desenvolvimento de um bebê. Esta aproximação com a fala infantil favorece a futura 

aquisição da linguagem. Socha (2008) sugere “que seria no brincar destas duas vozes refletidas, 

da mãe e do bebê, que se encontrariam os fundamentos do desenvolvimento linguístico” (p. 5). 

Outro aspecto interessante é o fato de o sentido do que é dito entre a mãe e seu bebê se localizar 

menos nas palavras proferidas que na sonoridade e melodia vocal, sendo o sentido sempre 

remetido à dimensão afetiva (Socha, 2008). Segundo Laznik (2013) este estilo de comunicação 

“compreende um registro de voz mais alto que de hábito, uma gama de contorno de entonação 

restrita mas com modulações e variações de altura muito exageradas, formas melódicas longas e 

doces, com variações amplas” (p. 129). Esta loucura na forma de falar “é indispensável para que 

um dia o sujeito da fala se constitua” (Laznik, 2000, p. 71). Um dado interessante é o fato de as 

mães ao redor do mundo, de distintos países, se valerem da língua do “manhês” para falarem 

com seus bebês (Laznik, 2013). A autora pondera que na atualidade talvez devesse chamá-la de 

“parentês”, pois os pais, tal como outros adultos que se ocupam dos bebês, também costumam 

fazer uso dela. Além disto, ela destaca também que estudos mais recentes mostram a importância 

do bebê nesta comunicação, onde sua participação não deve ser negligenciada, pois ela se articula 

a qualidade da prosódia do manhês que o adulto lhe oferta, havendo uma retroalimentação. 

Entretanto, a melodia da voz materna fundará ou não um ambiente satisfatório, receptivo e 

afetivo, conforme as capacidades maternas. 

Portanto, cabe dar notabilidade ao fato de que o bebê, em decorrência de sua prematuridade 

constitutiva, responderá inicialmente aos efeitos da maternagem em seu próprio corpo. E será 

por meio de seu corpo, tomado em uma dimensão simbólica, que se constituirá física e 

psiquicamente. Estas condições, para serem disparadas e sustentadas, operam em articulação ao 

psiquismo da mãe, forjado ao longo de uma existência. Porém, caso a referência simbólica 

materna se mostre mal alicerçada, haverá um prejuízo para a mãe discernir sutis manifestações 
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de seu filho (Oliveira & Lopes, 2004), o que reforça o fato de a estrutura da maternagem poder 

dar sentido a disfunções infantis (Ranña, 1997; Oliveira, 2002). 

Ao registrar os efeitos das práticas maternas no corpo de um bebê, isto nos leva a abordar 

também um tema central: o olhar entre a mãe e seu bebê, já que o olhar – que difere da visão, por 

esta se referir ao funcionamento do órgão – que comporta uma dimensão psíquica, é um meio de 

engate do bebê no mundo. Para discorrer sobre este ponto, será feito uso das ricas contribuições 

de Laznik (2000) e Bleichmar (s. d.) quanto à importância do estádio do espelho – termo cunhado 

por Lacan (1966/1998) e que diz respeito à formação do eu – para a constituição do psiquismo.  

O estádio do espelho se refere ao um momento na vida de um bebê (entre os seis e dezoito 

meses) onde ele ainda não possui uma unidade corporal, devido a sua precariedade motora. Em 

torno dos seis meses de vida o bebê já consegue, conforme as ofertas que lhe foram feitas até 

então, sorrir ao ver sua imagem refletida no espelho e busca, inicialmente, ver no rosto de quem 

o sustenta – física e psiquicamente – a confirmação daquilo que ele vê no espelho. Esta atitude 

deve vir acompanhada de grande contentamento por parte de quem o segura, a fim de garantir 

que um eu (ego enquanto instância psíquica) possa emergir, promovendo desta forma a 

antecipação de uma unidade corporal que o bebê ainda não possui. Lajonquière (2010) nos 

lembra que o espelho é um recurso metafórico utilizado por Lacan, e mesmo nos lares onde o 

espelho se faça ausente, o que está em jogo nesta experiência especular é a imagem “refletida no 

olhar brilhante e na voz encantada de uma mãe que fala “de seu filho” a seu filho” (p. 105). 

Diante disto, para a psicanálise, o estágio do espelho permanece atuante, marcando uma 

forma de relação imaginária muito importante para a construção da imagem corporal e que irá 

compor as características do eu do ser humano. A imagem corporal vale-se também do 

investimento personalizado e libidinizado que o Outro fornece ao bebê.  
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Laznik (2000) nos recorda que o estádio do espelho pode não sobrevir, pois ele não se 

constituirá se não tiver existido nas experiências do bebê um “olhar fundador” do Outro 

primordial. Trata-se de mais um argumento da importância do laço psíquico mãe e bebê. 

Entretanto, enfatiza a autora, se identificarmos o fenômeno da ausência do olhar em um bebê, 

não é possível concluir sobre um risco de autismo, pois ela poderá funcionar como uma defesa 

primária, completamente adequada para o contexto, visto que “face a uma mãe melancólica, é 

melhor para o bebê fugir de um olhar materno que não expressa nada além de sua própria 

depressão” (p. 71). Porém, é necessário que alguém possa lhe ofertar e sustentar este olhar 

fundador. Da mesma forma acontece com o registro acústico, quando ao falar com o bebê e ele 

responde com algum som inarticulado, o que a mãe escuta é algo de outra ordem, visto que ele 

geralmente reconhece neste som um pedido inteligível. 

Laznik (2000) privilegia dois sinais de risco de evolução autística (portanto, vistos como 

indicadores de risco psíquico) possíveis de serem identificados até os 4 meses de vida do bebê. 

Um é a ausência do olhar, principalmente quando este passa desapercebido pela mãe. O outro 

sinal diz respeito ao fato de haver uma falha no circuito pulsional da oralidade. E o que isto 

significa? Explico: o circuito pulsional é composto de 3 momentos, e é necessário que o bebê 

possa completá-los. Vamos a eles: o primeiro tempo é quando o bebê de forma ativa busca o 

objeto (seio ou mamadeira) para sua satisfação. Já no segundo tempo do circuito, ocorrem os 

processos auto-eróticos, considerados autocalmantes, onde o bebê suga sua mão, ou alguma parte 

de seu corpo e isto o tranquiliza. E o terceiro tempo é “o tempo de fazer-se” e implica em o bebê 

se oferecer ao Outro, se fazer objeto de prazer e satisfação para a mãe, quando por exemplo 

oferece seu corpo, sua barriga, por exemplo, para que ela dê mordidinhas ou beijinhos nela. Ou 

ao colocar seu dedo, seu pé, na boca de sua mãe, convocando-a para uma relação cheia de prazer. 

Em ambos exemplos a mãe se deleita com seu bebê, e através de um sorriso gostoso e de palavras 

doces confirma a ele que conseguiu fisgá-la (Laznik, 2000). Caso o terceiro tempo não se 

complete, o autoerotismo do bebê não contará com a marca do laço com o Outro. Este terceiro 
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tempo se encontra ausente nas crianças autistas, favorecendo o diagnóstico diferencial entre 

psicose e autismo. Na estrutura psicótica, o terceiro tempo do circuito pulsional sempre se faz 

presente, visto que o bebê fica facilmente subjugado ao que deseja o Outro primordial, se 

colocando a mercê dele (Laznik, 2004), porém o que falha, neste caso, é a função separadora 

entre a mãe e o bebê.  

Ao nos referirmos a uma criança pequena, comumente a vislumbramos a associando em 

sua atividade mais peculiar: o brincar. A brincadeira é parte inerente ao ser criança, e pressupõe 

o lúdico e prazeroso, a sublimação (forma de a criança responder as exigências internas e externas 

através do brincar, fazendo a passagem de uma posição passiva, frente as vivências, a uma ativa), 

a aprendizagem e a interação social [conforme a idade]. Jerusalinsky (2011) assinala que ao 

considerarmos o brincar, sempre aludimos ao faz-de-conta – o auge do brincar simbólico – mas 

o brincar de uma criança difere de um bebê. Como então considerar o brincar no tempo de ser 

bebê? Para pensar sobre o assunto, nos valeremos das contribuições de Jerusalinky (2011) e 

Peaguda (1997) acerca do tema. 

Segundo as autoras, para a criança aceder ao brincar simbólico precisa antes percorrer os 

“jogos constituintes do sujeito”. Eles são divididos em três tempos. Tais jogos têm uma 

propriedade: eles não se situam do lado do bebê e tampouco da mãe, pois se tratam de criações 

produzidas no bojo do laço mãe e bebê. Para isto a mãe precisa favorecer o surgimento das 

produções do/no bebê e simultaneamente sustentá-las, a fim de que ele possa, à medida que elas 

sejam desfrutadas, sobretudo de forma prazerosa, adquirir sobre elas um saber, apropriando-se 

destas experiências.  

Conforme já realizado neste trabalho em relação a outros temas, este também será 

abordado de forma pontual. Nos primórdios do brincar, ou seja, no primeiro tempo, os jogos 

constituintes são vividos a partir da sensorialidade do bebê, para ele poder posteriormente torná-

los próprios e constituintes. Nele, como também nos outros tempos do jogar, encontramos os 
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jogos de borda (de litoral), de superfície e de esburacamento. Neste contexto, os jogos se 

apresentam a partir das brincadeiras da mãe no corpo do bebê via sua pele e buracos corporais, 

tais como: olhos, narinas, ânus, uretra, boca, fazendo com que as bordas no corpo do bebê sejam 

construídas – visto que o bebê não tem noção corporal – e entrem em uma dimensão simbólica. 

A mãe brinca de morder os pés e as mãos de seu filho, de beijar sua barriga, de acarinhar sua pele 

– o que lhe permitirá através deste afeto experimentar a continuidade-descontinuidade corporal. 

O bebê também faz uso de brincadeiras no corpo materno, colocando seus dedos e pés, no rosto 

da mãe. Assim, neste primeiro tempo a brincadeira se dá no e com o corpo materno e do bebê.  

Para Jerusalinsky (2011) “este é o bebê que se oferece à mãe como objeto apetitoso ao desejo 

materno, estabelecendo o terceiro tempo do circuito pulsional – de fazer-se comer, fazer-se olhar” 

(p. 247). Cabe lembrar que os tempos pulsionais já foram abordados anteriormente a partir das 

contribuições de Laznik (2000). 

No segundo tempo dos jogos constituintes há uma extrapolação das brincadeiras quanto 

ao limite dado de ocorrência no corpo materno e do bebê. Eles ocorrem em uma dimensão 

espacial, na relação que o bebê começa a estabelecer com os espaços, por meio de deslocamentos 

como engatinhar; caminhar; explorando os objetos, se interessando e detendo-se nas fendas, 

buracos, degraus e desníveis da casa e dos objetos. Passa a focar a atenção nas relações 

continente-conteúdo: investiga as gavetas; insere e retira objetos de caixas; é atraído por 

brinquedos de encaixe e que permitem o exercício de inserir e tirar objetos; as brincadeiras com 

transbordamento de líquidos são para ele um atrativo, seja no horário do banho, das refeições e 

outros. A experiência de continuidade-descontinuidade neste momento ocorre através da comida, 

da água, tinta, barro ou outra substância e ele oferecida, o qual ele espalha em suas mãos ou sobre 

uma mesa. O alcance dos jogos do bebê para além do território do corpo da mãe dependerá das 

ofertas substitutivas realizadas pela mãe ao seu filho (chocalho, paninho, entoação pelo bebê de 

uma melodia/vocalizações), e dos recursos simbólicos instituídos, permitindo-lhe fazer 

substituições à ausência materna, sem que ela tenha nele um efeito desagregador. Este ponto 



41 
 

merece um esclarecimento: a mãe é para o bebê o objeto primordial (primeiro objeto de amor), e 

para que ele possa prescindir dela é necessário que consiga deslizar do objeto mãe para outros 

objetos substitutivos. Isto requer que ele tenha uma representação desta mãe, internalize-a, para 

que não precise sempre levá-la fisicamente consigo onde for, mantendo-se colado ao Outro.  

Quanto ao terceiro tempo, nele encontramos o “jogo de lançamento de objetos                                                                                                                                                                                                                                    

para que o outro o recupere”, um precedente do jogo do Fort-Da3. Este jogo pode ser reconhecido 

em algumas crianças já em torno dos 6 meses, as quais jogam objetos (colheres quando estão se 

alimentando, bolas,...) na expectativa (através do olhar, vocalização) de alguém pegá-los e lhes 

devolver. Evidencia-se, nesta brincadeira, a satisfação e a insatisfação – do bebê e dos pais – e 

uma convocação do Outro pelo bebê. A ausência da instauração deste jogo constituinte pode ser 

um indicativo de que algo claudica na relação. Isto pode ser evidenciado quando o bebê lança os 

objetos de forma desintencional, sem um movimento de recuperação do objeto seja através de si 

ou do pedido direcionado a alguém. Outro jogo deste terceiro tempo é o “Cadê?-Achou!”, que 

consiste na brincadeira de cobrir o rosto do bebê e se interrogar sobre a sua ausência “cadê?”, 

para em seguida, exclamar ao reencontrá-lo “achou!”, incluindo uma breve descontinuidade do 

olhar e da voz materna entre a mãe e o bebê, através da tríade: interrogação-silêncio-júbilo. Desta 

forma breve, ele não vive uma aflição associada ao desespero ou a angústia do desamparo (Freud, 

1926, citado por Jerusalinsky, 2011). Assim, um bebê que não consegue sustentar esta 

brincadeira, mostra evidências de que algo da operação presença-ausência no laço vacila. 

                                                           
3  Brincadeira observada por Freud em seu neto (1920/1972). Consistia em ele jogar um carretel e 

alternadamente exclamar Fort = lá, e ao puxá-lo para perto de si, pronunciar Da = aqui. Freud compreendeu este 

jogo como uma mudança na posição subjetiva de seu neto frente às ausências maternas. No seu cotidiano o menino 

vivia estas experiências de forma passiva, porém ao revivê-la através da brincadeira ele se posicionava ativamente, 

o que lhe permitia elaborar tais experiências e ter um relativo controle da dialética presença-ausência materna.  
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Como falado anteriormente, estes jogos constituintes são todos precursores do Fort-da, 

sustentados no laço mãe e bebê, estruturantes e não são sem consequências na constituição do 

sujeito psíquico (Jerusalinsky, 2011; Peaguda, 1997). Portanto, o brincar no tempo de ser criança 

difere substancialmente dos jogos no tempo de ser bebê. Na infância, no uso do brincar simbólico, 

há a presença do faz-de-conta, agora eu era e como se, implicando uma dimensão diferente 

daquela dos jogos constituintes. Este momento comporta uma dimensão simbólica e coloca a 

criança em uma posição mais ativa diante do Outro em atividades nas quais ela não precisa se 

responsabilizar tanto, podendo ser fada, ogro, bandido, mocinha, matar, morrer, voar ou lutar na 

batalha mais sangrenta com o inimigo, para logo após a inimizade voltar a ser a mais forte 

amizade. Segundo Jerusalinsky (2011), “isso não tira a seriedade do brincar, na medida em que, 

com ele, a criança liga, elabora, faz série singular dos acontecimentos de sua vida” (p. 233). É 

brincando de ser adulto que a criança vai tecendo o vir-a-ser. O brincar de faz-de-conta pode ser 

posto em ato de forma compartilhada ou solitária. Se compartida requer intensa negociação na 

escolha dos papéis e destinos da brincadeira, e gozando de relativa mobilidade psíquica, 

possibilitará os desdobramentos e alternância de papéis a favor da trama coletiva. Isto evidencia 

a importância de uma criança brincar com seus pares, pois permite o jogo e interjogo de ficções. 

Um ponto importante a ressaltar é que mais do que o brinquedo em si, o que conta é a mobilidade 

– física e [psíquica] - que uma brincadeira pode comportar, pois “o valor dos brinquedos é tanto 

maior pelas metáforas que possibilitam do que pelo achatamento sobre suas características reais” 

(p. 235). 

Para finalizar, existem diversos jogos que se instauram precocemente na vida de um bebê. 

Eles vão ganhando novos contornos e maior complexidade à medida que as crianças crescem. 

Cito um exemplo: o Cadê?-Achou! que comporta a escansão presença-ausência materna e ele se 

desdobra, em um futuro não tão distante do bebê, no jogo de esconde-esconde, onde a criança se 

lança de forma ativa na brincadeira. Surgem o pega-pega, jogo de mágica, dança da cadeira e 

queimada, dentre outros.  
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Com o exposto até então, fica evidente que os pais, geralmente os principais cuidadores de 

uma criança, são fundamentais para o bebê e ao desenvolvimento infantil. Na obra denominada 

“O bebê e suas mães” Winnicott (1987/2002) ressalta a importância de os pais serem valorizados 

pelo pediatra, pois são eles que se ocupam da criança diariamente. Conforme o autor, os pais são 

essenciais todo o tempo e seu valor independe de a criança estar doente, diferentemente do 

pediatra ou dos demais profissionais que mantêm contato com a criança somente quando ela fica 

enferma. Apesar disto é mais frequente perceber os pais legitimando a autoridade médica – 

enquanto detentora do saber sobre seu filho - em detrimento da sua própria. 

Um aspecto relevante ensinado por Winnicott (1987/2002) é o fato de a competência 

materna [e paterna] não ser ensinada a partir da literatura ou do conhecimento técnico, e, sim, 

através da própria experiência dos pais enquanto filhos; de observações de convívios familiares; 

do fato de haver cuidado de outras crianças em sua(s) infância(s), tais como irmão(s), primo(s); 

ou mesmo das brincadeiras infantis de papai e mamãe. Entretanto, ele pondera que alguma forma 

de conhecimento poderá ser adquirida através dos livros. Porém, se o exercício da função materna 

ocorrer preferencialmente respaldado pelo conhecimento científico é válido perguntar se esta 

mãe estaria à altura de suas funções. O conhecimento necessário ao exercício da função materna 

deve proceder de um nível mais profundo, “e não necessariamente daquela parte da mente onde 

há palavras para tudo” (Winnicott, 1987/2002, p. 53). Para ele, os cuidados principais de uma 

mãe para com seu filho não podem ser realizados via palavra.  

Ao fazer tal assinalamento Winnicott parece não estar desvalorizando o campo da palavra 

na formação de um bebê, como a primeira vista pode parecer, e sim, apontando que a camada de 

conhecimentos adquiridos anteriormente pelos pais ao longo de suas vidas poderá inibir o agir 

natural de cuidados parentais necessários para uma construção de um ambiente saudável na 

infância. É necessário que a mãe (ou cuidador) se despoje da camada inútil de conhecimento para 

poder envolver-se com o seu filho. 
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1.2. Função materna e psicossomática infantil 
 

É reconhecido pela literatura que os processos psicossomáticos se fundam na relação 

precoce estabelecida na primeira infância (Oliveira, 2002).  

Quanto aos cuidados maternos, cabe a mãe (e ao pai) filtrar as excitações transbordantes e 

cumprir a função protetora (Oliveira, 2002). Neste ponto, a posição do agente paterno pode ser 

fundamental, pois ele poderá fazer a diferença ao ser continente tanto das demandas do bebê, 

quanto da angústia materna que porventura a impeça de fazer anteparo ao excesso de estímulos 

no qual seu bebê se encontra exposto. Tratam-se dos sistemas de para-excitação materno e 

paterno de que nos fala Debray (1996/1999), e estes, quando falham, podem conduzir a uma 

desorganização psicossomática do bebê, atestando uma falência, mesmo que temporária, destes 

sistemas. Vale considerar que o bebê, devido a sua prematuridade constitutiva se mostra bastante 

vulnerável a somatização (Ranña, 1997). 

Para Oliveira (2001), quando a relação mãe e bebê é eficaz, a mãe se oferece como um 

porto seguro onde seu filho, ao invadir-se de sofrimento físico e/ou mental, poderá atracar. 

Porém, caso ela não consiga operar como continente e norteadora de seus mal-estares; quer se 

tratem de excessos ou inexistência de estímulos, conduzirá a uma dificuldade pelo bebê em se 

apropriar de representação de se si e do outro, desembocando em uma represenção corporal 

arcaica. Nela ofuscam-se a nitidez dos seus contornos corporais, suas zonas erógenas e a distinção 

entre o seu corpo e o materno.   

Oliveira (2002) nos lembra da supremacia do inconsciente materno na dinâmica da 

psicossomática infantil, alertando-nos da linha tênue, porém tenaz que há nesta relação. Assinala 

ainda que não se deve incorrer no equívoco de tomar tais efeitos (do inconsciente) a partir de 

uma perspectiva de culpabilidade materna, visto que “todos humanos sofrem os efeitos de seu 

inconsciente nas suas dinâmicas relacionais” (p. 202).  



45 
 

1.3. Função paterna na dinâmica mãe e bebê 
 

Situam-se, brevemente, algumas especificidades da função paterna sustentadas neste 

estudo. O homem normalmente representa mais facilmente esta função porque o bebê, para o pai, 

não é tomado como parte dele mesmo. Há, portanto, um maior distanciamento físico e psíquico, 

o que favorece que ele possa comportar uma posição de corte, introduzindo uma separação no 

laço primordial entre a mãe e o bebê, “graças a ele, o bebê deixa seu estatuto de ser uma parte da 

mãe, e não se faz mais tão previsível, totalmente compreensível, totalmente em seu poder” 

(Cullere-Crespin, 2004, p. 31). Em decorrência, esta função inclui nesta relação (mãe e bebê) a 

dimensão da alteridade, da diferença, “garantindo um espaço para que o psiquismo da criança 

possa se desenvolver” (p. 31). Em sintonia ao referido, Teperman (2005) aponta que “mais 

importante nos primeiros tempos de vida do bebê do que o pai, em termos de função, parece ser 

a forma pela qual a mãe está referida à função paterna e à castração” (p. 120). 

Para Jerusalinsky (2011) não é indiferente ao laço mãe e bebê o lugar ocupado pelo pai e a 

forma de vínculo conjugal restabelecido com sua mulher após o nascimento do filho, bem como 

a maneira pelo qual assume diretamente o cuidado de seu filho. É importante atentar também 

para uma possível dificuldade materna em redirecionar e dar prosseguimento a outro objeto 

amoroso que não o seu filho (Oliveira, 2002). A entrada de um elemento terceiro na relação mãe 

e bebê possibilita que possa se instalar a diferença na relação primordial, convocando a atenção 

materna para aquilo que ela não vê ou que possui certa relutância em admitir, ou ainda lhe 

despertando interesse para além de seu bebê (Cullere-Crespin, 2004). Tais afirmações parecem 

encontrar eco em McDougall (1989/1996), na ênfase dada quanto à importância de 

considerarmos a qualidade da relação amorosa instituída entre o casal parental, a satisfação dela 

lograda “... e o grau de investimento real e simbólico do pai aos olhos da  mãe” (p. 41). Assim, a 

lógica que norteia o casal parental deve ser levada em conta (Oliveira, 2002). Os aspectos 
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supracitados são intrísecos a uma das operações psíquicas fundamentais já abordada 

anteriormente, qual seja, a instalação da alteridade. 

 

1.4. Alguns apontamentos sobre a detecção precoce 

 

A decisão em abordar este tema decorre de o fato de este estudo visar a elaboração de 

instrumento que possa vir a servir como uma ferramenta (dentre outras) e para contribuir, se 

necessário, para uma intervenção oportuna. Este tema versará, prioritariamente, a partir das 

contribuições de Jerusalinsky (2002) com o intuito de sinalizar a importância de uma intervenção 

precoce ou a tempo... no tempo de vida de ser um bebê. No seu livro: “Enquanto o futuro não 

vem: a Psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês” a autora aborda critérios para pensar a 

detecção inicial de problemas no desenvolvimento e na constituição psíquica do infante (aquele 

que não fala). Concebe este assunto dizendo que se trata mais de uma detecção precoce do que 

prevenção, pois ao lidar com o campo da constituição psíquica se está lidando, na verdade, “com 

os efeitos deixados pela estrutura” (p. 246) e aponta a importância de uma leitura necessária tanto 

das primeiras marcas simbólicas que se precipitam no bebê a partir das produções por ele 

realizadas, quanto da forma que o discurso dos pais é posto em ato nos cuidados cotidianos com 

seu filho.  

No entanto, a autora toma a detecção precoce como prevenção primária à medida que visa 

descobrir certos traços que sinalizem que algo não está bem com o bebê ou a pequena criança, 

fornecendo pistas e esboço do que possa vir a se delinear nesta relação. Isto reforça a importância 

da tentativa deste estudo de elaborar um instrumento a ser utilizado nas práticas de cuidado com 

a primeira infância, tal como nos serviços de puericultura que são amplamente instituídos nas 

políticas públicas brasileiras voltadas ao campo de saúde materno-infantil.  
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Outro ponto extremamente relevante e que justifica a tentativa desta pesquisa de buscar 

indicadores do estilo da dinâmica mãe e bebê através da leitura que a mãe faz desta interação é o 

fato de não ser “clinicamente indiferente poder detectar e intervir com os primeiros indicadores 

que apontam, na produção do bebê, que algo não está ocorrendo bem, ou esperar que sua 

produção seja classificável dentro de um quadro patológico plenamente configurado para 

proceder com um trabalho clínico” (Jerusalinsky, 2002, p. 246). 

Para Jerusalinsky (2002) uma alternativa atraente é estabelecer indicadores que funcionem 

em uma lógica negativa, ao invés “de procurar os traços positivos da patologia” (p. 246). Ela cita 

um exemplo elucidativo: considerar que um bebê de 4 meses que apresenta dificuldade quanto 

ao olhar como sinalizador que ele pode não estar bem no que diz respeito a sua constituição 

psíquica é muito diferente de reconhecer tal manifestação desde já indicadora de autismo. São 

pressupostos muito distintos, enquanto um toma como ponto de partida o reconhecimento de que 

a não aparição desta produção esperada desperta um sinal de alerta [amarelo = atenção], o outro 

lê este comportamento e o remete à patologia, valendo-se de um indicador clínico positivo. O 

alerta para a psicanálise não alude à doença e, sim, desperta a atenção para  

“algo que não está bem com o bebê sem estabelecer a priori 

a correspondência disso com o diagnóstico de uma patologia 

específica... minimizam os efeitos de profecias 

autorrealizáveis que podem advir quando procura-se evitar 

um dano que já se antecipa imaginariamente na vida de um 

bebê” (Jerusalinsky, 2002, p. 247). 

A autora aponta também dois outros aspectos a considerar:  

a) A insuficiência de estabelecermos uma correlação fechada de um único indicador clínico 

a determinada patologia, pois ele poderá sofrer variações devido a acontecimentos da vida de um 
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bebê. Cabe salientar: que a fixação de “sintomas” de estrutura é bem menos frequente na clínica 

com bebês e os “sintomas” quando presentes não estão cristalizados e inabaláveis, visto que se 

articulam com quem encarna as funções parentais. 

b) O fato de distintos indicadores clínicos apontarem para uma direção favorável ou 

desfavorável quanto ao desenvolvimento e constituição psíquica, não garante, por si só, que este 

processo não sofra um desvio da rota em decorrência de vicissitudes. Por isto é que no trabalho 

de detecção precoce há de se considerar os aspectos constituintes do bebê: estabelecimento da 

demanda do bebê, alternância presença-ausência, suposição de um sujeito no bebê e a alteridade; 

e como ele é sustentado pelos agentes materno e paterno. 

 

1.5. Dimensão simbólica da parentalidade  

 

Pensar os cuidados e a constituição psíquica de um bebê a partir das funções parentais 

permite que não se restrinja tais funções aos pais biológicos. Este estudo compreende a 

parentalidade como uma função e que a maternidade - bem como a paternidade - pressupõe uma 

operação simbólica, uma disponibilidade psíquica de quem assume a função de próximo-

prestativo. Portanto, é importante a todo bebê ao nascer ser adotado pelos cuidadores, biológicos 

ou não. Assumir esta posição permitiu que não fosse feita, nesta pesquisa, distinção entre mães 

biológicas e adotivas. 

Há de se considerar também que, apesar de as funções materna e paterna serem mais 

reconhecidamente encarnadas na figura da mãe (mulher) e do pai (homem), estas funções e as 

operações que elas comportam (alienação e separação) não se restringem a questão de gênero, 

pois se espera que quem faça a função materna possa portar no laço com o bebê tanto a vertente 

materna quanto paterna. Entretanto, é oportuno reconhecer que há particularidades e qualidades 

reconhecidas na mulher por meio de diferentes conceitos winnicotianos, tais como: mãe 
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suficientemente boa, mãe enquanto função de espelho e preocupação materna primária, atestando 

que o fato de ser uma mulher a exercer a função maternante não é indiferente para a constituição 

psíquica do bebê.  

Por outro lado, Passos (2006) afirma que o pai pode propiciar uma abertura psíquica e 

social ao filho e isto tem sentidos importantes para o bebê, tal como outra forma de ele ser 

introduzido na cultura através de um estilo diferente de cuidados, com fixação de limites, 

interdições e contornos. Assim o bebê entra em contato com diferentes formas de laço, que lhe 

ofertam novas possibilidades, novos encontros relacionais e formas de ser apresentado aos 

objetos e ao entorno, ampliando sua diversidade de possibilidades, habilidades e competências. 

Desse modo, ambos estilos deixam marcas específicas de parentalidade.   

Na atualidade existem novas configurações familiares, tais como a monoparentalidade 

(estrutura vincular com apenas um dos pais), homoparentalidade (estrutura familiar composta 

por casal homoafetivo) e recomposição familiar (união composta por parceiros oriundos de 

casamentos desfeitos), o que permite “transformações marcantes em relação às formas de 

organização, às expressões afetivas e sexuais” (Passos, 2006, p. 6). Isto não elimina na 

contemporaneidade, segundo a autora, a manutenção do círculo familiar como um “ambiente 

privilegiado para a constituição psíquica e para o processo de socialização infantil” (p. 6). 

Sinaliza ainda que nestas novas modalidades de estruturas familiares as formas de concepção ou 

o amor conjugal não deveriam ser mais importantes que a acolhida segura à criança daqueles que 

exercem as funções parentais, implicando-se na criação de seus filhos, criando laços que 

favoreçam a identificação, servindo como objeto de identificação e apresentando normas, 

valores, leis que lhes servirão de referência.  

Deste modo, apesar de este estudo reconhecer as especificidades destas novas 

configurações, ele optou em circunscrever a função materna às mães, biológicas e adotivas, por 
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considerar esta população mais representativa da realidade brasileira e, por consequência, de 

Campina Grande. 

 

1.6. Sinais observáveis no desenvolvimento do bebê: contribuições de Graciela Cullere-

Crespin 

 

Cullere-Crespin (2004) tem um vasto trabalho na clínica com bebês, o que permitiu que ela 

pudesse identificar ao longo de tais experiências um determinado número de sinais observáveis 

que indicam “estados de sofrimento no lactente” (p. 47), estados estes que dependem das relações 

somáticas e relacionais que o bebê vivencia. 

A autora procurou sinais funcionais observáveis a partir dos seguintes registros pulsionais: 

oralidade (através das trocas alimentares do bebê), especularidade (diz respeito ao olhar) e 

invocante (palavra e a voz). Este conjunto de fenômenos já se encontra instalado até os 15 meses 

de vida em um bebê com padrão normal de desenvolvimento. É importante ter presente que na 

perspectiva psicanalítica o bebê humano é entendido como um ser de desejo (conforme já aludido 

anteriormente na distinção entre pulsão e instinto, o animal funcionaria no nível da necessidade 

e os seres humanos, do desejo), e a figura materna toma as necessidades de seu bebê como uma 

demanda dirigida a ela, como um pedido o qual a mãe deseja, via de regra, satisfazer. Uma mãe 

na relação com o seu filho apelará para os primeiros registros (inconscientes) referentes aos 

cuidados iniciais que tiveram com ela quando era bebê. Estes registros inconscientes são 

reativados e auxiliarão [ou não] a cuidar de seu filho. Sendo assim, há de se considerar o saber 

espontâneo de quem exerce as funções parentais, saber inconsciente e não instintivo identificado 

como uma “reativação de traços mnésicos inconscientes da maternagem recebida” (p. 23), o que 

conduz a uma grande variabilidade de acesso a este saber percebido nas mulheres. Tal saber é 

transmitido entre as gerações, de forma simbólica, e também pode ser reconhecido nos pais 
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(homens). Sendo assim, para a autora, a capacidade de exercício das funções parentais resulta em 

parte da parentalidade recebida.  

Cullere-Crespin (2004) alerta que os sinais observáveis são em grande medida conhecidos 

dos profissionais que trabalham com a pequena infância ou dos médicos [e pediatras]. Entretanto, 

para a autora, os médicos muitas vezes não sabem como se portar diante destas manifestações 

em decorrência da perplexidade que eles provocam quanto aos fatores etiológicos e de 

diagnóstico e prognóstico. 

Acredita-se que a possibilidade de leitura dos sinais observáveis no bebê pelas mães e/ou 

pelos profissionais que trabalham com a pequena criança possa, caso necessário, favorecer uma 

intervenção precoce nos distúrbios relacionais que porventura se apresentem no laço mãe e bebê, 

ao mesmo tempo em que lhes possibilitem distinguir as situações passageiras das permanentes. 

 

1.6.1. Os três registros pulsionais: oral, especular e invocante 
 

Situa-se brevemente do que se tratam estes três registros pulsionais (Cullere-Crespin, 

2004), considerando que dentro da perspectiva psicanalítica é necessário pensar a radicalidade 

do psiquismo humano: ser um ser de desejo e não da necessidade, visto que a existência tem 

prioridade sobre a sobrevivência, o que pode ser observado nos casos de anorexia e greve de 

fome que levam a morte, onde o que está em jogo transcende a pura questão alimentar.  

A oralidade: problemas de ordem oral e que nos bebês dificilmente resultam de problemas 

orgânicos. Quando isto ocorre são resolvidos de forma relativamente breve. A maioria das 

dificuldades deste tipo decorre do sentido que as trocas alimentares ganham na dinâmica da mãe 

com seu bebê, visto que a alimentação suporta uma metáfora do amor. Os conflitos oriundos 

desta interação podem comparecer via distúrbios na alimentação infantil, tal como recusa 

alimentar e anorexia severa. Obstáculos desta espécie podem ser uma forma de barrar um 
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comportamento materno intrusivo, onde a mãe tenderia a responder as demandas de seu filho 

unicamente no plano da necessidade ao invés de reconhecê-lo como ser de desejo. Nestas 

circunstâncias haveria uma negligência da dimensão simbólica. 

A especularidade: concerne a questão do olhar, onde há para a psicanálise uma clara 

distinção entre a visão e o olhar. Visão remete ao funcionamento do órgão e o olhar diz respeito 

ao funcionamento psíquico. A clínica do olhar tem grande relevância no primeiro ano de vida de 

uma criança. Sua ausência é um sinal patognomônico das patologias autísticas. Em bebês 

saudáveis psiquicamente, por exemplo, é esperado que eles até em torno dos 18 meses de vida 

consigam se reconhecer no espelho. Além disto, o olhar é uma importante maneira de um bebê 

interagir e aprender sobre o mundo circundante. A especularidade tem grande valor para o 

reconhecimento de um recém-nascido como pertencente a sua família, pois é através dos traços 

que ele possui (físicos ou simbólicos) que ele se encontra em condições [ou não] de ser inserido 

naquela linhagem familiar via identificação. Assim, uma adoção bem-sucedida ancora-se em 

semelhanças, e “não existe nada mais subjetivo que uma semelhança” (p. 35), tal como a 

aparência física (cabelos, olhos, sinais), gestos, tom de voz, dentre outras. Neste “sentido, todos 

os nossos filhos são adotados, mesmo os que tivemos biologicamente” (p. 36). 

A pulsão invocante: as manifestações vocais do bebê são tomadas pela mãe como pedidos. 

Antes mesmo de falar ele é alçado ao estatuto de sujeito falante. Suas manifestações são 

reconhecidas como uma forma de comunicação, adquirindo o valor de linguagem, de uma 

mensagem a ser decifrada. É necessário para o estabelecimento do laço primordial que uma mãe 

venha a fazer a leitura das expressões do bebê e que elas adquiram a legitimidade de um apelo 

endereçado a ela. Quando saudável, o bebê brinca com a voz, balbucia, cantarola e interage com 

a mãe, afirmando sua existência. Estas trocas vocais servirão de sustentação para a introdução do 

código linguístico, através do manhês. A entrada no código linguístico pressupõe a presença das 

operações psíquicas presentes nas funções materna (atribuição) e paterna (corte). Isto permitirá, 
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por exemplo, que a vocalização “mammamam” de um bebê seja interpretada por sua mãe como 

“mamãe”.  

 

1.6.2. Sinais positivos do desenvolvimento infantil e sinais de sofrimento precoce 
 

Os sinais observáveis foram divididos em dois tipos: sinais positivos do desenvolvimento 

(expressam que os processos psíquicos implícitos operam como o esperado) e os sinais de 

sofrimento precoce, que se subdivide em duas séries: barulhenta e silenciosa.  

A série barulhenta, como o próprio nome alude, alerta mais facilmente aqueles que cuidam 

do bebê, despertam mais a atenção devido ao fato de o sintoma ser mais observável. Por isto, diz-

se que correspondem a um ato do bebê, a uma manifestação de um bebê ativo que combate “um 

excesso de mãe” (p. 48), e por outro lado percebe-se uma insuficiência ou fragilidade na vertente 

paterna do laço. A intensa atividade do bebê alude a uma tentativa de barrar a fúria da onipotência 

materna, se fazendo ele próprio suporte da função paterna. Contudo, devido ao fato de a dimensão 

simbólica que subjaz a estes sintomas ser ignorada ou desconsiderada, muitas vezes as respostas 

de pessoas próximas para estes comportamentos não são as mais apropriadas, levando à 

conservação destes sintomas, e consequentemente, a busca de auxílio profissional. 

A série silenciosa comporta sinais que normalmente não são o motivo de busca de auxílio 

por parte dos cuidadores. É necessário que o profissional atento identifique a partir de outros 

sinais, indícios desta série. Estes sinais observáveis podem ser erroneamente interpretados como 

sinais positivos do desenvolvimento. Vale ressaltar que os sinais acima destacados poderão ser 

reconhecidos a partir das trocas pelas quais se assenta o laço do bebê com o Outro primordial e 

devem ser buscados, considerando a dupla vertente que este laço deve comportar, qual seja, as 

funções materna e paterna.  
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Para a autora, os sinais positivos aparecem na vida do bebê quando comparecem as funções 

materna e paterna de forma harmônica, mais ou menos equilibrada, dentro de uma perspectiva 

dialética. Já os sinais de sofrimento se manifestam mais comumente quando há uma expressão 

desequilibrada destas funções ou à medida que uma delas se mostra desorganizada. 

No decorrer de sua obra a autora traz uma série de sinais indicadores de desenvolvimento 

positivo ou de sofrimento precoce. Além das três pulsões fundamentais na infância inicial de uma 

criança: pulsão oral, pulsão escópica (olhar) e pulsão invocante (voz), acrescenta o sono e o 

desenvolvimento tônico-postural como dois outros indicadores sensíveis para sinalizar a 

qualidade do laço primordial. Ela afirma que apesar de eles não serem registros pulsionais eles 

são indicadores preciosos da qualidade da dinâmica inicial estabelecida com um bebê. 

Identificam-se abaixo alguns sinais mais representativos de desenvolvimento positivo e de 

sofrimento precoce (série barulhenta e silenciosa), que se mostram através comportamentos 

possíveis de serem identificado em bebês. 

 

1.6.2.1. Pulsão oral: sinais positivos e negativos  
 

- Sinal positivo do desenvolvimento: identifica-se que o bebê sente prazer na 

alimentação; demonstra satisfação com a presença do Outro primordial (mãe); trocas entre 

mãe e bebê são carregadas de prazer; há uma dupla posição materna: investe suficientemente na 

relação com seu bebê e aceita os limites que ele lhe impõe. Há troca nutricional personalizada. 

- Sinal de sofrimento precoce (série barulhenta): presença de recusas alimentares simples 

através de refluxos, vômitos ou distúrbios do trato digestivo devido à imaturidade. Nestas 

circunstâncias é importante atentar se há recidivas, impedimento de maturação do trato digestivo, 

resistência a tratamentos clássicos e se há dificuldade da mãe em lidar com a recusa do bebê, 

investigando como ocorrem as trocas alimentares (se há troca alimentar mecânica, anônima, sem 

implicação subjetiva do cuidador). Recusa do bebê não é tomada como uma comunicação.  
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- Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): preenchimento alimentar passivo, onde 

o bebê se deixa alimentar sem ter apetite, prazer, sem se interessar quando ou por quem é 

alimentado. Sinal preocupante, pois pode ser interpretado que está tudo bem. Bebê aceita tudo, 

indicando uma indiferenciação no laço. Ele pode se sustentar através de métodos auto-

calmantes não prazerosos, somente tranquilizadores (chupar o dedo somente para se tranquilizar 

e não por prazer). Estilo de troca alimentar onde o que interessa para algumas mães é que coma, 

não conseguindo se interrogar porque ele não come. Outro sinal é a síndrome bulímica 

(infrequente na primeira idade), presente em trocas alimentares anônimas, caóticas, onde não há 

o enodamento entre a experiência de satisfação alimentar (oral) e o investimento do cuidador, 

levando ao consumo excessivo do alimento.  

 

1.6.2.2. Pulsão escópica (olhar): sinais positivos e negativos  
 

- Sinal positivo do desenvolvimento: instalação do olhar no bebê (diferente da visão, 

situa-se além do ver); visão é utilizado como comunicação na dinâmica mãe e bebê (porta a 

dimensão do olhar); mãe sustentando a função de espelho (refletindo para o bebê o que ele 

oferece a mãe) de Winnicott. 

- Sinal de sofrimento precoce (série barulhenta): evitamento seletivo do olhar (há recusa 

do olhar e não ausência), podendo articular-se ao posterior não reconhecimento da criança no 

espelho; há carência de um olhar investido no bebê, pois geralmente mesmo havendo uma 

vacilação do olhar no neonato (varia entre os bebês), o olhar pode se instalar horas após o 

nascimento. 

- Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): não fixação do olhar; agarramento do 

olhar que pode se apresentar através de comportamentos como mirar no teto (vago, sem sinal 

de percepção pelo bebê); fixar-se em um ponto luminoso (agarrar-se a este ponto), indicando 
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ausência de sujeito psíquico. Há também o estrabismo fisiológico e nistagmo, que se estiverem 

relacionados à imaturidade da motricidade do olhar podem se atenuarem até os nove meses de 

vida após haver: a maturação do Sistema Nervoso Central (SNC), constituição do campo visual 

e o estabelecimento do olhar (enquanto função psíquica). Porém, em situações de um laço 

desfavorável, estes sinais podem evoluírem, persistirem e se fixarem no segundo semestre de 

vida da criança. Deve-se ter presente a hipótese de distúrbio na comunicação visual estabelecida 

com o bebê e que estas condições supracitadas podem se articular com contextos onde os exames 

médicos nada indicam e não estabelecem uma causa que justifique os sintomas. 

 

1.6.2.3. Pulsão invocante (voz): sinais positivos e negativos  
 

- Sinal positivo do desenvolvimento: quando há diversificação da paleta sonora, onde a 

voz bebê apresenta variações, através de diferentes modulações, prosódia. Isto é possível através 

da introdução, via materna, do manhês (fala materna melódica, com entonação afetiva). A mãe, 

além de estabelecer um sentido para as manifestações orais de seu filho (função atributiva), 

destaca as palavras da língua (recortando-as). Os gritos inarticulados do neonato se transformam 

em ferramenta comunicacional (mostrando desconfortos, solicitando a presença materna), e sua 

voz se torna libidinizada (usa-a de forma prazerosa). 

- Sinal de sofrimento precoce (série barulhenta): persistência de gritos inarticulados, que 

funcionam como simples descarga, não se estabelecendo como função de apelo ao agente 

maternante, ficando sem sentido tanto para o bebê quanto para a mãe; inconsolabilidade, quando 

o bebê é difícil de ser consolado. Nesta série ele se posiciona em uma tentativa (pelo menos 

inicial) de ser escutado (dimensão simbólica) pelo Outro primordial, e não ser somente ouvido. 

O problema é que a resposta que chega muitas vezes não é a esperada ou adequada as suas 

demandas, havendo uma falta de sintonia. 
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- Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): cessação do apelo por parte do bebê, onde 

ele abdica de se fazer escutar, interrompendo suas vocalizações. São sinais que indicam um 

sofrimento grave e pouco comparecem na clínica cotidiana, estando presentes muitas vezes em 

quadros de autismo (observa-se nas anamneses de crianças autistas que estas vocalizações 

estiveram presentes até cinco ou seis meses e após foram interrompidas). 

 

1.6.2.4. Sono: sinais positivos e negativos  
 

- Sinal positivo do desenvolvimento: capacidade de dormir tendo um repouso de 

qualidade indica que o bebê se encontra em condições de se separar do Outro maternante 

(suporta dormir e se separar, não vivenciando como abandono ou queda no abandono); consegue 

representar na ausência a presença materna; ritmicidade do sono (alternância tranquila dos 

intervalos sono e vigília e suficientemente distintos; na vigília o bebê mostra-se desperto com 

qualidade satisfatória). 

- Sinal de sofrimento precoce (série barulhenta): distúrbios do sono, tais como 

dificuldades de dormir, despertar noturno, despertares com choro invocando pesadelos. 

Trata-se de uma postura ativa do bebê de resistência a vivência de encontro com o puro vazio. 

Frequentemente são tomados como manha do bebê, no entanto são eles quem primeiramente 

padecem com o distúrbio. Há de se considerar que este sinal contém uma dimensão que denuncia 

os problemas relativos à separação. Corre-se o risco de tentar eliminar com extrema rapidez este 

sintoma via conselhos, ignorando os apelos do bebê, antes de sondar sobre sua origem.  

- Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): hipersonia e insônia calma, ambos são 

pouco frequentes e se relacionam a um sofrimento sério enfrentado pelo bebê. A insônia calma 

inspira mais atenção, pois pode equivocadamente ser entendido como um sinal positivo do 

desenvolvimento para os mais desavisados (mães deprimidas, cuidadores pouco disponíveis e 
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instituições) e é mais difícil de ser detectado, diagnosticado, passando despercebido com relativa 

regularidade. Um bebê, logo após ser alimentado (mamada), pode ficar horas imóvel, olhando 

fixamente para o teto; não apresentar comportamentos como brincar, dormir e solicitar o Outro. 

Por outro lado, este sinal ser considerado positivo em situações transitórias de adaptação à creche, 

refugiando-se no sono como alternativa para se abrigar da ausência maternante até encontrar na 

instituição alguém que faça a suplência materna no laço com ele. 

 

1.6.2.5. Registro do tônus muscular: sinais positivos e negativos  
 

- Sinal positivo do desenvolvimento: bom ajustamento recíproco corporal; e condutas 

de antecipação de resposta. Neste comportamento se situa o holding winnicotiano, quando uma 

mãe consegue acolher fisicamente o bebê, adequando-se de forma harmônica as suas demandas 

de tônus e de postura corporal, evidenciando que há nele um investimento psíquico materno onde 

há a diferenciação do laço evidenciada ao se mostrar afetado pelas trocas desta ordem 

estabelecidas com sua mãe.  

- Sinal de sofrimento precoce (série barulhenta): hipertonia, hipotonia e atrasos 

psicomotores. Apesar dos aspectos maturacionais e neurológicos serem relevantes nestes 

quadros, é necessário atentar à qualidade do laço estabelecido. 

- Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): balanceios que correspondem a uma 

ínfima parcela de auto-sensorialidade e eles podem indicar uma busca da garantia de um fio de 

continuidade psíquica, visto que ele funciona como um auto-ninar, um recurso do próprio corpo 

infantil para se acalmar, ser tranquilizador, em um período do desenvolvimento onde a criança 

não prescinde do cuidador para realizar e assegurar esta função. Normalmente sinalizam algo que 

claudica no laço primordial. A sua frequência e intensidade podem servir como indicadores sobre 

a capacidade do bebê de suportar a ausência do agente maternante, dependendo sempre do estilo 
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de trocas que pode ali (na relação mãe e bebê) se instalar. Há também os detonadores de 

estereotipias, que com atenção e perspicácia podem ser observados nos primeiros meses de vida 

de um bebê e não somente após eles já estarem firmemente instalados e representados em quadros 

de pré-autismo. 

Os indicadores acima apontados por Cullere-Crespin (2004) permitem identificar no bebê 

sinais perceptíveis que podem ser reconhecidos por um cuidador mais atento. Eles são, como a 

própria autora assinala, passíveis de leitura pelo agente cuidador. Para ela “um bebê que vai bem 

é um bebê lisível, inclusive por outros, além da mãe. Um bebê que se dirá que é “fácil” de cuidar, 

porque compreendemos bem o que acontece com ele e o que ele nos diz” (p. 44). Nestas 

circunstâncias percebe-se que a mãe pôde cumprir a tarefa de codificar as manifestações de seu 

filho, conseguindo organizar o real do corpo do bebê através de respostas coerentes às demandas 

dele.  

Contudo, ela nos chama a atenção para o que identificou de catástrofe subjetiva decorrente 

de diferentes circunstâncias: ambiental (separações, acidentes perinatais), oriunda da criança 

(características das condições de estabelecimento de trocas, doenças ou deficiências da criança) 

e proveniente dos pais (complicações devido a lutos, depressão, desordem psíquica). Tal 

catástrofe determinaria um estado de sideração que impede o cuidador de se portar, se relacionar 

com seu filho como fizera com os outros, determinando uma relação muito particular com este 

bebê. Certamente que nestas condições o estabelecimento do laço primordial fica prejudicado. 

Este quadro é característico do processo autístico onde ocorre uma espécie de destituição 

recíproca que compromete a circularidade das trocas iniciais entre a mãe e bebê, não ocorrendo 

o processo de codificação desta interação.  

Há uma assertiva que parece dar testemunho da radicalidade da maternidade: “a mãe é o 

que é”. Trata-se de uma afirmação de Francoise Dolto, psicanalista francesa (citado por 

Benavides & Boukodza, 1997), que na sua simplicidade encerra algo extremamente genuíno. 
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Ouvi, certa ocasião, de uma psicanalista – Ana Amélia Arruda – atuante na cidade onde esta 

pesquisa se desenvolve que “os pais [na relação] com os seus filhos são o que [verdadeiramente] 

são”. Entende-se aqui tal proposição como uma máxima, representativa de uma condição que 

habita os humanos e que foi amplamente considerada e inaugurada por Freud (em negrito): 

atualizamos [na relação com nossos filhos] o lado infantil que nos habita e sofremos os efeitos 

do inconsciente que insiste em se apresentar. Este estudo parte da premissa que as mães 

participantes desta pesquisa são verdadeiras; espontaneamente genuínas no cotidiano de suas 

relações com seus bebês, no estabelecimento do laço com seus filhos. No dia a dia deste vínculo 

não existe dissimulação, há autenticidade. Tal ponto se mostra em consonância com o que escreve 

Lobo (2008), a mãe “não desempenha papel, não o intelectualiza, apenas o vive de modo 

genuínio” (p. 71). Existe, portanto, ao construir o instrumento, uma aposta de condução à 

fidedignidade.  

 

1.7. Estudos contemporâneos sobre a relação mãe e bebê 

 

Foi realizada por Lago, Amaral, Bosa e Bandeira (2010) uma revisão sistemática de 

instrumentos nacionais e internacionais que avaliam a interação entre pais e filhos. Os autores 

constaram uma carência de estudos de adaptação e de construção de instrumentos nacionais que 

se proponham a realizar tal façanha, apesar da relevância da avaliação da relação parental. Indo 

ao encontro desta demanda, realizou-se a construção e validação de uma escala de crenças 

parentais e práticas de cuidado na primeira infância para o contexto brasileiro. Uma das 

justificativas para o trabalho decorre do fato de que o estudo direcionado para pais e bebês 

fornece subsídios para a intervenção precoce, beneficiando tanto a criança quanto a família 

(Martins & Cols, 2010). 
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Scappaticci, Iacoponi e Blay (2004) alertam que apesar de diversos autores preconizarem 

a necessidade de investigação científica acerca da complexa relação estabelecida entre a mãe e 

seu bebê, existem poucos estudos destinados ao desenvolvimento de métodos de registro objetivo 

da interação da díade. Apontam ainda a escassez de instrumentos que se submetem ao estudo de 

fidedignidade e validade para assim terem uma aplicabilidade na população brasileira.  

Em sintonia com a preocupação levantada por Scappaticci, Iacoponi e Blay (2004), foi 

realizada uma revisão integrativa, por Perrelli, Zambaldi, Cantilino e Sougey (2014), com o 

propósito de fazer um levantamento dos instrumentos utilizados para avaliar a relação mãe e 

bebês de até um ano de vida, descrevê-los, bem como informar sobre a adaptação destes 

instrumentos ao contexto brasileiro referente às suas medidas de validade e confiabilidade. Os 

autores tiveram, portanto, como ponto de partida a seguinte questão: os instrumentos utilizados 

para analisar o vínculo entre mãe e filho de até um ano de vida são precisos e confiáveis? 

Buscaram-se estas informações, no período de janeiro a abril de 2013, nas bases de dados 

LILACS, PSYINFO, PUBMED e SCIENCEDIRECT, através dos descritores mother-child 

relations e mother infant relationship, bem como as expressões validity, reliability e scale. 

Dentre os critérios de inclusão estabelecidos: 1) apresentar no corpo do resumo a utilização de 

alguma ferramenta de avaliação do vínculo entre a mãe e filho com até um ano de vida; 2) 

descrever detalhadamente informações sobre as medidas psicométricas. Foram selecionados 13 

estudos com as seguintes características: três questionários, um método observacional, dois 

inventários e sete escalas. Dentre eles, o instrumento que apresentou maior validade (capacidade 

do instrumento em verificar de forma precisa o que pretende medir) e confiabilidade 

(competência em mensurar de forma rigorosa determinado evento) foi o Prenatal Attachment 

Inventory (PAI) que analisa a relação mãe-feto, sendo que os dados de validade e confiabilidade 

foram confirmados por meio da análise estatística. Já no que se refere ao período pós-parto o 

Maternal Attachamente Inventory (MAI) e o Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ) 

exibiram melhor consistência interna, sendo que este último se mostrou sensível à identificação 
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de disfunções leves e severas na relação afetiva entre a mãe e seu bebê. Conclui-se que a maior 

parte é confiável, com alta precisão para avaliar o fenômeno em questão. Perrelli et al. (2014) 

salientam que o PBQ “pode ser uma ferramenta importante para o profissional da atenção 

primária, pois uma de suas peculiaridades é a aplicação em serviços de saúde localizados na 

comunidade” (p. 263). A pesquisa revela que alguns apresentam limitações relativas à validade 

de critério e de construto. Perrelli et al. (2014) afirmam que se faz necessário a adaptação e 

validação de novos instrumentos que contemplem as especificidades relativas a população de 

mães e bebês brasileiros dentro da faixa etária de 1 ano. Os autores destacam ainda a existência 

de fragilidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) quanto à abordagem de características 

psicossociais que envolvem a relação da mãe com seu bebê, fragilidades estas somente citadas e 

não identificadas no estudo. Eles sugerem ser indispensável capacitar os profissionais das UBS 

para atuarem no campo da saúde mental com gestantes, mães e seus bebês, favorecendo uma 

maior qualidade nas relações entre pais e seus bebês. 

Alvarenga e Cerezo (2013) realizaram um estudo para avaliar a fidedignidade entre 

observadores da versão brasileira de Sistema de Codificação da Interação Mãe-Criança Revisado 

(CITMI-R). Trata-se de um recurso avaliativo da interação mãe e bebê que foi desenvolvido com 

o propósito de detectar algumas dimensões da relação mãe-criança, via codificação da sequência 

da interação em tempo real. Este instrumento vem sendo utilizado há mais de uma década 

(Espanha, Irlanda, dentre outros) como forma de avaliar o padrão interativo da díade visando 

posterior ação com os pais em programas de intervenção junto ao casal parental e tem obtido 

resultados satisfatórios quanto às propriedades psicométricas e análise de fidedignidade. Neste 

estudo brasileiro, foram analisados 16 episódios de interação livre aos 8 e 18 meses de vida do 

bebê. Alvarenga e Cerezo (2013) consideraram que o instrumento, que possui aplicabilidade em 

contexto clínico e de pesquisa, evidenciou resultados de fidedignidade bastante aceitáveis na 

versão brasileira reforçando seu potencial investigativo e interventivo. Sugerem alternativas 
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quanto ao treinamento dos observadores e aprimoramento de aspectos metodológicos via estudos 

de fidedignidade. Foi recomendada a necessidade de novos estudos realizando ampliação da 

amostra; diferentes amostras clínicas e variados contextos culturais. 

Agrega-se a esta pesquisa um dos estudos sobre a temática mãe e bebê. Refere-se à revisão 

sistemática feita por Carlesso e Souza (2011) que, a partir da palavra-chave “depressão materna” 

analisou produções científicas decorrente dos últimos cinco anos referentes ao tema, focando 

mais especificamente sobre as repercussões da depressão na interação mãe-filho com os 

consequentes efeitos para o desenvolvimento da criança.  Estes bebês têm de duas a cinco vezes 

mais chances de apresentarem problemas emocionais e comportamentais. Os resultados revelam 

que a mãe deprimida recorrentemente apresenta um estilo de cuidado com o seu bebê não 

suficientemente bom, e quanto maior o período de permanência do estado depressivo, mais este 

padrão de cuidado fica prejudicado, considerando-se o grau de severidade da depressão, a 

permanência dos sintomas e o padrão estabelecido de interação da mãe com seu bebê. 

Evidenciou-se nesta revisão da literatura que a depressão materna não repercute somente na mãe, 

afeta de forma negativa o desenvolvimento global infantil, através da potencialização de 

desordens do ponto de vista comportamental, social, cognitivo e linguístico. As autoras ressaltam 

a importância de uma intervenção precoce no estado de saúde materno, visto que a depressão 

interfere no estabelecimento do laço mãe e bebê (Carlesso & Souza, 2011). 

Um trabalho pioneiro foi realizado por um grupo de pesquisadores brasileiros em uma 

pesquisa multicêntrica desenvolvida fundamentada na literatura psicanalítica que resultou em um 

conjunto de 31 indicadores clínicos de risco (observáveis nos primeiros 18 meses de vida) para 

o desenvolvimento, visando à detecção precoce dos transtornos do desenvolvimento infantil e 

sua prevenção. Tal instrumento, denominado IRDI, foi construído com o objetivo, dentre outros, 

de subsidiar a avaliação dos pediatras (e profissionais de saúde) nas suas consultas pediátricas 

rotineiras. Sua aplicação ocorreu em 727 crianças de até 18 meses de vida e a pesquisa foi 
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realizada em dez cidades brasileiras e coordenada por Maria Cristina Kupfer. Kupfer et al. (2009) 

apresentam os resultados finais do estudo do IRDI, e citam que na análise preliminar foi 

identificado que o protocolo desenvolvido tinha maior capacidade de predizer problemas no 

desenvolvimento do que risco psíquico. Todavia, especificamente nos dados deste estudo final, 

Kupfer et al. (2009) apontam a existência de 15 indicadores de risco psíquico à constituição 

psíquica. Informam também que se trata de uma pesquisa longitudinal, onde os pediatras 

envolvidos para fazer a avaliação das crianças foram treinados a fim de aplicar o protocolo IRDI 

em crianças nas faixas etárias de 0 a 4 meses incompletos, 4 a 8 meses incompletos, 8 a 12 meses 

incompletos e 12 a 18 meses, selecionadas de forma randômica dentre aquelas que buscaram 

consulta pediátrica de rotina em onze serviços de saúde, respectivamente nas cidades de Belém 

do Pará, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, 

sendo que nesta foram em 3 centros. Os pediatras, durante os exames médicos, registravam no 

protocolo os indicadores clínicos presentes, ausentes e não verificados. Foram usados os 

seguintes critérios: a ausência do IRDI na avaliação clínica pediátrica foi considerada como 

indicativo de risco para o desenvolvimento da criança. Já a presença de IRDI foi concebida como 

indicador de desenvolvimento infantil, visto que os indicadores consistiam em aspectos 

favoráveis ao desenvolvimento infantil. Como resultado final na amostra (n=727) evidenciou-se 

que 440 crianças apresentaram 1 ou nenhum indicador (consideradas crianças controle); e 287 

crianças evidenciaram 2 ou mais indicadores ausências (consideradas crianças caso). Destas, 

foram sorteadas 183 crianças (64%), sendo que somente 158 terminaram o estudo, identificando 

13,7% de perda. Da outra subamostra (crianças controle) participaram 132 crianças (30%) e 122 

delas completaram o estudo, registrando-se uma perda de 7,5%. Completar o estudo significa que 

as crianças foram novamente avaliadas por meio de dois protocolos: Avaliação Psicanalítica 

(AP3) e Avaliação Psiquiátrica. Neste artigo (Kupfer et al., 2009) aborda-se somente os 

resultados avaliativos da AP3 (conforme já assinalado acima). Cabe ressaltar que um dos objetos 

mais relevantes deste estudo foi elaborar indicadores psíquicos para que fossem incluídos na 
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ficha de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do Ministério da Saúde. Este 

objetivo foi atingido. 

Já em outra divulgação científica relativa a pesquisa anteriormente referida, evidenciou-se 

que a partir da aplicação do IRDI em 727 crianças de até 18 meses de vida, compôs-se uma 

subamostra de 280 crianças de até 3 anos para realizar, através de dois protocolos diferentes, 

duas avaliações: uma psiquiátrica e outra psicanalítica (AP3). Montou-se uma tabela de sintomas 

clínicos a partir da avaliação psicanalítica e se definiu o seguinte desfecho clínico da pesquisa: 

a) presença ou ausência de problemas de desenvolvimento da criança e b) presença ou ausência 

de risco para a constituição psíquica da criança.  Uma análise estatística preliminar apontou uma 

maior capacidade de predição de problemas no desenvolvimento do que de risco psíquico. 

Segundo Kupfer e Bernardino (2009), a AP3 foi elaborada “para permitir a validação do IRDI, 

mas ganhou vida própria, em razão da importância que ela adquiriu como instrumento de 

avaliação diagnóstica” (p. 46). A avaliação psicanalítica foi construída a partir dos seguintes 

eixos teóricos, também presentes na base do IRDI: suposição de sujeito no bebê; função paterna; 

estabelecimento da demanda e a alternância da relação presença e ausência. Além destes, na AP3 

foi instituído mais quatro categorias nas quais estão descritos os sintomas clínicos infantis: o 

corpo e sua imagem; o brincar e a fantasia; manifestação frente às normas e posição diante da lei 

e a fala da criança e sua posição na linguagem. A AP3 foi construída inicialmente visando uma 

avaliação clínica aproximativa, pois os dados obtidos pelo instrumento não eram provenientes de 

um contexto analítico (Kupfer & Bernardino, 2009). É importante destacar que da pesquisa 

multicêntrica citada resultaram inúmeros estudos e diferentes papers científicos.  

Flores, Beltrami e Souza (2011) realizaram um estudo comparativo entre duas díades mãe-

bebê, com o intuito de avaliar o manhês, um estilo de fala materna que recorrentemente a mãe 

ou quem exerça a função materna utiliza com seu bebê, que comporta uma forma melodiosa, 

cadenciada e ritmada, com entonação afetiva que é dirigida ao filho. Estas duplas foram 

acompanhadas e filmadas durante os primeiros quatro meses de vida do bebê, em alguns 
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momentos espontâneos de interação, onde numa delas utilizava o manhês e na outra havia 

ausência desta forma de comunicação/interação com o bebê. O critério de escolha da dupla foi 

por conveniência e as duplas tinham como proposta serem avaliadas até os 18 meses de vida por 

meio do Protocolo de Índices de Risco ao Desenvolvimento Infantil - IRDIs. O objetivo era fazer 

uma análise se estas diferenças implicavam risco tanto para o desenvolvimento psíquico quanto 

para a aquisição da linguagem. Evidenciou-se nesta avaliação que a criança que tinha uma 

comunicação via manhês com introdução de turnos de fala pela mãe, que interagindo a partir do 

retorno que o bebê lhe dava (sons, movimentos corporais...), e exercendo a função de tradutora 

destas manifestações e respondendo a elas de forma sintônica, tomava o bebê como seu 

interlocutor. Já na dupla em que a mãe que não fazia uso do manhês, ela também não sustentava 

o olhar do filho, mostrava-se estressada as demandas a ela dirigidas, apresentava menor 

disponibilidade para entrar na relação, tendo como evidência fenomênica o fato de o bebê aos 15 

meses não pronunciar nenhuma palavra e se comunicar de forma tímida por gestos. 

Diferentemente, o outro bebê, onde o manhês se fazia presente na díade, com 13 meses fazia o 

uso de 12 palavras no seu cotidiano. Diante do exposto as autoras ressaltam que apesar de não 

poderem afirmar neste estudo que o número de palavras faladas pelas crianças e a sua entrada na 

linguagem tem uma relação direta com o manhês (reconhecem que outros fatores com 

disposições biológicas podem incidir nestas aquisições), é possível pensar o manhês como uma 

ferramenta que pode, diante ou não de um risco biológico para a linguagem, contrabalançar na 

existência de um possível limite, fazendo a diferença para a inserção do sujeito na linguagem. 

Concluem, mesmo que de forma incipiente que a presença ou ausência do manhês pode ser um 

alerta, um elemento fundamental para detectar precocemente risco ao desenvolvimento infantil. 

Crestani et al. (2013) realizaram uma pesquisa a fim de verificar a existência de correlação 

entre fatores de risco socioeconômicos, demográficos, obstétricos e psicossociais em crianças na 

faixa etária de zero a 18 meses que apresentavam risco ao desenvolvimento infantil identificados 

a partir de uma avaliação via Protocolo de Risco ao Desenvolvimento Infantil (IRDI), originado 
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da pesquisa multicêntrica coordenada por Maria Cristina Kupfer (2009). A pesquisa contou 

inicialmente com a participação de 186 díades mãe-bebê e ao final de pesquisa permaneceram 

58 duplas, que foram acompanhadas e avaliadas em 4 momentos (0-4 meses; 4-8 meses; 8-12 

meses e 12-18 meses). Foram correlacionados os fatores estado civil da mãe e número de filhos, 

com a faixa etária de 0-4 meses; renda per capita e número de consultas pré-natal com crianças 

de 4-8 meses; planejamento da gestação com crianças na faixa de 8-12 meses e histórico de 

depressão, profissão e idade materna relacionados a faixa etária de 12-18 meses. A partir deste 

estudo conclui-se que as condições psicossociais, demográficas, socioeconômicas e obstétricas 

podem oferecer risco ao desenvolvimento infantil. Um ponto a ser ressaltado é a consideração 

tecida pelos autores, ao destacar que a diversidade dos fatores econômicos, sociais e ambientais 

se pactua de forma muito particular em cada caso. Para eles isto reforça o fato de as análises 

numéricas não conseguirem apreender as especificidades contidas no caso a caso. Assim, 

segundo Crestani et al. (2013), deve-se ler tais dados equivalendo-os a “índices de cuidados a 

serem tomados nas políticas públicas como norteadores de ações possíveis” (p. 854). 

Silva et al. (2011), através de uma revisão da literatura, verificaram os efeitos da 

escolaridade e nível socioeconômico para o desenvolvimento infantil. Os autores apontam que 

existem poucos estudos brasileiros e em países subdesenvolvidos que abordam a influência das 

crenças, escolaridade da mãe e condições socioeconômicas dos pais nos desenvolvimento de 

seu(s) filho(s). Este tipo de pesquisa tem merecido maior atenção em países desenvolvidos, 

principalmente Estados Unidos da América (EUA), apesar de ainda insuficientes para resultarem 

categóricos quanto a estas influências. Apontam que fatores cognitivos, sensórios-motores e 

emocionais influenciados pelos aspectos genéticos, biológicos e socioambientais (educação e 

condição econômica parental) têm efeitos para o desenvolvimento infantil. Todavia, vale destacar 

que podem ser modificados em decorrência de eventos de vida favoráveis ou adversos. Dentre 

os aspectos socioambientais, a educação materna exerce maior impacto que a escolaridade 

paterna, tendo um maior valor de discriminação, influenciando as crenças maternas relativa ao 
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desenvolvimento de seus filhos. No que se refere aos efeitos para o desenvolvimento infantil o 

estudo concluiu via análise dos artigos que, de oito estudos, dois não comprovaram a importância 

do nível educacional materno sobre o desenvolvimento das crianças. Já em relação ao nível 

socioeconômico, todos os artigos avaliados corroboram quanto à influência direta ou indireta este 

aspecto (Silva et al., 2011). Afirmam ainda que estudos mostram que o aumento da escolaridade 

materna permite à mãe conhecer mais sobre as necessidades de seu filho.  

Além disto, Andrade et al. (2005) fizeram uma pesquisa com 350 crianças com idade que 

variavam entre 17 e 42 meses, a fim de verificar o impacto do estímulo familiar e da escolaridade 

materna sobre a qualidade da estimulação fornecida às crianças. Os resultados mostram que a 

escolaridade materna associada a estímulos ambientais é um fator que contribui para uma 

estimulação infantil, influenciando no desenvolvimento cognitivo das crianças. Apontam, 

portanto, que o desenvolvimento da cognição infantil sofre influência das condições materiais e 

da dinâmica familiar. 

Ainda sobre estudos que investigam a relação mãe e bebê, os dados de uma pesquisa 

realizada por Rodríguez (2006) mostram que, em certa medida, o percentil de inteligência de 

uma criança associa-se ao estabelecimento de um vínculo saudável da mãe com seu bebê. 

Observou-se, além deste aspecto, a elevação do percentil de inteligência nas seguintes condições 

da interação da díade: mães com melhor nível de instrução e que não trabalham, bem como um 

período mais prolongado de gestação.  

Wanderley, Weise e Brant (2008) tecem críticas quanto ao uso de escalas de 

desenvolvimento infantil utilizadas no Brasil, referindo-se à maioria como descritivas, 

classificatórias e que visam somente medir comportamentos, e que a existência de variáveis 

articuladas a constituição da subjetividade pouco comparece ou são desprezadas. Tais autores 

julgam “muito relevante a tentativa de ampliar as perspectivas relativas ao desenvolvimento 

considerando a formação da subjetividade um importante fator que interfere também nos 
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aspectos observáveis do desenvolvimento, ou seja, as aquisições cognitivas, psicomotoras, de 

linguagem, o estabelecimento do brincar e a autonomia nas atividades de vida diária, além da 

socialização” (p. 109). Consequentemente, os autores supracitados percebem uma carência de 

instrumentos que permitam constatar o processo de constituição psíquica de uma criança, e 

destacam que em decorrência da estruturação psíquica ser fundada a partir da mãe ou de um 

cuidador colocado em posição maternante “é essencial avaliar como se dá o estabelecimento 

deste laço entre mãe-bebê” (p. 112). 

 

1.8. Considerações acerca da articulação: teoria psicanalítica e construção de instrumento  

A presente pesquisa encontra desafios em grande parte equivalentes àqueles encontrados 

na pesquisa multicêntrica anteriormente citada (Kupfer & Voltolini, 2008). Trata-se do fato de 

não ser visto com bons olhos a construção de um instrumento de medida articulada a uma teoria 

que tem nos seus pressupostos a busca da singularidade, a particularidade do caso a caso e, nestas 

circunstâncias, a proposta deste estudo se situa “em um campo no qual as discordâncias têm sido 

levantadas de modo vigoroso” (Kupfer & Voltolini, 2008, p. 94).  

Quanto ao uso de referencial psicanalítico para subsidiar a construção de um instrumento 

de medida, Kupfer e Voltolini (2005) tecem considerações inovadoras quanto ao uso de 

indicadores clínicos em pesquisas de orientação psicanalítica. Os autores destacam alguns 

pesquisadores que têm reconhecido a possibilidade de construção de instrumentos de medida 

apoiados na teoria psicanalítica. Dentre eles, citam Hanns (2000) que propõe um campo por ele 

denominado de “dinâmico-referencial”, sendo dinâmico em decorrência de a psicanálise lidar 

sempre com diversas variáveis, permitindo destacar tendências (ao invés de previsões exatas) e 

assim poder buscar medidas objetivas relacionadas a aspectos estruturais.  
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O fundamento da pesquisa multicêntrica (abordada no tópico anterior) sobre IRDIs 

(indicadores clínicos de transtorno do desenvolvimento) se baseou que a leitura de uma 

subjetivação se ancora em sinais fenomênicos que permitem reconhecer a instalação de uma 

subjetividade. Em uma tentativa de levar a experiência acumulada pela psicanálise à saúde 

pública os autores afirmam que o que se procura transmitir na construção de um instrumento de 

medida - no caso da referida pesquisa, de indicadores clínicos - é uma tendência geral que pode 

ser desenhada e riscada em um gráfico. Neste sentido, é importante ter presente que se trata do 

âmbito estrutural e não singular. Desta maneira, a construção de indicadores situa-se mais do 

lado geral da estrutura do que da versão do sujeito. Neste contexto “estamos nos valendo do 

conhecimento da estatística para afirmar que algo pode acontecer com aquele sujeito porque já 

aconteceu, em um nível significativo, com muitos outros, e assim pedir àquele agente de saúde 

que leve essa tendência em conta” (Kupfer & Voltolini, 2005, p. 360). As autoras apontam um 

risco contido nesta transposição da teoria psicanalítica para um instrumento de medida – neste 

caso, de indicadores clínicos – é “que os pediatras tomem esse geral estrutural que organiza os 

indicadores como mais uma teoria de classificação de comportamentos, como mais uma teoria 

geral sem articulação com a versão do sujeito, e passe a aplicá-la como se tivesse valor preditivo” 

(p. 361). Desta forma os indicadores seriam interpretados dentro de uma perspectiva linear e 

causal (causa e efeito), o que iria contra todos os princípios epistemológicos que nortearam suas 

concepções. Por outro lado, destacam que os possíveis benefícios desta transposição são maiores 

que os riscos assumidos (Kupfer & Voltolini, 2005). 

Encontro nestes autores alguns argumentos que, de forma parcial, sustentam teórica e 

metodologicamente este estudo. O uso de indicadores clínicos na área da saúde já é 

reconhecidamente aceito, diferentemente do que ocorre em pesquisas que utilizam a teoria 

psicanalítica para subsidiar seus estudos. Conforme Kupfer e Voltolini (2008) este cenário vem 

modificando e já é possível encontrar outros pesquisadores, principalmente aos vinculados a 
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academia, como Hanns (2000), que começam a estabelecer um diálogo com uma ciência 

considerada mais positivista. Assim sendo, dentre os procedimentos desta pesquisa há a 

elaboração de itens que retratam aspectos relevantes da dinâmica mãe e bebê, estando eles 

representados no instrumento administrado na amostra. 

Neste sentido, parte-se do pressuposto que as mães detêm um conhecimento acerca de seus 

filhos que não é somente da ordem do sabido, do conscientemente percebido, e sim, que também 

diz respeito ao saber insabido, aquele que, por ser inconsciente, o sujeito não sabe que sabe. Este 

ponto abordado coaduna, parcialmente, com o que propõe Zornig (2001) sobre o espaço 

disponibilizado aos pais na clínica psicanalítica infantil, onde se reconhece a importância do 

discurso parental acerca do seu filho em uma tentativa de localizar o lugar que a criança ocupa 

no desejo parental. Winnicott (1987/2002) aponta que o pediatra deve sempre considerar o valor 

dos agentes maternantes (pais), pois são eles que convivem diariamente com a criança. O autor 

legitima, assim, o saber dos pais sobre seus filhos, apesar de reconhecer que frequentemente eles 

delegam este saber para os especialistas. 

Outro aspecto que merece atenção diz respeito ao fato de ser possível ler no bebê o que o 

agente maternante está inscrevendo no seu corpo, promovendo marcas psíquicas (Jerusalinsky & 

Berlinck, 2008; Kupfer, 2005; Kupfer & Voltolini 2008).  Kupfer (2005), no prefácio do livro de 

Daniela Teperman, denominado “Clínica Psicanalítica com Bebês: uma intervenção a tempo” 

nos recorda que no bebê, diferentemente do adulto onde se pratica uma clínica da escuta, o 

trabalho consiste na leitura de bebês, lembrando que Lacan assinala que no trabalho do analista 

opera, além da escuta, a leitura. Kupfer (2005) assim escreve: “o que se lê, na clínica 

psicanalítica, é o escrito do inconsciente na fala, no sonho, no texto escrito do sujeito adulto, mas 

também no desenho e no corpo do sujeito infantil” (p. 13). Há um aspecto específico da clínica 

psicanalítica com bebês que diz respeito ao fato de o sofrimento se apresentar pela via do dado 
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a ver, visto “que o sujeito da primeira infância comparece pela produção e organização corporal” 

(Jerusalinsky & Berlinck, 2008, p. 123).  

Jerusalinsky (2011) sinaliza que o conhecimento por parte dos agentes de saúde quanto aos 

aspectos constituintes de um bebê (que se efetivam substancialmente no espaço relacional mãe e 

bebê, apesar de não se restringirem a ele) permitiria uma saída da visão puramente 

fenomenológica do sintoma e entrar em outra lógica que é a do reconhecimento daquilo que é 

essencial para o desenvolvimento saudável de um bebê (do que é constituinte para ele).  

Neste estudo, não podemos prescindir do caráter fenomenológico da relação mãe e bebê, 

pois é em uma conjugação dos aspectos empíricos (discurso materno sobre o laço mãe e bebê das 

mães de Campina Grande), dos fundamentos teóricos psicanalíticos e dos aspectos 

fenomenológicos que comparecem na relação mãe e bebê que os itens foram elaborados. 

Acredita-se, porém que nas respostas das mães ao instrumento possa estar representado também 

algo que transcenda o puramente fenomenológico e que capte algo do saber materno sobre esta 

relação. 

Pretende-se, desta maneira, que o instrumento construído possa apreender o saber materno 

concernente aos seus bebês, as suas maternagens e a dinâmica das trocas estabelecidas com seus 

filhos. No entanto, aponta-se um ponto paradoxal na presente pesquisa - entre o fundamento 

teórico que a sustenta e a construção de um instrumento de medida – que diz respeito ao fato de 

os fundamentos que embasam a teoria considerarem a linguagem fundamental para a constituição 

psíquica de um bebê. Sabe-se que a linguagem contém uma propriedade que lhe é cara, a 

equivocidade. Entretanto, para viabilizar a elaboração do instrumento no que diz respeito a 

construção dos itens, será necessário criar uma linguagem mais unívoca possível, para que todos 

(população-alvo) possam ler as instruções, compreendê-las e respondê-las. Além disto, a 

supressão da equivocidade também se verifica nas respostas que não dão margem para a 

multiplicidade de sentidos (somente os sentidos construídos a priori e representados no 
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instrumento). Estes pontos levantados reforçam o que Pasquali (1998) aponta: a importância de 

contemplar na construção de instrumento de medida os polos teórico, empírico e analítico.  

Destaca-se ainda que os itens deste instrumento, tal qual os indicadores clínicos da pesquisa 

multicêntrica (Kupfer & Voltolini, 2008), não valem por si só. Ou seja, de forma separada os 

itens nada significam. Será a articulação dos itens (teórico-empíricos) entre si é que permitirá 

indicar, ou não, uma lógica que possa comportar o estabelecimento do laço mãe e bebê. Além 

disto, um instrumento só faz sentido se agregado a um contexto avaliativo, do qual ele – o 

instrumento – representa uma modesta parte deste processo. 

Desta forma, em uma tentativa de levar a experiência acumulada pela psicanálise sobre a 

relação mãe e bebê ao campo da saúde pública humana, para a população materno-infantil, 

poderá o instrumento construído vir (ou não) a indicar uma tendência de um estilo de laço que 

está ali se formando. Consequentemente se reconhece “que a psicanálise já acumulou saber 

suficiente para ler em alguns sinais fenomênicos a expressão de que estão em instalação 

processos ou estruturações de ordem psíquica” (Kupfer & Voltolini, 2008, p. 98). 
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CAPÍTULO 2 

2. Estudo 1: O que dizem as mães sobre o laço mãe e bebê? 

 

2.1. Objetivos 

Verificar o que dizem as mães sobre o laço mãe e bebê. Além disto, será feito uma descrição do 

perfil sociodemográfico desta amostra, bem como se buscará identificar e caracterizar os 

indicadores relevantes ao exercício da maternidade para as mães de Campina Grande.  

 

2.2. Método 
 

Trata-se de um estudo que utiliza o recurso de entrevistas em profundidade. Tais 

entrevistas foram processadas pelo software Alceste, que tem como conceito central a noção de 

“mundo lexical” que revela, através das palavras utilizadas pelos entrevistados, a comunicação 

de suas ideias e opiniões acerca do tema solicitado, considerando a frequência com que elas se 

repetem, agrupando-as em função de suas raízes e buscando, através de uma análise lexical, a 

construção de sentido (Soares, 2005 citado por Saraiva, Coutinho e Miranda, 2011). Nesta 

proposição, subentende-se, segundo as autoras, “que o sentido das sentenças pode ser captado se 

for possível identificar as palavras que aparecem juntas nas frases e que são ditas pelo maior 

número de sujeitos” (p. 69). Assim, compreende-se que diferentes pontos de vista de um grupo 

frente a um determinado tema resultam em distintas formas de abordá-lo verbalmente (Saraiva, 

Coutinho e Miranda, 2011).  

 

2.2.1. Amostra e amostragem 
 

Seis mães residentes em Campina Grande, de diferentes níveis instrucionais (sem 

escolaridade; ensino fundamental incompleto e ensinos, fundamental, médio, graduação e pós-
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graduação completos), provenientes do setor público e privado, com idade de 18 anos em diante, 

de bebês com até 18 meses, nascidos a termo (ou que não precisaram ser internados em Unidade 

de Tratamento Intensivo Neonatal – UTI-Neonatal), sem anomalia congênita e que residem com 

seus bebês.  

Para a captação das participantes da amostra (as mães foram localizadas nas Unidades 

Básicas de Saúde, creches municipais e em um consultório pediátrico privado) foram realizados 

os seguintes procedimentos:  

A) Inicialmente foram contatadas as Secretarias da Saúde e da Educação e um pediatra 

com o intuito de informar os objetivos da pesquisa e solicitar a autorização para a sua realização 

nos respectivos locais.  

B) Após a acolhida à pesquisa, foi realizado junto a Secretaria da Saúde e da Educação 

um levantamento referente à quantidade e localização geográfica das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e das creches municipais com berçário. Verificou-se que as UBS e as creches municipais 

eram bem representadas geograficamente, estando presentes em todos os bairros da cidade, 

atingindo uma população ampla e diversificada quanto a aspectos culturais, econômicos e de 

escolaridade.  

C) Realizou-se um arrolamento de todas as UBS localizadas no município e após a 

exclusão daquelas localizadas na zona rural da cidade, fez-se um sorteio aleatório contemplando 

a diversidade de zonas da cidade (centro, norte, sul, leste e oeste), visando abranger 10% das 

UBS. 

D) Quanto às creches que estavam operando normalmente, somente seis (6) delas tinham 

berçário. Desta forma, todas as creches com berçário foram convidadas a colaborar na pesquisa.  

E) Após o consentimento e tendo em mãos a Carta de Anuência devidamente assinada 

pelas respectivas secretárias municipais, contatou-se com as representantes das UBS sorteadas e 
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das creches municipais, a fim de apresentar a proposta do estudo e avaliar o interesse em 

acolherem a pesquisa. Mesmo já tendo a Carta de Anuência das respectivas secretarias era 

importante que cada local consentisse com a pesquisa, sendo a proposta sempre bem acolhida.  

F) Posteriormente ao contato com as instituições, a pesquisadora e um grupo de 

acadêmicos de psicologia, colaboradores na pesquisa, foram novamente aos locais para convidar 

aquelas mães que se enquadravam nos critérios de inclusão e tivessem interesse em participar da 

pesquisa para que respondessem as informações da Ficha de Contato Inicial  onde constava o seu 

contato telefônico, como o nível de escolaridade materna, dentre outras. Neste momento eram 

informadas que algumas seriam sorteadas para, em outro momento, participarem de um único 

encontro coletivo (grupo focal – estratégia esta que sofreu alteração conforme explicitado mais 

adiante), com duração total de no máximo duas horas, onde conversariam com outras mães sobre 

a relação mãe e bebê. O preenchimento da Ficha de Contato Inicial, com orientações 

equivalentes, também foi solicitado no consultório pediátrico.  

G) Na sequência foram efetuados contatos telefônicos com as mães as convidando, dentre 

aquelas que haviam preenchido a Ficha de Contato Inicial, a participarem dos grupos. As mães 

que aceitavam eram inseridas nos grupos de acordo com suas disponibilidades de horário. 

Procurou-se, preferencialmente, compor grupos que tivessem todas as escolaridades 

representadas.  

H) Desta forma, após a confirmação dos três primeiros grupos, iniciamos a  primeira etapa 

da pesquisa. Todavia, do primeiro grupo focal, das dez (10) mães confirmadas, somente uma 

compareceu. No segundo grupo, o mesmo se repetiu. No terceiro grupo, de nove (9) mães 

confirmadas, nenhuma compareceu.  
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I) Foi em consequência destas intercorrências que se tomou a decisão de mudar a 

estratégia metodológica, substituindo os grupos focais por entrevistas em profundidade, 

tendo como critério a representatividade quanto ao nível de escolaridade. 

J) Optou-se por valer-se das entrevistas das duas mães que compareceram aos grupos 

focais (cada uma com escolaridade distinta e proveniente de grupos focais diferentes, portanto, 

elas foram entrevistadas individualmente) e entrar novamente em contato com as mães que 

haviam confirmado a presença nos grupos focais, mas não puderam comparecer, perguntando-

lhes se tinham interesse em realizar uma entrevista individual, e não mais coletiva.  

K) Ao atingir a representatividade buscada, isto é, todos os diferentes níveis de 

escolaridade (sem escolaridade, ensino fundamental incompleto, e ensinos fundamental, médio 

graduação e pós-graduação completos) encerrou-se a marcação das entrevistas.  

L) As entrevistas foram realizadas em consultório privado (alugado e previamente 

preparado para a entrevista); em uma das creches e em uma sala situada nas dependências da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

M) Duas mães, em decorrência de não terem com quem deixar seus bebês, os trouxeram 

junto para a entrevista. Os bebês, nestas circunstâncias, ficaram aos cuidados de acadêmicos de 

psicologia, colaboradores da pesquisa.  

N) Quanto às entrevistas, elas foram filmadas (na gravação foi somente utilizado o 

recurso do áudio, devido à qualidade sonora, a fim de favorecer a transcrição), com duração 

média de 60 minutos. Foram formuladas questões às entrevistadas para que pudessem discorrer 

acerca dos seguintes assuntos: aspectos importantes para a formação do vínculo mãe e bebê e os 

aspectos prejudicais; os cuidados prestados a um bebê; compartilhamento de cuidados; aspectos 

que podem auxiliar e aspectos que podem prejudicar o desenvolvimento; como saber se está tudo 

bem com o bebê e como perceber se o bebê não está bem e se os pais são importantes na vida do 
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bebê com sua respectiva justificativa. As questões foram disparadoras do tema e à medida que 

era necessário algum esclarecimento, ele foi solicitado. Após uma breve abordagem inicial, foi 

feita a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 5), e depois 

de assinado o termo foi realizada a entrevista. Ao término da entrevista as participantes 

responderam a um questionário sociodemográfico (conforme previamente acordado no contato 

inicial). 

 

2.2.2. Instrumentos 
 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico e entrevista em 

profundidade. 

 

2.2.2.1. Questionário sociodemográfico   
 

As participantes responderam perguntas quanto ao perfil social e demográfico, enfocando 

as variáveis: idade, grau de escolaridade, idade materna, número de filhos, estado civil, renda 

familiar, idade do bebê, prática religiosa, dentre outras.  

 

2.2.2.2. Entrevista em profundidade  
 

É uma técnica utilizada no campo da pesquisa e que visa apreender pontos de vista do 

entrevistado a respeito do tema investigado (Veiga & Gondim, 2001). Para Minayo (1998) a 

entrevista em profundidade promove uma interação social entre o pesquisador e o entrevistado e 

permite a ele dialogar sobre o tema proposto sem respostas ou condições pré-estabelecidas.  
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2.3. Resultados 
 

2.3.1. Características da amostra 
 

É possível observar que as mães com maior nível de escolaridade possuem renda familiar 

mais elevada e aquelas com nível instrucional mais baixo ou inexistente têm menores condições 

econômicas. Além disto, estas mães possuem maior número de filhos que as mães com 

escolaridade superior (Tabela 1). 

TABELA 1                                                                                                                                                                                 

Caracterização das mães quanto aos aspectos sociodemográficos 

Escolaridade Idade Filhos Estado 

Civil                                   

Renda 

Familiar 

Idade               

do Bebê 

Prática 

Religiosa 

Não escolarizada 35 5 C/EU 490 11 Protestante 

Fundamental 

Incompleto 25 3 C/EU 800 14 Protestante 

Fundamental  19 1 C/EU 678 11 Protestante 

Médio 27 1 C/EU 1.600 17 Católica 

Graduação 32 2 Separada 1.900 14 Protestante 

Pós-graduação 34 2 C/EU 3.900 16 Católica 

Salário Mínimo = 678,00 - Ano 2013                                                                                                    C/EU = Casada/União Estável 

 

 Na análise dos dados empregou-se o tratamento padrão do Alceste. Ao processar as 

entrevistas realizadas com as mães o Alceste identificou um corpus constituído de 6 unidades de 

contexto iniciais (UCI), totalizando 21.994 ocorrências, sendo 2.534 delas diferentes, com uma 

média de 9 ocorrências por palavra. Para a análise que se seguiu, foram consideradas as palavras 

com frequência igual ou superior à média e com χ2 ≥ 3,84. Após a redução do vocabulário às 

suas raízes, foram encontradas 452 palavras reduzidas e o corpus foi reduzido a 420 unidades de 

contexto elementares (UCE). A classificação hierárquica descendente (CHD) reteve 81% do total 

das UCE do corpus, sendo distribuídas em três classes, e formadas com no mínimo, 20 UCE. 

Deste processamento emergiu um dendrograma com duas repartições do corpus, conforme 

mostra a Figura 1.  

                          



80 
 

                          Representações do laço mãe e bebê 

 

 

 

 

CLASSE 1 

 

 

CLASSE 2 

 

CLASSE 3 

55% 26% 19% 

 

Cuidados Básicos 

 

 

Essencial ao bebê 

 

Diferentes vínculos  

e 

Facetas da Comunicação 

e da Atenção 

 

X2 

 

 

Palavra/Atributo 

 

X2 

 

Palavra/Atributo 

 

X2 

 

Palavra/Atributo 

25 

24 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

 

Boto 

Dormir 

Hora 

Pegando 

Tomo 

Andar 

Menino 

Chorando 

Ir 

Dou 

Mamar 

Tiro 

Vou 

Troca 

Colocar 

Comida 

Pronto 

Disse 

Leite 

Acorda 

Mamãe 

Casa 

Comer 

Mexer 

Fiquei 

Gosta 

 

44 

30 

28 

26 

24 

22 

22 

22 

21 

19 

19 

18 

16 

16 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

Questão 

Mãe 

Acho 

Bebê 

Falta 

Cuidado 

Separação 

Criança 

Importante 

Geral 

Carinho 

Forma 

Vejo 

Comportamento 

Tia 

Fase 

Grande 

Doença 

Cuidados 

Dosar 

Afeto 

Sofri 

Momento 

Sofrem 

Problema 

Dividir 

Questão_da_alimentação 

21 

7 

4 

11 

9 

24 

16 

11 

5 

7 

5 

24 

5 

............. 

 

49 

7 

13 

21 

5 

7 

9 

4 

8 

8 

Explicar 

Dizer 

Desenvolver 

Brincar 

Vida 

Convívio 

Mudar 

Sabe 

Tipo 

Quer 

Pai 

Vínculo 

Filho 

.......................................... 

 

Conversar 

Falar 

Ouve 

Engraçado 

Entender 

Jeito 

Prestando 

Atenção 

Adulto 

Grita 

Sem Escolaridade 

Fundamental 

Incompleto 

Graduação 

Completa 

Pós-graduação Completo 

Médio Completo 

Fundamental Completo 

Médio Completo 

   Figura 1: Dendograma com Classificação Hierárquica Descendente (Classes 1 e 2) e Ascendente (Classe 3)     

   das entrevistas em profundidade. 
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 O primeiro agrupamento é composto apenas pela Classe 1, nomeada Cuidados Básicos 

diz respeito a um único bloco textual, e envolveu 184 UCE, significando 55% do corpus. E o 

segundo é constituído pelas Classes 2 e 3 denominadas, respectivamente:  Essencial ao bebê e 

Diferentes Vínculos e Facetas da comunicação e da atenção. A Classe 2, categorizada como 

Essencial ao bebê, foi formada por 88 UCE, correspondentes a 26% das UCE. Por fim, a Classe 

3, que se subdividiu em dois agrupamentos, versa sobre Diferentes vínculos e Facetas da 

comunicação e da atenção, possui 65 UCE e contabilizou 19% das UCE. O fato de eles 

resultarem de um bloco textual comum permite inferir que elas possuem sentidos 

complementares.  

 

2.3.2. Classe 1: Cuidados básicos 
 

 Esta classe se refere aos cuidados básicos do dia a dia que uma mãe presta ao seu bebê, 

e por abarcar 55% do corpus demonstrou ser aquela com maior representatividade. Ela foi 

formada por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 25 (botar) e χ2 = 7 (gosta).  

 As falas destacadas abaixo comunicam o cotidiano das mães com seus filhos. Esta 

classe parece revelar o quanto à atenção materna fica bastante direcionada aos cuidados básicos 

e rotineiros com seus bebês. Nas questões geradoras da entrevista, somente uma delas tinha alta 

afinidade com este tema, qual seja, os cuidados prestados a um bebê, e apesar disto, 55% das 

falas maternas ficaram concentradas a comentários do dia a dia das mães com seus bebês. As 

experiências de cuidados rotineiros estão presentes nas falas maternas, evidenciadas nos 

exemplos a seguir: 

“(...) e a hora de dormir que é sagrada, né? Aí ele começa a chorar, chorando a 

chorar, a chorar, a chorar” (...) “quando eu tô em casa e ele tá sujinho e brincando, 

aí eu vou e dou um banho nele e boto no peito, aí ele dorme”.  
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“(...) aí ele ficou com medo de andar... ele veio andar tem uns quinze dias mais ou 

menos (...) os passinhos no caso atrapalhou, porque já era para ele dar as passadas 

dele antes, né”. 

“(...) dou banho, dou de comer, boto pra dormir. Quando se acorda dou banho de 

novo (...). 

“É, converso muito (...) Conversando um negócio assim: mainha, vamo dormir! Aí 

ela fazia (gesto) balançano a cabeça que dormia”.  

“é de seis horas [filha dorme] (...) aí eu fico com ela (às 4:00 quando ela acorda) 

em cima da cama brincando com ela, quando dá a hora pá ajeitar pá ir pô  colégio” 

“ela quando tá alegre sai abraçando o povo. O pessoal passando, pegando nas 

perninhas, ela tá doida pá andar”. 

“a chupeta só dou se for pra dormir ou então se ele tiver chorando acordado, eu 

não sou mãe de deixar ele ficar chupando chupeta o dia todo não (...)”. 

 

2.3.3. Classe 2: Essencial ao bebê 
 

Representa aspectos considerados importantes na relação estabelecida com um bebê, 

dentre eles: a mãe, o pai, o afeto e o cuidado harmônico. Esta classe conteve 26% do corpus, 

sendo composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 44 (questão) e χ2 = 9 

(questão_de_alimentação). Destacam-se abaixo frases representativas desta classe: 

“Em primeiro lugar a amamentação, né? Acho que é o maior vínculo que a mãe tem 

com o bebê (...) essa questão de passar carinho também para o bebê (...) O primeiro 

contato que pra mim, assim, é fundamental (...) tem o toque, a forma de falar”. 

“A fase do bebê, do cuidado é mais da mãe mesmo. Por mais que o pai esteja ali, 

que eu acho importante o pai estar, mas aí a mãe eu acho mais fundamental”. 
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“Por mais que uma outra pessoa venha a cuidar de um bebê com amor, com carinho 

(...) eu acho que a relação mãe e bebê é incomparável”. 

“A mãe é importante, mas nem sempre a mãe (...) porque têm muitas mães que tem 

e abandona o filho e outras que cuida e cuida melhor do que a própria mãe que teve. 

Ter uma mãe... é importante para o bebê (...)” 

 “(...) por mais que o pai venha a ter participação, ele não é como a mãe, mas que é 

importante para mim, é importante o pai estar presente (...) a importância do pai, 

acho que na formação da criança, na complementação desta formação”. 

“O afeto é muito importante na relação da família. Aumenta assim, o amor, aumenta 

a cumplicidade, é (...)”. 

 

2.3.4. Classe 3: Diferentes vínculos e Facetas da comunicação e da atenção 
 

 Ela contabilizou 19% do corpus, sendo composta por palavras e radicais no intervalo 

de χ2 = 24 (convívio) e χ2 = 4 (atenção), se destacam duas subclasses, divididas pela linha 

pontilhada (vide Figura 1). A primeira, nomeada Diferentes vínculos, aborda diferentes formas 

de convívio da criança e os efeitos desta diversidade de ambiente. Já a subclasse Facetas da 

comunicação e da atenção revela a dimensão da comunicação e da atenção com suas variantes. 

Ambas as subclasses comportam aspectos favoráveis e desfavoráveis. 

Exemplifica-se a subclasse Diferentes vínculos através de uma fala que espelha uma forma 

salutar do estabelecimento do laço com o bebê: 

“Importantes (...) o carinho, a dedicação, porque precisa ter muito e também 

compreender, porque uma pessoa bem pequenininha tem de compreender muitas 

coisas sem que ele explique, porque não tem como ele explicar (...) você já consegue 

ter aquele vínculo (...) e de acordo com um tempo você se acostuma e aprende o que 

ele está precisando”. 
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A seguir retrata-se a subclasse Facetas da comunicação e da atenção: 

“(...) eu achava também que ele entendia (...) e já com um mezinho até dois, três não 

tem aquela perceptividade todinha, mas dos três mezinho em diante ele já olhava, 

ficava prestando atenção (...) no que a gente estava falando (...)”. 

 

2.4. Discussão 

 

2.4.1. Cuidados Básicos (Classe 1) 
 

Nos resultados apresentados nesta classe se verifica que as mães demonstram o que 

Winnicott (1987/2002) denominou de “mãe dedicada comum” ao se referir a maioria das mães 

que naturalmente se dedicam aos cuidados dos filhos e para isto, prescindem de especialistas, 

visto que sabem de forma espontânea como agirem e zelarem por eles. Cabe lembrar que o laço 

mãe e bebê não resulta de um comportamento instintivo materno, por não se transmitir na espécie 

humana, via código genético (como nos animais); e tampouco é aprendido por meio da razão, 

visto que requer ser construído (Cullere-Crespin, 2004 & Jerusalinsky, 2011). 

Observa-se nas falas das mães (Classe 1) que o exercício da função materna também passa 

pelos investimentos corporais como dar banho e colocar para dormir, pois tal como afirma 

Jerusalinsky (2011), esta função pressupõe a subjetivação do corpo do bebê através da atenção a 

ele dispensada. A mãe ocupa-se do olhar, da alimentação, do circuito retenção e expulsão das 

fezes, da voz, da alternância sono e vigília, da higiene pessoal de seu filho e estabelece, via os 

cuidados a ele dispensados, um circuito pulsional, onde estas experiências sedimentam a relação 

com seu bebê, construindo nela um estilo de maternagem. É por meio do corpo de seu filho que 

a mãe lê os sinais que ele lhe emite (Jerusalinsky, 2008). 

Apesar de as falas destas mães não poderem abarcar a complexidade de uma relação, elas 

aludem ao fato de há um leque muito grande de diferentes estilos que podem sustentar as posições 
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constituintes de um bebê (Jerusalinky, 2002). Será no cotidiano da interação destas mães com 

seus bebês que se configurará um estilo de cuidado, um modelo de maternagem que impregnará 

a relação e a tornará única, particular. Há, portanto, diversos modos de uma mãe ser 

suficientemente boa, conforme alertava Winnicott (1987/2002) e se identifica nos meambros dos 

comentários maternos a marca de diversos estilos de cuidado.  

Uma das mães aborda, em uma cena corriqueira de seu dia a dia, sua capacidade de 

identificar através das manifestações de sua filha como ela está e o que deseja: 

“(...) ela quando tá alegre sai abraçando o povo. O pessoal passando, pegando nas 

perninhas, ela tá doida pá andar”. 

Evidenciando a capacidade materna de efetuar sutis discriminações (Oliveira, 2002) e de 

interpretar o “estado de espírito” de seu bebê. Na próxima fala é possível perceber que para a 

mãe o convívio e a dedicação a sua filha são divertidos e lhe trazem satisfação, o que faz com 

que momentos corriqueiros sejam recheados de prazer:  

“(...) sou brincalhona, eu faço tudo com ela, tomo banho com ela, brinco com ela, 

durmo (...) é tudo de bom (...)”. 

Tal afirmação remete ao fato de que para enlaçar o bebê é necessário que o Outro 

primordial faça um investimento e endereçamento não anônimo para seu filho (Jerusalinsky, 

2002), visto que a humanização somente poderá ser assegurada se outro semelhante acolher o 

bebê humano, exercendo a função de próximo prestativo (Cullere-Crespin, 2004). Portanto, é 

necessário que o cuidador se ocupe efetivamente, física e psiquicamente de seu bebê. 

 Há quatro operações constituintes fundamentais forjadas no laço mãe e bebê. Dentre elas 

está a alternância presença-ausência e a instalação da alteridade (Kupfer, Jerusalinsky, Infante, 

Bernardino et al., 2008; Jerusalinky, 2002; Jerusalinky, 2008; Jerusalinky, 2011; Pesaro, 2010). 

Elas podem ser retratadas de diversas maneiras, como a seguir: 
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“não, ela não dorme com a gente, ela não gosta de dormir com a gente (...) ela 

dorme no cantinho dela”. 

 A separação física entre a mãe e o bebê – evidenciada nos momentos de dormir – 

configura a introdução pelos agentes parentais da dimensão presença-ausência, e, a concordância 

dele com estas ausências instituídas parece indicar sua capacidade de se separar do agente 

maternante (Cullere-Crespin, 2004). Além disto, o comportamento do bebê sugere, à primeira 

vista, a instalação da alteridade, visto que a filha, conforme informa a mãe, prefere dormir 

sozinha a dormir com os pais, conseguindo prescindir deles ao dormir em sua cama, e ao mesmo 

tempo ambos (o bebê e o casal parental) se permitem ficar sós. Mannoni (1982/1986) destaca 

que a mãe vale por sua presença, mas que é na sua ausência que ela se torna um agente simbólico. 

Sem uma presença fundante, nos lembra Laznik (2000), “não haverá ausência que possa se 

inscrever” (p. 67). 

Ferreira (1997) nos alerta que o bebê ao sentir fome, sede, utiliza-se do grito ou choro, 

principalmente em fase mais precoce de sua vida. Isto sinaliza para a mãe que algo não vai bem, 

mas chorar ou gritar não irá alivar a sua tensão. Este movimento do bebê parece ter uma função 

secundária essencial para ele: comunicar a ela seu mal-estar. O choro passa de um gesto reflexo 

(Jerusalinky, 1984), a uma comunicação sutil entre a díade, tendo múltiplas significações (dor, 

fome, birra) e respostas pelo cuidador.  Cita-se abaixo uma fala que remete a isto: 

“(...) quando ele se acorda de manhã quando ele não tá bem eu já sei logo (...) que 

ele acorda chorando muito”. 

Cullere-Crespin (2004) fala que distúrbios do sono, como os despertares com choro 

invocando pesadelos, podem representar sinal de sofrimento precoce.  

Parece necessário registrar que mesmo havendo similitude nas falas maternas – todas 

abordam os cuidados diários com o bebê – há de se considerar algumas especificidades, próprias 
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da complexidade das relações humanas em fase precoce e da amplitude do tema. Em decorrência 

disto é que algumas frases são extraídas do todo e articuladas de forma singular.  

Na classe 1 estiveram representadas as falas de mães de distintos níveis de escolaridade, 

predominando o discurso relativo aos cuidados cotidianos das mães com seus bebês. Percebeu-

se, ao entrevistar as mães, que algumas delas tinham dificuldade em responder às questões a elas 

formuladas a partir de reflexões, ficando bastante restritas aos fatos e experiências pessoais do 

“aqui e agora”. Portanto, falavam a partir de suas práticas e se detinham em minúcias dos 

cuidados rotineiros com seus bebês, muitas vezes, em detrimento daquilo que lhes era solicitado.  

A análise gerada indicou que as falas das mães com menor escolaridade (sem escolaridade 

e fundamental incompleto) estavam mais fortemente concentradas nos temas representativos 

desta classe. Também é possível identificar que a opinião da mãe, cujo nível de escolaridade era 

universitário, também se mostrou evidenciada. Isto pode significar que apesar de todas as mães 

terem falado sobre os cuidados cotidianos, o discurso destas três mães foi expressivamente maior. 

Vale salientar que o nível de escolaridade materno é apontado na literatura como fator importante 

para compreender o desenvolvimento infantil. Tal afirmação é fortalecida com os dados 

fornecidos por Silva et al. (2011) que mostraram que a renda per capita e a escolaridade materna 

repercutem no desenvolvimento infantil quanto aos aspectos cognitivos e motores em crianças 

de zero a três anos de idade. Para os autores, as condições socioeconômicas influenciam direta 

ou indiretamente no desenvolvimento das crianças, como foi constatado em todos os artigos por 

eles avaliados. Já o nível da escolaridade materna, segundo os autores antes citados, também 

impacta o desenvolvimento infantil.  O nível educacional da mãe é um fator importante a ser 

considerado no desenvolvimento das crianças, visto que elas, mesmo estando bem saudáveis e 

nutridas, podem não atingir todo o seu potencial de desenvolvimento em decorrência de não lhes 

terem sido ofertados estímulos apropriados para tal. Silva et al. (2011) ressaltam ainda que a 

escolaridade da mãe é um fator preponderante na influência dos filhos se comparado a 
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escolaridade do pai, refletindo na capacidade materna de perceber as necessidades do filho. Tal 

afirmação é fortalecida com os dados fornecidos por Andrade et al. (2005) que mostram que a 

escolaridade também beneficia à estimulação infantil. 

Além disto, pesquisa como a realizada por Crestani, Mattana, Moraes & Souza (2013), 

também aponta para o fato de que as condições psicossociais, demográficas, socioeconômicas e 

obstétricas podem oferecer risco desenvolvimento infantil. Ainda quanto à importância do nível 

de escolaridade materna, os dados da pesquisa realizada por Rodríguez (2006) mostram que, em 

certa medida, o percentil de inteligência de uma criança associa-se ao estabelecimento de um 

vínculo saudável da mãe com seu bebê. Observou-se, além deste aspecto, que há uma elevação 

do percentil de inteligência nas seguintes condições da interação da díade: mães com melhor 

nível de instrução e que não trabalham, bem como um período mais prolongado de gestação 

(Rodríguez, 2006). Salienta-se que nesta amostra as mães com menor escolaridade também 

apresentaram maior número de filhos.  

 

2.4.2. Essencial ao bebê (Classe 2) 
 

Nesta classe ficam evidentes nos comentários das mães a presença imprescindível do 

agente maternante, além de abordar a relevância da função materna, reforçando o que o senso 

comum largamente dissemina: “mãe é aquela quem cria”. Estas assertivas conduzem ao que 

aponta a literatura: é importante atentarmos à função materna, pois será a forma como ela opera 

que fornecerá as bases para o sujeito advir. A mãe ou quem que exerce a função materna, é 

personagem central na vida do bebê (Cullere-Crespin, 2004). Porém, não se trata de qualquer 

maternagem, mas sim, daquela que carrega consigo o afeto, o carinho, o cuidado, conforme 

realçado nesta classe. Winnicott (1958/2000) afirma ser geralmente a mãe – biológica ou adotiva 

– a pessoa mais apta a cuidar de seu bebê, pois ela vivencia uma condição única e peculiar, a 
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“preocupação materna primária” que a predispõe a uma condição de extrema disponibilidade 

afetiva e cativante no cuidado com o seu bebê. Para Goretti, Almeida e Legnani (2014), a função 

materna possui o amor como fundamento. Todavia, parece importante sempre atentar para todas 

as gradações que ele comporta.  

Uma das frases desta classe (Classe 2) remete ao caráter primordial da amamentação para 

a formação do vínculo mãe e bebê, que considera que ela transcende a alimentação em si, ao 

reconhecer a importância do toque e modo de falar ao bebê. Isto corrobora com o que os autores 

atestam sobre a amamentação: ela favorece habitualmente uma vivência de intimidade da mãe 

com seu bebê (Jerusalinsky, 1984), não o alimentando somente de leite, mas também do olhar e 

palavras maternas (Balbo & Bergés, 1996/1997). Já Queiroz (2005) diz que a amamentação é a 

experiência mais privilegiada para o bebê para acalmar a angústia e aliviar sua tensão, 

favorecendo uma continuidade da vida intrauterina e corporal materna, além de ser uma inscrição 

psíquica fundante (Freud, 1905/1972). Para Winnicott (1987/2002), apesar de fundamental, nem 

todas as mães conseguem amamentar ao seio, o que não inviabiliza que lancem mão de outros 

dispositivos de intimidade física na promoção do laço, pois para ele, segurar e manipular o bebê 

de forma satisfatória é mais vital que a amamentação em si. Entretanto, o autor afirma que algo 

se perde quando tal experiência não se concretiza. 

Diferentemente, no enunciado abaixo, há uma afirmação da importância da presença, do 

carinho, do afeto e do cuidado através de uma negativa: 

 “Em primeiro lugar para mim vem, não essa questão da separação, mas da falta de 

afeto, de carinho, de cuidado, entendeu? Eu acho que isto aí é primordial, 

entendeu?”. 

 Afirma-se, “às avessas”, o quanto tais aspectos são primordiais no cuidado com o bebê. 

Também são destacadas as seguintes frases referidas à importância da dosagem nos cuidados 

com o bebê:  
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 “Acho que essa questão também de você tá com ele (...) eu vejo assim, por trabalhar 

na creche, também no berçário, como é essa separação, sabe? Eles sofrem um 

bocado. Tem crianças que não. Tem crianças que sofrem um bocado em questão de 

separação das mães”. 

 “(...) eu procuro fazer esta dosagem... tanto na vida pessoal quanto a do trabalho, 

entendeu? (...) É dosar para que eles possa se desenvolver sem falta e sem excesso 

(...) porque pra mim a falta prejudica e o excesso também”. 

“Eu busco dosar, sabe. E às vezes eu acho que eu não doso, mas eu busco isso”. 

 Este aspecto representa uma preocupação recorrente das mães: qual a justa medida no 

cuidado com o filho? Como dosá-lo? Este ponto parece harmonizar, em parte, com uma das 

operações constituintes: alternância da presença-ausência materna (Kupfer et al., 2008; 

Jerusalinky, 2002; Jerusalinky, 2008, Jerusalinky, 2011; Pesaro, 2010), já que nesta operação é 

imprescindível que o agente maternante se situe em um continuum entre a presença e a ausência 

na relação que estabelece com o seu bebê. Além da mãe e do bebê há de se considerar o momento 

de vida de ambos e o contexto no qual se inserem. Trata-se de uma dimensão puramente 

simbólica, mas que opera no dia a dia, no cotidiano das interações e que não se restringe a 

presença ou ausência físicas, mas que se faz presente nas mínimas e diferentes facetas da vida. 

Saber alternar-se nesta posição parece ser um desafio enfrentado pelas mães. Segundo 

Jerusalinky (2002), a escansão presença-ausência, quando eficaz, permite que diferentes ritmos 

e espaços relacionais sejam ofertados ao bebê, a fim de que ele possa tomá-los em uma dimensão 

simbólica, tornando-os próprios. 

 Esta classe concentra maciçamente o discurso da mãe com o nível instrucional mais 

elevado das participantes (pós-graduação), e parece sinalizar aspectos relevantes da maternidade 

que transcendem aos cuidados básicos [não menos importantes] e que contemplam uma 

dimensão expressivamente simbólica como se verifica: 
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“(...) Alimentar o bebê com boas informações, com muito carinho, cuidado, na dose, 

acho que é isso”. 

 

2.4.3. Diferentes vínculos e Facetas da Comunicação e da Atenção (Classe 3) 

 

2.4.3.1. Subclasse: Diferentes vínculos  

 

O estabelecimento de um laço suficientemente bom entre a mãe e seu bebê requer uma 

genuína implicação do agente maternante quanto às presenças física e psíquica. Esta 

disponibilidade interna e de tempo é condição necessária para que o laço se efetive. Por não ser 

inato, o laço nos humanos requer ser construído (Jerusalinsky, 2011), e devido ao caráter 

relacional, próprio da espécie, a forma de estabelecimento dos vínculos iniciais é essencial ao 

seu futuro, sendo estes cuidados primordiais que irão nortear, regular e indicar os rumos do 

surgimento do psiquismo de um bebê (Cullere-Crespin, 2004). A primeira infância é, junto com 

a adolescência, o tempo de consolidação do estilo de ser de cada humano, tempo de estruturação 

do psiquismo (Jerusalinsky, 2002).  

Abaixo frases que exemplificam esta subclasse em uma vertente desfavorável ao vínculo. 

Aparentam aludir a laços insuficientemente bons, portanto, claudicantes:  

“(...) e isso eu vejo diferente nos outro, os outros pais mal olha, chega, não quer 

ligar para o filho”. 

“(...) o que dificulta muito esse vínculo é mãe que não tem aquele carisma de ser 

mãe, não sabe conversar com o filho, não sabe brincar, não sabe contar uma 

história (...) mãe muito séria”. 
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“(...) tá em outro convívio e que venha outras crianças e tente mudar o jeito dele 

ser, mudar para ser agressivo, essas coisas. É um fator (...) além da agressividade 

um ambiente com briga”. 

“Eu sei que tem mães que (...) não sei se é porque são materialistas, não sei, não 

deixam a criança brincar, desenvolver, brincar com panela”. 

Um bebê, ao nascer, poderá não encontrar um ambiente facilitador, seja no ambiente 

familiar, nos cuidados parentais ou no espaço social. Neste contexto poderá haver obstáculos ao 

seu processo de constituição e ao seu desenvolvimento. É possível ampliar a afirmação de 

McDougall (1989/1996) sobre os efeitos do inconsciente materno ao exercício da maternagem – 

regendo sua qualidade – às funções parentais, pois ambas sofrem tais efeitos, repercutindo no 

ofício cotidiano da parentalidade. Deste modo, as posições assumidas pelos pais diante dos 

cuidados com seu filho têm potência estruturante.  Os distintos estilos de parentalidade – materna 

e paterna – deixam marcas específicas na criança (Zornig, 2010). 

A respeito das falas proferidas anteriormente, considera-se que tanto os jogos encetados na 

relação mãe e bebê quanto o brincar simbólico são promotores do psiquismo. O caráter lúdico, 

inerente ao brincar e à infância, gera sensações prazerosas que impulsionam novas alternativas 

de aprendizagem, de interação e de respostas frente às demandas internas e externas nas quais o 

bebê ou a pequena criança estão expostos. Em ambientes que dificultam ou não fomentam o 

brincar é evidente que a aprendizagem também comparece. Porém, Winnicott (1958/2000) 

afirma que um ambiente insuficiente distorcerá o desenvolvimento infantil. Cabe lembrar que 

comumente a mãe [como o pai] se oferece como porto seguro frente às contingências da vida de 

seu filho (Oliveira, 2001).  

 



93 
 

2.4.3.2. Subclasse: Facetas da Comunicação e da Atenção  

 

Falas favoráveis à formação do laço com o bebê. 

“Ele parava, outra pessoa conversando ele também para ver quem era 

principalmente se fosse o pai ele parava (...) de tanto conversar, ficar conversando 

com ele aí ele vai prestando atenção”. 

“Ela gosta muito de conversar. É, tudo que ela aponta a gente tá falando tudo é (...) 

eu não sei te explicar é muito engraçado (...) como que ela entendesse você falando 

(...)  acho que é porque a gente conversa bastante com ela”. 

“(...) no meu ponto de vista você fala, mas também tem que ouvir as pessoas, você 

não tem só que falar, falar, falar você tem que ouvir. Ele [marido] é do mesmo jeito 

que eu (...) do mesmo jeito que eu estou falando”. 

“Falar com um adulto e com uma criança é diferente neste sentido, a gente vai 

falando mais dócil (...) a gente vai conversando, vai brincando alguma coisinha que 

é brincadeirinha (...) vai falando nos dengozinho (...) é diferente. Eu não sei dizer se 

isto é bom, mas eu sei que isto eu faço (...) eu sei que ele vai entendendo”.  

Ao nascimento de cada bebê, nasce também uma nova mãe, pois mesmo que uma mulher 

venha a ser mãe novamente, será uma nova e particular experiência. E uma das formas de a mãe 

convocar o bebê no laço é através de sua voz. Para Molina (2001), ela tem um efeito organizante, 

reconfortante e tranquilizador para seu filho, desde o seu nascimento. Portanto, dirigir-se ao bebê 

pressupondo nele um interlocutor é uma das funções maternas, tal como evidenciado em algumas 

falas. A mãe, ao dar sentido as manifestações do bebê, sustenta simultaneamente duas posições 

favoráveis a constituição psíquica: estabelece a demanda de seu filho e supõe nele um sujeito, 

antes dele efetivamente sê-lo (Kupfer et al., 2008; Jerusalinky, 2002; Jerusalinky, 2008;  

Jerusalinky, 2011; Pesaro, 2010), levando-o, a apropriar-se de suas produções. De acordo com 
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Ferreira (1997), apesar de a mãe estruturar o diálogo, ela toma as vocalizações de seu bebê como 

“atos de fala”, revestindo-as de intencionalidade, tal como fica evidente nos relatos acima.  

Há um outro ponto convocante da fala materna, que se apresenta de forma melódica e 

harmoniosa, com várias tonalidades afetivas (Socha, 2008), capturando a atenção do bebê, e nele 

fazendo marcas psíquicas. Agrega-se o fato de o sentido do que é dito entre a mãe e seu bebê se 

localizar mais na sonoridade e melodia vocal que nas palavras proferidas, remetendo sempre à 

dimensão afetiva (Socha, 2008). Deste modo, a melodia da voz materna fundará ou não um 

ambiente satisfatório, receptivo e afetivo, conforme as capacidades maternas. Esta forma de falar 

é indispensável para que um dia o sujeito da fala se constitua (Laznik, 2000, p. 71). 

Nos resultados desta subclasse foi apresentada uma fala que alude ao fato de uma mãe 

atribuir conteúdos psíquicos às manifestações de seu bebê, em um movimento empático e de 

identificação (Cullere-Crespin, 2004), agindo simultaneamente como tradutora e intérprete nesta 

interação. Além disto, tal comportamento remete a uma operação constituinte, portanto, 

fundamental ao bebê, qual seja, estabelecer a demanda do bebê. Trata-se de uma atitude materna 

de acolher as produções de seu filho como uma solicitação que lhe é endereçada, respondendo a 

esta demanda: atendendo, priorizando ou frustrando-a (Jerusalinsky, 2011).  

Por outro lado, também se evidenciam exemplos de estilos de comunicação e de atenção 

prejudicais ao bebê: 

“Acho que o prender, não conversar, como sempre falei, não conversar com a 

criança, acho que prejudica, a criança sem diálogo, fica sem saber retribuir aquela 

conversa, aquele sorriso, aquela atenção (...) acho que é bom estimular”. 

“(...) a falta de amor, de atenção (...) uma mãe ser ausente em tudo o que o filho faz, 

eu acho que isso prejudica muito”. 

“Coisas que podem não ser boas (...) eu acho que se torna uma criança agressiva 

você grita, você bate (...) você não ouve quando ela quer falar (...) não dá atenção”. 
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O estabelecimento de um diálogo com o bebê presume falar a ele e simultaneamente escutá-

lo. Quando esta dupla operação não acontece, algo vacila na comunicação da díade. O ato de 

convocar, de atrair a atenção de um bebê, pressupõe ao mesmo tempo um investimento 

consistente e uma abertura dos agentes parentais, dispondo-se a escutar nas manifestações de seu 

filho algo que transcenda os sons inarticulados ou muitas vezes incompreensíveis por ele 

produzidos.  No entanto, nem sempre a comunicação entre a dupla é sintônica, como nos mostram 

Carlesso e Souza (2011). As autoras destacam estudos que apontam que uma mãe deprimida 

poderá apresentar dificuldades em promover ofertas adequadas e harmônicas ao seu bebê.  

Já na fala a seguir emergem palavras da primeira quanto da segunda subclasse. Ambas 

pertencem a uma mesma classe e têm pontos de intersecção.  

“Ele conversa muito com ele (...) é mais aliviar tudo (...) eu que tenho mais firmeza 

de dizer não a ele do que o pai (...). O pai não consegue dizer não (...). Eu digo a ele 

que ele pode deixar ele é... mimado neste sentido dele não saber dizer não a ele”. 

Se quem exerce as funções parentais não tomar as manifestações do bebê como cativantes, 

suas manifestações não serão incluídas em uma rede interativa, ficando impedidas de operarem 

como constituintes do diálogo. Nesta classe, predominaram os discursos das mães com ensino 

fundamental e médio completos, que tenderam a ressaltar os vínculos e a comunicação 

estabelecida com o bebê com todas as suas variantes. 

 

2.5. Considerações finais  
 

Os discursos das mães alertaram tanto para questões essenciais à formação do laço mãe e 

bebê, tais como a presença imprescindível do agente maternante, da figura paterna, do afeto e de 

um cuidado harmônico; bem como para aspectos favoráveis e desfavoráveis na comunicação e 

atenção dispensadas aos bebês. 
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Ficou fortemente destacado nas mães com escolaridade mais baixa, que representam de 

forma significativa a primeira classe (Cuidados Básicos), dificuldade em seus relatos em 

transcenderem suas experiências cotidianas, visto terem as características rotineiras mais 

evidenciadas. Os achados sugerem que foco de atenção na relação destas mães com seus bebês 

ficou expressivamente voltado aos cuidados elementares, não menos importantes. 

Por outro lado, a mãe com maior nível instrucional se mostrou atenta a aspectos mais 

complexos da interação, transcendendo os cuidados básicos. Os resultados nos levam a ponderar 

a escolaridade das mães como um fator interveniente ao exercício da função materna e ou a sua 

significação, influenciando tanto a narrativa do estilo de laço como também a forma de cuidado.  

Diante do exposto, os dados permitem refletir que a baixa escolaridade pode vir a ser um 

fator restritivo aos inúmeros arranjos e inventividade que a maternidade convoca. 

Contrariamente, uma maior instrução educacional da mãe pode favorecer a ampliação de 

diversidade de ofertas feitas por ela ao seu bebê. Cabe considerar que os resultados estão, em 

parte, em sintonia com as noções também disseminadas pelo senso comum quanto à relação 

existente entre a escolaridade e o exercício da maternidade. Há o reconhecimento das limitações 

deste estudo, que se valeu de um número restrito de participantes, não permitindo tecer 

afirmações conclusivas.  
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CAPÍTULO 3 
 

3. Estudo 2: Elaboração e construção de instrumento sobre o laço mãe e bebê 

 

3.1. Objetivos 

Elaborar e construir um instrumento que avalie a relação mãe e bebê a partir da 

perspectiva materna. Durante o processo de construção do instrumento buscou-se também 

atender aos seguintes objetivos específicos como caracterizar os aspectos de cuidado da mãe para 

o filho; evidenciar características importantes da relação da mãe e bebê; identificar 

peculiaridades do laço mãe e bebê articuladas ao desenvolvimento infantil.  

 

3.2. Justificativa 
 

De acordo com a literatura há carência de estudos de adaptação e de construção de 

instrumentos psicológicos para o contexto da população brasileira que avaliem a relação parental 

(Lago, Amaral, Bosa & Bandeira, 2010) e, consequentemente, o estabelecimento do laço entre a 

mãe e a pequena criança.  Além disto, percebe-se praticamente uma inexistência de instrumentos 

que contenham variáveis articuladas com a constituição da subjetividade (Wanderley, Weise & 

Brant, 2008). 

Conforme apontado por Pasquali (1998), um aspecto comumente negligenciado na 

construção de instrumentos psicológicos é a base teórica que o fundamenta. Neste sentido, o 

caminho proposto neste estudo é construir o instrumento ancorado teórica e empiricamente, o 

que demonstra preocupação com o rigor metodológico na concepção do instrumento. 

Outra justificativa diz respeito à possibilidade de desenvolver um instrumento para 

evidenciar a forma de estabelecimento do vínculo entre a díade mãe e bebê e sinalizar a 
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construção de diferentes estilos de laços afetivos. Assim, poderá indicar o estabelecimento de um 

laço “suficientemente bom” ou apontar algo que vacila no laço entre uma mãe e seu bebê o que, 

nestas circunstâncias, permitiria fornecer informações que auxiliem no diagnóstico precoce e, 

consequentemente, em uma intervenção que promova um desfecho favorável para a criança e sua 

família. Alia-se aos aspectos acima a produção de um instrumento que subsidie avaliações em 

fase inicial da vida de uma criança pode ser um dispositivo que favoreça, juntamente com outros 

procedimentos, o processo avaliativo em tenra infância para a população materno-infantil de 

Campina Grande/PB e com isto colaborar para uma intervenção a tempo de produzir efeitos antes 

de o processo de sofrimento se cristalizar. 

A escolha geográfica de Campina Grande para a realização desta pesquisa não se restringe 

a captação de participantes, visto que a população-alvo poderia ser encontrada de forma 

equivalente em outro município. Todavia, a tomada de decisão decorreu de o fato da pesquisadora 

ser docente em uma universidade nesta cidade, o que possibilita uma série de desdobramentos: 

construir espaço de pesquisa e extensão nesta área de estudo; produzir espaços de diálogo com a 

comunidade externa e perspectiva de abertura de campo de estágio. 

 

3.3. Aspectos metodológicos na elaboração do instrumento  
 

Por se tratar de uma pesquisa que se propôs elaborar, construir e buscar evidências de 

validade de um instrumento original, parece importante se deter nos princípios de elaboração de 

instrumentos psicológicos, pautando-se fundamentalmente nas contribuições de Pasquali (1998), 

mostrando desta forma as aproximações e/ou afastamentos destes princípios no percurso desta 

pesquisa.  O autor destaca que o modelo de construção de instrumentos psicológicos fundamenta-

se em três grandes procedimentos: teóricos, empíricos (experimentais) e analíticos 

(estatísticos). 
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O polo teórico deve fundamentar qualquer conduta científica e visar atingir uma 

representação adequada do que se está propondo investigar. É composto: pela explicitação da 

teoria (referente ao construto ou objeto psicológico para o qual está se buscando construir um 

instrumento de medida) e a operacionalização dos itens. Consequentemente, evidencia, ele além 

da teoria do(s) traço(s) latente(s) a qual tenciona apurar, as categorias e comportamentos que 

compõem uma representação deste construto (laço mãe e bebê). Desta forma, grande parte deste 

tópico se destinará a explicitar o polo teórico.  

Os procedimentos teóricos devem ser elaborados para cada instrumento, dependendo da 

literatura existente referente ao construto psicológico que o instrumento visa medir, construto 

este que, nesta pesquisa, diz respeito ao laço mãe e bebê. A teoria psicológica concebe, define 

e estrutura o construto psicológico e por ser o enfoque teórico pouco abordado na literatura da 

avaliação psicológica, geralmente ele é a parte mais fraca da pesquisa, tornando os instrumentos 

psicológicos precários. É obrigação de quem constrói um instrumento não se furtar de uma 

especulação teórica, devendo, no mínimo, unir evidência empírica sobre seu objeto de 

investigação e sistematizá-la, a fim de atingir uma mini teoria sobre ele, para que ela o oriente na 

elaboração adequada do instrumento.  

Para a construção de um instrumento psicológico é imprescindível conhecer a 

dimensionalidade do construto, suas definições constitutivas e operacionais e sua transformação 

em tarefas comportamentais.  

Dimensionalidade do construto: é estrutura interna, semântica, do instrumento. Ela se 

fundamenta na literatura concernente ao tema, nos peritos da área e na própria experiência. O 

construto pode ser homogêneo ou conter vários aspectos diferenciados. É possível identificar que 

o construto laço mãe e bebê nada tem de homogêneo, muito pelo contrário, pois ele abarca uma 

diversidade de aspectos que o integram, tornando-o multifatorial, visto ser composto por uma 

ampla gama de comportamentos que dificultam circunscrevê-lo e torná-lo operacional, tais como 



100 
 

a amamentação, a alimentação, os cuidados cotidianos, a linguagem e a introdução de limites, 

dentre tantos outros, além de dizerem respeito tanto ao bebê quanto a mãe. Pasquali (1998) 

lembra que a construção da teoria psicológica do instrumento não diz respeito a uma tarefa 

específica do psicometrista, e sim, compete ao psicólogo teórico.  

Definição constitutiva (do construto): se refere à concepção do construto e decorre da 

teoria na qual ele se insere e é definido em termo de “realidade abstrata”. Como já inicialmente 

ressaltado, o pilar teórico deste instrumento é a psicanálise e suas contribuições ao tema do laço 

mãe e bebê, além das entrevistas com a população-meta. A seguir a definição constitutiva do 

construto laço mãe e bebê: relação dinâmica de grande complexidade, que se constrói a partir 

da interação estabelecida entre a mãe e seu bebê no cotidiano dos cuidados prestados à criança e 

funda as bases da constituição do psiquismo infantil.  

Definição operacional (do construto): diz respeito à passagem do campo abstrato de um 

construto para o concreto, evidenciado através dos comportamentos manifestos expressos no 

instrumento através de tarefas unitárias e específicas, isto é, os itens do instrumento. Os itens 

deverão ser perguntas a serem respondidas ou tarefas a serem executadas para que se possa 

avaliar a magnitude da presença do constructo, e eles devem representar comportamentalmente 

o construto. A definição operacional é o momento mais crítico, onde se fundamenta a validade 

de um instrumento e serve de base para legitimar a representação empírica; comportamental e a 

dos traços latentes. Deve abranger o mais amplamente possível o construto. Pasquali (1998) 

alerta que o tempo dedicado à construção dos itens não deve ser exíguo e para a realização desta 

etapa ocorrer forma adequada são necessários os seguintes requisitos: literatura pertinente sobre 

o tema; opinião de peritos na área; a experiência do pesquisador e a análise de construto (análise 

dos juízes ou de conteúdo).  
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Ao destacar que os instrumentos psicológicos objetivam medir traços latentes, inacessíveis 

à observação empírica, nos deparamos com um impasse: qual a forma mais adequada de eles 

serem cientificamente abordados por meio dos itens do instrumento? 

Para responder à questão, apresenta-se o passo a passo da construção e análise dos itens: 

   Fonte dos itens: eles podem ser originados a partir da literatura (outros testes que medem 

o construto), de levantamento junto à população-alvo (exemplo: entrevistas) e de categorias 

comportamentais.  

         Critérios para a construção dos itens (item individual): comportamental (item deve 

expressar um comportamento), objetividade (item deve cobrir de fato o comportamento); 

simplicidade (item deve expressar uma só ideia); clareza (item deve ser compreensível para 

todos os estratos da população-alvo, por meio de frases simples, curtas, sem dubiedade, 

preferencialmente frases positivas (sinto-me infeliz) que negativas (não me sinto feliz), ausência 

de gírias, linguajar típico que facilite a compreensão); relevância (deve ser consistente com 

aquilo que se está investigando), precisão (deve ter uma posição definida dentro de um 

continuum do que se quer medir, ao mesmo tempo em que se diferencia dos demais itens), 

variedade (na linguagem, e ter metade de itens em termos favoráveis e a outra desfavoráveis – 

isto no caso de escalas de preferência tipo Likert , que mede de uma escala de zero (0) a dez (10), 

evitando erro da resposta estereotipada à esquerda ou à direita); modalidade (não utilizar 

expressões extremadas, tais como: miserável, excelente, pois isto evidenciada um vício a priori 

na própria escala); tipicidade (construir frases com expressões condizentes com o construto, não 

metafóricas/adjetivadas – exemplo: beleza não é pesada, grossa e tampouco nojenta) e 

credibilidade (não formular item infantilizado, descabido ou ridículo – isto poderá aumentar os 

erros (vieses) de resposta, também chamado de validade aparente, pois ao afetar de forma 
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negativa o respondente pode, indiretamente, repercutir na própria validade psicométrica do 

instrumento, pois os itens além de eles serem sérios também precisam transmitir seriedade.  

Critérios para a construção do conjunto dos itens (todo o instrumento): amplitude (o 

conjunto de itens deve abranger toda a extensão de magnitude do contínuo deste instrumento) e 

equilíbrio (os itens devem cobrir todo o segmento do contínuo do construto, como itens fáceis, 

médios e difíceis relacionados à aptidão; ou fracos, moderados ou extremos, no caso das atitudes; 

assim, a maior parte dos itens devem ser médios (aptidão) ou moderados (atitudes); sendo que 

este critério de justifica, segundo Pasquali (1998), em decorrência de que a maior parte das 

pessoas situam seus comportamentos na magnitude mediana, isto é, mais ou menos dentro da 

curva normal). 

Quantidade de itens: diz respeito a extensão do construto, sendo que nos instrumentos 

que não são construídos a partir da teoria (surgidos a partir de um grupo de itens que parecem 

medir um construto e que são analisados estatisticamente para identificar aqueles mais 

consistentes e que se manterão) tradicionalmente se recomenda que seja inicialmente construído 

um banco com pelo menos o triplo do número final de itens. Enquanto alguns psicometristas 

estimam em cerca de 20 o número de itens necessários para representar um constructo, outros, 

considerados mais simples, poderiam ser adequadamente representados por apenas poucos itens. 

Porém, se a etapa anterior (polo teórico) tiver sido bem-sucedida e o banco de itens for construído 

sobre conceitos teóricos seguros, não é necessário construir mais que 10% de itens suplementares 

em relação à quantidade final, devido a sua validade teórica real, e não aparente.  

Análise dos itens: antes da validação final do instrumento piloto é oportuno submetê-lo a 

uma análise teórica dos itens, que ocorre por meio da análise semântica dos itens e análise dos 

juízes. Esta etapa permite verificar se os itens representam de forma acertada o construto, por 

intermédio da opinião de outros a fim de assegurar a garantia de validade.  Trata-se de um 
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procedimento teórico (e não empírico), por se basear na opinião de pessoas que não fazem parte 

da amostra representativa da população para a qual o instrumento foi construído. Esta análise 

ocorre por meio de dois tipos de juízes: um que realiza uma análise direcionada à compreensão 

dos itens (análise semântica) e outro que avalia a pertinência dos itens ao construto (análise dos 

juízes propriamente dita). Desta forma, a análise semântica verifica se os itens são 

compreensíveis para todos os membros da população-meta, tendo a preocupação de que eles 

sejam claros e reconhecidos com bem elaborados para estratos opostos da amostra, preservando 

assim, a validade aparente. No caso desta pesquisa, se refere àquelas mães sem escolaridade e/ou 

escolaridade mais baixa e também as mães com maior nível de escolaridade.  A análise dos 

juízes, também conhecida como análise de conteúdo – que para o autor deveria ser nomeada 

análise de construto: é uma análise que verifica se os itens estão adequados ou não ao traço em 

questão, apresentando aos juízes, profissionais peritos na área – uma tabela com as definições 

constitutivas e outra com os fatores (neste estudo identificado como dimensões) e os itens. 

Destaca-se ainda que quando os fatores (dimensões) estão correlacionados, os itens podem se 

referir, com níveis diferentes, a mais de um fator, o que poderia propiciar alguma discordância 

entre os juízes, que, neste caso, poderia ser considerada como uma concordância (Pasquali, 

1998).   

Com o trabalho dos juízes, completam-se os procedimentos teóricos na construção de um 

instrumento de medida, quais sejam: a explicitação da teoria que ampara os itens e a elaboração 

do instrumento piloto. Cabe destacar que a etapa da análise dos itens é condição sinequanon 

para dar prosseguimento a validação final do instrumento piloto onde ele será testado 

empiricamente. 

Quanto aos fundamentos teóricos do instrumento, cabe afirmar que este estudo, apesar de 

ter recorrido a literatura psicanalítica, não se propõe ser uma pesquisa psicanalítica, e sim, se 

alicerçar teoricamente nas contribuições que a psicanálise fornece acerca do tema. As referências 
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bibliográficas foram buscadas principalmente com Donald W. Winnicott (1958/2000; 1971/1975 

e 1987/2002), Graciela Cullere-Crespin (2004), Alfredo N. Jerusalinsky (1984, 2008), Julieta 

Jerusalinsky (2002, 2008 e 2011), Maria Cristina Kupfer (2005, 2008 e 2009) e outros autores 

contemporâneos que trabalhem com o tema do laço mãe e bebê. Além disto, fez-se um 

levantamento junto à população-alvo, por meio de entrevistas em profundidade para agregar ao 

instrumento - via construção dos itens – as percepções das mães sobre o assunto investigado, 

percepções estas já abordadas no Estudo 1: O que dizem as mães sobre o laço mãe e bebê?  

Dando sequência aos três grandes procedimentos na construção de instrumentos 

psicológicos temos também o polo empírico e o analítico.  

O polo empírico (ou instrumental) é o segundo procedimento fundamental na construção 

de um instrumento psicológico. Ele define as técnicas e fases da aplicação do instrumento piloto 

e da coleta da informação, para posteriormente dar seguimento à avaliação da qualidade 

psicométrica do instrumento que está sendo construído. 

Por fim, o polo analítico determina a conduta de análises estatísticas a serem realizadas 

sobre os dados com o objetivo de tornar o instrumento válido, preciso e normatizado. Ou seja, 

diz respeito aos procedimentos necessários para tornar o instrumento científico. 

 

3.4. Método  

 

3.4.1. Elaboração dos itens 
 

Durante a elaboração e construção do instrumento os objetivos específicos (caracterizar 

os aspectos de cuidado da mãe para o filho; evidenciar características importantes da relação da 

mãe e bebê; identificar peculiaridades do laço mãe e bebê articuladas ao desenvolvimento 

infantil) serviram como norteadores deste processo. A seguir as fontes utilizadas para a 

elaboração e construção dos itens, com os respectivos procedimentos:  
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a) Entrevistas em profundidade: as entrevistas foram realizadas com 6 mães de distintas 

escolaridades (sem escolaridade; ensino fundamental incompleto; ensinos fundamental, médio, 

graduação e pós-graduação completos) que atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas de forma individualizada, com média de duração de 60 

minutos, foram filmadas, com o intuito de valer-se da qualidade do áudio, e ulteriormente 

transcritas. Nelas, foi solicitado a cada mãe que falasse sobre os seguintes temas: aspectos 

importantes para a formação do vínculo mãe e bebê e os aspectos prejudicais, os cuidados 

prestados a um bebê, compartilhamento de cuidados, aspectos que podem auxiliar e aspectos que 

podem prejudicar o desenvolvimento, como saber se está tudo bem com o bebê e como perceber 

se o bebê não está bem, se os pais são importantes na vida do bebê com a respectiva justificativa. 

Adotou-se o procedimento de investigar mais detidamente um assunto, caso isto fosse necessário. 

Após a transcrição das entrevistas, foi feito o levantamento, entrevista por entrevista, dos 

temas abordados pelas mães (diz respeito a forma mais ampla do conteúdo versados). Na 

sequência, se destacou os assuntos (aspectos mais específicos) que cada mãe trouxe, relativo ao 

respectivo tema abordado, e posteriormente, foram elaboradas frases que representassem os 

temas versados. 
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Citam-se abaixo exemplos deste procedimento: 

Itens construídos a partir das entrevistas com as mães 

Temas                                                                                  Assuntos Frases (Itens) 

Aspectos 

prejudiciais ao 

desenvolvimento 

Gritar Falo alto com o meu bebê 

Cuidados 

cotidianos                 

com o bebê  

Banho                    

Alimentação              

Cuidado quando está 

doente     

Fazer dormir  

Costumo dar banho no meu filho                                       

Gosto de alimentar meu bebê                                        

Cuido do meu filho quando ele está doente                                                                  

 

Sempre que posso eu o coloco para dormir 

Apresentação               

de limites  

Repreender com amor Ensino o certo e o errado para ele 

Mal-estar do 

bebê  

Agressividade                   

Choro 

É uma criança irritada e/ou agressiva                                 

Ele chora demais 

Comunicação            

mãe e bebê  

Falava com ele,  

por ele e para ele                              

Através do olhar 

Falo com ele com voz dengosa                                  

 

Falo com ele através do olhar 

Disponibilidade 

para o bebê   

Maior vínculo quanto 

mais tempo para o bebê 

Dedico um tempo do meu dia para ficar com meu 

filho                         

  Dou atenção a ele quando estou em casa 

 

 

b) Literatura sobre o laço mãe e bebê 

Os itens foram buscados junto à fundamentação teórica contida nesta pesquisa com o 

intuito de apreender os aspectos fenomênicos a fim de produzir itens representativos do laço mãe 

e bebê.  

A seguir alguns exemplos da articulação entre a literatura e a construção do item (em sua 

versão final): 
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Itens construídos a partir da literatura 

Literatura: Sinal positivo do desenvolvimento: instalação do olhar no bebê  
Item: É uma criança atenta 

Item: Se comunica através do olhar 

Literatura: Sinal de sofrimento precoce (série silenciosa): não fixação do olhar 

Item: Parece ter dificuldade em olhar nos olhos 

Literatura: suposição de sujeito 
Item: Gosta de conversar comigo 

Item: Gosta de chamar minha atenção 

Item: Costumo conversar com meu filho 

Item: Aprendo com o meu bebê 

Literatura: Estabelecimento da demanda  
Item: Costumo compreender as necessidades de meu filho 

Item: Consigo diferenciar os choros do meu bebê (fome, sono, manha, dor...) 

Literatura: Alternância presença-ausência 

Item: Consegue suportar bem quando me ausento por breves períodos de tempo 

Item: Preciso sair de casa escondida para o meu bebê não notar 

Literatura: Instalação da alteridade  
Item: Gosta de ficar com o pai 

Item: Acho importante que o pai também cuide dele 

Item: É importante ele aprender a esperar para ser atendido 

Item: Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um bebê 

 

 

c) Indicadores de risco para o desenvolvimento infantil – IRDI 

Do instrumento que reúne os Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento 

Infantil (IRDI) (Lerner & Kupfer, 2008) foram utilizados alguns indicadores para subsidiar a 

elaboração de itens. Seguem dois exemplos:  

Itens construídos a partir do IRDI 

Indicador 18 (IRDI): A criança estranha pessoas desconhecidas para ela 
Item: Estranha pessoas desconhecidas 

Indicador 22 (IRDI): A criança aceita alimentação semissólida, sólida e variada 
Item: Aceita alimentação semissólida (alimentos amassados) 

Item: Aceita alimentação sólida (alimentos em pedacinhos) 

Item: Aceita alimentação variada 
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3.5. Resultados 
 

A partir das três fontes anteriormente referidas foram elaboradas 326 assertivas, muitas 

das quais se apresentavam repetidas; parcialmente sobrepostas ou careciam de uma melhor 

redação. Após o ajuste e/ou exclusão das frases repetidas e/ou sobrepostas ou daquelas mal 

redigidas se iniciou um processo de filtragem, com a contribuição de colaboradores da pesquisa 

com o intuito de utilizar distintas percepções na análise dos itens. Na sequência, mais duas vezes 

foi retomado este procedimento com o intuito de manter somente as frases que fossem 

simultaneamente claras, objetivas e fortemente representativas do laço mãe e bebê. Depois destas 

reiteradas filtragens restaram 44 itens sobre a percepção da mãe sobre o seu filho (Sobre o bebê) 

e 43 itens sobre a percepção da mãe relativa ao cuidado dela com o seu bebê (Sobre a mãe), 

totalizando 87 itens a comporem o Instrumento Piloto 1.  

Antes de ser administrado, foram realizadas a análise semântica pelo público-alvo e a 

análise semântica pelos especialistas. Além disto foi feita a análise do desenvolvimento infantil 

visando avaliar se os itens construídos haviam sido locados adequadamente nos quatro (4) 

momentos do desenvolvimento propostos no estudo. 

Ambas análises semânticas (mães e especialistas) tiveram por objetivo verificar se o 

sentido das sentenças era compartilhado pelos os avaliadores, e também para suprimir, na medida 

do possível, a equivocidade própria da linguagem. Desta forma, os itens passaram por dois 

momentos de avaliações semânticas. 

 

3.5.1. Análise Semântica  
 

Primeiramente os itens foram apresentados individualmente a três mães de distintas 

escolaridades: fundamental incompleto, ensino médio completo e ensino superior incompleto, 

todas provenientes das creches municipais de Campina Grande. Este instrumento foi avaliado 

pelas mães nas próprias creches. A cada uma delas foi apresentado, pela pesquisadora, item por 
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item a fim de que cada mãe informasse se ele estava inteligível, ao mesmo tempo em que foi 

solicitado que explicasse como ela o compreendia. Orientou-se também que, quando houvesse 

incompreensão ou discordância do item, seja pela sua pertinência ou redação, ela sugerisse uma 

nova forma mais adequada de escrita. Tal procedimento coaduna com a orientação de Pasquali 

(1998) que afirma que se houver a reprodução adequada do item significa que o item foi 

compreendido corretamente.  

Os itens Sobre o Bebê que as três mães acolheram íntegra foram (35): Sente prazer em 

mamar (peito ou mamadeira) (Q1), Gosta de conversar comigo (Q2), Conversa com as pessoas 

(Q3), Se comunica através do olhar (Q4), É uma criança curiosa (Q6), Gosta de chamar a minha 

atenção (Q7), Gosta de receber carinho (Q8), É uma criança atenta (Q10), Produz sons e/ou 

brinca com sua voz (Q11), Sorri ou responde quando eu ou alguém se dirige a ele (Q12), É uma 

criança agressiva (Q14), Chora de diferentes maneiras, dependendo do que ele quer (Q15), 

Mostra de diferentes maneiras o ele quer (Q16), Mostra o que lhe incomoda (Q17), É uma criança 

fácil de cuidar (Q19), Adoece pouco (Q20), Que ele fica confortável no meu colo (Q21), É difícil 

de acalmar quando está chateado (Q22), É uma luta para ele comer (Q24), Faz gracinhas (Q25), 

Gosta quando encho ele de beijinhos (Q26), Consegue suportar bem quando me ausento por 

breves períodos de tempo (Q27), Costuma ter o sono tranquilo (Q29), Troca o dia pela noite 

(Q30), Aceita alimentação semissólida (alimentos amassados) (Q31), Aceita alimentação sólida 

(alimentos em pedacinhos) (Q32), Aceita alimentação variada (Q33), Sabe pedir algo quando 

quer (Q34), Estranha pessoas desconhecidas (Q35), Se reconhece no espelho (Q37), Ao me 

reencontrar costuma ficar feliz (Q39), Quer tudo na hora (Q40), Fala palavras e/ou frases que 

compreendo (Q41), Costuma brincar com outras crianças (Q42) e Fala poucas palavras para a 

sua idade (Q43).  

Nas Tabelas 2 e 3, nas colunas Sobre o bebê e Sobre a mãe, estão os itens na forma que 

eles foram apresentados à cada mãe, porém somente aqueles que foram sugeridos alterações. Na 

coluna: Sugestão de alterações há o registro da concordância e/ou sugestão de alteração do item, 
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sendo que nesta coluna, quando a mãe compreendia e concordava com o item, era registrado OK. 

Caso contrário, uma nova redação do item era sugerida pela mãe. Constam também as propostas 

de modificações sugeridas, bem como a versão final dos itens. Desta análise resultaram os itens 

encaminhados aos especialistas (em negrito).  
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TABELA 2                                                                                                                                   

Análise Semântica realizada pelas mães - Itens sobre o bebê 

Sobre o bebê:                                 

geralmente eu  noto que ele... 

Sugestões de 

Alterações                                                                                

Mãe 

Fundamental 

Incompleto 

Sugestões de 

Alterações Mãe             

Médio Completo 

Sugestões de 

Alterações     

Mãe            

Superior 

Incompleto 

5. Parece evitar olhar nos olhos                     

    (recusa do olhar) 
Parece ter dificuldade 

em olhar nos olhos                                       
(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

9. É uma criança alegre                                              

    (Item enviado aos especialistas) 

OK OK É uma criança alegre                

(ex.: sorridente)                 

13. Sente prazer em se alimentar                                 

     (Item enviado aos especialistas) 

OK Sente prazer em se 

alimentar                    
(dependendo do 

alimento)  

OK 

18. Responde para mim quando converso come  

      ele (do jeito dele)  
Mostra uma reação 

quando converso                

com ele                                                   

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

23. Chora demais (e não é cólica) Chora demais                         

(não sendo cólica)                      

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

28. Dorme o necessário para sua idade Dorme o suficiente para 

sua idade                              

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

36. Reage quando me ausento por longos  

      períodos de tempo   

Demonstra uma reação 

quando me                    

ausento por longos 

períodos de tempo                       

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

37. Se reconhece no espelho OK OK OK 

38. Compreende/aceita algumas regras que lhe  

      foram ensinadas 

Compreende e/ou 

obedece algumas             

regras que lhe               

foram ensinadas                                         

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK Compreende e/ou aceita 

algumas regras que lhe 

foram ensinadas              

44. É uma criança birrenta 

      (Item enviado aos especialistas) 

OK É uma criança teimosa OK 

 

Já os itens Sobre a Mãe aceitos integralmente foram (36): Costumo conversar com meu 

filho (Q1), Falo com ele com voz dengosa (Q2), Respondo com um sorriso quando ele sorri e/ou 

faz gracinhas para mim (Q5), Acho fácil acalmar o meu filho (Q6), Brinco com ele (Q7), Consigo 

diferenciar os choros de meu bebê (fome, sono, manha, dor...) (Q10), Gosto de alimentar o meu 

bebê (Q11), Costumo dar banho no meu filho (Q12), Me sinto bem em amamentar o meu filho 

(seio/mamadeira) (Q14), Acredito que amamentar é uma forma de fortalecer nossa relação 
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(seio/mamadeira) (Q15), Fico feliz ao reencontrar meu bebê (Q16), Sinto dificuldade em me 

separar de meu filho (Q17), Para sair de casa preciso fazê-lo escondida dele (para não notar) 

(Q18),  Estabeleço rotinas no dia a dia dele (Q19), Estimulo e valorizo suas iniciativas e pequenas 

conquistas (Q20), Tenho outros interesses além de meu filho (Q21), Acho importante ele 

conviver com o pai (Q23), Evito dar tudo de mão beijada ao meu filho para estimular o seu 

desenvolvimento (Q24), Estimulo meu filho a nomear o que ele quer, ao invés de ele somente 

apontar (Q25), É importante ele aprender a esperar para ser atendido (Q26), Deixo ele fazer o 

que ele quer, pois ele é um bebê (Q27), Ensino o certo e o errado para ele (Q28), Me sinto segura 

como mãe Q29), Cuido dele com prazer (Q30), Me preocupo somente o necessário com ele (não 

de forma exagerada) (Q31), Cuido do meu filho quando ele está doente (Q32), Sou carinhosa 

com meu filho (Q34), Gosto de encher o corpo dele de beijinhos (Q35), Fico preocupada com o 

jeito dele (Q36), Acho importante ter com quem dividir os cuidados do meu filho (Q37), Dou 

atenção a ele quando estou em casa (Q38), Dedico um tempo do meu dia para ficar com meu 

filho (Q39), Cuido dele no dia a dia (Q40), Sempre que posso procuro eu mesma alimentar o 

meu filho (Q41), Tenho me sentindo muito triste ultimamente (Q42) e Me sinto sobrecarregada 

com as atividades que tenho como mãe (Q43).  

A seguir a Tabela 3 com os itens sobre a mãe. 
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TABELA 3                                                                                                                                  Análise 

Semântica realizada pelas mães - Itens sobre a mãe 

Sobre a mãe: eu... Sugestão de 

Alterações  

Mãe 

Fundamental  

Incompleto 

Sugestão de 

Alterações 

Mãe 

Médio  

Completo 

Sugestão de 

Alterações         

Mãe             

Superior 

Incompleto 

3. Me comunico com ele através do olhar Falo com ele                        

através do olhar                                    

(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

4. Aprendo com o meu bebê                              

    (ele me surpreende)                                                      

 

    Aprendo com o meu bebê                                     

     (Item enviado aos especialistas) 

OK Aprendo com as 

conquistas do 
desenvolvimento                 

do meu bebê 

Ele me surpreende 

8. Costumo compreender as necessidades de  

     meu filho                                                               

     (Item enviado aos especialistas) 

Costumo compreender o 

que ele precisa 

OK OK 

9. Sempre sei do que ele precisa Sempre sei o que é o 

melhor para o meu filho                     

(Item enviado                  

aos especialistas) 

Sempre sei do que ele 
precisa                                   

(nunca tenho dúvidas)                                 

OK 

13. Costumo me guiar pelas reações dele para  

      saber o que ele quer ou como ele está                    

      (Item enviado aos especialistas) 

Também costumo me guiar 

pelas reações dele para     

saber o que ele quer                             
ou como está  

OK OK 

22. Sigo as orientações do médico do meu filho Costumo seguir as 

orientações do                 

médico do meu filho                               
(Item enviado                  

aos especialistas) 

OK OK 

33. Falo alto com o meu bebê                              

      (Item enviado aos especialistas) 

Costumo falar alto com o 
meu bebê 

OK OK 

 

Conforme evidenciado nas tabelas 2 e 3, a mãe com ensino fundamental incompleto fez 

12 sugestões de alterações (em 6 itens Sobre o Bebê e 6 itens Sobre a Mãe); a mãe com ensino 

médio completo, 4 (em 2 itens Sobre o Bebê e 2 itens Sobre a Mãe) e a mãe com graduação 

incompleta, 2 (em 1 item Sobre o Bebê e 1 item Sobre a Mãe). No total foram sugeridas 18 

alterações, em 14 itens. Consequentemente, quase 88 % dos itens foram bem compreendidos 

pelas mães, sem sugestão de alteração (73 dos 87 itens). Em torno 12% deles foram propostas 

modificações. 

Posteriormente, as sugestões destas alterações feitas pelas mães foram avaliadas, 

juntamente com a pesquisadora, por um grupo de 4 acadêmicos de psicologia, colaboradores na 
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pesquisa. As sugestões consideradas mais apropriadas foram mantidas. Portanto, os 87 itens 

confirmados como os mais adequados foram encaminhados aos especialistas 

            O processo de avaliação pelos especialistas passou por duas etapas: análise semântica e 

a análise da concordância do desenvolvimento infantil (localização do item no momento do 

desenvolvimento infantil).  

Nesta primeira etapa participaram três especialistas, a saber: 

- Uma pediatra de Campina Grande com formação em psicanálise, com vasta experiência na 

saúde pública e em puericultura.  

- Uma psicanalista com prática clínica com bebês. 

- Um psicólogo, professor e pesquisador com expertise em instrumentos psicológicos. 

A opção por juízes especialistas de distintas áreas afins visou uma avaliação ampla e 

diversificada do instrumento elaborado, buscando uma melhor adequação e abrangência na sua 

construção. Tal intuito também considera que o instrumental possa vir a ser utilizado por distintos 

profissionais que trabalham na área de saúde materno-infantil. 

 

Material encaminhado aos especialistas 

O modelo do instrumento enviado continha os itens SOBRE O BEBÊ explicitamente 

agrupados em quatro dimensões: suposição de sujeito; estabelecimento da demanda; alternância 

presença-ausência e instalação alteridade, fornecendo coesão teórica aos itens. Estas dimensões 

constam na fundamentação teórica deste estudo e remetem aos diferentes momentos lógicos da 

constituição do psiquismo, sendo inerentes à função materna. Os itens SOBRE A MÃE foram 

dispostos, em além destas quatro dimensões, em mais uma: Maternidade. Ressalta-se que as 

dimensões explicitadas aos peritos não foram visualizadas pelas mães respondentes, portanto, 

elas não estavam exibidas no instrumento administrado na amostra. 

Para análise do material era importante que ficasse claro: a concepção adotada referente 

ao laço mãe e bebê, bem como as dimensões. Por isto também foram fornecidas as seguintes 
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definições (a maior parte delas contida na fundamentação teórica, à exceção da acepção 

Maternidade):  

Descrição do conceito laço mãe e bebê e das dimensões apresentadas aos juízes 

Laço mãe e bebê: relação dinâmica de grande complexidade, que se constrói a partir da 

interação estabelecida entre a mãe e seu bebê no cotidiano dos cuidados prestados à criança e 

funda as bases da constituição do psiquismo infantil. 

Suposição de sujeito: mesmo que diversas manifestações do bebê possam ser fruto de 

movimentos involuntários, de reflexos arcaicos, elas são recebidas pela mãe como expressões 

relacionais, como produções realizadas pelo seu filho. No momento inicial de sua vida o bebê 

não se apresenta constituído psiquicamente, mas a mãe atribui a estes comportamentos 

desintencionais, uma intenção. Assim, ela supõe que ele seja - sem ainda ser – um sujeito 

psiquicamente constituído, precipitando uma condição no seu bebê que ainda não existe de fato, 

antecipando o que está por vir: escuta nos sons inarticulados de seu filho uma comunicação; fala 

a ele mesmo que ele não a compreenda, crendo numa conversação. É a partir, por exemplo, de 

um grito ou um choro que a mãe pensará que o seu filho está lhe solicitando algo: que ele sente 

fome, que está com dor, e assim sucessivamente, conforme as interpretações que a mãe possa 

fazer. Ou seja, a mãe toma o choro como um apelo e diferentes sentidos poderão ser construídos. 

Quanto mais em sintonia estiver com o bebê, mais haverá correspondência entre as urgências 

vitais que ele apresenta e a significação por ela formulada. Neste contexto, as experiências de 

vida dele serão vivenciadas como apaziguadoras, reconfortantes, satisfatórias, prazerosas. Esta 

é a sutileza do processo de apropriação de um saber pelo bebê, que é costurado no cotidiano dos 

cuidados a ele dispensados. Por outro lado, quanto menos harmonia ocorrer entre a dupla, mais 

o inverso ocorrerá. 

Estabelecimento da demanda: é esperado que a mãe tome as produções de seu bebê como um 

pedido e se posicione no sentido de responder a ele: atendendo-o, priorizando ou frustrando suas 

solicitações. Sua postura implica uma dupla tradução: traduzir em palavras as ações do bebê 

dando a elas um sentido; e traduzir em ações as suas palavras (maternas), convocando e 

capturando o bebê na linguagem. Na manutenção desta forma de dinâmica vão ocorrendo 

inscrições psíquicas, traços destas vivências, aprendizagens e apropriação de um saber pelo bebê. 

Por exemplo: em um bebê recém-nascido, descargas tônicas e posturais, sorrisos, choros, 

mecanismos neuromusculares inicialmente involuntários, passam a ser tomados como uma 

demanda do bebê. Da mesma forma ocorre à medida que ele vai se desenvolvendo. Assim, a 

mãe irá responder e acolher as produções de seu filho de forma peculiar, conforme as condições 

maternas. 

Alternância presença-ausência: diz respeito à necessidade de instalar uma descontinuidade 

entre a mãe e o bebê. Quando a alternância é continente, as lacunas abrem espaço à emergência 

de diferentes produções pelo bebê que adquirirão uma marca autoral. Cabe a mãe (ou quem faça 

a função de Outro primordial) produzir um ponto de equilíbrio entre a presença e a ausência, 

alternando-se nestas posições: ora estar presente, ora ausente no dia a dia de seu bebê. De nada 

vale a presença física materna se nela não existir a disponibilidade psíquica para com o seu bebê. 

Por outro lado, uma mãe pode estar ausente fisicamente, mas criar uma atmosfera de cuidados 

que se mostrem potentes e revelem consistência na sua ausência. Esta escansão presença-

ausência, quando eficaz, permite que os diferentes ritmos e novos espaços relacionais sejam 

articulados em uma rede de significações na vida de um bebê. Cito exemplos: olhar e não olhar; 

voz e silêncio; fome e saciedade; separação física e psíquica entre o bebê e sua mãe; entrada de 

outras pessoas significativas na vida do bebê; o reconhecimento dos turnos (dia e noite); sono-

vigília; acesso a linguagem (que requer o reconhecimento de nuances, pausas – exemplo: “mam 

mam mam” = mamãe); permitindo que sejam apropriados pelo bebê ao longo de seu 

desenvolvimento. 
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Instalação da alteridade: remete a instalação de um elemento terceiro – a lei – no laço mãe e 

bebê, marcando um lugar além da mãe. Mais frequentemente a lei pode estar representada no 

agente paterno, mas não se restringe a figura do pai por comportar uma dimensão simbólica. A 

mãe não deve tomar seu filho como puro objeto de sua satisfação e seu bebê também não deve 

ter todas as suas demandas satisfeitas. A lei deve servir de baliza e simultaneamente ser 

interditora dos excessos presentes na relação primordial. Requer que os interesses maternos não 

se restrinjam ao seu bebê, que se situem além dele. Exemplos: postura materna de transmitir ao 

bebê que tem coisas que podem ser feitas e outras não, atitudes que nem sempre serão fixas, pois 

dependerão do contexto investimento e desejo materno orientados para atividades profissionais 

e/ou equivalentes; relação afetiva com o parceiro; abertura materna ao reconhecimento de 

saberes diferentes do dela (indicando certa permeabilidade a um elemento terceiro) como na 

receptividade e aceitação pela mãe quanto às orientações fornecidas pelo pediatra. 

Maternidade: se refere ao exercício da função materna e aos sentimentos maternos despertados. 

 

A apresentação da descrição destas dimensões era importante a fim de que eles pudessem 

ter clareza da estruturação e organização dos itens no instrumento, ao mesmo tempo que os 

norteassem no processo avaliativo. 

É necessário ressaltar que um item pode, eventualmente, ser representativo de mais de 

uma dimensão. Entretanto, no instrumento enviado aos avaliadores cada item foi disposto em 

somente uma única dimensão, e os itens foram redigidos em distintas cores para permitir melhor 

visualização quanto à presença e a repetição dos itens nos distintos momentos do 

desenvolvimento infantil (Apêndice 1).   

 Para tornar mais claro, segue a forma como foram distribuídos nas diferentes dimensões 

os itens Sobre o Bebê enviados aos especialistas: 
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Itens sobre o bebê agrupados em 4 dimensões 

Suposição de Sujeito (15) 

Gosta de conversar comigo  

Conversa com as pessoas 

Se comunica através do olhar 

Parece ter dificuldade em olhar nos olhos  

É uma criança curiosa 

Gosta de chamar a minha atenção 

Gosta de receber carinho 

É uma criança atenta  

Sorri ou responde quando eu ou alguém se dirige a ele 

É uma criança alegre  

Produz sons e/ou brinca com sua voz 

Gosta quando encho ele de beijinhos  

Sente prazer em se alimentar 

É uma criança agressiva  

É uma criança birrenta 

Estabelecimento da Demanda (11) 

Chora de diferentes maneiras, dependendo do que ele quer  

Mostra de diferentes maneiras o ele quer  

Mostra o que lhe incomoda  

Mostra uma reação quando converso com ele 

É uma criança fácil de cuidar  

Adoece pouco  

Que ele fica confortável no meu colo  

É difícil de acalmar quando está chateado  

Chora demais (não sendo cólica)  

É uma luta para ele comer  

Faz gracinhas  

Alternância Presença-ausência (11) 

Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira)  

Dorme o suficiente para sua idade 

Costuma ter o sono tranquilo  

Troca o dia pela noite  

Aceita alimentação semissólida (alimentos amassados)  

Aceita alimentação sólida (alimentos em pedacinhos) 

Aceita alimentação variada  

Sabe pedir algo quando quer 

Estranha pessoas desconhecidas  

Consegue suportar bem quando me ausento por breves períodos de tempo  

Demonstra alguma reação quando me ausento por longos períodos de tempo 

Instalação da Alteridade (7) 

Se reconhece no espelho 

Compreende e/ou obedece algumas regras que lhe foram ensinadas 

Ao me reencontrar costuma ficar feliz 

Quer tudo na hora 

Fala palavras e/ou frases que compreendo 

Costuma brincar com outras crianças 

Fala poucas palavras para a sua idade 
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Prosseguindo são apresentados os itens Sobre a Mãe: 

Itens sobre a mãe agrupados em 5 dimensões 

Suposição de sujeito (4) 

Costumo conversar com meu filho          

Falo com ele com voz dengosa 

Me comunico com ele pelo olhar  

Aprendo com o meu bebê 

Estabelecimento da demanda (9) 

Respondo com um sorriso quando ele sorri e/ou faz gracinhas para mim  

Acho fácil acalmar o meu filho  

Brinco com ele 

Costumo compreender as necessidades de meu filho 

Sempre sei o que é o melhor para o meu filho 

Consigo diferenciar os choros de meu bebê (fome, sono, manha, dor...)  

Gosto de alimentar o meu bebê 

Costumo dar banho no meu filho 

Costumo me guiar pelas reações dele para saber o que ele quer ou como está 

Alternância presença-ausência (6) 

Me sinto bem em amamentar o meu filho (seio/mamadeira)  

Acredito que amamentar é uma forma de fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

Fico feliz ao reencontrar meu bebê 

Sinto dificuldade em me separar de meu filho 

Estabeleço rotinas no dia a dia dele 

Estimulo e valorizo suas iniciativas e pequenas conquistas 

Instalação da alteridade (9) 

Tenho outros interesses além de meu filho  

Sigo as orientações do médico do meu filho  

Acho importante ele conviver com o pai  

Para sair de casa preciso fazê-lo escondida dele (para não notar)  

Evito dar tudo de mão beijada a ele para estimular seu desenvolvimento 

Estimulo meu filho a nomear o que ele quer  

É importante ele aprender a esperar para ser atendido                                                       

Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um bebê  

Ensino o certo e o errado para ele 

Maternidade (10) 

Me sinto segura como mãe  

Cuido dele com prazer 

Me preocupo somente o necessário com ele (não de forma exagerada) 

Cuido do meu filho quando ele está doente 

Falo alto com o meu bebê 

Sou carinhosa com meu filho 
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Gosto de encher o corpo dele de beijinhos 

Fico preocupada com o jeito dele  

Acho importante ter com quem dividir os cuidados do meu filho 

Dou atenção a ele quando estou em casa 

Dedico um tempo do meu dia para ficar com meu filho 

Cuido dele no dia a dia 

Sempre que posso procuro eu mesma alimentar o meu filho 

Tenho me sentindo muito triste ultimamente  

Me sinto sobrecarregada com as atividades que tenho como mãe  
 

 

Foi encaminhado em um arquivo de Excel for Windows aos 3 os 87 itens desenvolvidos 

(44 sobre o bebê e 43 itens sobre a mãe) para que eles os avaliassem. Foi solicitado que 

colocassem um X naqueles itens que eles julgassem adequados, sendo que o X representava sua 

concordância com o item na íntegra. No item que acreditassem ser necessária alteração era pedido 

que propusessem uma redação mais apropriada. Além disto, se o especialista quisesse sugerir um 

novo item, poderia fazê-lo. 

A seguir, nas tabelas 4 e 5, são apresentadas somente as análises semânticas realizadas 

nos itens sem a concordância unânime dos especialistas, contendo as sugestões de alteração ou 

inclusão de novo item, bem como a justificativa da pesquisadora quanto à tomada de decisão da 

escolha da versão final do item.  Os argumentos desta decisão constam nas tabelas identificados 

como justificativa.  

Os itens Sobre o Bebê os quais os três juízes acolheram íntegra foram (36): Sente prazer 

em mamar (peito ou mamadeira) (Q1), Gosta de conversar comigo (Q2), Conversa com as 

pessoas (Q3), Se comunica através do olhar (Q4), Parece ter dificuldade em olhar nos olhos (Q5), 

É uma criança curiosa (Q6), Gosta de chamar a minha atenção (Q7), Gosta de receber carinho 

(Q8), É uma criança alegre (Q9), Produz sons e/ou brinca com sua voz (Q11), Sente prazer em 

se alimentar (Q13), Chora de diferentes maneiras, dependendo do que ele quer (Q15), Mostra de 

diferentes maneiras o ele quer (Q16), Mostra o que lhe incomoda (Q17), É uma criança fácil de 

cuidar (Q19), Adoece pouco (Q20), Que ele fica confortável no meu colo (Q21), É difícil de 
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acalmar quando está chateado (Q22), É uma luta para ele comer (Q24), Faz gracinhas (Q25), 

Consegue suportar bem quando me ausento por breves períodos de tempo (Q27), Dorme o 

suficiente para sua idade (Q28), Costuma ter o sono tranquilo (Q29), Troca o dia pela noite 

(Q30), Aceita alimentação semissólida (alimentos amassados) (Q31), Aceita alimentação sólida 

(alimentos em pedacinhos) (Q32), Aceita alimentação variada (Q33), Sabe pedir algo quando 

quer (Q34), Estranha pessoas desconhecidas (Q35), Demonstra uma reação me ausento por 

longos períodos de tempo (Q36), Se reconhece no espelho (Q37), Compreende e/ou obedece 

algumas regras que lhe foram ensinadas (Q38), Ao me reencontrar costuma ficar feliz (Q39), 

Quer tudo na hora (Q40), Fala poucas palavras para a sua idade (Q43) e É uma criança birrenta 

(Q44). 

 

TABELA 4                                                                                                                                                    

Análise semântica realizada pelos especialistas - Itens sobre o bebê 

Sobre o Bebê:  

Eu geralmente noto que ele... 

Alterações                                       

Especialista 1 

Alterações                                 

Especialista 2 

Alterações                                 

Especialista 3 

10. É uma criança atenta                                                                                                

(Versão final do item)                     

OK É uma criança 

interessada e atenta                                                 
ao que se passa em 

torno dela 

OK 

12. Sorri ou responde quando eu ou alguém se dirige 

a ele                                                                                                                     
 

Sorri ou responde quando eu me dirijo a ele                                   

(Versão final do item)   

                                                                                              

Sorri ou responde quando alguém se dirige a ele                                                                

(Versão final do item)      

                                                                               

Justificativa: Optou-se em desmembrar o item em 

dois, aceitando a sugestão do Juiz 3, pois o item 
inicial conjugava tanto a relação do bebê com a 

mãe e a relação do bebê os outros, o tornando 

confuso. 

OK OK Penso que seria melhor 

separar este item, dado 
que confunde a relação 

mãe e bebê e a do                              

bebê com outros 

    

14. É uma criança agressiva 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OK 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

É uma criança 

irritada e/ou 

agressiva 

(Versão final 

 do item) 

 

Justificativa:  
optou-se em manter a 
sugestão do Juiz 2, 

 por ela abranger 

conjuntamente um 
outro importante 

comportamento 

(irritação). 

OK 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18. Mostra uma reação quando converso com ele  

      (Versão final do item)                                                                                                
           

Mostra reação quando 

converso com ele 

OK OK 
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23. Chora demais (não sendo cólica)                                                            

 

Chora demais (não sendo cólica) 
(Versão final do item: de 0 a 4 meses 

incompletos) 

 

Chora demais 

(Versão final do item: nos demais momentos 

do desenvolvimento) 
 

Justificativa: se decidiu por manter: (não sendo 

cólica) somente no primeiro momento do 
desenvolvimento (0 – 4 meses incompletos) em 

decorrência de o recém-nascido poder vir a 

vivenciar as cólicas de maneira mais frequente; e 
retirar esta expressão nos meses subsequentes do 

desenvolvimento, por a cólica não ser mais uma 

característica recorrente na vida da criança. 

OK OK Cólica é um conceito 

complicado,                               

penso que chora 
demais é suficiente 

42. Costuma brincar com outras crianças                                                                

 

Costuma brincar                                                                                                          

(Versão final do item)                                                                                       

Justificativa: como a brincadeira é uma 

característica própria da infância, a pesquisadora 
decidiu por mantê-la como item a fim de verificar 

se o bebê tem o hábito de brincar. Desta forma, o 

item inicial (Costuma brincar com outras 
crianças) acabou se transformando em dois 

itens: Costuma brincar - Se interessa e/ou gosta de 

estar com outras crianças. 

OK Se interessa e/ou gosta 

de estar com outras 

crianças 

(Versão final do item) 

Justificativa: em 
decorrência de a 

criança em tenra 

infância geralmente 
brincar junto, mas não 

brincar com outras 

crianças, isto é, de 
forma intencional e 

interativa, foi aceita a 

sugestão do Juiz 2 de 
alteração deste item, 

visto que a redação 

inicial não fornecia 
uma informação mais 

consistente sobre o 

interesse do bebê na 
relação com seus pares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

OK  

SUGESTÃO DE NOVO ITEM: 

ESPECIALISTTA 22 
  

Gosta de ficar                   

com o pai 
  

SUGESTÃO DE NOVO ITEM: 

PESQUISADORA 
 Costuma brincar  

 

Já os itens Sobre a Mãe aceitos integralmente foram (34): Costumo conversar com meu 

filho (Q1), Falo com ele com voz dengosa (Q2), Falo com ele através do olhar (Q3), Respondo 

com um sorriso quando ele sorri e/ou faz gracinhas para mim (Q5), Acho fácil acalmar o meu 

filho (Q6), Brinco com ele Q7), Costumo compreender as necessidades de meu filho (Q8), 

Consigo diferenciar os choros de meu bebê (fome, sono, manha, dor...) (Q10), Gosto de alimentar 

o meu bebê (Q11), Costumo dar banho no meu filho (Q12), Costumo me guiar pelas reações dele 

para saber o que ele quer ou como está (Q13), Me sinto bem em amamentar o meu filho 

(seio/mamadeira) (Q14), Acredito que amamentar é uma forma de fortalecer nossa relação 

(seio/mamadeira) (Q15), Fico feliz ao reencontrar meu bebê (Q16), Sinto dificuldade em me 
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separar de meu filho (Q17), Estabeleço rotinas no dia a dia dele (Q19), Estimulo e valorizo suas 

iniciativas e pequenas conquistas (Q20), Tenho outros interesses além de meu filho (Q21), 

Costumo seguir as orientações do médico do meu filho (Q22), Evito dar tudo de mão beijada ao 

meu filho para estimular o seu desenvolvimento (Q24), É importante ele aprender a esperar para 

ser atendido (Q26), Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um bebê (Q27), Ensino o certo e o 

errado para ele (Q28), Me sinto segura como mãe (Q29),  Cuido dele com prazer (Q30), Cuido 

do meu filho quando ele está doente Q32), Falo alto com o meu bebê (Q33), Sou carinhosa com 

meu filho (Q34), Acho importante ter com quem dividir os cuidados do meu filho (Q37), Dou 

atenção a ele quando estou em casa (Q38), Dedico um tempo do meu dia para ficar com meu 

filho (Q39), Sempre que posso procuro eu mesma alimentar o meu filho (Q41), Tenho me 

sentindo muito triste ultimamente (Q42) e Me sinto sobrecarregada com as atividades que tenho 

como mãe (Q43).  
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Agora, apresentam-se a análise semântica dos itens Sobre a Mãe: 

TABELA 5                                                                                                                                                       

Análise semântica realizada pelos especialistas - Itens sobre a mãe 

Sobre A Mãe: Eu... 
Alterações 

Especialista 1 

Alterações 

Especialista 2 

Alterações 

Especialista 3 

4. Aprendo com o meu bebê (ele me surpreende)                                                
    

    Aprendo com o meu bebê  

    (Versão final do item)    

    Justificativa: neste item foram sugeridas 

    diversas formas de redação e predominou a  

    sugestão do Juiz 1 que tornava o item mais  
    simples e compreensível. 

Aprendo com meu bebê OK Penso que este item é 
confuso, não transmite 

uma ideia clara. Não sei 

exatamente como 
melhorá-lo. 

8. Costumo compreender as necessidades de meu  

    Filho 
  OK OK 

9. Sempre sei do que ele precisa      
 

    Sempre sei o que é melhor para o meu filho      

     (Versão final do item)   

 

Justificativa: o item apresentado aos juízes 

estava sobreposto a outro item que também 
avaliava  a capacidade materna de estabelecer a 

demanda do bebê. Por isto optou-se pela sugestão 

feita pelo Juiz 3, pois ela trazia uma nova 
contribuição à investigação da relação mãe e 

bebê. 

OK OK Sempre sei o que é 
melhor para o meu filho 

18. Para sair de casa preciso fazê-lo escondida dele  

      (para não notar)   

  

      Preciso sair de casa escondida para meu bebê 

      não notar          

      (Versão final do item)  

 

       Justificativa: a alternativa de redação indicada  

       pelo Juiz 3 pareceu a mais claramente   
       compreensível, apesar de em um primeiro  

       momento termos preferido não colocar nenhum  

       item na forma negativa. 

OK OK Preciso sair de casa 

escondida para meu bebê 

não notar 

23. Acho importante ele conviver com o pai           

 

      Acho importante que o pai também cuide      

      dele                                                             

      (Versão final do item)                                      

 

      Justificativa: o argumento do Juiz 2 quanto à  

      alteração pareceu consistente, pois um bebê   

      conviver com o pai não diz muito sobre como é  
      a relação do pai com o bebê, visto que a mãe  

      pode achar importante que o pai conviva com o  

      bebê, mas isto não necessariamente pressupor  
      uma atitude ativa/interativa do pai para com o  

      seu filho. Já a posição da mãe quanto ao  

      reconhecimento da importância de o pai cuidar  
      o bebê, sim, fazendo com que a sugestão fosse  

      aceita. 

OK Acho importante que o 

pai também cuide dele 

OK 
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25. Estimulo meu filho a nomear o que ele quer, ao  

      invés de ele somente apontar                                   

 

      Estimulo meu filho a nomear o que ele quer                                                                   

      (Versão final do item)                          

 

      Justificativa: a sugestão feita pelo Juiz 2 de  

      retirar: “ao invés de apontar” fez com que se      

      reconhecesse que havia um preciosismo  
      desnecessário no item. 

OK Tirar  

“ao invés de apontar” 

OK 

31. Me preocupo somente o necessário com ele  

      (não de forma exagerada)                                           

 

      Não me preocupo de forma exagerada com  

      ele                                                                       

      (Versão final do item)                          

 

     Justificativa: a redação do item pelo Juiz 3 o  

     tornou mais compreensível, apesar de utilizar a  

     negativa. 

OK OK Entendo que não queiram 

item inverso, mas aqui 

seria melhor                         
“Não me preocupo de 

forma exagerada           

com ele” 

35. Gosto de encher o corpo dele de beijinhos                                                        

 

      Gosto de lhe dar muitos beijinhos                 

      (Versão final do item)                                   

 

     Justificativa: este item ao ser redigido tinha o  

     objetivo de tentar apreender na relação mãe e  

     bebê a presença ou ausência do terceiro tempo  
     pulsional, quando o bebê se oferece como objeto  

     de prazer na interação com sua mãe (juntamente  

     com o item sobre o bebê: “Gosta quando encho  
     ele de beijinhos”). Todavia, quando uma mãe  

     beija seu bebê, ela o faz, obviamente, no corpo  

     do bebê, o que tornava o item inicialmente  
     redigido, redundante. Por isto a sugestão do Juiz  

     3 se mostrou mais adequada. 

OK OK Gosto de lhe dar muitos 

beijinhos 

36. Fico preocupada com o jeito dele                     

       

      Fico preocupada com alguns  

      comportamentos dele                                                                      

     (Versão final do item)                               

 

      Justificativa: a sugestão feita pelo Juiz 2 de  

      especificar melhor o que se estava querendo  
      avaliar fez com que a sua proposta de alteração  

      fosse aceita, pois a redação anterior deixava o  

      item demasiadamente genérico. 

OK Fico preocupada com 

alguns comportamentos 
dele 

OK 

40. Cuido dele no dia a dia                                  

      (Versão final do item) 

OK Cuido do meu filho no 

dia a dia 

OK 

SUGESTÃO DE NOVO ITEM:   

ESPECIALISTTA 2 

  Costumo colocar meu 

filho para dormir 

  

SUGESTÃO DE NOVO ITEM:  

ESPECIALISTTA 2 

  Tenho me sentido 

irritada ultimamente 

  

 
  

 
  

 

A partir das observações e/ou sugestões feitas, se utilizou o critério de manutenção do 

item com maior concordância entre os juízes, o que ocorreu em torno 83 % dos itens (72 dos 87 

itens). Neles todos os três peritos concordaram com a redação inicial proposta e não fizeram 

nenhuma solicitação de mudança.  

Já em relação às alterações registradas acima nas tabelas 4 e 5, o Especialista 1 propôs 

somente a adequação de 2 itens (1 item Sobre o Bebê e 1 Sobre a Mãe). O especialista 2 sugeriu 
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a alteração de 7 itens (3 itens Sobre o Bebê e 4 Sobre a Mãe) e a inclusão de 3 novos itens (1 

direcionado ao bebê e 2 orientados à mãe). Já o especialista 3 avaliou como passível de 

modificação 7 itens (2 Sobre o Bebê e 5 Sobre a Mãe).  

Ao todo foram solicitados 17 ajustes em 15 itens (de um total de 87); ou seja, em 

aproximadamente 17 % deles. Destes, em 3 deles (itens 10 e 18: Sobre o Bebê; e o item 40: Sobre 

a Mãe) foi mantido o princípio de maior concordância entre os juízes (conforme consta nas 

tabelas 4 e 5). No entanto, tiveram 12 itens (itens 12, 14, 23, 42: Sobre o Bebê; e os itens 4, 9, 

18, 23, 25, 31, 35, 36: Sobre a Mãe) em que se optou não manter o princípio de maior 

concordância entre os juízes, por considerar que a sugestão de um juiz, dentre os demais, 

demonstrou ser mais adequada e/ou consistente.  

Além das sugestões de alterações feitas pelos juízes, que resultou na adição de 2 novos 

itens desmembrados: 1 proposto pelo Juiz 3 e outro pela pesquisadora (ambos itens Sobre o 

Bebê); foram acrescidos ao instrumento 3 novos itens recomendados pelo Juiz 2 (1 sobre o Bebê 

e 2 Sobre a Mãe). Consequentemente, o instrumento finalizado contou com 92 itens (inicialmente 

eram 87): 47 relativos ao bebê e 45 concernentes à mãe.  

 

Análise da concordância do desenvolvimento infantil 

Por meio de uma planilha de Excel for Windows composta de quatro colunas, as quais 

identificava quatro momentos do desenvolvimento (0-4 meses incompletos, 4-8 meses 

incompletos, 8-12 meses incompletos e 12-18 meses), foi solicitado a cada especialista que 

avaliasse a adequação dos itens quanto a sua localização no momento do desenvolvimento 

infantil. Se o perito entendesse que o item estava adequadamente localizado ele foi orientado a 

não fazer nenhuma observação na planilha, o que demonstraria que ele concordou com a forma 

que os itens foram dispostos no instrumento. Caso contrário, deveria marcar um X em cada 

período de desenvolvimento que avaliasse ser o mais apropriado para a idade.  
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Nas colunas (Sugestões do Especialista 1, Sugestões do Especialista 2 e Avaliação da 

Pesquisadora) das Tabelas 6 e 7 constam os números 1, 2, 3 e 4, correspondendo, 

respectivamente, aos diversos momentos do desenvolvimento infantil (0-4 meses incompletos, 

4-8 meses incompletos, 8-12 meses incompletos e 12-18 meses). Seguem exemplos para 

elucidar: quando o perito marcou o item nas faixas de 4-8 meses incompletos e 8-12 meses 

incompletos, identificou-se os números 23 abaixo do item; se o item deveria ficar contemplado 

de 4-8 meses incompletos, 8-12 meses incompletos e 12 a 18 meses, registrou-se 234; e se o item 

devesse ser apresentado em todos os períodos, 1234. 

Todavia, dos três especialistas, somente dois participaram desta análise e responderam a 

solicitação. Quanto ao terceiro, foram feitas tentativas de contato via e-mail e telefone, sem 

sucesso. Por conseguinte, adotou-se a seguinte sistemática: havendo divergência entre os dois 

profissionais quanto à localização do item no momento do desenvolvimento, a decisão de 

desempate ficou a critério da pesquisadora. Nas Tabelas 6 e 7 são apresentados somente os itens 

que tiveram discordância entre os especialistas na localização do item no momento do 

desenvolvimento infantil, bem como as justificativas da pesquisadora para a tomada de decisão 

final do item (coluna: Avaliação da Pesquisadora).  

Os itens Sobre o Bebê acolhidos na íntegra em relação a sua localização no momento do 

desenvolvimento infantil foram (26): Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) Q1), Gosta 

de conversar comigo (Q2), Se comunica através do olhar (Q4), Parece ter dificuldade em olhar 

nos olhos (Q5), É uma criança curiosa (Q6), Gosta de chamar a minha atenção (Q7), Gosta de receber 

carinho (Q8), É uma criança atenta (Q10), Sorri ou responde quando eu ou alguém se dirige a ele 

(Q12), É uma criança agressiva (Q14), Chora de diferentes maneiras, dependendo do que ele quer 

(Q15), Mostra o que lhe incomoda (Q17), Mostra uma reação quando converso com ele (Q18), É 

uma criança fácil de cuidar (Q19), Adoece pouco (Q20), Que ele fica confortável no meu colo 

(Q21), É difícil de acalmar quando está chateado (Q22), Consegue suportar bem quando me 
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ausento por breves períodos de tempo (Q27), Dorme o suficiente para sua idade (Q28), Costuma 

ter o sono tranquilo (Q29), Aceita alimentação variada (Q33), Sabe pedir algo quando quer (Q34), 

Estranha pessoas desconhecidas (Q35), Demonstra uma reação me ausento por longos períodos 

de tempo (Q36), Compreende e/ou obedece algumas regras que lhe foram ensinadas (Q38) e 

Costuma brincar com outras crianças (Q42). 

TABELA 6 

Adequação dos itens Sobre o Bebê quanto aos momentos do desenvolvimento feito pelos especialistas 

Sobre O Bebê: 

Eu noto que ele... 

Alterações 

Especialista 1 

Alterações 

Especialista 2 

Avaliação 

Pesquisadora 

3. Conversa com as pessoas 234 1234 1234                           

(Versão final) 

 

Justificativa: por se tratar 

de uma dimensão 

simbólica do conversar, 
aludindo a interação, 

considerou-se mais 
adequado ser apresentado 

em todos os momentos. 

9. É uma criança alegre 1234 234 234                                                 

(Versão final) 

 

Justificativa: a alegria 

parece estar mais 

evidenciada no bebê a 
partir dos 4 meses. 

11. Produz sons e/ou brinca com sua voz 23 4 23                                                     

(Versão final) 

 

Justificativa: esta ação 

“mais intenciomal” parece 

estar mais representada 
nestes períodos. 

13. Sente prazer em se alimentar 1234 34 34                                                        

(Versão final) 

 

Justificativa: nestas fases 

o prazer com o se alimentar 
evidencia-se de forma mais 

precisa. 

16. Mostra de diferentes maneiras o ele quer 234 1234 1234  

(Versão final) 

 

Justificativa: por ser uma 

forma ampla de o bebê 
apresentar suas demandas 

(fome, mal-estar, etc.) pode 

se apresentar desde cedo na 
vida do bebê. 
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23. Chora demais (não sendo cólica) Chora demais                                  

(não sendo cólica)                  
(0-4)                                                     

(Versão final)    
 

Chora demais                                 
(4-8) (8-12) (12-18) 

(Versão final)    

Chora demais                    

(não sendo cólica)               

(0-4)                                                  

(Versão final)    

 

Chora demais                                  
(4-8) (8-12) (12-18)  

(Versão final)    

OK 

 

Justificativa para o 

desmembramento do 

item em dois: o objetivo 

era captar o choro 
demasiado de um bebê, que 

não fosse restrito a cólicas 

(experiência que pode ser 
corriqueira em um recém-

nascido). Por isto a 

sugestão de ambos os 
juízes foi aceita. 

24. É uma luta para ele comer 1234 234 234                                     

(Versão final) 

 

Justificativa: há o 
reconhecimento de que 

geralmente as dificuldades 

nas trocas alimentares 
ficam mais evidenciadas 

mais tarde na vida do bebê.  

25. Faz gracinhas 1234 
 

 

 

34 34  

(Versão final) 

 

Justificativa: o objetivo 
era captar uma ação 

intencional dirigida à mãe. 

26. Gosta quando encho ele de beijinhos 1234 34 34                                                   

(Versão final) 

 

Justificativa: se articula ao 
terceiro tempo pulsional, 

remete a um momento mais 

tardio na vida do bebê, 
quando ele se oferece como 

objeto de prazer para a 

mãe, para ser beijado e 
investido de afeto. 

30. Troca o dia pela noite 1234 234 1234                                            

(Versão final) 

 

Justificativa: acredita-se 

que a dificuldade quanto ao 
repouso se apresente desde 

o início da vida do bebê. 

31. Aceita alimentação semissólida     

      (alimentos amassados) 

234 34 34                                                   

(Versão final) 

 

Justificativa: optou-se por 
seguir a recomendação do 

Ministério da Saúde, que 

preconiza que até aos 6 
meses a dieta do leite 

materno é a mais adequada. 

A utilização de alimentos 
amassados antes desta 

idade é menos frequente. 

Além disto, como nenhuma 
divisão de 

desenvolvimento adotada 

no instrumento inicia aos  6 
meses, optou-se pela 

prudência, inserindo o item 

a partir dos 8 meses. 

32. Aceita alimentação sólida  

      (alimentos em pedacinhos) 

34 234 34 

(Versão final) 

 

Justificativa: idem o 

argumento utilizado no 

item anterior (item 31).    
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37. Se reconhece no espelho 4 234 34                                                     

(Versão final) 

 

Justificativa: apesar de 

Lacan ter assinalado que 

alguns bebês já poderem se 
reconhecer no espelho 

entre o 6º ao 18º mês, 

achou ser mais prudente 
colocar somente a partir do 

8º mês, devido ao fato de 

ser mais difícil identificar 
que no 6º mês o bebê 

reconhecimento de sua 

imagem no espelho. 

39. Ao me reencontrar costuma ficar feliz 1234 34 34                                                    
(Versão final) 

 

Justificativa: o 

reconhecimento do 

sentimento de felicidade do 

lado do bebê parece ser 
mais evidenciado quando 

ele já está um pouco maior. 

40. Quer tudo na hora 234 34 34                                                   
(Versão final) 

 

Justificativa: como a ideia 
é ver se a criança já iniciou 

o processo de tolerar 

esperar, sabemos que 
quando muito nova, a 

tolerância à frustração 

ainda não está estabelecida. 

41. Fala palavras e/ou frases que  

      Compreendo 

34 OK 4                                                      

(Versão final) 

 

Justificativa: geralmente é 

a partir dos 12 meses que o 
bebê fala, mais 

frequentemente, palavras 

compreensíveis. 

43. Fala poucas palavras para a sua idade 34 4 4                                                      

(Versão final) 

 

Justificativa: a linguagem 

dos bebês, a partir dos 12 
meses é mais inteligível. 

44. É uma criança birrenta 34 4 4                                                       

(Versão final) 

 

Justificativa: o objetivo do 

item era, indiretamente, 

captar a introdução de 
limites na dupla mãe e bebê 

e quanto mais idade tiver o 

bebê, o comportamento de 
intolerância a esperar fica 

mais evidenciado, bem 

como a incorporação de um 
padrão de comportamento 

birrento.  

 

Já os itens Sobre a Mãe aceitos integralmente foram (38): Costumo conversar com meu filho 

(Q1), Falo com ele com voz dengosa (Q2), Aprendo com o meu bebê (Q4), Respondo com um 

sorriso quando ele sorri e/ou faz gracinhas para mim (Q5), Acho fácil acalmar o meu filho (Q6), 
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Brinco com ele (Q7), Costumo compreender as necessidades de meu filho (Q8), Sempre sei o que 

é o melhor para o meu filho (Q9), Consigo diferenciar os choros de meu bebê (fome, sono, manha, 

dor...) (Q10), Gosto de alimentar o meu bebê (Q11), Costumo dar banho no meu filho (Q12), 

Costumo me guiar pelas reações dele para saber o que ele quer ou como está (Q13), Me sinto bem 

em amamentar o meu filho (seio/mamadeira) (Q14), Acredito que amamentar é uma forma de 

fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) (Q15), Fico feliz ao reencontrar meu bebê (Q16), Sinto 

dificuldade em me separar de meu filho (Q17), Para sair de casa preciso fazê-lo escondida dele 

(para não notar) (Q18), Estabeleço rotinas no dia a dia dele (Q19), Tenho outros interesses além 

de meu filho (Q21), Costumo seguir as orientações do médico do meu filho (Q22), Acho 

importante ele conviver com o pai (Q23), Evito dar tudo de mão beijada ao meu filho para 

estimular o seu desenvolvimento (Q24), Estimulo meu filho a nomear o que ele quer, ao invés de 

ele somente apontar (Q25), Me sinto segura como mãe (Q29), Cuido dele com prazer (Q30), Me 

preocupo somente o necessário com ele (não de forma exagerada) (Q31), Cuido do meu filho 

quando ele está doente (Q32), Falo alto com o meu bebê (Q33), Sou carinhosa com meu filho 

(Q34), Gosto de encher o corpo dele de beijinhos  (Q35), Fico preocupada com o jeito dele (Q36), 

Acho importante ter com quem dividir os cuidados do meu filho (Q37), Dou atenção a ele quando 

estou em casa (Q38), Dedico um tempo do meu dia para ficar com meu filho (Q39), Cuido dele 

no dia a dia (Q40), Sempre que posso procuro eu mesma alimentar o meu filho (Q41), Tenho me 

sentindo muito triste ultimamente (Q42) e Me sinto sobrecarregada com as atividades que tenho 

como mãe (Q43).  

A seguir a tabela com os itens relativos às mães onde houve discordância entre os 

especialistas. 
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TABELA 7       

Adequação dos itens Sobre a Mãe quanto aos momentos do desenvolvimento feito pelos especialistas 

Sobre A Mãe: Eu... Alterações    

Especialista 1 

Alterações     

Especialista 2 

Avaliação 

Pesquisadora 

3. Falo com ele através do olhar 123 1234 1234                                  

(Versão final) 

 

Justificativa: por se tratar 
de uma característica 

psíquica, a construção 

desta interação na dupla 
mãe e bebê via o olhar pode 

iniciar tão logo o bebê 

nasça. 

20. Estimulo e valorizo suas iniciativas e   

      pequenas conquistas 

234 1234 1234                                 

(Versão final) 

 

Justificativa: diz respeito 

a uma atitude materna 
dirigida ao bebê que pode 

ser identificada desde os 

primórdios da vivência da 
maternidade no estilo de 

cuidado realizado pela 

mãe. 

26. É importante ele aprender a esperar para ser  

      atendido  

34 4 34                                       

(Versão final) 

 

Justificativa: remete a 

introdução de limites de 

pela mãe, e este 
comportamento fica mais 

frequentemente 

evidenciado quando a 
criança já tem um pouco 

mais de idade. 

27. Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um  

      bebê  

34 4 34                                        

(Versão final) 

 

Justificativa: diz respeito 
a dificuldade de a mãe 

introduzir os limites e a 

apresentação deles já pode 
ser observada a partir dos 8 

meses de vida do bebê e 

não só aos 12 meses.  

28. Ensino o certo e o errado para ele 34 4 34                                      

(Versão final) 

 

Justificativa: é mais 

frequente ser introduzido 

este ensino em idade mais 

precoce na vida do bebê, 

antes dos 12 meses. 

 

Conforme pode ser evidenciado nas tabelas 6 e 7 acima, de todas as sugestões de 

alterações solicitadas, somente em uma delas houve os juízes propuseram os mesmos períodos 

de desenvolvimento ao item. Quanto às demais sugestões de alterações (22 itens - sendo 17 Sobre 

o Bebê e 5 itens Sobre a Mãe), a tomada de decisão da adequação do item ficou a critério da 

pesquisadora. 
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Portanto, dos 87 itens, os juízes sugeriram adequações ao momento do desenvolvimento 

infantil em torno de 21% dos itens sendo: 18 itens sobre o bebê (itens 3, 9, 11, 13, 16, 23, 24, 

25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 43 e 44) e 5 relativos à mãe (itens 3, 20, 26, 27 e 28), totalizando 

23 itens. O especialista 1 propôs a adequação de 18 itens sobre o bebê; e o especialista 2 adequou 

17 itens sobre o bebê (destes, 17 itens eram sugestões de adequação para os mesmos itens). 

Ambos sugeriram a adequação de 5 itens relacionados à mãe (sendo todas relacionadas aos 

mesmos itens). 

Após realizadas as sugestões de alteração dos itens, haver agregado os novos itens 

propostos e feita as adequações quanto ao momento do desenvolvimento, o instrumento foi 

finalizado para ser administrado na amostra (Apêndice 2).   

 

3.6. Discussão 
 

Os objetivos específicos (caracterizar os aspectos de cuidado da mãe para o filho; evidenciar 

características importantes da relação da mãe e bebê e identificar peculiaridades do laço mãe e 

bebê articuladas ao desenvolvimento infantil) pautaram o todo o processo de elaboração e 

construção do instrumento. Desta forma, é possível contemplá-los no instrumento finalizado.  

Conforme já detalhado no corpo deste estudo, a construção de instrumento psicológico 

requer um minucioso e laborioso trabalho, que abrange desde os aspectos teóricos, quanto os 

empíricos e analíticos.  Todavia, a discussão se centrará na perspectiva teórica, que alicerça o 

estudo 2.  

Neste processo de construção do instrumento, desde o início se primou por acessar os 

participantes de forma aleatória (e de mesma forma foi feito com o polo experimental, isto é, no 

momento da administração do instrumento na população-alvo), visando diminuir o viés da 
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amostra. Apesar das dificuldades encontradas de uma proposta de amostra ao acaso, foi possível 

contorná-las metodologicamente.  

Desta forma, em relação à dimensionalidade do construto, é possível afirmar que 

dimensionar o construto foi um processo árduo, que exigiu grande empenho, visto a pesquisadora 

não ter experiência metodológica na área de instrumento de medida. Conforme postula Pasquali 

(1998), o construto pode ser tanto homogêneo quanto heterogêneo. É possível identificar que o 

construto Laço Mãe e Bebê nada tem de homogêneo, muito pelo contrário, pois ele abarca uma 

diversidade de aspectos que o integram, tornando-o multifatorial, visto ser composto por uma 

ampla gama de comportamentos que dificultam circunscrevê-lo e torná-lo operacional, tais como 

a amamentação, a alimentação, os cuidados cotidianos, a linguagem e a introdução de limites, 

dentre tantos outros, além de eles dizerem respeito tanto ao bebê quanto à mãe. Esta amplitude 

também foi sentida como um obstáculo na aventura teórica a qual se propôs o estudo, pois estimar 

e delimitar quais os aspectos da fundamentação teórica deveriam compor o construto, não foi 

tarefa fácil, visto ser importante que ela se ancorasse em sinais fenomênicos que permitissem 

tornar evidente os traços latentes relativos ao laço mãe e bebê. Neste sentido, se buscou 

contemplar o critério comportamental exigido por Pasquali (1998), ao fazer com que os itens 

procurassem expressar comportamentos, o que também fica evidenciado na sentença que orienta 

as perguntas (relativas ao bebê) e que consta início do instrumento: Eu noto que ele. Esta 

sentença foi redigida propositalmente para que a mãe pudesse responder a partir de sinais 

observáveis por ela no seu bebê.  

Ainda descortinando os entraves encontrados no caminho, inerentes ao campo da pesquisa, 

destaca-se a dificuldade em buscar suprimir nos itens a equivocidade própria da linguagem, cara 

aos profissionais que, como eu, trabalham em uma perspectiva psicanalítica. Para este intuito 

procurou-se construir frases curtas e de fácil compreensão, atendendo aos critérios de 

simplicidade e clareza na elaboração dos itens, abordados por Pasquali (1998). Os critérios na 
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construção de itens fazem parte da definição operacional do construto que, como lembra Pasquali 

(1998), é o momento onde se firmam a base do instrumento a fim de torná-lo válido, isto é, fazer 

com que ele avalie aquilo ao qual se propõe, ao mesmo tempo em ele busque abranger o mais 

amplamente possível o construto. 

No que diz respeito a definição operacional do construto, Pasquali (1998) afirma ser este 

momento o mais crítico de todo o processo. Fazer a transposição do abstrato para o concreto não 

é uma tarefa fácil. É oportuno salientar que todos os dos requisitos apontados por Pasquali (1998) 

como necessários nesta etapa foram atendidos: literatura pertinente ao construto; parecer de 

especialistas na área (pediatra que atua na saúde pública, psicanalista com experiência em clínica 

de bebês e psicólogo psicometrista com expertise em instrumentos psicológicos); análise teórica 

dos itens do construto (através das análises semânticas realizadas pelas mães; e pelos peritos na 

área, que também avaliaram os itens quanto à adequação ao momento do desenvolvimento) e a 

experiência da pesquisadora, que no caso, é relativa ao aporte teórico do instrumento e sua 

habilidade no manejo de entrevistas (devido a experiência clínica), pois não tinha familiaridade 

com a construção de um instrumento de medida. Neste sentido, penso que o percurso tornou-se 

mais árido e complexo em decorrência da falta de know-how com a construção de um 

instrumento, tornando cada etapa deste estudo um marco inaugural: circunscrever o construto; a 

construção dos itens; a preservação do caráter aleatório da pesquisa; a organização da logística 

da coleta (tanto para o estudo 1 quanto para o estudo 2); a administração do instrumento devido 

a abrangência dos locais de coleta (21 locais) e do número de colaboradores (17); bem como a 

análise psicométrica do instrumento (a ser apresentada no Estudo 3).  

Ainda em relação as fontes dos itens, apontadas por Pasquali (1998), elas atenderam ao 

padrão esperado para a elaboração de um instrumento. Das três fontes (literatura, entrevistas e 

itens do IRDI), a teoria e as entrevistas foram as que geraram mais itens. No entanto, quanto a 
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uma estimativa pormenorizada, fica difícil precisar, devido à complexidade inerente a este 

processo. 

Ao tentar atender ao critério de relevância dos itens, e em decorrência de os itens ficarem 

basicamente restritos as fontes (teoria, entrevistas, IRDI) – à exceção de inclusão de um número 

restrito de novos itens por juízes e a pesquisadora –  se procurou inserir o que era mais consistente 

sobre a relação mãe e bebê e que estava contido nestas fontes. Assim, se reconhece que podem 

haver outros aspectos relevantes da relação mãe e bebê que possam não estar contemplados no 

instrumento, e que se a abrangência dos comportamentos é limitada, ela se deve, em parte, a esta 

delimitação das fontes. Porém, tem-se a clareza de que se buscou ter representada a ampla gama 

de comportamentos expressamente fundamentados nesta tese, procurando atender da forma mais 

detalhada e adequadamente possível a este quesito, bem como o de amplitude, que diz respeito 

ao conjunto dos itens. A amplitude, lembrando Pasquali (1998), deve abranger toda a extensão 

de magnitude do contínuo do construto. 

          No que tange às contribuições maternas quanto à análise semântica dos itens, as sugestões 

das mães tornaram os itens mais compreensíveis e apresentaram expressões mais próximas do 

uso cotidiano, especialmente a mãe de ensino fundamental incompleto, que forneceu várias e 

boas sugestões de alterações dos itens, tornando-os mais operacionais. Da mesma forma, as 

proposições dos juízes permitiram que a linguagem utilizada ficasse mais próxima de um sentido 

compartilhado coletivamente, inteligível para mães de distintos níveis de escolaridade ou até sem 

escolaridade, favorecendo que os itens pudessem ser assimilados por mães com diferentes níveis 

de compreensão desde o mais simples até o mais sofisticado. Ambas proposições vão ao encontro 

do critério de clareza proposto por Pasquali (1998). 

O critério de precisão (Pasquali, 1998) foi parcialmente atendido. Justifica-se devido ao 

fato de ele ter sido atendido ao se construir itens que se diferenciassem entre si, todavia, não se 

deteve em criar itens que ocupassem uma posição definida dentro de um continuum do construto, 
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pois se trata de um construto muito amplo e complexo, com um vasto leque de aspectos muito 

distintos a serem contemplados que dizem respeito tanto ao bebê, quanto a mãe. O continuum, 

mesmo que verificável em alguns itens, não foi um objetivo em si na construção do instrumento. 

Além deste, outro critério, também foi contemplado de forma parcial, o critério da variedade. 

A variedade no que diz respeito a linguagem é evidenciada no instrumento, entretanto, não o é 

no que se refere a ótica da construção de 50% de itens favoráveis e 50% desfavoráveis, aquele 

utilizados nas escalas Likert, pois em sua grande maioria os itens redigidos foram favoráveis, ou 

seja, eles diziam respeito a comportamentos desejáveis da relação mãe e bebê. Justifica-se, em 

certa medida, em decorrência de o instrumento construído ser dicotômico, com respostas simples 

de SIM e NÃO, em virtude de ele atingir um grupo de mães com escolaridade muito baixa ou 

sem escolaridade; e a escala Likert, se utilizada no instrumento, apesar de permitir uma maior 

variabilidade na resposta (1 a 5 – 1 a 7 – 1 a 10, por exemplo), poderia dificultar a compreensão 

para algumas participantes da amostra que poderiam tender a colocar, devido a esta maior 

exigência, suas respostas no meio da escala, ou então demorarem muito para responder ao 

instrumento, que por si só, já é extenso. 

Dentre todos os critérios, o de equilíbrio – se refere a apresentação no instrumento de 

itens fáceis, médios e difíceis – e que remete ao conjunto dos itens, foi o único que não foi 

contemplado. 

Quanto aos critérios de modalidade, tipicidade e credibilidade postulados por Pasquali 

(1998), eles foram atendidos. Por outro lado, a orientação de Pasquali (1998) quanto a quantidade 

de itens não foi seguida à risca. O autor orienta que sejam feitos somente 10% dos itens totais, 

caso o instrumento seja construído sobre conceitos teóricos seguros. Porém, a objetivo foi de 

tentar apreender o maior gama de itens possíveis decorrentes das fontes para depois selecioná-

los, tanto que deste trabalho minucioso resultaram 326 sentenças, que ao final de todo o processo 

operacional geraram o total de 92 itens (47 Sobre o Bebê; e 45 Sobre a Mãe). Ou seja, foram 

elaborados em torno de 3 vezes mais assertivas iniciais que as mantidas ao final no instrumento. 
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Isto vai ao encontro de uma proposição de construção de instrumento com itens não alicerçados 

em uma firme base teórica (Pasquali, 1998), o que não foi o caso. 

Observou-se que, em ambas as análises semânticas realizadas (mães e especialistas), a 

maioria dos itens foi aceita sem alteração; 88% (mães) e 83% (especialistas), indicando que os 

itens apresentados aos avaliadores apresentaram uma boa redação, já que, como afirma Pasquali 

(1998), se houver a reprodução adequada do item significa que ele foi compreendido 

corretamente. 

Um ponto que gerou mais desacordo entre os juízes especialistas diz respeito a localização 

dos itens nos diferentes momentos do desenvolvimento. Apesar de proporcionalmente a 

concordância no conjunto dos itens ter sido elevada, próxima de 80%, os 20% restantes 

divergentes mostraram que localizar os itens no momento do desenvolvimento não é uma tarefa 

fácil a desempenhar, tampouco para juízes experts na área do construto, pois dos 18 itens em que 

sugeriram adequação, em 17 deles os peritos discordaram na indicação dos itens no período de 

desenvolvimento (0-4 meses incompletos; 4-8 meses incompletos, 8-12 meses incompleto e 12-

18 meses,). Somente em um deles houve sintonia na adequação. Desta forma, eles praticamente 

propuseram a adequação nos mesmos itens (à exceção de um). Vale lembrar, que neste momento 

de análise, somente foi possível contar com a participação de 2 especialistas, ficando a critério 

da pesquisadora o desempate.  

A distribuição dos itens nas dimensões – no material enviado aos peritos, a saber: suposição 

de sujeito, estabelecimento da demanda, alternância presença-ausência e instalação da alteridade 

– foi um exercício laborioso devido à complexidade inerente à dinâmica da relação mãe e bebê. 

Nesta distribuição se procurou alocar os itens que mais representavam as características relativas 

a respectiva dimensão onde eles estavam sendo designados, o que certamente foi uma 

aproximação de alocação, devido a linha tênue entre elas, como inicialmente abordado na 

fundamentação teórica, pois tais dimensões são operações constituintes intrinsicamente 
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interligadas. Neste sentido, harmoniza-se com o que evidencia Pasquali (1998): quando os fatores 

(dimensões) estão correlacionados, os itens podem se referir, com níveis diferentes, a mais de 

um fator.   

3.7. Considerações finais 
 

Um instrumento ancorado teoricamente permitirá que os dados empíricos coletados, via 

administração do instrumento, possam decidir se a mini teoria que subjaz a ele tem ou não alguma 

consistência.  

Conforme evidenciado ao longo da discussão quanto aos procedimentos adotados é 

possível perceber que cada etapa na elaboração e construção de um instrumento de medida revela 

peculiaridades. Se buscou, ao elaborar e construir o instrumento, que os itens contidos no 

instrumento finalizado representassem adequadamente o construto laço mãe e bebê.  

No entanto, cabe salientar que dimensionar o construto Laço Mãe e Bebê, devido à 

complexidade e dinamismo que lhe é inerente, certamente tornou o processo mais laborioso. 

Devido ao seu caráter multifacetado, o construto comportou uma grande diversidade de aspectos 

que necessitavam estar representados no instrumento. Assim, estabelecer e demarcar de forma 

criteriosa quais os aspectos fenomênicos – dentro de uma série de possibilidades – seriam 

passíveis de se transformarem em itens a fim de tornar o instrumento operacional não eliminou 

o fator limitador do estudo, em virtude de os itens serem restritos fundamentalmente as fontes 

(teoria, entrevistas, IRDI). Portanto, admite-se que podem existir outros aspectos importantes e 

presentes na relação mãe e bebê que possam não estar evidenciados no instrumento construído. 

Logo, o resultado final deste processo somente será adequadamente avaliado após transpostos os 

outros dois grandes procedimentos: empírico e analítico.  

Com este intuito, no capítulo a seguir serão apresentadas as técnicas de amostragem 

utilizadas, com as respectivas fases de aplicação do instrumento piloto e da coleta dos dados. Na 
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sequência, será feita a avaliação da qualidade psicométrica do instrumento, a fim de buscar 

evidências de validade. 
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CAPÍTULO 4 
 

 4. Estudo 3: Evidência de validade de instrumento sobre o laço mãe e bebê  

 

4.1. Objetivos 

Buscar evidências de validade de um instrumento que avalie a relação mãe e bebê (a partir 

da perspectiva materna), por meio dos seguintes objetivos específicos: verificar relações entre 

variáveis sociodemográficas e o cuidado materno; distinguir aspectos significativos para a 

formação de laços satisfatórios e insatisfatórios da mãe com o seu bebê, evidenciar características 

mais expressivas da relação da mãe e bebê; destacar aspectos de cuidado da mãe para o filho e 

identificar peculiaridades do laço mãe e bebê articuladas ao desenvolvimento infantil.  

 

4.2. População 
 

Mães (biológicas e adotivas), primíparas e multíparas residentes na cidade de Campina 

Grande-PB.  

 

4.2.1. Amostra: 371 mães, oriundas de Campina Grande, PB. O cálculo amostral teve como 

parâmetros os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB – Ano 2014 - 

SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos). Referiu-se a 5.076 bebês nascidos vivos a 

termo (37 a 41 semanas), sem anomalia congênita, na cidade de Campina Grande, de mães de 18 

anos em diante. Para o tamanho da amostra considerou-se um erro amostral de 5%.  

Observação: A amostra total foi de 377 respostas coletadas, em decorrência da logística utilizada 

para a coleta de dados (conforme consta no tópico: Procedimentos).  
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4.2.1.1. Critérios de inclusão 
 

Mães de bebês: com até 18 meses; que residam com seus bebês nascidos a termo (37 a 41 

semanas ou que não internaram em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal - UTI-Neonatal); 

com domicílio em Campina Grande – PB; mães de bebês sem anomalia congênita, como 

alterações genéticas e lesão cerebral; não alfabetizadas e alfabetizadas (ensino fundamental 

incompleto e completo, e ensinos médio, superior e pós-graduação completos); biológicas ou 

adotivas, com idade mínima de 18 anos e que aceitam participar da pesquisa e assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

4.2.1.2. Critérios de exclusão 
 

Mães de bebês: acima de 18 meses; que não residem com seus bebês e em Campina 

Grande – PB, nascidos prematuramente que internaram em Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal – UTI-Neonatal; com anomalia congênita, como alterações genéticas e lesão cerebral; 

mães menores de 18 anos; que não aceitam participar da pesquisa.  

 

4.3. Procedimentos   

 

Em fevereiro de 2015 foram contatadas novamente as Secretarias de Saúde e de Educação 

do município de Campina Grande a fim de dar prosseguimento a segunda etapa da pesquisa. Foi 

necessário, apesar de já ter as Cartas de Anuência das referidas instituições, buscar nova 

autorização na Coordenadoria de Educação na Saúde, em decorrência de ser um procedimento 

adotado pela Secretaria da Saúde. Feito isto, conseguiu-se os contatos atualizados das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e creches municipais com berçário, que no ano de 2015 aumentaram 

para de 6 para 11 unidades. 

No que diz respeito às UBS, a pesquisadora foi orientada a excluir aquelas situadas em 

zonas de risco, algumas com toque de recolher, devido à alta periculosidade. Sendo assim, achou-

se impraticável realizar a pesquisa nestes locais, evitando colocar os administradores do 

instrumento (colaboradores voluntários - estudantes da UFCG, da Faculdade Maurício de Nassau 
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e da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-FACISA) em situação de 

vulnerabilidade. Além disto, optou-se em captar os participantes somente nas UBS localizadas 

na zona urbana do município de Campina Grande, portanto, excluindo-se também aquelas 

situadas na zona rural. 

A escolha das UBS nesta etapa da pesquisa ocorreu respeitando a distribuição adotada 

pelo município de Campina Grande, através de Distritos Sanitários. Após a exclusão das UBS 

situadas na zona rural e zona de risco, restaram forma 54 unidades, sendo 8 no Distrito Sanitário 

I, 4 no Distrito Sanitário II, 8 no Distrito Sanitário III, 8 no Distrito Sanitário IV, 14 no Distrito 

Sanitário V e 12 no Distrito Sanitário VI, totalizando 54 UBS. Destas unidades, foi feito um 

sorteio aleatório, procurando abranger 20% das UBS.  

Da mesma forma ocorreu com as creches municipais que possuem berçário. Do total de 

11 creches, foi excluída uma delas que ficava situada na zona rural. Das 10 unidades restantes, 

foi feito um sorteio aleatório de 20%. 

No entanto, no desenrolar da administração do instrumento na população, foi necessária 

a correção das rotas para a coleta de dados em decorrência dos seguintes fatores: greves nas 

unidades básicas de saúde e intempéries sazonais. Houve greve dos servidores da saúde do 

município de Campina Grande e um período intenso de chuvas, onde as mães reduziram 

substancialmente a ida aos atendimentos de puericultura nas UBS ao mesmo tempo em deixaram 

de levar com a mesma frequência seus filhos às creches. Por exemplo: de 9 mães marcadas no 

dia para a puericultura, nenhuma comparecia à consulta. Desta forma, após um período de coleta, 

percebeu-se o risco de não conseguir atingir a amostra prevista inicialmente e por consequência, 

se decidiu pela ampliação dos locais de coleta. Adicionou-se o Instituto Elpídeo de Almeida 

(ISEA), maternidade municipal referência para Campina Grande e região, juntamente com suas 

ações junto à comunidade (dia D de vacinação e semana da amamentação). Também foi ampliado 

o número de creches municipais (seguindo o critério de aleatoriedade: a creche que se encontrava 
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na sequência da lista da creche inicialmente sorteada, seria aquela a se tornar um novo local de 

coleta). 

Logo após se iniciou treinamento e capacitação dos acadêmicos, em sua maioria 

estudantes de Psicologia (16), sendo somente um (1) de fisioterapia, com o objetivo de orientá-

los quanto ao processo administração na amostra (conforme Apêndice 3). 

Para o treinamento os colaboradores da pesquisa foram divididos em dois grupos, 

conforme disponibilidade de horário. Neles os discentes foram orientados em relação aos 

seguintes procedimentos: contato inicial com os locais de coleta (forma de apresentação e 

abordagem com a instituição); procedimento referente à coleta de dados (quantidade de coleta 

por aluno, distribuição do kit para a coleta; importância do uso de crachás; sigilo com os dados; 

responsabilidade e pontualidade; informação diária da quantidade de instrumentos coletados 

realizada através de um grupo no aplicativo WhatsApp; forma de abordar as mães no momento 

da coleta - manejo inicial, etapas fundamentais da coleta com simulação da abordagem; medidas 

autoprotetivas; orientação em relação ao recolhimento dos instrumentos aplicados e clareza 

quanto aos critérios de inclusão na pesquisa.  

A utilização da ferramenta virtual WhatsApp permitiu que a pesquisadora pudesse ter um 

acompanhamento diário da quantidade de instrumentos coletados associado ao momento do 

desenvolvimento (se eram de bebês de 0-4 meses incompletos, 4-8 meses incompleto, 8-12 meses 

incompletos ou 12-18 meses) e a verificação de em quais locais a coleta estava sendo mais 

efetiva. Desta forma, foi possível ter um relativo controle do número final da coleta, bem como 

buscar uma maior proporcionalidade da coleta quanto ao momento do desenvolvimento infantil. 

A amostra buscada inicialmente era de 371 instrumentos. Todavia, devido ao fato de nem todas 

as pessoas que participaram da coleta terem enviado, via o aplicativo, o registro no dia da coleta, 

houve um total de 377 instrumentos apurados, sendo, portanto, 6 a mais do que o inicialmente 

previsto. No total foram coletados: 100 instrumentos de bebês de 0-4 meses incompletos; 96 
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instrumentos de bebês de 4-8 meses incompletos; 86 instrumentos de bebês de 8-12 meses 

incompletos e 95 instrumentos de bebê de 12-18 meses. 

Cabe informar que a pesquisadora participou ativamente da coleta de dados, 

administrando os instrumentos, juntamente com os colaboradores da pesquisa. Neste contexto se 

observou, geralmente, mães interessadas e disponíveis em responderem ao questionário. 

Algumas relataram o prazer em responder ao instrumento, pois falar sobre a relação com seus 

filhos era algo gratificante; outras, ao iniciarem as respostas demonstravam pressa, mas à medida 

em que respondiam, apresentavam interesse em dar prosseguimento. Uma minoria pareceu 

responder de forma desinteressada. Acredita-se que a forma de abordagem, isto é, o 

estabelecimento do rapport, foi fundamental para a acolhida à pesquisa. 

 

4.4. Análise dos dados 
 

Foi efetuada análise estatística (descritiva e inferencial) nos dados provenientes do 

questionário sociodemográfico e do instrumento (Apêndices 4 e 2, respectivamente). Os 

resultados das administrações foram digitados em planilhas em formato EXCEL, versão 2010, 

para realização das tabelas descritivas, bem como para a aplicação de testes estatísticos (Análise 

Fatorial (Componentes Principais), Teste Qui-quadrado e Kuder-Richardson). Também foi 

utilizado o software Statisticae o Statistical Package for the Social Sciences SPSS, versão 20.0. 

Todas as análises obedecerão ao critério de significância estatística de 0,05%. Desta forma, 

quando nas tabelas o valor de p for ≤ 0,05 indicará que os dados foram considerados 

estatisticamente significativos. 

À guisa de esclarecimento, quando houver resultado relacionado a itens do instrumento, o 

item será identificado entre parênteses. Exemplo: item 1 (Q1); item 43 (Q43). Ou seja, item 1 = 

questão 1; item 43 = questão 43. 
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4.5. Resultados 
 

A seguir são expostos os resultados referentes a diversas informações das mães; dos 

bebês; informações gerais, relação mãe e bebê e a figura paterna; aspectos de cuidado da mãe 

para o filho; aspectos sociodemográficos e o cuidado materno; características importantes da 

relação mãe e bebê; peculiaridades do laço mãe e bebê articuladas ao desenvolvimento infantil 

(os quatro últimos referidos aos objetivos específicos). Cabe informar que as tabelas serão 

sempre exibidas após a redação dos resultados.  

 

4.5.1. Informações das mães  
 

A amostra apresentou 83,55% de respondentes casadas ou com união estável, 53,05% 

com idade de até 28 anos e 46,95% com idade acima de 28 anos. A renda familiar apresentou a 

seguinte distribuição: até 1 salário mínimo (44,42%), entre 1 e 3 salários mínimos (37,60%) e 

acima de 3 salários mínimos (17,98%). Sobre as crenças espirituais, 51,72% e 37,67% afirmaram 

ser católicas e protestantes, respectivamente. Já em relação à escolaridade, 49,07% possuem 

ensino médio, enquanto que sem instrução, ensino fundamental completo ou incompleto e ensino 

superior apresentaram os seguintes percentuais: 2,92%, 32,10 e 15,91%. Dentre as entrevistadas, 

54,38% não possuem atividade remunerada, enquanto que 45,62% têm atividade remunerada 

(Tabela 8). 
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TABELA 8                                                                                                                                           

Dados sociodemográficos da mãe 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                  

Evidencia-se que a idade média das mães entrevistadas é de 28,10 anos com desvio padrão 

de 6,21, com idade mínima de 18 anos e idade máxima de 46 anos. As mães tinham em média 2 

filhos e renda familiar de R$ 1.653,74 (Tabela 9).  

TABELA 9                                                                                                                                             

Idade materna, renda familiar e número de filhos  

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Idade (em anos) 18,00 46,00 23,00 28,00 32,00 28,10 6,21 22,10 

Renda familiar 

(R$) 
100,00 10.000,00 788,00 1.000,00 2.000,00 1.653,74 1.580,10 95,55 

Número de filhos 1,00 9,00 1,00 2,00 2,00 1,94 1,21 62,58 

Fonte: Pesquisa 2015 

 Quanto às características gerais da infância das mães, verificou-se 58,58% referem que 

foram criadas por mãe e pai, seguido somente por mãe (30,52%), avós (10,08%) e pai (0,82%), 

onde 87,53% informaram ter presença materna constante durante sua infância, enquanto que a 

presença paterna frequente na infância apresentou um percentual de 67,02% (Tabela 10).  

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Estado civil 

Casada/União estável 315 83,55 

Solteira 51 13,53 

Divorciada/Separada 9 2,39 
Viúva 2 0,53 

Idade 
Até 28 anos 200 53,05 

Acima 28 anos 177 46,95 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 163 44,42 

Acima de 1 e até 3 salários 

mínimos 

138 37,60 

Acima de 3 salários mínimos 66 17,98 

Religião 

Católico 195 51,72 

Protestante 142 37,67 
Espírita 7 1,86 

Sem religião 23 6,10 
Em branco 10 2,65 

Nível de escolaridade 

Não sei ler/Nem escrever 2 0,53 

Leio e escrevo com dificuldade 9 2,39 
Ensino fundamental incompleto 57 15,12 

Ensino fundamental completo 64 16,98 
Ensino médio completo 185 49,07 

Ensino superior completo 40 10,60 

Pós-Graduação completa 

 

 

20 

 

5,31 

 

 Atividade remunerada 
Sem atividade remunerada 205 54,38 

Possui atividade remunerada 172 45,62 

 Total 377 100,00 



147 
 

Com relação à gravidez de seus bebês, 50,80% das mães afirmaram ter planejado sua 

gravidez, enquanto que “não” e “mais ou menos” apresentaram um percentual de 41,45% e 

7,75%, respectivamente. Durante a gravidez, 24,67% referiram terem se sentido deprimidas ou 

tristes; e 32,10% apresentaram algum tipo de problema na gravidez, onde os principais problemas 

citados foram de saúde (95,04%), emocional (17,36%) e complicação durante o parto (15,70%). 

Apenas 10,34% fazem ou já realizaram algum tipo de atendimento psicológico ou psiquiátrico 

(Tabela 10). 

Sobre o cuidado do bebê, 43,88% das mães sentem que precisam de ajuda para cuidar de 

seu filho. Para 19,20% delas os familiares costumam dizer a ela que ela não está cuidando direito 

do seu filho. E 40,58% e 37,93% delas classificaram o relacionamento com o marido ou 

companheiro em muito satisfatório e satisfatório, respectivamente, totalizando 78,51% de uniões, 

no mínimo, satisfatórias (Tabela 10). 
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TABELA  10                                                                                                                              

Informações gerais da mãe sobre sua infância, gravidez, avaliação do cuidado materno e 

relacionamento conjugal  

Fonte: Pesquisa 2015 

A nota média atribuída aos seus cuidados concernente ao bebê foi de 9,15 (DP 1,06), 

caracterizando uma elevada autoestima na valoração dos aspectos desempenhados do cuidado 

(Tabela 11). 

TABELA 11                                                                                                                                                         

Nota autoatribuída dos cuidados com o bebê 

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Nota 5,00 10,00 8,50 9,50 10,00 9,15 1,06 11,61 

Fonte: Pesquisa 2015 

   

4.5.2. Informações dos bebês 

No que se refere à distribuição do sexo dos bebês ela foi composta por 55,23% masculino 

e 44,77% feminino, com a idade apresentando a seguinte distribuição: 0-4 meses incompletos 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Quando criança por  

quem foi cuidada 

Mãe e pai 215 58,58 
Mãe 112 30,52 

Avós 37 10,08 
Pai 3 0,82 

Presença constante de uma figura 

materna em sua infância 

Sim 330 87,53 
Mais ou menos 26 6,90 

Não 21 5,57 

Presença constante de uma figura 

paterna em sua infância 

Sim 252 67,02 
Mais ou menos 41 10,90 

Não 83 22,03 

Gravidez do seu filho  

foi planejada? 

Sim 190 50,80 

Mais ou menos 29 7,75 

Não 155 41,45 
Sentiu-se deprimida/triste  

na gravidez 

Não 284 75,33 

Sim 93 24,67 
Algum tipo de problema 

na gravidez 

Não 256 67,90 

Sim 121 32,10 

Tipos de problemas durante 

gravidez (Múltipla resposta) 

Problemas de saúde 115 95,04 

Problema emocional 21 17,36 

Complicações no parto 19 15,70 
Já fez algum tipo de atendimento 

psicológico/psiquiátrico 

Não 338 89,66 

Sim 39 10,34 
Geralmente sente que precisa de 

ajuda para cuidar de seu filho 

Não 211 56,12 

Sim 165 43,88 
Familiares costumam dizer que você 

não está cuidando do seu filho 

direito 

Não 303 80,80 
Sim 72 19,20 

Relacionamento com o marido ou 

companheiro 

Não tenho marido/companheiro 38 10,09 
Insatisfatório 12 3,18 

Pouco satisfatório 31 8,22 
Satisfatório 143 37,93 

Muito satisfatório 153 40,58 

 Total 377 100,00 
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(26,53%), 4-8 meses incompletos (25,46%), 8-12 meses incompletos (22,81%) e 12-18 meses 

incompletos (25,20%) (Tabela 12).  

Nas informações relativas à amamentação foi constatado que 94,50% das mães tinham 

até 6 meses de tempo de amamentação (estavam no máximo 6 meses amamentando). Ou seja, 

uma minoria das mães (5,50%) amamentou por mais de 6 meses, apesar de 56% dos bebês da 

amostra terem idade acima de 6 meses. Além disto, 87,47% deles chegaram a se alimentar 

exclusivamente no peito por distintos períodos de tempo, que variou de poucos dias até no 

máximo 6 meses. Quanto ao desmame, 38,32% das mães informaram que foi tranquilo. 

Contrariamente, 5,17% apresentaram algum tipo de dificuldade quanto ao desmame. No 

momento da coleta 58,29 % dos bebês mamavam no peito de forma exclusiva ou alternando 

outros alimentos (Tabela 12).  

Grande parte dos bebês não fica em creche (84,62 %), mas vale lembrar que 26,53% têm 

até 4 meses, e é somente a partir dos 4 meses de vida que eles são acolhidos em creches públicas. 

Daqueles que ficam nas creches (15,38%), 62,96% ficam em tempo integral; 25,93% somente 

pela manhã e apenas 11,11% no turno da tarde. Quando o bebê está em casa, em 51,72% dos 

casos quem costuma cuidar é a mãe, enquanto que o cuidado conjunto de pai e mãe apresentou 

um percentual de 40,58%. Consequentemente, a mãe participa sozinha ou com o pai em 92,3 % 

dos cuidados com o bebê (Tabela 12). 

Com relação à frequência que o bebê costuma adoecer, temos o seguinte resultado: nunca 

(40,80%), quase nunca (25,87%), pouco (26,93%) e frequentemente (6,40%), onde as principais 

doenças citadas foram: gripe/resfriado (63,06%) e alergias (26,58%). Sobre o fato de o bebê ter 

algum objeto tranquilizante, 75,07% das mães responderam de forma afirmativa, sendo que eles 

variam desde paninhos, chupetas, e bichos de pelúcia a controle remoto de televisão. Em relação 

a ter algo no bebê que a deixa preocupada, 16,53% das mães alegaram que sim. Por último, temos 

a avaliação do desenvolvimento geral do bebê, onde 57,98% e 18,88% avaliaram como 
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satisfatório e muito satisfatório, respectivamente. Ou seja, 78,86% veem o desenvolvimento de 

seus filhos de forma, no mínimo, satisfatória (Tabela 12). 

TABELA 12                                                                                                                                               

Informações gerais do bebê 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Sexo 
Masculino 206 55,23 

Feminino 167 44,77 

Idade 

0 - 4 meses incompletos 100 26,53 

4 - 8 meses incompletos 96 25,46 

8 - 12 meses incompletos 86 22,81 
12 - 18 meses incompletos 95 25,20 

Tempo de amamentação 
Até 6 meses 309 94,50 

Acima de 6 meses 18 5,50 

Bebê fica na creche 
Não 319 84,62 

Sim 58 15,38 

Turno do bebê na creche 
Manhã e Tarde 34 62,96 

Manhã 14 25,93 
Tarde 6 11,11 

Quando o bebê está 

em casa quem 

costuma cuidá-lo 

(Múltipla Resposta) 

Mãe 195 51,72 
Mãe e pai 153 40,58 

Avós 52 13,79 

Babás 15 3,98 
Irmãos 15 3,98 

Tios 9 2,39 
Pai 2 0,53 

Prima/Amiga 1 0,27 

Atualmente se alimenta  

no peito 

Sim 218 58,29 

Não 156 41,71 

Chegou se alimentar 

exclusivamente no peito 

Sim 328 87,47 

Não 47 12,53 

Como foi o desmame (peito) 

Tranquilo 141 38,32 

Ainda mama  

(Alterna com outros alimentos) 

 aalalimentos) 

117 31,79 

Ainda mama (Alimentação exclusiva) 89 24,18 

Pouca dificuldade 13 3,53 

Muita dificuldade 6 1,64 
Nunca mamou 2 0,54 

Frequência que costuma 

adoecer 

Nunca 153 40,80 
Quase nunca 97 25,87 

Pouco 101 26,93 

Frequentemente 24 6,40 

Doenças no bebê 

Gripe/Resfriado 140 63,06 

Alergias 59 26,58 
Asma 4 1,80 

 Outros 19 8,56 
O bebê possui algum objeto 

tranquilizante 

Sim 283 75,07 

Não 94 24,93 

Tem algo no bebê que te 

deixa preocupada 

Não 308 83,47 

Sim 61 16,53 

Avaliação do 

desenvolvimento  

geral do bebê 

Insatisfatório 5 1,33 
Pouco satisfatório 82 21,81 

Satisfatório 218 57,98 

Muito satisfatório 71 18,88 
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Fonte: Pesquisa 2015 

A idade média dos bebês foi de 8 meses com desvio padrão de 5,11, com idade mínima 

de 0 meses completos e idade de 18 meses incompletos (Tabela 13).  

TABELA 13                                                                                                                     Idade do 

bebê e tempo de amamentação 

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Idade (em meses) 0,00 18,00 4,00 7,00 12,00 7,78 5,11 65,66 

Tempo de amamentação 1,00 12,00 2,00 4,00 6,00 3,75 2,24 59,67 

Fonte: Pesquisa 2015 

 

4.5.3. Informações gerais, relação mãe e bebê e a figura paterna 
 

Quanto à avaliação da mãe sobre a relação dela com seu bebê, 66,58% disseram ser 

prazerosa e 21,48% muito prazerosa. Portanto, 88,06% veem a relação com seus filhos de forma, 

no mínimo, prazerosa (Tabela 14).  

A maior parte das crianças (96,02%) convive com pai ou com alguém que exerça função 

de pai, apresentando o seguinte resultado: diariamente (90,30%), eventualmente (6,37%) e finais 

de semana (3,32%). Em relação a constância que o pai ou com alguém que exerça função costuma 

cuidar do bebê, 66,12% e 24,32% disseram que sempre e quase sempre, respectivamente. Desta 

forma, os pais têm participado efetivamente nos cuidados com os bebês (90,44%). No que diz 

respeito a avaliação da relação paterna com o bebê, 75,27% das mães a avaliaram em muito 

satisfatório 75,27% e 19,02%, satisfatório. Os pais também estão presentes no cotidiano dos 

bebês, totalizando 79,84% das famílias onde o pai convive diariamente na mesma casa que os 

filhos, sendo que em 40,32% dos lares residem pai, mãe, bebê e irmãos, e em 39,52% residem 

pai, mãe e bebê (Tabela 14).  

 

 

 Total 377 100,00 
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TABELA 14                                                                                                                                      

Informações gerais, relação mãe e bebê e a figura paterna 

Fonte: Pesquisa 2015 

A seguir serão exibidos os resultados vinculados aos objetivos específicos: 

 

4.5.4. Aspectos de cuidado da mãe para o filho 
 

 Verificou-se que há relação entre a presença ou ausência de tristeza na mãe com avaliação 

que ela faz da sua relação com seu bebê, pois à medida ela afirma ter mais prazer na sua relação 

com seu filho, diminui o percentual de ela referir estar se sentindo triste ultimamente (Q20: Sinto-

me triste ultimamente) (Tabela 15). 

 

  

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Avaliação da mãe da sua  

relação com o bebê 

Desprazerosa 1 0,27 

Pouco prazerosa 44 11,67 
Prazerosa 251 66,58 

Muito prazerosa 81 21,48 
Seu bebê convive com seu pai ou com 

alguém que exerça função 

Sim 362 96,02 

Não 15 3,98 

Frequência que convive com o pai ou 

com alguém que exerça função 

Diariamente 326 90,30 
Eventualmente 23 6,37 

Finais de semana 12 3,32 

Frequência que o pai ou com alguém 

que exerça função costuma cuidar do 

bebê 

Nunca 9 2,46 

Quase nunca 26 7,10 

Quase sempre 89 24,32 
Sempre 242 66,12 

Avaliação da relação paterna  

com o bebê 

Insatisfatório 6 1,63 
Pouco satisfatório 15 4,08 

Satisfatório 70 19,02 
Muito satisfatório 277 75,27 

Quem reside na casa 

Pai, mãe, bebê e irmãos 152 40,32 

Pai, mãe e bebê 149 39,52 
Mãe, bebê e irmãos 21 5,57 

Mãe, bebê, irmãos e avós 21 5,57 
Mãe, bebê e parentes 21 5,57 

Mãe e bebê  4 1,06 

Outros 9 2,39 

 Total 377 100,00 
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TABELA 15                                                                                                                                                                       

Autopercepção afetiva e apreciação da relação com o bebê 

Avaliação da relação com o bebê 
Sinto-me triste ultimamente 

Total 
Valor  

p Sim Não 

Desprazerosa 0,00% (n=0) 100,00% (n=1) 100,00% (n=1) 

0,012 (1) 
Pouco prazerosa 34,09% (n=15) 65,91% (n=29) 100,00% (n=44) 

Prazerosa 16,80% (n=42) 83,20% (n=208) 100,00% (n=250) 

Muito prazerosa 11,11% (n=9) 88,89% (n=72) 100,00% (n=60) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

De igual forma houve diferença entre as autoavaliações da relação das mães com seus 

bebês quanto ao momento do desenvolvimento. As mães de bebês com até 4 meses apresentaram 

maior percentual de avaliação prazerosa e muito prazerosa. Além disso, mães primíparas e com 

atividade remunerada também classificaram percentualmente mais como prazerosa e muito 

prazerosa a relação com seu bebê. Por outro lado, não se verificou evidência de diferença 

estatística deste quesito no tocante a idade das mães, seu estado civil, o nível de escolaridade e a 

renda familiar (Tabela 16).  

 

TABELA 16                                                                                                                                                    

Avaliação da mãe da relação com o seu bebê  

Perfil do 

entrevistado 

Classificação 

Total 
Valor

p Desprazerosa 
Pouco 

prazerosa 
Prazerosa Muito prazerosa 

Idade do bebê 

0 - 4 meses 0,00% (n=0) 0,00% (n=0) 19,00% 

(n=19) 
81,00% (n=81) 100,00% 

(n=100) 
0,000 

4 - 8 meses 0,00% (n=0) 12,50% 

(n=12) 

87,50% 

(n=84) 
0,00% (n=0) 100,00% (n=96) 

8 - 12 meses 0,00% (n=0) 16,28% 

(n=14) 

83,72% 

(n=72) 
0,00% (n=0) 100,00% (n=86) 

12 - 18 meses 1,05% (n=1) 18,95% 

(n=18) 

80,00% 

(n=76) 
0,00% (n=0) 100,00% (n=95) 

Faixa 

 
 

Até 28 anos 0,50% 

(n=1) 

10,50% 

(n=21) 
64,50% (n=129) 24,50% 

(n=49) 
100,00% (n=200) 

0,325 
Acima 28 anos 0,00% 

(n=0) 

12,99% 

(n=23) 
68,93% (n=122) 18,08% 

(n=32) 
100,00% (n=177) 

Estado civil 

 
 

Casada 0,00% 

(n=0) 

10,79% 

(n=34) 
67,62% (n=213) 21,59% 

(n=68) 
100,00% (n=315) 

0,083 
Solteira 1,61% 

(n=1) 

16,13% 

(n=10) 
61,29% (n=38) 20,97% 

(n=13) 
100,00% (n=62) 

Nível de escolaridade 

Sem instrução 0,00% 

(n=0) 
27,27% (n=3) 72,73% (n=8) 0,00% (n=0) 100,00% (n=11) 

0,115 
Fund. incompleto 0,00% 

(n=0) 
12,28% (n=7) 56,14% (n=32) 31,58% 

(n=18) 
100,00% (n=57) 

Fund. e Médio 

completo 

0,40% 

(n=1) 

10,84% 

(n=27) 
65,86% (n=164) 22,90% 

(n=57) 
100,00% (n=249) 

Ensino superior 0,00% 

(n=0) 
11,67% (n=7) 78,33% (n=47) 10,00% (n=6) 100,00% (n=60) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 0,00% 

(n=0) 

14,72% 

(n=24) 
60,13% (n=98) 25,15% 

(n=41) 

100,00% 

(n=163) 0,103 1 - 3 salários 

mínimos 

0,72% 

(n=1) 

10,87% 

(n=15) 
66,67% (n=92) 21,74% 

(n=30) 

100,00% 

(n=138) > 3 salários mínimos 0,00% 

(n=0) 
6,06% (n=4) 80,30% (n=53) 13,64% (n=9) 100,00% (n=66) 

Atividade remunerada 

 

 

Sem atividade remunerada 0,00% 

(n=0) 

17,07% 

(n=35) 
61,95% (n=127) 20,98% 

(n=43) 

100,00% 

(n=205) 0,003 Com atividade 

remunerada 

0,59% 

(n=1) 
5,23% (n=9) 72,09% (n=124) 

22,09% 

(n=38) 

100,00% 

(n=172) 
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Perfil do 

entrevistado 

Classificação 

Total 
Valor

p Desprazerosa 
Pouco 

prazerosa 
Prazerosa Muito prazerosa 

Número de filhos 

 

 

Primíparas 0,60% 

(n=1) 
6,63% (n=11) 69,88% (n=116) 22,89% 

(n=38) 

100,00% 

(n=166) 0,037 
Multíparas 0,00% 

(n=0) 

15,64% 

(n=33) 
63,98% (n=135) 20,38% 

(n=43) 

100,00% 

(n=211) Fonte: Pesquisa 2015 

 

4.5.5. Aspectos sociodemográficos e o cuidado materno 
 

Evidenciou-se que as mães com menor escolaridade e renda familiar mais baixa tendem 

a ter mais filhos (acima de dois filhos) comparativamente às mães com maior escolaridade e 

maior renda familiar (Tabela 17).   

TABELA 17                                                                                                                          

Número de filhos, escolaridade e renda familiar  

Característica sociodemográfica 
Número de filhos 

Total 
Valor 

p Até 2 filhos Acima de 2 filhos 

Nível de escolaridade  

Sem instrução 36,36% (n=4) 63,64% (n=7) 100,00% (n=11) 

0,000 (1) 
Fundamental incompleto 57,89% (n=33) 42,11% (n=24) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 83,53% (n=208) 16,47% (n=41)   100,00% (n=249) 

Ensino superior 86,67% (n=52) 13,33% (n=8) 100,00% (n=60) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 69,94% (n=114) 30,06% (n=49) 100,00% (n=163) 

0,001 (1) 1 - 3 salários mínimos 84,78% (n=117) 15,22% (n=21) 100,00% (n=138) 

Acima de 3 salários mínimos 86,36% (n=57) 13,64% (n=9) 100,00% (n=66) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                       (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

Por outro lado, as mães com maior escolaridade avaliaram de forma satisfatória ou muito 

satisfatória os relacionamentos com seus maridos ou companheiros (Tabela 18).  

TABELA 18                                                                                                                      
Percepção da satisfação no relacionamento e escolaridade materna 

Escolaridade 

Percepção da satisfação no relacionamento com marido/companheiro 

Total 
Valor 

p 
Sem  

Companheiro 
Insatisfatório 

Pouco  

satisfatório 
Satisfatório 

Muito  

satisfatório 

Nível de escolaridade 

Sem instrução 9,09% (n=1) 9,09% (n=1) 27,28% (n=3) 36,36% 

(n=4) 
18,18% (n=2) 100,00% (n=11) 

0,001 (1) 
Fund. 

incompleto 
19,30% (n=11) 8,77% (n=5) 14,04% (n=8) 28,07% 

(n=16) 
29,82% (n=17) 100,00% (n=57) 

Fund./Médio 

completo 
10,04% (n=25) 2,41% (n=6) 6,83% (n=17) 38,55% 

(n=96) 
42,17% (n=105) 100,00% (n=249) 

Ensino superior 1,67% (n=1) 0,00% (n=0) 5,00% (n=3) 45,00% 
(n=27) 

48,33% (n=29) 100,00% (n=60) 

Fonte: Pesquisa 2015 
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Não temos evidências de diferença estatística em relação ao cuidado com o filho 

adoentado entre mães primíparas e multíparas (Tabela 19).  

TABELA 19                                                                                                                                                   

Cuidado com o bebê e número de filhos                                                                                 

Número de filhos 
Cuido do meu filho quando ele está doente 

Total 
Valor   

p 
Sim Não 

Primíparas 100,00% (n=166) 0,00% (n=0) 100,00% (n=166) 
1,000 

(2)
 

Multíparas 99,53% (n=210) 0,47% (n=1) 100,00% (n=211) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

Não houve evidência de diferença estatística quanto à necessidade de ajuda para cuidar 

do filho: entre mães solteiras, divorciadas/separadas e viúvas comparativamente as mães casadas 

e com união estável; em relação à idade; quanto a escolaridade materna; tampouco devido ao fato 

de a mãe ter um ou mais filhos e a avaliação dos familiares da forma de ela cuidar de seu bebê. 

Entretanto, as mães com renda familiar acima de 3 salários mínimos alegam necessitar de mais 

ajuda nos cuidados com o bebê que as mães com menor renda (Tabela 20).   

TABELA 20                                                                                                                                                    

Auxílio para cuidar do filho  

Características 

sociodemográficas 

Necessidade de ajuda para                       

cuidar do filho Total 
Valor   

p 
Não Sim 

Idade 

Até 28 anos 58,50% (n=117) 41,50% (n=83) 100,00% (n=200) 
0,321 

(1)
 

Acima de 28 anos 53,41% (n=94) 46,59% (n=82) 100,00% (n=176) 

Estado civil 

Casada 57,01% (n=179) 42,99% (n=135) 100,00% (n=314) 
0,434 

(1)
 

Solteira 51,61% (n=32) 48,39% (n=30) 100,00% (n=62) 

Nível de escolaridade  

Sem instrução 45,45% (n=5) 54,55% (n=6) 100,00% (n=11) 

0,074
(1) 

Fundamental incompleto 57,89% (n=33) 42,11% (n=24) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 59,68% (n=148) 40,32% (n=100) 100,00% (n=248) 

Ensino superior 41,67% (n=25) 58,33% (n=35) 100,00% (n=60) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 58,02% (n=94) 41,98% (n=68) 100,00% (n=162) 

0,021 (1) 1 - 3 salários mínimos 60,87% (n=84) 39,13% (n=54) 100,00% (n=138) 

Acima de 3 salários mínimos 40,91% (n=27) 59,09% (n=39) 100,00% (n=66) 

Número de filhos 

Primíparas 53,01% (n=88) 46,99% (n=78) 100,00% (n=166) 
0,281 

(1)
 

Multíparas 58,57% (n=123) 41,43% (n=87) 100,00% (n=210) 

Familiares costumam dizer que você não está cuidando do seu filho direito 

Não 57,95% (n=175) 42,05% (n=127) 100,00% (n=302) 
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Características 

sociodemográficas 

Necessidade de ajuda para                       

cuidar do filho Total 
Valor   

p 
Não Sim 

Sim 48,61% (n=35) 51,39% (n=37) 100,00% (n=72) 0,151 
(1)

 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

As mães sem escolaridade e com ensino superior foram as que mais recorreram à creche 

para deixarem os seus bebês. O mesmo ocorreu com as mães que exerciam atividade remunerada 

e tinham renda familiar acima de 3 salários mínimos, se valendo mais da creche que aquelas sem 

função remunerada. Já o fato de ser primípara ou multípara; a idade materna e o estado civil da 

mãe não influenciaram no que tange a necessidade de deixarem os filhos na creche. (Tabela 21).  

TABELA 21                                                                                                                                   

Necessidade de deixar o bebê na creche  

Características sociodemográficas 
Necessidade de bebê na creche 

Total 
Valor  

 p Não Sim 

Idade 

Até 28 anos 87,50% (n=175) 12,50% (n=25) 100,00% (n=200) 
0,099 

(1)
 

Acima de 28 anos 81,36% (n=144) 18,64% (n=33) 100,00% (n=177) 

Estado civil 

Casada 86,03% (n=271) 13,97% (n=44) 100,00% (n=315) 
0,086 

(1)
 

Solteira 77,42% (n=48) 22,58% (n=14) 100,00% (n=62) 

Nível de escolaridade  

Sem instrução 72,73% (n=8) 27,27% (n=3) 100,00% (n=11) 

0,009 (1) 
Fundamental incompleto 84,21% (n=48) 15,79% (n=9) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 88,35% (n=220) 11,65% (n=29)  100,00% (n=249) 

Ensino superior 71,67% (n=43) 28,33% (n=17) 100,00% (n=60) 

Atividade remunerada 

Sem atividade remunerada 88,78% (n=182) 11,22% (n=23) 100,00% (n=205) 
0,014 (1) 

Possui atividade remunerada 79,65% (n=137) 20,35% (n=35) 100,00% (n=172) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 88,34% (n=144) 11,66% (n=19) 100,00% (n=163) 

0,001 (1) 1 - 3 salários mínimos 87,68% (n=121) 12,32% (n=17) 100,00% (n=138) 

Acima de 3 salários mínimos 69,70% (n=46) 30,30% (n=20)  100,00% (n=66) 

Número de filhos 

Primíparas 88,55% (n=147) 11,45% (n=19) 100,00% (n=166) 
0,060 

(1)
 

Multíparas 81,52% (n=172) 18,48% (n=39) 100,00% (n=211) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

As mães que contaram com a coparticipação dos pais no cuidado junto aos filhos se 

autorrefenciaram menos sobrecarregadas em relação aos cuidados com o bebê. O mesmo ocorreu 

com as mães multíparas que puderam contar com o auxílio do pai ou companheiro na assistência 

ao bebê (Tabela 22).  
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TABELA 22  

Autopercepção de sobrecarga quanto a maternagem                                                                                                                                     

Característica 

Sinto-me sobrecarregada com as 

atividades que tenho como mãe Total 
Valor  

p 
Sim Não 

Número de filhos 

Primíparas 35,76% (n=59) 64,24% (n=106) 100,00% (n=165) 
0,001 (1) 

Multíparas 52,61% (n=111) 47,39% (n=100) 100,00% (n=211) 

Frequência que o pai costuma cuidar do bebê 

Nunca 77,78% (n=7) 22,22% (n=2)   100,00% (n=9) 

0,004 (1) 
Quase nunca 57,69% (n=15) 42,31% (n=11) 100,00% (n=26) 

Quase sempre 55,06% (n=49) 44,94% (n=40) 100,00% (n=89) 

Sempre 38,59% (n=93) 61,41% (n=148)   100,00% (n=241) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                       (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

  A escolaridade e o número de filhos têm impacto na autoavaliação da mãe quanto ao 

cuidado com o seu bebê, visto que as mães com mais de 2 filhos e com menor nível de 

escolaridade atribuíram maior nota em sua autoavaliação. Já a renda familiar, as idades materna 

e do bebê, e o fato de a mãe ter só um ou mais filhos não repercutiram nesta avaliação. Da mesma 

forma, a autoavaliação materna sobre os seus cuidados com o filho não apresentou relação 

estatística significativa com a percepção da dela sobre a avaliação dos familiares do seu cuidado 

com o bebê e da autoavaliação do desenvolvimento geral de seu filho, ou seja, não é possível 

identificar sintonia entre as 3 distintas formas de avaliação presentes no questionário 

sociodemográfico: autoavaliação, dos familiares e do desenvolvimento geral de seus filhos 

(Tabela 23).  

  



159 
 

TABELA 23                                                                                                                                        

Autoavaliação dos cuidados com o bebê  

Características sociodemográficas Mínimo 
Máxim

o 
25% Mediana 75% 

Médi

a 
DP CV 

Valor  

p 

Grupo 

0 - 4 meses 5,00   10,00 8,00 10,00 10,00 9,14 1,17 12,83 

 0,889 
4 - 8 meses 5,00 10,00 8,00 9,50 10,00 9,09 1,14 12,57 

8 - 12 meses 5,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,22 0,94 10,17 

12 - 18 meses 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,15 1,06 11,61 

Faixa 
Até 28 anos 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,19 1,09 11,82 

0,431  
Acima de 28 anos 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,10 1,08 11,89 

Escolaridade 

Sem instrução 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,45 1,51 15,95 

 0,010 

Fundamental 

incompleto 
8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,56 0,76 7,91 

Fund. e Médio completo 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,06 1,12 12,33 

Ensino superior 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,08 1,05 11,52 

Renda 

Até 1 salário mínimo 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,27 1,01 10,92 

 0,154 1 - 3 salários mínimos 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,06 1,22 13,52 

Acima de 3 salários 

mínimos 
6,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,03 0,96 10,63 

Filhos 
Até 2 filhos 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 9,07 1,11 12,26 

 0,010 
Acima de 2 filhos 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,43 0,92 9,81 

Filhos 
Primíparas 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,10 1,17 12,82 

 0,408 
Multíparas 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,19 1,02 11,05 

Familiares costumam dizer 
que você não está cuidando do 

seu filho direito 

Não 5,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,11 1,12 12,25 
 0,174 

Sim 6,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,31 0,93 9,98 

Avaliação da 
mãe sobre 

desenvolviment

o 

Insatisfatório 7,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,00 1,41 15,71 

 0,353 
Pouco satisfatório 5,00 10,00 8,00 9,00 10,00 8,96 1,06 11,82 

Satisfatório 5,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,19 1,10 11,99 

Muito satisfatório 6,00 10,00 8,00 10,00 10,00 9,24 1,03 11,20 

Fonte: Pesquisa 2015 

Observou-se associação entre a percepção materna do desenvolvimento geral do seu bebê 

e o processo de adoecimento dele. Os bebês que apresentaram maior frequência de adoecimento 

foram por elas avaliados com maior percentual insatisfatório e pouco satisfatório no tocante ao 

desenvolvimento geral. Por outro lado, não se identificou nexo entre a avaliação feita pela mãe 

sobre o desenvolvimento (geral) do seu filho em comparação a idade materna, sua escolaridade, 

a renda familiar e a avaliação dos familiares em relação ao cuidado materno (Tabela 24).  
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TABELA 24                                                                                                                                    

Avaliação geral do desenvolvimento do seu bebê  

Característica 

Sociodemográfica 

 

 

Total 
Valor  

p 
Insatisfatório 

Pouco 

satisfatório 
Satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Faixa 

 
 

Até 28 anos 2,01% (n=4) 23,12% 

(n=46) 
55,78% (n=111) 19,09% (n=38)   100,00% (n=199) 

(((((n=199) 0,539 
Acima de 28 anos 0,56% (n=1) 20,34% 

(n=36) 
60,45% (n=107) 18,65% (n=33) 100,00% (n=177) 

Nível de escolaridade 

Sem instrução 9,09% (n=1) 18,18% (n=2) 72,73% (n=8) 0,00% (n=0) 100,00% (n=11) 

0,110 
Fund. Incompleto  0,00% (n=0) 24,56% 

(n=14) 
50,88% (n=29) 24,56% (n=14) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio 

completo 
1,21% (n=3) 22,58% 

(n=56) 
56,05% (n=139) 20,16% (n=50)  100,00% (n=248) 

Ensino superior 1,66% (n=1) 16,67% 

(n=10) 
70,00% (n=42) 11,67% (n=7) 100,00% (n=60) 

Renda familiar 

Até 1 salário 

mínimo 
1,85% (n=3) 24,07% 

(n=39) 
51,85% (n=84) 22,23% (n=36) 100,00% (n=162) 

0,504 1 - 3 salários 

mínimos 
1,45% (n=2) 18,84% 

(n=26) 
62,32% (n=86) 17,39% (n=24) 100,00% (n=138) 

> 3 salários 

mínimos 
0,00% (n=0) 19,70% 

(n=13) 
63,64% (n=42) 16,66% (n=11) 100,00% (n=66) 

Familiares costumam dizer que você não está cuidando do seu filho direito 

Não 0,99% (n=3) 20,86% 

(n=63) 
57,95% (n=175) 20,20% (n=61)   100,00% (n=302) 

0,294 
Sim 2,78% (n=2) 25,00% 

(n=18) 
59,72% (n=43) 12,50% (n=9) 100,00% (n=72) 

Frequência que o bebê adoece 

Nunca/ Quase nunca 0,40% (n=1) 14,46% 

(n=36) 
60,64% (n=151) 24,50% (n=61) 100,00% (n=249) 

0,000 
Pouco/ 

Frequentemente 
3,20% (n=4) 36,80% 

(n=46) 
52,80% (n=66) 7,20% (n=9) 100,00% (n=125) 

Fonte: Pesquisa 2015 

  Conforme a análise estatística, também não foram apresentadas evidências que as mães 

primíparas se perceberem mais inseguras como mãe do que as multíparas (Tabela 25).  

 
TABELA 25                                                                                                                                    

Confiança na maternagem e número de filhos 

Característica 
Sinto-me segura como mãe 

Total 
Valor  

p Sim Não 

Primíparas 96,39% (n=160) 3,61% (n=6) 100,00% (n=166) 
0,347 

(2)
 

Multíparas 98,10% (n=206) 1,90% (n=4) 100,00% (n=210) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                       (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

 

4.5.6. Características mais expressivas da relação mãe e bebê 
 

A amamentação é um dos aspectos fundamentais no estabelecimento do laço da mãe com 

seu bebê. Em relação a esta característica basilar, vários dados foram fornecidos neste estudo, 

tais como o reconhecimento de uma proporção significativamente maior das mães no momento 

da coleta que referiram estar amamentando no peito (58, 29%), contra 41,71 % que afirmaram 
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não amamentarem no peito seus bebês (conforme fica evidenciado na Tabela 12: Informações 

gerais do bebê).  

Além disto, outros dados demonstraram que não se obteve evidências de que os bebês 

que mamaram no peito acima de 6 meses adoeceram menos, comparativamente aqueles que não 

foram amamentados no peito até este período (Tabela 26).  Tampouco o nível de escolaridade e 

a renda familiar parecem afetar o tempo de amamentação. Diferentemente ocorre com a idade 

materna, que parece influenciar no prolongamento da amamentação. 

TABELA 26                                                                                                                                                     

Tempo de amamentação no peito  

Característica sociodemográfica 
Tempo de amamentação no peito 

Total 
Valor  

p Até 6 meses Acima de 6 meses 

Idade 

Até 28 anos 97,09% (n=167) 2,91% (n=5) 100,00% (n=172) 
0,030 (1) 

Acima de 28 anos 91,61% (n=142) 8,39% (n=13) 100,00% (n=155) 

Nível de escolaridade  

Sem instrução 77,78% (n=7) 22,22% (n=2)   100,00% (n=9) 

0,109 
(1)

 
Fundamental incompleto 93,88% (n=46) 6,12% (n=3) 100,00% (n=49) 

Fund. e Médio completo 94,52% (n=207) 5,48% (n=12)   100,00% (n=219) 

Ensino superior 98,00% (n=49) 2,00% (n=1) 100,00% (n=50) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 92,81% (n=129) 7,19% (n=10) 100,00% (n=139) 

0,360 
(1)

 1 - 3 salários mínimos 96,77% (n=120) 3,23% (n=4) 100,00% (n=124) 

Acima de 3 salários mínimos 94,55% (n=52) 5,45% (n=3)  100,00% (n=55) 

Frequência que o bebê adoece 

Nunca/ Quase nunca 95,77% (n=204) 4,23% (n=9) 100,00% (n=213) 
0,160 

(1)
 

Pouco/ Frequentemente 92,04% (n=104) 7,96% (n=9) 100,00% (n=113) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                        (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

Os dados não forneceram evidências que o fato de os bebês estarem ou não sendo 

amamentados no peito no período da coleta não teve relação com a escolaridade materna; como 

tampouco com o estado civil; a atividade remunerada; a renda familiar e número de filhos. 

Identificou-se que à medida que o bebê cresce, ele tende a deixar de se alimentar no peito (Tabela 

27).   
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TABELA 27                                                                                                                                                 

Amamentação atual no peito  

Característica sociodemográfica 
Atualmente se alimenta no peito 

Total 
Valor 

p Não Sim 

Idade do bebê 

0 - 4 meses 12,12% (n=12) 87,88% (n=87) 100,00% (n=99) 

0,000 (1) 
4 - 8 meses 38,54% (n=37) 61,46% (n=59) 100,00% (n=96) 

8 - 12 meses 51,76% (n=44) 48,24% (n=41) 100,00% (n=85) 

12 - 18 meses 67,02% (n=63) 32,98% (n=31) 100,00% (n=94) 

Idade da mãe 

Até 28 anos 43,94% (n=87) 56,06% (n=111) 100,00% (n=198) 
0,354 

(1)
 

Acima de 28 anos 39,20% (n=69) 60,80% (n=107) 100,00% (n=176) 

Estado civil 

Casada 41,35% (n=129) 58,65% (n=183)  100,00% (n=312) 
0,748 

(1)
 

Solteira 

 
43,55% (n=27) 56,45% (n=35) 100,00% (n=62) 

Nível de escolaridade  

Sem instrução 60,00% (n=6) 40,00% (n=4) 100,00% (n=10) 

0,513 
(1)

 
Fundamental incompleto 40,35% (n=23) 59,65% (n=34) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 40,08% (n=99) 59,92% (n=148)  100,00% (n=247) 

Ensino superior 46,67% (n=28) 53,33% (n=32) 100,00% (n=60) 

Atividade remunerada 

Sem atividade remunerada 40,89% (n=83) 59,11% (n=120) 100,00% (n=203) 
0,725 

(1)
 

Possui atividade remunerada 42,69% (n=73) 57,31% (n=98) 100,00% (n=171) 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo 40,12% (n=65) 59,88% (n=97) 100,00% (n=162) 

0,709 
(1)

 1 - 3 salários mínimos 39,71% (n=54) 60,29% (n=82) 100,00% (n=136) 

Acima de 3 salários mínimos 45,45% (n=30) 54,55% (n=36)  100,00% (n=66) 

Número de filhos 

Primíparas 43,90% (n=72) 56,10% (n=92) 100,00% (n=164) 
0,448 

(1)
 

Multíparas 40,00% (n=84) 60,00% (n=126) 100,00% (n=210) 

Fonte: Pesquisa 2015 

 

Também não foram constatadas evidências de que o fato de a mãe reconhecer a 

importância da amamentação no peito ou na mamadeira repercute no tempo que o bebê se 

alimenta exclusivamente com o leite materno (Tabela 28).  

TABELA  28                                                                                                                                           

Crença sobre amamentação 

Idade do bebê 

Acredito que amamentar é uma 

forma de fortalecer a relação Total 
Valor 

p 
Sim Não 

Até 6 meses 98,06% (n=303) 1,94% (n=6)   100,00% (n=309) 
1,000 

(2)
 

Acima de 6 meses 100,00% (n=18) 0,00% (n=0) 100,00% (n=18) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                        (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
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Assim como o fato de ela se sentir bem em amamentar o bebê não reflete estatisticamente 

na manutenção do tempo da amamentação (Tabela 29). 

TABELA 29                                                                                                                                          

Bem-estar em amamentar e tempo de amamentação  

Idade do bebê 
Sinto-me bem em amamentar meu filho 

Total 
Valor  

p Sim Não 

Até 6 meses 98,70% (n=304) 1,30% (n=4) 100,00% (n=308) 
1,000 

(2)
 

Acima de 6 meses 100,00% (n=18) 0,00% (n=0) 100,00% (n=18) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

Ainda quanto à amamentação, cabe salientar que a menor idade de amamentação 

exclusiva no peito foi de dois (2) dias, sendo que teve um único bebê que nunca chegou a mamar 

no peito, em decorrência de um problema de icterícia. Dos 214 bebês com mais de 6 meses (6 e 

18 meses), 31,78% deles foram amamentados exclusivamente do leite materno por 6 meses. 

O tempo de médio de amamentação foi de 3,75 meses (Tabela 30). 

TABELA  30                                                                                                                                   

Estatística descritiva do tempo de amamentação 

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Tempo de amamentação 1,00 12,00 2,00 4,00 6,00 3,75 2,24 59,67 

Fonte: Pesquisa 2015   

O sentimento de irritação materno quando relacionado ao comportamento irritado e/ou 

agressivo de seu bebê difere no que concerne aos níveis de escolarização, visto que as mães com 

maior escolaridade foram as que perceberam seus filhos menos agressivos, bem como se sentiram 

menos irritadas ultimamente (Tabela 31). 

TABELA 31                                                                                                                           
Irritação materna, escolaridade e irritação do bebê 

Nível de escolaridade 
Sinto-me irritada ultimamente 

Total 
Valor  

p Sim Não 

Nível de escolaridade 

Sem instrução 45,45% (n=5) 54,55% (n=6) 100,00% (n=11) 

0,005 (1) 
Fundamental incompleto 47,37% (n=27) 52,63% (n=30) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 27,71% (n=69) 72,29% (n=180)  100,00% (n=249) 

Ensino superior 20,00% (n=12) 80,00% (n=48) 100,00% (n=60) 

É uma criança irritada e/ou agressiva 

Sim 50,00% (n=19) 50,00% (n=19) 100,00% (n=38) 
0,005 (1) 

Não 32,87% (n=47) 67,13% (n=96)   100,00% (n=143) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                    (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
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Não se constatou que a escolarização tem impacto no ao fato de a mãe se dirigir ao seu 

bebê com voz dengosa, pois não houve diferença estatística significativa nesta variável (Tabela 

32). 

TABELA 32                                                                                                                                              

Manhês e escolaridade 

Característica 
Falo com ele com voz dengosa 

Total 
Valor  

p Sim Não 

Sem instrução 72,73% (n=8) 27,27% (n=3) 100,00% (n=11) 

0,393 
(1)

 
Fundamental incompleto 91,23% (n=52) 8,77% (n=5) 100,00% (n=57) 

Fund. e Médio completo 85,54% (n=213) 14,46% (n=36) 100,00% (n=249) 

Ensino superior 86,67% (n=52) 13,33% (n=8) 100,00% (n=60) 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                      (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

Do total das mães, 6,10% delas apontaram que seu filho parece ter dificuldade em olhar 

nos olhos (Q4). Verificou-se que dobrou o percentual de mães identificando a dificuldade de o 

bebê olhar nos olhos dos bebês de 0-4 meses incompletos, comparativamente aqueles com 12 a 

18 meses, apesar de este dado não ser estatisticamente significativo (Tabela 33).  

TABELA 33                                                                                                                                  

Percepção materna quanto a dificuldade de o bebê olhar nos olhos 

Questão 
0 - 4 meses 4 - 8 meses 8 - 12 meses 12 - 18 meses Valor 

p Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Q4 4,00 (n=4) 96,00 (n=96) 4,17 (n=4) 95,83 (n=92) 8,14 (n=7) 91,86 (n=79) 8,42 (n=8) 91,58 (n=87) 0,405(1) 

Fonte: Pesquisa 2015      Q4: Parece ter dificuldade em olhar nos olhos                                                       (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

A idade média dos bebês é de 8 meses, com desvio padrão de 5,11. Já a idade mínima era 

de 0 meses completos e máxima de 18 meses incompletos (Tabela 34). 

 

TABELA 34                                                                                                                                   

Estatística descritiva da idade do bebê 

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Idade (em meses) 0,00 18,00 4,00 7,00 12,00 7,78 5,11 65,66 

Fonte: Pesquisa 2015   

 

4.5.7. Peculiaridades do bebê articuladas ao desenvolvimento infantil 
 

No tocante à avaliação dos bebês, as mães das crianças com idade de 0 a 4 meses 

incompletos, comparativamente as demais faixas de idade, tiveram um percentual menor de 
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respostas afirmativas em relação aos seguintes aspectos: ao fato de seu filho gostar de conversar 

com ela e com pessoas estranhas (Q1 e Q2); em ser uma criança curiosa (Q5), em gostar de 

chamar a sua atenção (Q6); quanto a sorrir e responder às suas manifestações (Q9); em chorar e 

mostrar o que deseja de diferentes maneiras (Q11 e Q12) sobre o fato de ele mostrar a ela quando 

está incomodado (Q13). É oportuno ressaltar que, ao contrário do esperado, houve um número 

elevado de mães de recém-nascidos que responderam à pesquisa, e nos primeiros dias de vida de 

um bebê, mãe e bebê se encontram em um processo de conhecimento mútuo (Tabela 35). 

Contrariamente, constata-se que o bebê adoece mais à medida que aumenta a sua idade, visto a 

diminuição do percentual de respostas “Sim” ao item (Q16: Ele adoece pouco) quanto mais 

elevada a faixa etária da criança (Tabela 35).   

  Em relação ao fato de a criança dormir suficiente para a sua idade (Q21), os bebês com 

idade 8 a 12 meses parecem, segundo suas mães, dormirem menos que o necessário que os das 

demais faixas etárias, pois apresentaram menor percentual de respostas “Sim” ao item (Tabela 

36). Já os bebês nas faixas de 0 a 4 meses incompletos e 8 a 12 meses incompletos trocam mais 

o dia pela noite (Q23) que aqueles pertencentes aos outros períodos do desenvolvimento infantil 

(Tabela 35). 

 Os dados mostram que os bebês maiores (12 a 18 meses) tendem a atender mais, que os 

menores (8 a 12 meses incompletos), aos seguintes aspectos comportamentais: aceitação de 

alimentos em pedaços (Q35), capacidade de pedir algo quando quer (Q37) e falar palavras 

compreensíveis (Q44) (Tabela 35).   
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TABELA 35                                                                                                                                 

Particularidades do laço mãe e bebê e desenvolvimento infantil 

Questão 
0 - 4 meses 4 - 8 meses 8 - 12 meses 12 - 18 meses Valor 

p Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Q1 93,00 (n=93) 7,00 (n=7) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,001(1) 

Q2 82,00 (n=93) 18,00 (n=18) 92,71 (n=89) 7,29 (n=7) 89,53 (n=77) 10,47 (n=9) 94,74 (n=90) 5,26 (n=5) 0,019(1) 

Q3 94,00 (n=93) 6,00 (n=6) 94,79 (n=91) 5,21 (n=5) 94,19 (n=81) 5,81 (n=5) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 0,799(1) 

Q4 4,00 (n=4) 96,00 (n=96) 4,17 (n=4) 95,83 (n=92) 8,14 (n=7) 91,86 (n=79) 8,42 (n=8) 91,58 (n=87) 0,405(1) 

Q5 94,00 (n=94) 6,00 (n=6) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,011(1) 

Q6 78,00 (n=78) 22,00 (n=22) 96,88 (n=93) 3,13 (n=3) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,000(1) 

Q7 98,00 (n=98) 2,00 (n=2) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,623(1) 

Q8 98,00 (n=98) 2,00 (n=2) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,286(1) 

Q9 86,00 (n=86) 14,00 (n=14) 98,96 (n=99) 1,04 (n=1) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,000(1) 

Q10 86,00 (n=86) 14,00 (n=14) 92,71 (n=89) 7,29 (n=7) 82,56 (n=71) 17,44 (n=15) 91,58 (n=87) 8,42 (n=8) 0,109(1) 

Q11 68,00 (n=68) 32,00 (n=32) 80,21 (n=77) 19,79 (n=19) 86,05 (n=74) 13,95 (n=12) 84,21 (n=80) 15,79 (n=15) 0,009(1) 

Q12 58,00 (n=58) 42,00 (n=42) 81,25 (n=78) 18,75 (n=18) 86,05 (n=74) 13,95 (n=12) 90,53 (n=86) 9,47 (n=9) 0,000(1) 

Q13 72,00 (n=78) 28,00 (n=28) 75,00 (n=72) 25,00 (n=24) 89,53 (n=77) 10,47 (n=9) 89,47 (n=85) 10,53 (n=10) 0,001(1) 

Q14 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,709(1) 

Q15 94,00 (n=94) 6,00 (n=6) 95,83 (n=92) 4,17 (n=4) 95,35 (n=82) 4,65 (n=4) 88,42 (n=84) 11,58 (n=11) 0,151(1) 

Q16 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 93,75 (n=90) 6,25 (n=6) 87,21 (n=75) 12,79 (n=11) 78,95 (n=75) 21,05 (n=20) 0,000(1) 

Q17 98,99 (n=98) 1,00 (n=1) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 94,74 (n=90) 5,26 (n=5) 0,193(1) 

Q18 33,00 (n=33) 67,00 (n=67) 28,13 (n=27) 71,88 (n=69) 33,72 (n=29) 66,28 (n=57) 45,26 (n=43) 54,74 (n=52) 0,085(1) 

Q19 16,00 (n=16) 84,00 (n=84) 10,42 (n=10) 89,58 (n=86) 15,12 (n=13) 84,88 (n=73) 22,11 (n=21) 77,89 (n=74) 0,1771) 

Q20 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 95,83 (n=92) 4,17 (n=4) 94,19 (n=81) 5,81 (n=5) 92,55 (n=87) 7,45 (n=7) 0,165(1) 

Q21 88,00 (n=88) 12,00 (n=12) 83,33 (n=80) 16,67 (n=16) 75,58 (n=65) 24,42 (n=21) 91,49 (n=86) 8,51 (n=8) 0,019(1) 

Q22 95,00 (n=95) 5,00 (n=5) 86,46 (n=83) 13,54 (n=13) 86,05 (n=74) 13,95 (n=12) 84,21 (n=80) 15,79 (n=15) 0,0901) 

Q23 32,00 (n=32) 68,00 (n=68) 8,33 (n=8) 91,67 (n=88) 15,12 (n=13) 84,88 (n=73) 9,47 (n=9) 90,53 (n=86) 0,000(1) 

Q24 --- --- 88,54 (n=85) 11,46 (n=11) 95,35 (n=82) 4,65 (n=4) 93,68 (n=89) 6,32 (n=6) 0,189(1) 

Q25 --- --- 88,54 (n=85) 11,46 (n=11) 89,53 (n=77) 10,47 (n=9) 88,42 (n=84) 11,58 (n=11) 0,967(1) 

Q26 --- --- 19,79 (n=19) 80,21 (n=77) 16,28 (n=14) 83,72 (n=72) 26,32 (n=25) 73,68 (n=70) 0,239(1) 

Q27 --- --- 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,996(1) 

Q28 --- --- 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,382(1) 

Q29 --- --- 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 95,35 (n=82) 4,65 (n=4) --- --- 0,324(1) 

Q30 --- --- --- --- 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 1,000(2) 

Q31 --- --- --- --- 95,35 (n=82) 4,65 (n=4) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 0,710(2) 

Q32 --- --- --- --- 26,74 (n=23) 73,26 (n=63) 15,79 (n=15) 84,21 (n=80) 0,099(1) 

Q33 --- --- --- --- 93,02 (n=80) 6,98 (n=6) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,153(2) 

Q34 --- --- --- --- 87,21 (n=75) 12,79 (n=11) 87,37 (n=83) 12,63 (n=12) 0,974(1) 

Q35 --- --- --- --- 79,07 (n=68) 20,93 (n=18) 90,53 (n=86) 9,47 (n=9) 0,031(1) 

Q36 --- --- --- --- 94,19 (n=81) 5,81 (n=5) 93,68 (n=89) 6,32 (n=6) 0,888(1) 

Q37 --- --- --- --- 74,42 (n=64) 25,58 (n=22) 90,53 (n=86) 9,47 (n=9) 0,004(1) 

Q38 --- --- --- --- 51,16 (n=44) 48,84 (n=42) 47,37 (n=45) 52,63 (n=50) 0,610(1) 

Q39 --- --- --- --- 76,74 (n=66) 23,26 (n=20) 77,89 (n=74) 22,11 (n=21) 0,853(1) 

Q40 --- --- --- --- 56,98 (n=49) 43,02 (n=37) 62,11 (n=59) 37,89 (n=36) 0,482(1) 

Q41 --- --- --- --- 84,71 (n=72) 15,29 (n=13) 92,63 (n=88) 7,37 (n=7) 0,091(1) 

Q42 --- --- --- --- 75,58 (n=65) 24,42 (n=21) 82,98 (n=78) 17,02 (n=16) 0,220(1) 

Q43 --- --- --- --- 70,93 (n=61) 29,07 (n=25) 66,32 (n=63) 33,68 (n=32) 0,5041) 

Q44 --- --- --- --- 73,26 (n=63) 26,74 (n=23) 88,42 (n=84) 11,58 (n=11) 0,009(1) 

Q45 --- --- --- --- 97,67 (n=84) 2,33 (n=2) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,503(2) 

Q46 --- --- --- --- --- --- 47,37 (n=45) 52,63 (n=50) --- 

Q47 --- --- --- --- --- --- 46,32 (n=44) 53,68 (n=51) --- 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                       (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

 



167 
 

No que diz respeito a autoavaliação das mães sobre a relação com seu bebê verifica-se 

que à medida que aumenta a faixa etária do bebê há uma mudança no padrão de vocalização 

das mães, pois elas tendem a diminuir a fala dengosa com eles (Q2) (Tabela 36). Por outro lado, 

o aumento da idade do bebê eleva o percentual de mães referindo: diferenciar o choro do bebê 

(Q10), banhar habitualmente seu filho (Q12), estabelecer rotinas no dia a dia (Q18), valorizar as 

iniciativas e pequenas conquistas (Q19), falar alto com ele (Q28), dedicar mais tempo junto ao 

filho (Q34) e sair escondida de casa para ele não perceber (Q40) (Tabela 36).  

  Não foram identificadas evidências significativas estatisticamente na autopercepção 

materna quanto ao fato de se sentir sobrecarregada com as atividades como mãe (Q38) nos 

distintos momentos do desenvolvimento infantil (0-4) (4-8) (8-12) (12-18) (Tabela 36).    
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TABELA 36                                                                                                                                         

Autoavaliação das mães sobre a relação com o bebê 

Questão 
0 - 4 meses 4 - 8 meses 8 - 12 meses 12 - 18 meses Valor 

p Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Q1 98,00 (n=98) 2,00 (n=2) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,319(1) 

Q2 95,00 (n=95) 5,00 (n=5) 85,42 (n=82) 14,58 (n=14) 86,05 (n=74) 13,95 (n=12) 77,89 (n=74) 22,11 (n=21) 0,007(1) 

Q3 92,00 (n=92) 8,00 (n=8) 92,71 (n=89) 7,29 (n=7) 86,05 (n=74) 13,95 (n=12) 95,79 (n=91) 4,21 (n=4) 0,117(1) 

Q4 98,00 (n=98) 2,00 (n=2) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,907(1) 

Q5 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,427(1) 

Q6 84,00 (n=84) 16,00 (n=16) 89,58 (n=86) 10,42 (n=10) 80,23 (n=69) 19,77 (n=17) 86,32 (n=82) 13,68 (n=13) 0,342(1) 

Q7 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 98,94 (n=93) 1,06 (n=1) 0,1381) 

Q8 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,605(1) 

Q9 87,00 (n=87) 13,00 (n=13) 93,75 (n=90) 6,25 (n=6) 94,19 (n=81) 5,81 (n=5) 90,53 (n=86) 9,47 (n=9) 0,261(1) 

Q10 87,00 (n=87) 13,00 (n=13) 92,71 (n=89) 7,29 (n=7) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 95,79 (n=91) 4,21 (n=4) 0,044(1) 

Q11 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,581(1) 

Q12 93,00 (n=93) 7,00 (n=7) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,005(1) 

Q13 95,00 (n=95) 5,00 (n=5) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 97,67 (n=84) 2,33 (n=2) 97,87 (n=92) 2,13 (n=2) 0,658(1) 

Q14 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 96,88 (n=93) 3,13 (n=3) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 96,81 (n=91) 3,19 (n=3) 0,998(1) 

Q15 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 0,114(1) 

Q16 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) --- 

Q17 91,00 (n=91) 9,00 (n=9) 91,67 (n=88) 8,33 (n=8) 83,72 (n=72) 16,28 (n=14) 81,05 (n=77) 18,95 (n=18) 0,0701) 

Q18 77,00 (n=77) 23,00 (n=23) 87,50 (n=84) 12,50 (n=12) 89,53 (n=77) 10,47 (n=9) 88,30 (n=83) 11,70 (n=11) 0,050(1) 

Q19 94,00 (n=94) 6,00 (n=6) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,011(1) 

Q20 56,00 (n=56) 44,00 (n=44) 60,42 (n=58) 39,58 (n=38) 69,77 (n=60) 30,23 (n=26) 65,26 (n=62) 34,74 (n=33) 0,238(1) 

Q21 96,00 (n=96) 4,00 (n=4) 91,67 (n=88) 8,33 (n=8) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 96,81 (n=91) 3,19 (n=3) 0,305(1) 

Q22 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 0,573(1) 

Q23 96,00 (n=96) 4,00 (n=4) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 97,67 (n=84) 2,33 (n=2) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,812(1) 

Q24 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,395(1) 

Q25 43,00 (n=43) 57,00 (n=57) 56,25 (n=54) 43,75 (n=42) 56,98 (n=49) 43,02 (n=37) 54,74 (n=52) 45,26 (n=43) 0,194(1) 

Q26 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,335(1) 

Q27 98,00 (n=98) 2,00 (n=2) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,553(1) 

Q28 15,00 (n=15) 85,00 (n=85) 30,21(n=29) 69,79 (n=67) 30,23 (n=26) 69,77 (n=60) 42,11 (n=40) 57,89 (n=55) 0,001(1) 

Q29 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 98,84 (n=85) 1,16 (n=1) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,8971) 

Q30 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 98,96 (n=95) 1,04 (n=1) 97,67 (n=84) 2,33 (n=2) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,680(1) 

Q31 65,00 (n=65) 35,00 (n=35) 57,29 (n=55) 42,71 (n=41) 66,28 (n=57) 33,72 (n=29) 62,11 (n=59) 37,89 (n=36) 0,592(1) 

Q32 99,00 (n=99) 1,00 (n=1) 96,88 (n=93) 3,13 (n=3) 96,51 (n=83) 3,49 (n=3) 94,74 (n=90) 5,26 (n=5) 0,406(1) 

Q33 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) --- 

Q34 97,00 (n=97) 3,00 (n=3) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) 0,0391) 

Q35 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 97,92 (n=94) 2,08 (n=2) 96,47 (n=82) 3,53 (n=3) 98,95 (n=94) 1,05 (n=1) 0,265(1) 

Q36 100,00 (n=100) 0,00 (n=0) 100,00 (n=96) 0,00 (n=0) 100,00 (n=86) 0,00 (n=0) 100,00 (n=95) 0,00 (n=0) --- 

Q37 12,00 (n=12) 88,00 (n=88) 18,75 (n=18) 81,25 (n=78) 24,71 (n=21) 75,29 (n=64) 15,79 (n=15) 84,21 (n=80) 0,143(1) 

Q38 37,00 (n=37) 63,00 (n=63) 46,88 (n=45) 53,13 (n=51) 50,59 (n=43) 49,41 (n=42) 47,37 (n=45) 52,63 (n=50) 0,2611) 

Q39 23,00 (n=23) 77,00 (n=77) 25,00 (n=24) 75,00 (n=72) 33,72 (n=29) 66,28 (n=57) 38,95 (n=37) 61,05 (n=58) 0,053(1) 

Q40 --- --- 15,63 (n=15) 84,38 (n=81) 33,72 (n=29) 66,28 (n=57) 40,00 (n=38) 60,00 (n=57) 0,001(1) 

Q41 --- --- --- --- 79,07 (n=68) 20,93 (n=18) 88,42 (n=84) 11,58 (n=11) 0,087(1) 

Q42 --- --- --- --- 96,47 (n=82) 3,53 (n=3) 97,89 (n=93) 2,11 (n=2) 0,562(1) 

Q43 --- --- --- --- 95,29 (n=81) 4,71 (n=4) 96,84 (n=92) 3,16 (n=3) 0,592(1) 

Q44 --- --- --- --- 18,60 (n=16) 81,40 (n=70) 11,58 (n=11) 88,42 (n=84) 0,185(1) 

Q45 --- --- --- --- --- --- 93,62 (n=88) 6,38 (n=6) --- 

Fonte: Pesquisa 2015   
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4.5.8. Evidências de validade do instrumento 
 

O questionário de avaliação da mãe sobre seu bebê e autoavaliação da mãe, administrado 

às mães foi submetido a técnica de análise fatorial com o intuito de identificar a matriz subjacente 

a fim de caracterizar os fatores concernentes a esta matriz. Inicialmente foi necessário verificar 

a existência de níveis de correlação aceitáveis entre as variáveis para maior confiabilidade no 

resultado da análise. Entretanto, as variáveis em estudo são do tipo dicotômico (respostas SIM e 

NÃO), com isso, para aplicação da análise fatorial tomou-se como base a matriz de correlação 

tetracórica, onde a adequação da análise fatorial foi confirmada mediante os testes de esfericidade 

de Bartlett e KMO, possibilitando verificar a fatorabilidade da matriz, isto é, aferir a possibilidade 

de análise dos fatores resultantes da análise fatorial.  

Por meio do teste de esfericidade de Bartlett – que verifica a presença de correlações entre 

as variáveis – para um nível de significância de 5%, identificou-se evidência estatística de 

correlação entre as variáveis estudadas. Os valores obtidos nesse teste variam entre 0 e 1, quanto 

mais próximo de 1, mais adequada é a amostra com relação aplicação da análise fatorial nas 

questões em estudo (Ferreira Jr., Baptista & Lima, 2004). 

Já o teste de KMO – que verifica o grau de inter-correlações entre as variáveis – gerou 

valores entre 0,56 e 0,74, o que implica em adequação dos dados à análise fatorial, quando os 

valores altos devem estar entre 0,5 e 1,0 (Hair Jr. et al., 2005) (Tabela 37). 

A variabilidade total encontrada nas análises fatoriais com rotação Varimax foi de 41,85% 

e 58,49%, onde o número mínimo e máximo de fatores foi de 6 e 12, e o critério de decisão do 

número de fatores utilizado a serem selecionados para representar a estrutura latente dos dados 

foi o de raiz latente, o qual seleciona apenas os fatores que os autovalores são superiores a 1,5 

(Tabela 37).  
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TABELA 37                                                                                                                                       

Análise fatorial da avaliação da mãe sobre seu bebê e autoavaliação da mãe 

Análise fatorial KMO Teste de esfericidade de Bartlett 
Número 

de fatores 

Variância 

explicada 

Avaliação da mãe sobre seu bebê 

0 - 4 meses 0,66 Estatística do teste = 722,185; GL = 253; Valor-p = 0,000 6 48,07% 

4 - 8 meses 0,64 Estatística do teste = 886,9; GL = 300; Valor-p = 0,000 7 54,90% 

8 - 12 meses 0,74 Estatística do teste = 1278,284; GL = 496; Valor-p = 0,000 10 58,49% 

12 - 18 meses 0,56 Estatística do teste = 1898,2; GL = 903; Valor-p = 0,000 12 41,85%  

Autoavaliação da mãe 

0 - 4 meses 0,74 Estatística do teste = 1150,2; GL = 465; Valor-p = 0,000 8 45,15% 

4 - 8 meses 0,70 Estatística do teste = 962,1; GL = 406; Valor-p = 0,000 8 54,06% 

8 - 12 meses 0,63 Estatística do teste = 1018,5; GL = 435; Valor-p = 0,000 8 50,02% 

12 - 18 meses  0,59 Estatística do teste = 1763,2; GL = 630; Valor-p = 0,000  10  41,85% 

Fonte: Pesquisa 2015 

Com base nos autovalores determinamos os autovetores que constituem a obtenção dos 

fatores. Por meio deles temos a combinação linear das variáveis originais, dando origem às cargas 

fatoriais. Na tabela a seguir, temos a composição dos fatores, utilizando-se rotação Varimax 

(Tabela 38).  

É possível identificar que a análise fatorial gerou a seguinte descrição de fatores nos itens 

Sobre o Bebê: (0-4 meses incompletos), gerou 6 fatores e 5 itens foram considerados sem 

descriminação; (4-8 meses incompletos)  gerou 7 fatores e 8 itens foram considerados sem 

descriminação; (8-12 meses incompletos)  gerou 10 fatores e 13 itens foram considerados sem 

descriminação; (12-18 meses) gerou 12 fatores e 19 itens foram considerados sem descriminação, 

isto é, não foram identificados como pertinentes a nenhum fator. Em relação aos itens Sobre a 

Mãe, o resultado da análise fatorial foi a seguinte: (0-4 meses incompletos), gerou 8 fatores e 16 

itens foram considerados sem descriminação; (4-8 meses incompletos) gerou 8 fatores e 14 itens 

foram considerados sem descriminação; (8-12 meses incompletos) gerou 8 fatores e 21 itens 

foram considerados sem descriminação; (12-18 meses) gerou 10 fatores e 24 itens foram 

considerados sem descriminação (Tabela 38).                                                                   
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TABELA 38                                                                                                                                             

Composição dos fatores 

Análise fatorial 
Descriminação dos fatores 

Avaliação da mãe sobre seu bebê Autoavaliação da mãe 

0 - 4 meses 

incompletos 

Fator 1: 1, 2, 9 e 10; 

Fator 2: 4*, 6 e 21; 

Fator 3: 3 e 22; 

Fator 4: 7 e 15; 

Fator 5: 5, 8, 14, 16 e 17; 

Fator 6: 16 e 20; 

Sem descriminação: 11, 12, 13, 18 e 19; 

Fator 1: 13, 14 e 19; 

Fator 2: 21 e 34; 

Fator 3: 1 e 23; 

Fator 4: 9 e 12; 

Fator 5: 2, 27, 29 e 30; 

Fator 6: 3, 5 e 7; 

Fator 7: 4, 8, 14, 22 e 32; 

Fator 8: 31; 

Sem descriminação: 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 

24, 25, 26, 28, 31, 33, 35 e 36; 

4 - 8 meses 

incompletos 

Fator 1: 3, 7, 9, 14, 15, 17, 27 e 29; 

Fator 2: 2, 6, 11, 16, 20; 

Fator 3: 3, 10; 

Fator 4:12, 25; 

Fator 5: 24; 

Fator 6: 4, 22; 

Fator 7: 21, 23; 

Sem descriminação: 1, 5, 8, 13, 18, 19, 26 e 

28; 

Fator 1: 14 e 17; 

Fator 2: 6 e 21; 

Fator 3: 37, 38 e 39; 

Fator 4: 10, 11 e 13; 

Fator 5: 18; 

Fator 6: 4, 8, 12, 15, 22, 29, 30, 32 e 35; 

Fator 7: 2, 3 e 23; 

Fator 8: 9, 25 e 31; 

Sem descriminação: 1, 5, 7, 16, 19, 20, 24, 26, 

27, 28, 33, 34, 36 e 40; 

8 - 12 meses 

incompletos 

Fator 1: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30 e 31 

Fator 2: 42, 43, 44 e 45; 

Fator 3: 32 e 33 

Fator 4: 6; 

Fator 5: 2; 

Fator 6: 35; 

Fator 7: 35, 36, 37, 38 e 39; 

Fator 8: 4, 16 e 17; 

Fator 9: 40 e 41; 

Fator 10: 34; 

Sem descriminação: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 e 28; 

Fator 1: 4, 10, 12, 21, 22 e 32; 

Fator 2: 37 e 39; 

Fator 3: 9, 14, 21 e 43; 

Fator 4: 17 e 35; 

Fator 5: 2, 31 e 41; 

Fator 6: 3, 4, 13, 23, 29 e 30; 

Fator 7: 42; 

Fator 8: 3 e 18; 

Sem descriminação: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 

20, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 40 e 44; 

12 - 18 meses  

Fator 1: 10 e 15; 

Fator 2: 2, 9 e 31; 

Fator 3: 8, 27 e 33; 

Fator 4: 20 e 45 

Fator 5: 12 e 42 

Fator 6: 24, 36 e 37; 

Fator 7: 5, 21 e 30; 

Fator 8: 5 e 41 

Fator 9: 3, 7 e 25; 

Fator 10: 4 e 13; 

Fator 11: 14 e 17; 

Fator 12: 34 e 35; 

Sem descriminação: 1, 6, 11, 16, 18, 19, 22, 

23, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 43, 44, 46 e 47. 

Fator 1: 38 e 39; 

Fator 2: 30 e 34; 

Fator 3: 24 e 29; 

Fator 4: 11 e 23; 

Fator 5: 4, 13, 15 e 19; 

Fator 6: 7 e 27; 

Fator 7: 6 e 14; 

Fator 8: 21; 

Fator 9: 3 e 18; 

Fator 10: 42 e 43; 

Sem descriminação: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 

20, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 

44 e 45. 

Fonte: Pesquisa 2015 

 

Para verificar a confiabilidade dos dados – para variáveis dicotômicas – utilizou-se o teste 

de Kuder-Richardson (KR-20), obtendo um índice de 0,92 para o questionário de avaliação da 
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mãe sobre seu bebê e 0,71 para o questionário de autoavaliação da mãe. Desta forma, verifica-se 

que a consistência dos dados é satisfatória para ambos os instrumentos de pesquisa, por se situar 

acima de 0,70 (Tabela 39).  

TABELA 39                                                                                                                                           

Confiabilidade dos dados para variáveis dicotômicas  

Instrumento de pesquisa K-R 20 

Avaliação da mãe sobre seu bebê 0,92 

Autoavaliação da mãe 0,71 

Fonte: Pesquisa 2015                                                                                                                                                                     Kuder-Richardson 

 

4.6. Discussão 
 

4.6.1. Informações das mães  

 

A maioria das mães respondentes eram casadas ou tinham união estável, com uma 

distribuição relativamente equilibrada da idade entre aquelas com até 28 anos e acima desta 

idade. O mesmo ocorreu com a presença ou ausência de atividade remunerada. Quase a metade 

das mães dispunha de renda familiar de até um salário mínimo (44%) e uma minoria recebia 

acima de três salários (18%), sendo que a renda média ficou em pouco mais de 2 salários mínimos 

(ano base 2015).  

As informações acima articuladas à escolaridade não evidenciam uma relação de 

confluência entre esta variável e a renda, pois a escolaridade mais expressiva foi no ensino médio 

completo, seguida pelo fundamental (completo ou incompleto) e a menos evidenciada foi a 

ausência de escolaridade. Tais resultados relativos as escolaridades das mulheres da amostra são 

distintos dos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 

Demográfico de 2010, que apontam uma prevalência de mulheres sem instrução e fundamental 

incompleto, no município de Campina Grande, no estado da Paraíba, bem como no Brasil (IBGE, 

2015). Outro ponto a destacar é que apesar de as mães da amostra terem em sua maioria o ensino 

médio completo, a renda familiar não se mostrou em sintonia com a escolaridade, o que talvez 
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possa, em parte, ser explicado pelo número de mães que não exerciam atividade remunerada, 

variável capaz de ter colaborado tanto para o predomínio da baixa renda familiar (de até um 

salário mínimo) como para a média dos proventos da amostra (pouco mais de dois salários). 

Outro fator a considerar é o fato de haver um menor nível de desenvolvimento socioeconômico 

na região nordeste (IBGE, 2015). 

A maior parte das mães foi criada conjuntamente por mãe e pai (59%), seguida por só 

mãe somente (31%). Estes juntos contabilizam quase a totalidade da amostra. Uma ínfima 

minoria foi cuidada exclusivamente pelo pai (1%). Houve uma frequência alta da presença 

materna (88%) na vida destas mães, seguida pela paterna (67%), o que leva a ponderar que 

mesmo parte daquelas que não foram criadas convivendo diariamente com a figura paterna, havia 

a comparência deles nas suas vidas. Entretanto, também há de se considerar que houve um 

convívio cotidiano moderado ou ausente dos pais (33%) na vida dessas mães. 

Quanto ao processo gestacional, existiu um certo equilíbrio entre o planejamento e a 

ausência de planejamento que se refere a gravidez (51% planejaram e 41%, não), e dentre 

possíveis problemas no decorrer da gestação, os relacionados a saúde foram os mais frequentes. 

Em geral elas não se sentiram tristes ou deprimidas neste período (75%) e somente um menor 

número de mães já fizeram algum tipo de atendimento psicológico/psiquiátrico (10%). Mais da 

metade das mães (56%) afirmaram não precisarem de ajuda para cuidarem de seus bebês, com 

também grande parte delas percebeu seus relacionamentos com seus companheiros como 

satisfatórios ou muito satisfatórios (79%). Elas apresentaram uma elevada autoavaliação (média 

de 9,15) quanto a sua maternagem, apesar de 20% delas afirmarem que familiares lhes dizem que 

não estão cuidando direito de seus bebês (20%). As avaliações das mães (que a mãe fez sobre a 

sua maternagem) e a dos familiares (onde foi perguntado as mães se ouviam dos familiares que 

não estavam cuidando direito de seu bebê), parecem não estarem em sintonia, pois somente cinco 

(5) mães se auto avaliaram com a menor nota, 5 (em uma gradação de zero a dez). Vale lembrar 

que a média da autoavaliação da maternagem foi 9,15. Por outro lado, parece que há certa 
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compatibilidade entre a avaliação das suas maternagens e a forma como as mães percebem o 

desenvolvimento de seus bebês, que foi reconhecido por grande parte das mães como, no mínimo, 

satisfatório (79%).  

  

4.6.2. Informações dos bebês 

 O número de meninos prevaleceu sobre as meninas (55% e 45%), indo na contramão do 

Censo 2010, onde prepondera o número de mulheres (51%) em relação aos homens (49%). No 

momento da coleta a maioria (58%) dos bebês ainda mamavam no peito (exclusivamente ou não). 

Grande parte dos bebês não ficavam em creches, sendo que ¼ não tinham idade para ingressarem 

em creches públicas (um dos locais de coleta deste estudo). A quase totalidade das mães se 

referiram como responsáveis pelo cuidado dos bebês (92%), individualmente ou de forma 

compartilhada, dado que geralmente predomina em todas as regiões do Brasil. Um número menos 

expressivo de bebês adoecem recorrentemente (6%), sendo as causas mais frequentes os 

resfriados (63%) e as alergias (27%). Todavia, a maioria dos bebês da amostra, segundo as mães, 

não adoecem (41%), o que nos leva a ponderar que, nestes casos, os cuidados maternos têm sido 

suficientemente bons, cumprindo a função protetora (Oliveira, 2002), considerando que em 

decorrência da prematuridade constitutiva há uma tendência de ele se mostrar vulnerável a 

somatizações (Rãnna, 1997). Geralmente os bebês tinham algum objeto tranquilizante, tais como 

chupetas, paninhos, bichos de pelúcia (75%), sendo que muitos deles podem cumprir a função 

de objetos transicionais – propostos por Winnicott – com a incumbência de aplacar a angústia 

nos momentos de separação materna.  
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4.6.3. Informações gerais, relação mãe e bebê e a figura paterna 

A relação mãe e bebê foi avaliada como, no mínimo, prazerosa pela maioria das mães 

(88%). O fato de uma mãe afirmar prazer na relação com seu filho tende a refletir em uma relação 

favorável à constituição psíquica e ao desenvolvimento infantil da criança. 

Prevaleceu de forma substancial a convivência dos pais com seus bebês (96%), e em sua 

maioria este convívio foi diário (90%), residindo junto na mesma casa com seus filhos (80%), 

sendo que quase a totalidade das mães reconheceu a relação entre pai e bebê como, no mínimo, 

satisfatória (94%). Estas informações nos levam a crer que há na realidade destas mães uma 

participação mais efetiva do pai junto ao filho, tanto presencial, quanto afetuosa e/ou 

comprometida, pois ocorreu uma avaliação massivamente positiva do vínculo pai e bebê. Será 

que estes dados refletem a realidade dos lares contemporâneos? 

A proximidade diária de um pai na vida do bebê, ainda mais quando a mãe a considera 

satisfatória, pode representar a construção de um vínculo salutar se estabelecendo, pois a 

experiência cotidiana do ofício da paternidade reconhecidamente gratificante pode reverberar 

também para os demais integrantes da família, colaborando para uma maior harmonia familiar. 

Todavia, sabemos que a simples presença da figura paterna não opera tais transformações, e sim, 

somente quando acompanhada de uma efetiva disponibilidade emocional. Passos (2006) afirma 

que o pai [quem exerce a função de pai] pode propiciar uma abertura psíquica e social ao filho, 

pois permite que o bebê seja apresentado a uma forma distinta de cuidados daquela exercida pela 

mãe, bem como fixa novos limites, interdições e contornos. Neste sentido, Jerusalinsky (2011) 

nos lembra que o lugar ocupado pelo pai e o modo de vínculo conjugal após a vinda do bebê, 

assim como o estilo de cuidado assumido por ele com o seu filho, não é indiferente ao laço mãe 

e bebê. Outro aspecto que aponta para a importância do comparecimento efetivo do pai no 

cotidiano do bebê – dado fortemente identificado na amostra, juntamente com uma avaliação 

materna satisfatória deste laço – é que quando as funções materna e paterna comparecem 
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harmônica e dialeticamente na vida do infante de forma mais ou menos equilibrada, se 

evidenciam na criança, mais recorrentemente, os sinais positivos de desenvolvimento (Cullere-

Crespin, 2004). Finalizamos com Zornig, (2010) que propõe que os diferentes estilos de 

parentalidade – materna e paterna – produzem marcas singulares na criança. 

 

4.6.4. Aspectos de cuidado da mãe para o filho 

Constatou-se que que o convívio prazeroso da mãe com seu bebê, repercute em seu 

próprio sentimento de bem-estar, pois à medida que há a afirmação de maior prazer percebido na 

relação com seu filho diminui a autorreferência de se sentir triste ultimamente. Carlesso e Souza 

(2011) afirmam, em um estudo sobre depressão materna, que os bebês de mães deprimidas têm 

de duas a cinco vezes mais probabilidade de manifestarem problemas emocionais ou 

comportamentais, o que reforça como no laço mãe e bebê a retroalimentação entre os atores 

envolvidos. Dentre todas as fases de desenvolvimento, as mães dos bebês menores de idade 

avaliaram percentualmente mais a relação como prazerosa ou muito prazerosa, que as mães de 

bebês em fase mais avançada do desenvolvimento. Da mesma forma ocorreu com as mães 

primíparas e com atividade remunerada. Os resultados anteriormente evidenciados reforçam o 

fato de que há uma linha tênue e tenaz entre a dupla mãe e bebê, podendo ter efeitos favoráveis 

(como neste contexto) como desfavoráveis para ambos envolvidos (Oliveira, 2002).  

Além disto, o fato de um percentual maior de mães afirmarem o prazer lhes propiciado 

por sua relação com o seu bebê, leva a corroborar com o conceito de preocupação materna 

primária cunhado por Winnicott (1958/2000), que destaca o caráter empático estabelecido da 

mãe para com o seu bebê [a empatia é uma característica mais recorrentemente vivenciada pelas 

mães], favorecendo com que as tendências ao desenvolvimento comecem a se desdobrarem. No 

estabelecimento do laço nestes primeiros meses de vida de um bebê, à revelia das adversidades 
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enfrentadas, geralmente há a vivência de uma fase de encantamento de mãe com o seu filho, o 

que pode culminar na percepção de uma satisfação oriunda destas trocas.  

 

4.6.5. Aspectos sociodemográficos e o cuidado materno 

Identificou-se uma relação entre a renda familiar e a escolaridade materna com uma 

tendência de as mães terem um maior número de filhos quanto menor a renda e a escolaridade. 

Este dado confirma as características da amostra do Estudo 1, onde também se evidenciou a 

relação entre escolaridade materna, renda familiar e número de filhos.   

As mães com maior escolaridade foram aquelas que mais avaliaram de forma satisfatória 

e muitos satisfatória os seus relacionamentos com os parceiros, o que nos permite levar a reflexão 

de que as uniões onde a mãe tem maior escolaridade, o desejo de estar com o companheiro sofre 

menos influencia que a necessidade de ter um parceiro em decorrência de questões 

socioeconômicas. Sabemos que nas classes menos favorecidas economicamente o papel de 

esposa garante maior status que nas classes privilegiadas financeiramente, classes estas nas quais 

as mães tendem a ter maior escolaridade, consequentemente mais autonomia e melhor renda. 

A princípio, seria de esperar que as mães que não tem com que compartilhar os cuidados 

com seus filhos (solteiras, divorciadas/separadas, viúvas) sentissem mais necessidade de ajuda 

que aquelas que tem companheiro para as auxiliarem, todavia isto não foi evidenciado.  

Já as mães com maior renda familiar (acima de 3 salários mínimos), tenderam a precisar 

mais de assistência que as demais, sendo que as mães com mais escolaridade, bem como as com 

menos escolaridade, foram as que mais se valeram das creches para deixarem seus bebês. Tais 

aspectos podem estar relacionados com o fato de que mães com ganhos familiares mais elevados, 

são propensas a apresentarem maior escolaridade e renda familiar e a exercerem atividade 

remunerada, o que as podem levar a uma realidade habitual de buscarem auxílio para os cuidados 

cotidianos com seus bebês. De mais a mais, o fato de tenderem a exercer atividade laboral cria a 

necessidade de um lugar para deixarem seus filhos enquanto trabalham, fazendo com que 
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recorram mais frequentemente à creche. Além disto, a escolaridade é uma variável socialmente 

importante, pois ela permite aos cidadãos buscarem os seus direitos, tais como as creches 

públicas, alvo da coleta. Além disto, a escolaridade materna, mais que a paterna, é reconhecida 

por exercer maior impacto e influenciar as crenças das mães quanto ao desenvolvimento de seus 

filhos e permitir a mãe conhecer mais sobre as necessidades deles Silva et al. (2011). 

As mães sem instrução, tais como as com maior escolaridade, também foram as que 

proporcionalmente mais usufruíram das creches, sendo que elas, conforme os dados deste estudo 

mostraram, também tendem a ter maior número de filhos, assim, a creche pode servir como um 

local tanto para abrigar seus bebês, quanto para alimentá-los. Esta informação quanto a 

importância da refeição na creche foi obtida informalmente nos contatos frequentes nas creches 

nos períodos de coleta e está em sintonia as notícias disseminadas nos meios de comunicação 

brasileiros. Soma-se a isto o fato de geralmente pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade 

tenderem a ter parceiros em situação educacional e econômica equivalente, o que leva a presumir 

que a renda familiar é frequentente muito baixa, e que a creche é um dispositivo fundamental à 

manutenção socioeconômica da família. Na sociedade brasileira as pessoas com baixa 

escolaridade, muitas vezes, optam em não trabalhar e ficar em casa cuidando de seus filhos, pois 

a atividade laboral a qual tem acesso não é atraente financeiramente, o que pode estar relacionado 

com a verificação neste estudo de que muitas mães optavam em deixarem seus filhos somente 

um dos turnos na creche.  

Um dado interessante e que vai ao encontro do senso comum é que as mães, primíparas 

ou multíparas, que contaram com os pais no cuidado junto aos bebês, se sentiram menos 

sobrecarregadas com esta assistência compartilhada. Sabemos que a dupla ou tripla jornada 

feminina sobrecarrega sobremaneira a mulher e a participação efetiva do companheiro nos 

cuidados com os filhos atenua esta sobrecarga. 

As mães com menor nível de escolaridade e maior número de filhos foram aquelas que 

deram uma autoavaliação mais alta a sua maternagem. Ou seja, atribuíram a si uma maior nota 
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aos cuidados que prestados aos seus bebês. Talvez esta informação possa se articular com os 

dados fornecidos com o Estudo 1, onde se verificou uma tendência de as mães com menor 

escolaridade se ocuparem com aspectos menos complexos da interação [mas não menos 

importantes] e que possivelmente o espírito crítico e reflexivo no que diz respeito a maternagem 

possa se mostrar mais evidenciado quanto maior a escolaridade materna.  

Ainda no que se refere a aspectos avaliativos, as mães dos bebês que mais frequentemente 

adoeceram também avaliaram o desenvolvimento geral deles como pouco satisfatório e insatisfatório, o 

que evidencia, neste caso, uma percepção adequada e sintônica destas mães, o que coaduna com 

Winnicott (1987/2002) que afirma que as mães geralmente têm uma identificação muito 

sofisticada com seus bebês. Portanto, este dado, de alguma forma, evidencia a sintonia destas 

mães quanto à capacidade de perceberem como está se desenvolvendo o seu bebê. 

 

A informação de que mães primíparas não se percebem mais inseguras como mãe que as 

multíparas, nos leva a considerar que a experiência prévia como mãe não é o único aspecto a 

empoderar a maternagem. Sendo assim, é possível pensar a partir destes dados o que nos propõe 

McDougall (1989/1996), que o inconsciente materno funda um estilo de cuidados, impregnando 

o exercício da maternidade e regendo a qualidade de sua presença, não sendo somente a 

experiência em si capaz de causar na mãe um sentimento de segurança quanto a sua maternagem. 

 

4.6.6. Características mais expressivas da relação mãe e bebê 

 

A maior parte das mães referiram que amamentavam seus bebês, sendo que as mães com 

mais de 28 anos (média de idade das mães da amostra) foram as que mais apresentaram 

percentual de amamentação no peito superior ao tempo de amamentação exclusiva. Este dado 

talvez denote que a idade possa ser um fator a influenciar o prolongamento da amamentação no 

peito, entretanto, este resultado diverge, em parte, dos dados apresentados por Damião (2008) 

referente a uma pesquisa sobre aleitamento materno exclusivo (AME) com mães de bebês de até 
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4 meses, onde mesmo tendo sido identificada uma maior prevalência do AME com o aumento 

da idade, tais diferenças não foram significativas. Por outro lado, a escolaridade, que poderia vir 

a ser uma característica agregadora para uma atitude positiva para a amamentação ao peito – 

visto que quanto mais escolaridade, mais esclarecidas as mulheres tendem a ser sobre a sua 

importância – não foi capaz de ser neste estudo uma variável diferencial para a amamentação ao 

peito. No entanto, este dado novamente é dissonante do apresentado por Damião (2008), onde 

mães com maior escolaridade apresentaram mais chance de praticar o aleitamento materno 

exclusivo (AME), havendo impacto da escolaridade no AME. 

Ainda em referência a amamentação, o tempo de amamentação, inclusive acima dos 6 

meses, nesta amostra, não pareceu propiciar menos adoecimento aos bebês. Isto vai contra o que 

apregoa o Ministério da Saúde ao destacar a elevação da imunidade nas crianças amamentadas 

no peito. Nesta direção, Damião (2008) enfatiza que o aleitamento materno é “uma das mais 

importantes práticas promotoras de saúde infantil, tendo reflexos positivos durante toda a vida” 

(p. 443).  

Quanto ao tempo de amamentação, identificou-se que o fato de que a mãe reconhecer a 

importância do aleitamento materno para o fortalecimento do vínculo não mostrou equivalência 

no prolongamento do tempo de amamentação, pois foi unânime o reconhecimento da 

amamentação pelas mães para a intensificação do laço com seu filho. Da mesma forma ocorreu 

com aquelas mães que afirmaram se sentirem bem em amamentar o filho, pois o sentir-se bem 

não repercutiu, necessariamente, na manutenção da amamentação acima de 6 meses. Isto pode 

ser constatado, em certa medida, em três dados resultantes das análises: por haver na amostra 

bebês que amamentaram somente dois dias no peito; bem como pelo tempo médio de 

amamentação na amostra, próxima de 4 meses (3,75 meses) e também por ter sido quase 

unânime a afirmação de bem-estar em relação a amamentação do seu filho e que isto não teve 

efeitos na prática, isto é, no ato de amamentar por mais tempo o bebê (cabe informar que esta 

pergunta era dirigida ao bem-estar da amamentação tanto no peito quanto na mamadeira). 
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Ademais, o fato de somente um terço (32%) dos bebês com idade acima de 6 meses terem 

amamentado por um período maior de o tempo da amamentação exclusiva, corrobora com esta 

assertiva. 

No que se refere ao tempo médio de amamentação exclusiva da amostra, 3,75 meses, 

mostrou-se abaixo da mediana de amamentação no Brasil em 1989, que era de 5,5 meses. Estes 

dados, obtidos a partir da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), identificaram que 

a média da amamentação era diretamente relacionada à renda e à escolaridade (Damião, 2008). 

Já em 1999 uma pesquisa sobre a prática de aleitamento exclusivo nas capitais brasileiras se 

mostrou heterogênea, com uma média de 34 dias (Damião, 2008). O autor aponta que a 

importância de conhecer os fatores a ele associados “em cada realidade, com vistas a subsidiar 

a escolha de estratégias mais efetivas de promoção da amamentação, que focalizem e adequem 

as intervenções aos grupos de maior risco” (p. 444). 

A importância da amamentação é disseminada tanto nos meios acadêmicos, sociais, 

midiáticos, enfim, remete tanto a ciência quanto ao senso comum. Todavia, sabemos que ela 

transcende a função alimentar, nutricional e imunológica. Ela opera de forma substancial para o 

estabelecimento do laço mãe e bebê – aspecto realçado pelas mães entrevistadas no Estudo 1 – 

como também, conforme destaca Queiroz (2005), permite o alívio de tensão e de angústia do 

bebê, favorecendo o bem-estar e uma certa continuidade intrauterina, por meio de uma vivência 

de continuidade entre os corpos do bebê e da mãe. Para a autora a amamentação é uma das 

maneiras de convocar o surgimento do sujeito no bebê e lembra que Freud a concebe como a 

primeira experiência de satisfação, mítica e irrecuperável.  

As mães com maior escolaridade perceberam seus filhos menos irritados e/ou agressivos 

que as mães dos demais graus de instrução. Elas foram também as mães que menos se sentiram 

irritadas ultimamente. Isto reforça a existência de uma relação tênue na dupla mãe e bebê, onde 

a irritação de um pode reverberar no outro e vice-versa. Neste sentido, Carlesso e Souza (2011), 

Flores, Beltrami e Souza (2011), Crestani, Mattana, Moraes e Souza (2013) e Perrelli et al. (2014) 
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apontam a repercussão do estado emocional materno na vida intrauterina, no período neonatal e 

durantes os primeiros anos de vida do bebê. Traz-se este dado, mas considerando que não é 

possível afirmar uma relação linear entre a elevada escolaridade materna e a baixa irritação dos 

filhos, bem como quanto ao fato de a mãe se sentir menos irritada ultimamente, pois é possível 

haver a influência de vários outros aspectos na irritação ou na ausência de irritação materna.  

Outra característica relativa a dinâmica mãe e bebê diz respeito a voz materna, que tem 

um efeito organizante e tranquilizante (Molina, 2001), sendo que ela poderá ou não favorecer um 

ambiente satisfatório, receptivo e afetivo para o bebê, conforme as habilidades maternas (Socha, 

2008), convocando-o e envolvendo-o no laço primordial. Da mesma forma Flores, Beltrami e 

Souza (2011) destacam a importância do manhês, devido ao estilo de fala materna que ele 

contém, qual seja, melodiosa, ritmada e com entonação afetiva e que segundo os autores, a sua 

ausência no laço mãe e bebê, mesmo que de forma incipiente, pode ser um indicador de risco ao 

desenvolvimento da criança, sendo que tais informações não são conclusivas, são dados 

incipientes. Neste sentido, se verificou que o nível de escolaridade não impacta na fala materna 

dengosa dirigida ao bebê, ou seja, o manhês, a forma de falar melódica e cativante que a mãe 

dirige ao bebê não difere percentualmente nos diferentes níveis de escolaridade da amostra.  

O olhar é uma das formas privilegiadas de estabelecimento do laço social, sendo uma das 

maneiras de engate do bebê no mundo e comporta uma dimensão simbólica que a faz diferir da 

visão, que alude ao funcionamento do órgão (Cullere-Crespin, 2004). Um percentual bastante 

baixo de mães identificou dificuldade do seu bebê olhar nos olhos (6%), sendo que tal dificuldade 

foi reconhecida, preferencialmente nos bebês de 0-4 meses incompletos, se comparados aos com 

idade entre 12 e 18 meses, o que corrobora com o fato de recém-nascidos e bebês muito novos 

apresentarem aptidões visuais diferentes de bebês mais velhos. O olhar é uma maneira importante 

de o bebê interagir e aprender sobre o mundo que o circunda, tendo, a clínica do olhar, relevância 

no primeiro ano de vida (Cullere-Crespin, 2004). Sendo assim, a dificuldade de um bebê não 

conseguir olhar nos olhos pode funcionar como um alerta, pois a ausência do olhar pode ser um 
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indicador de risco psíquico que progrida para uma evolução autística (Laznik, 2000). Todavia, 

há de se ter muito cuidado para não incorrer no erro de tomarmos um indicador isolado como 

sinalizador de que algo não vai bem psiquicamente com o bebê, tal como assinala Jerusalinsky 

(2002), pois tal indicador poderá sofrer variações e transformações em decorrência de 

acontecimentos na vida do bebê. Além disto, há de se atentar também para o fato de ter existido, 

na amostra estudada, muitos bebês recém-nascidos onde o laço mãe e bebê ainda estava se 

consolidando e a construção do estabelecimento da demanda por parte da mãe era embrionária, 

o que talvez ainda não lhe permitisse fazer discriminações tênues, típicas do exercício da 

maternagem.  

 

4.6.7. Peculiaridades do laço mãe e bebê articuladas ao desenvolvimento infantil 

 

Verificou-se que quanto menor a idade do bebê, diminui o percentual de reconhecimento 

materno quanto ao fato de ele: gostar de conversar com ela e demais pessoas (Q1 e Q2), ser 

curioso (Q5), gostar de chamar sua atenção (Q6), sorrir e responder a ela (Q9), chorar de várias 

maneiras de acordo com o que quer (Q11), mostrar-lhe de distintas formas o que quer ou quando 

se sente incomodado (Q12 e Q13). Estes dados reforçam o fato de que o laço entre mãe e bebê, 

por não existir de forma natural e automática, precisa ser construído com o envolvimento de 

ambos autores neste processo (Jerusalinsky, 2011), pois por não se tratar de uma relação 

complementar é necessário que um trabalho ali se imponha, e que a mãe invista física e 

psiquicamente no seu filho. Sendo assim, se espera que um bebê, a partir do momento em que 

avance na faixa etária, adquira determinadas competências que dependem da passagem do tempo, 

e que certamente irão ser sustentadas a partir de quem realiza as funções parentais, e em especial, 

a figura materna, que nesta fase precoce da vida assume papel central para o bebê (Jerusalinsky, 

2002). Neste contexto, há também a aposta de que o exercício da maternagem promova o 

estabelecimento de um laço primordial suficientemente bom.  
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Constatou-se também que à proporção que cresce ele tende a adoecer mais (Q16). Isto 

nos leva a crer que ao crescer o bebê fica mais suscetível ao processo de adoecimento. Desta 

amostra, no que se refere ao sono necessário ao bebê, aqueles com idade de 8 a 12 meses foram 

reconhecidos pelas mães como crianças que dormem menos que o suficiente para sua idade 

(Q21), em detrimento das demais faixas de desenvolvimento. Já os bebês de 0-4 meses e de 8 a 

12 meses incompletos trocaram mais o dia pela noite (Q23) que os demais bebês das faixas 

etárias. A possibilidade de um bebê regularmente vir a dormir o suficiente para sua idade nos 

permite olhar para esta experiência como sendo um sinal de desenvolvimento positivo (Cullere-

Crespin, 2004), lembrando que o sono também deve ser tomado em uma vertente do laço 

primordial, qual seja, considerando os seus efeitos em ambos agentes da relação, considerando 

que um sono suficientemente bom, repercute tanto na mãe, quanto no bebê, como o seu contrário. 

Para Cullere-Crespin (2004), o sono, juntamente com o desenvolvimento tônico-postural do 

bebê, é um dos indicadores sensíveis que sinalizam a qualidade do laço que está ali se 

construindo. A autora, contrariamente, afirma que os distúrbios do sono, tais como a dificuldade 

de dormir, despertar noturno, despertares com choro aludem a um sinal de sofrimento precoce, 

principalmente quanto mais recorrente for esta experiência para o bebê. Portanto, neste contexto, 

cabe a atenção de quem acompanha e/ou convive com esta situação – mãe, pai, familiares, 

profissionais da saúde – procurar investigar o que conduz a tal comportamento para que ele cesse 

e o bebê possa viver uma experiência corriqueira de bem-estar ao dormir. O sono se insere em 

um dos aspectos constitucionais do bebê que auxiliam no seu enlaçamento com a mãe, por meio 

da leitura que ela faz de sua manifestação. Desta forma, o sono concebido como um ritmo 

biológico, aspecto este que o bebê traz ao nascer, sendo o ritmo sono-vigília, considerado 

fundamental à medida que a inconstância deste ritmo, como em uma inversão dele – trocar o dia 

pela noite, por exemplo – repercute sobremaneira na mãe. Jerusalinsky (1984) nos lembra que os 

ritmos biológicos (fome-saciedade, sono-vigília, respiração, excreção, respiração-deglutição) são 

também um meio de a mãe saber como seu filho está e o que ele deseja.  
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Os bebês mais velhos da amostra aceitam mais os alimentos em pedaços (Q35), 

conseguem pedir algo quando querem (Q37) e falam palavras compreensíveis (Q44). Evidencia-

se que à medida que crescem as crianças tendem a adquirirem maiores habilidades e 

competências, típicas do desenvolvimento infantil, tais como uma maior variabilidade alimentar 

e desenvolvimento da linguagem. Há de se considerar que apesar de evidenciarmos que estes 

dados aludem ao fato de estas crianças estarem apresentando, a partir da análise das respostas 

maternas, comportamentos dentro do esperado ao longo do desenvolvimento, reconhecemos a 

variabilidade cronológica quanto a aquisição de habilidades e competências, tal como alertou 

Jerusalinsky (2002), como um aspecto importante a se considerar. 

Os dados provenientes da autoavaliação materna apontaram que sua capacidade de 

discriminar os diferentes tipos de choros de seus filhos (Q10) aumenta quanto mais idade tiver o 

bebê. Portanto, a capacidade de a mãe identificar as diferentes demandas que o choro comporta 

também se relaciona com o tempo, considerando que quanto mais tempo ela entrar em contato 

com o bebê, mais possibilidade de ela apreender sobre ele, estabelecendo a sua demanda, bem 

como de configurar um estilo de cuidado, fazendo com que ela venha a operar via os cuidados 

básicos com seu bebê, um cuidado simbolizante (Oliveira, 2002). Por outro lado, à medida que 

eles crescem e ficam mais velhos menos elas lhes dirigem uma fala dengosa. Além disto, quanto 

maior a faixa etária de seus filhos, mais as mães costumam banhá-los (Q12), estabelecem rotinas 

diárias (Q18), valorizam suas iniciativas e conquistas (Q19), tendem a falar alto com eles, 

compartilham de momentos juntos aos seus bebês e ampliam o comportamento de saírem de casa 

escondidas para que não percebam sua ausência. Tal como conseguimos evidenciar em alguns 

dos dados acima, a proporção que aumenta a idade a criança apresentará comportamentos mais 

complexos e a mãe também tenderá a responder em reciprocidade ao seu desenvolvimento. Cita-

se a fala dengosa identificada acima, que é uma fala tipicamente dirigida as crianças muito 

pequenas e quando elas vão crescendo há uma tendência de ela se encerrar. Trata-se do manhês 

que, como evidencia Socha, (2008), é um movimento adaptativo e espontâneo que promove 
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profunda identificação na dupla mãe e bebê. O autor nos lembra que ela se mantém em um 

determinado período do desenvolvimento do bebê e que esta entonação, próxima de uma fala 

infantil, favorece a futura aquisição da linguagem, além de ser uma comunicação recheada de 

afeto. 

Desta maneira, toma-se o desenvolvimento como não sendo indiferente a passagem do 

tempo, tendo em vista que ele por si só não conseguirá responder ao advento do desenvolvimento 

infantil, por se articular a uma lógica singular, na qual as funções parentais, aliadas as demandas 

culturais e aquelas específicas da criança, se tornam os dispositivos indispensáveis ao 

favorecimento ou ao entrave para o desenvolvimento da criança (Bernardino, 2002; Catão, 2006; 

Jerusalinsky, 2002, Jerusalinsky, 2012; Levin, 2001). 

Diferentemente do que poderia se esperar, não foram identificadas evidências estatísticas 

significativas de que há diferenças de sentimento de sobrecarga devido a maternagem nos 

distintos momentos de desenvolvimento do bebê. Portanto, nesta amostra, a idade do bebê não 

foi um fator discriminatório para as mães se sentiram mais ou menos sobrecarregadas. 

 

4.6.8. Evidências de validade do instrumento 

 

Enquanto um instrumento desenvolvido sobre a descrição de mães quanto a sua percepção 

da relação estabelecida com o bebê, cabe considerar que ele, apesar de ter sido elaborado sobre 

uma base teorética, ela não era fundamentada em uma descrição mais objetiva dos principais 

aspectos relativos ao laço mãe e bebê, exigindo um esforço de transposição da literatura, ao 

identificar sinais fenômenos nela contidos, para a construção de itens que tornassem o 

instrumento operacional. Por consequência, as análises realizadas tomaram como ponto de 

partida a temática referente ao cuidado das mães e suas percepções do processo. Desta forma, 

parece não ser pretencioso afirmar que o processo de elaboração do instrumento sobre o laço 

mãe e bebê se originou de um marco zero. 
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Para análise, utilizou-se a estatística multivariada, que consiste em um conjunto de 

técnicas estatísticas utilizadas em situação em que são consideradas inúmeras variáveis 

simultaneamente, originadas de múltiplas respostas sobre um mesmo indivíduo ou objeto de 

investigação. Quanto maior o número de variáveis tratadas no estudo, mais complexa torna-se a 

análise por métodos de estatística univariada (Mingoti, 2005).  

Da mesma forma, empregou-se a análise fatorial, que também é um método estatístico 

multivariado, onde o propósito principal é definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados. 

Essa técnica analisou a estrutura das inter-relações entre um grande número de variáveis, 

definindo um conjunto de dimensões latentes, denominadas de fatores ou dimensões. 

Inicialmente, foi possível identificar as dimensões e então determinar o grau em que cada variável 

é explicada por cada dimensão (Hair Jr. et al., 2005). A análise fatorial possibilitou extrair uma 

estrutura linear reduzida do conjunto original de dados, gerando um novo conjunto de variáveis 

– chamada de fatores – em que as variáveis mais significantes podem ser identificadas por meio 

da análise dos componentes principais (Singh, Malik e Sinha, 2005). A análise de componentes 

principais está relacionada com a explicação da estrutura de covariância por meio de 

combinações lineares das variáveis originais, com objetivo de redução da dimensão original das 

variáveis e a facilitação da interpretação das análises realizadas. O objetivo principal da análise 

fatorial foi encontrar um meio de condensar a informação, contida em um número de variáveis 

(itens do instrumento), em um conjunto menor de variáveis estatísticas, com uma perda mínima 

de informação, por meio de uma transformação linear de um espaço p-dimensional para um 

espaço k-dimensional. A explicação de toda a variabilidade do sistema composto por p variáveis 

somente é possível se considerarmos p componentes principais (Jonhson & Wichern, 1992). 

Os indicadores da análise fatorial caracterizaram uma variabilidade total de 41,85% e 

58,49%, onde o número mínimo e máximo de fatores foi de 6 e 12, e o critério de decisão do 

número de fatores utilizado a serem selecionados para representar a estrutura latente dos dados 
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foi o de raiz latente com autovalores superiores a 1,5. Estes aspectos podem ser considerados 

como promissores para iniciar estudos devido à ausência de uma escala semelhante. De igual 

forma, dado os resultados relativos a consistência interna das escalas, pode-se caracterizar a 

estabilidade como mais que aceitável, permitindo assim seu uso em ulteriores procedimentos de 

verificação em novos âmbitos e pesquisas. Sendo assim, pode-se entender tanto a expressão de 

validade de conteúdo como a fidedignidade do instrumento como adequadas neste momento aos 

objetivos inicialmente propostos. Cabe salientar que o número elevado de itens sem 

descriminação decorrentes da análise fatorial – como por exemplo, nos itens Sobre a Mãe, na 

faixa de desenvolvimento de 12 a 18 meses – é devido a não ocorrência de variabilidade nos 

itens, tendo havido muitas respostas únicas, isto é, houve 23 itens que não foram identificados, 

reconhecidos pela análise fatorial em decorrência de neles as respostas serem 100% idênticas, no 

caso, afirmativas (SIM). O que justifica o fato de a análise fatorial não ter sido eficaz nestes itens. 

Todavia, apesar de os fatores gerados serem promissores, optou-se neste estudo, em 

manter as dimensões teóricas inicialmente propostas que serviram de matriz para a organização 

dos itens (suposição de sujeito, estabelecimento da demanda, alternância presença-ausência e 

instalação da alteridade), por considerá-las adequadas e representativas do construto Laço Mãe 

e Bebê, pois ao analisar os fatores gerados, um a um, bem como os itens considerados sem 

descriminação, constatou-se que a análise fatorial não contemplou o aspecto psicodinâmico e 

processual do laço mãe e bebê, visto que a tentativa de beneficiar-se dos fatores gerados pela 

análise fatorial, mantendo-os no estudo, foi infrutífera, pois não havia uma estrutura harmônica 

por trás dos fatores identificados via análise fatorial. Valendo-se das ricas contribuições de 

Pesaro (2010), houve no presente estudo um desencontro entre os pressupostos teórico-clínicos 

que subsidiam parte da construção dos itens e a análise fatorial, tal como ocorreu na análise 

fatorial da Pesquisa multicêntrica de indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento 

infantil por ela utilizada. Pesaro (2010) alerta para uma hipótese teórico-clínica que ancora a 

construção dos indicadores da pesquisa multicêntrica, da mesma forma que sustenta a construção 



189 
 

de parte dos itens desta pesquisa, qual seja, a relação de interdependência entre os indicadores. 

Da mesma forma ocorre em relação aos itens do construto Laço Mãe e Bebê, pois eles se 

articulam entre si, e sozinho nada ou pouco significam, pois considera-se que a constituição 

psíquica, que tem fundamentalmente como lastro a relação mãe e bebê, ocorre por uma 

perspectiva estrutural, ao considerar que não opera por etapas, a partir de uma perspectiva 

cronológica, pelo simples desenrolar dos acontecimentos, “mas devido a uma interdependência 

e sobredeterminação” (Pesaro, 2010, p. 149). Cabe informar que os fatores e/ou dimensões do 

presente estudo (suposição de sujeito, estabelecimento da demanda, alternância presença-

ausência e instalação da alteridade) são os mesmos eixos teórico-clínicos da pesquisa 

multicêntrica, ou seja, os fatores e/ou dimensões desta pesquisa provêm teórica e clinicamente 

da psicanálise e, portanto, contêm em seus pressupostos a interdependência estruturante. Por 

conseguinte, há uma interligação intrínseca que talvez a análise fatorial não conseguiu distinguir. 

Isto posto, justifica-se a opção de manutenção, neste momento, dos fatores e/ou dimensões 

construídos a partir da literatura, em detrimento daqueles oriundos da análise fatorial. Novamente 

servindo-se das contribuições de Pesaro (2010), o banco de dados do qual se dispõe neste estudo 

“pode ser novamente investigado, sofrer novas análises e, portanto, ser fonte de futuras pesquisas 

que levem em consideração esse desencontro” (p.150). 

No que tange à confiabilidade dos dados deste construto, obteve-se um índice de 0,92 

para o questionário Sobre o Bebê e 0,71 para o questionário Sobre a Mãe. Portanto, estes 

resultados confirmam a consistência satisfatória dos dados de ambos instrumentos de pesquisa 

por apresentarem um escore superior a 0,70. Desta forma, é possível afirmar que o instrumento 

construído, que comporta ambos agentes do laço, a mãe e o bebê, avalia aquilo a que se propõe. 
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4.7. Considerações finais 
 

As análises descritivas e inferenciais geraram uma gama muito grande de dados relativos 

aos cuidados maternos, sua articulação com os aspectos sociodemográficos, as características 

mais expressivas da relação mãe e bebê, bem como as peculiaridades desta relação alusiva ao 

desenvolvimento infantil. De forma genérica, os aspectos mais salientados se referiram a 

escolaridade, a idade e atividade remunerada maternas; a autoavaliações das mães quanto a sua 

relação com seus bebês e os sentimentos despertados na maternidade (tristeza, irritação, 

sobrecarga das funções maternas); a participação dos pais no cotidiano do bebê; auxílio no 

cuidado com o filho (pais, creche); a amamentação (tempo de amamentação, aleitamento 

exclusivo; prazer com a amamentação); características como o olhar, a voz materna (manhês) e 

o sono; e competências que o bebê adquire à medida que cresce. Da mesma forma, identificou-

se que as mães modificaram alguns comportamentos com seus bebês conforme eles se 

desenvolviam. Os dados resultaram em diversas informações relativas aos aspectos supracitados 

que estão mais especificamente evidenciadas nas discussões geradas no estudo 3. 

A possibilidade de posteriores estudos dirigidos a grupos de mães com especificidades 

(presença de alterações quanto ao cuidado ou outra vicissitude, amostras clínicas) irá caracterizar 

a manutenção de investigações confirmatórias de evidências quanto à validade associada ao 

critério e o emprego da escala em contextos investigativos ou mesmo clínicos.  

Pode-se considerar como limitações da apresentação do instrumento a restrita composição 

amostral (no contexto nordestino, na região de Campina Grande) e a impossibilidade de 

caracterizar outros aspectos de evidências de validade especialmente como a de critério. Além 

disto, não foi possível atingir o objetivo de o instrumento poder, no presente momento, ter valor 

discriminatório com o propósito de identificar se o laço que está se construindo é ou não 

suficientemente bom. No entanto, deve-se frisar que estes aspectos se definem como ideais para 

o contexto de apresentação de um instrumento psicológico, ou seja, de uso consolidado. Os 
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objetivos previamente planificados desta tese, levaram em consideração a exigência temporal da 

restrição de apresentar aqui um instrumento pronto em todos os requisitos técnicos necessários. 

Assim sendo, na sequência deste trabalho, os estudos buscarão novas frentes de investigações de 

maneira a minimizar estas limitações atuais. 

 

CONCLUSÃO 
 

No desenrolar deste trabalho espera-se que seja perceptível que a construção do 

instrumento passa por diversas fases, começando pela coleta de dados teórico-empíricos, 

execução, administração na população-alvo, finalizando com uma análise estatística dos dados. 

Consequentemente, a partir dos dados gerados dos três estudos, identificou-se no primeiro estudo 

que os discursos das mães entrevistas alertaram tanto para questões essenciais à formação do laço 

mãe e bebê, tais como a presença imprescindível do agente maternante, da figura paterna, do 

afeto e de um cuidado harmônico; bem como para aspectos favoráveis e desfavoráveis na 

comunicação e atenção dispensadas aos bebês. Ficou fortemente destacado que suas falas foram 

dirigidas aos cuidados básicos da interação, evidenciando que o foco de atenção ficou 

expressivamente voltado aos cuidados rotineiros, sendo que dentre todas, as mães com baixa 

escolaridade tiveram suas falas massivamente concentradas nesta classe (Cuidados Básicos). 

Ainda neste estudo, a mãe com o maior nível de escolaridade se mostrou atenta a questões mais 

complexas da relação, transcendo os cuidados elementares. Desta forma, os resultados levam a 

ponderar a escolaridade como um fator interveniente ao exercício da função materna e a sua 

significação, influenciando tanto a narrativa do estilo de laço como a forma de cuidado. Portanto, 

os dados permitem refletir que a baixa escolaridade pode vir a ser um fator restritivo aos 

inúmeros arranjos e inventividade que a maternidade convoca, e que uma maior escolaridade é 

capaz de influenciar o favorecimento de uma ampla variedade de ofertas feitas por ela ao seu 
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bebê. Todavia, cabe registrar que a escolaridade não é a única variável ser considerada visto a 

complexidade inerente ao laço primordial e as relações humanas. 

No que concerne à elaboração do instrumento, neste procedimento, há também inúmeras 

etapas, as quais resultaram em um instrumento que se buscou a adequação ao construto Laço 

Mãe e Bebê, a partir dos parâmetros utilizados. No entanto, assume-se que devido ao seu caráter 

multifacetado, o construto pode apresentar limitações quanto a sua dimensionalidade em virtude 

de os itens serem restritos fundamentalmente as fontes (teoria, entrevistas, IRDI). Portanto, 

admite-se que podem existir outros aspectos importantes presentes na relação mãe e bebê que 

possam não estar evidenciados no instrumento construído. 

Apesar de o instrumento sobre o laço mãe e bebê (LMBB) não ser ainda capaz de 

dimensionar o estilo de laço construído, no sentido de permitir identificar se o laço mãe e bebê é 

“suficiente bom” ou não, chegou-se ao final de uma etapa com um instrumento que contempla 

na quase totalidade os objetivos projetados, bem como com todas as técnicas necessárias à 

construção de um instrumento psicológico, considerando a urgência temporal que uma tese 

requer. Desta forma, mesmo não podendo servir-se atualmente para propósitos clínicos e/ou 

diagnósticos, ulteriores análises, com diferentes agrupamentos amostrais e, em distintos 

contextos geográficos, podem garantir condições favoráveis de uso. Vislumbra-se que seu 

emprego subsidiará avaliações realizadas pelos profissionais de saúde nas práticas de 

puericultura em unidades básicas, considerando os aspectos dinâmicos e relacionais da dupla 

mãe e bebê, a fim de que sejam contemplados na prática usual de puericultura. Espera-se, que 

devido a simplicidade (escrita clara e acessível, com respostas simplificadas de sim e não) e a 

praticidade operacional do instrumento (fácil de administrar), ele possa ser promissor e realmente 

vir a ser efetivamente utilizado na população a qual se destina, permitindo – considerando os 

desdobramentos investigativos que ainda se fazem necessários – servir como um instrumental 

para a intervenção precoce. 
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O percurso para a realização desta pesquisa, descontruiu paradigmas ao me permitiram 

descortinar o processo de construção de instrumento psicológico – quando realizado com rigor 

metodológico – e olhá-lo sem preconceito, preconceito fruto da ignorância da qual eu me situava. 

Para que estes desdobramentos fossem possíveis, me enveredei em um caminho completamente 

desconhecido, longo e tortuoso, onde em algumas etapas parecia não haver luz no horizonte, mas 

que aos poucos se mostrou viável, plausível, mesmo para uma pesquisadora iniciante como eu, 

pois da mesma forma que ocorreu em todo o processo de construção deste instrumento, parti do 

marco zero. Por isto, reconheço esta caminhada como uma conquista que me permitiu dialogar 

com saberes tão distintos, em grande medida discrepantes, irreconciliáveis, contudo pequenas 

brechas permitiram diálogos que não os tornavam, necessariamente, tão excludentes, quando 

reconhecidos os pontos intersecção possíveis entre eles como os limites e especificidades de cada 

campo. Isto permitiu chegar ao fim desta jornada, que na realidade é mais um começo na 

sequência de trabalho que me proponho a construir.  

A título de informação, expõe-se o conceito de laço mãe e bebê construído neste ínterim, 

servindo como norte neste processo: relação dinâmica de grande complexidade, que se 

constrói a partir da interação estabelecida entre a mãe e seu bebê no cotidiano dos cuidados 

prestados à criança e funda as bases da constituição do psiquismo infantil. Sublinha-se 

também, que neste percurso de aprendizagem, mantém-se a posição inicial por mim adotada: um 

instrumento só faz sentido se agregado a um contexto avaliativo, do qual ele – o instrumento – 

representa uma modesta parte deste processo.  

Finalizo, citando Kupfer e Voltolini (2005), afirmando que os possíveis benefícios, da 

tentativa de levar a experiência acumulada pela psicanálise à saúde pública, são maiores que o 

risco assumido da articulação entre dissemelhantes saberes. Além disto, este conhecimento 

articulado aquele oriundo das próprias mães acerca de seus bebês é que permitiram que esta 

trajetória pudesse ser construída. 
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APÊNDICES 

  



 
 

APÊNDICE 1 

Instrumento enviado aos especialistas (com as dimensões explicitadas) 



LAÇO MÃE E BEBÊ 

 
As questões abaixo dizem respeito ao modo como geralmente você vê o seu bebê no dia a dia e a maneira como você se percebe desempenhando os cuidados como mãe.  

Não existem respostas certas ou erradas. 
 

 

SOBRE O BEBÊ: EU NOTO QUE ELE... 
 

 
0 – 4 MESES INCOMPLETOS 

 
4 – 8 MESES INCOMPLETOS 

 
8 – 12 MESES INCOMPLETOS 

 
12 – 18  MESES 

 

SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO 
Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO 

Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO 

Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO 

Parece ter dificuldade em olhar nos olhos  SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO 

É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO 

Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO 

Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO 

É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO 

Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
 dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
 dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
 dirige a ele 

SIM NÃO 

   É uma criança alegre SIM NÃO É uma criança alegre SIM NÃO É uma criança alegre SIM NÃO 

   Produz sons e/ou brinca com sua voz SIM NÃO Produz sons e/ou brinca com sua voz SIM NÃO    

      Gosta quando encho ele de beijinhos SIM NÃO Gosta quando encho ele de beijinhos SIM NÃO 

      Sente prazer em se alimentar SIM NÃO Sente prazer em se alimentar SIM NÃO 

      É uma criança agressiva SIM NÃO É uma criança agressiva SIM NÃO 

ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA 
Chora de diferentes maneiras, dependendo 
 do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras, dependendo 
 do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras,  
dependendo do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras, dependendo  
do que ele quer 

SIM NÃO 

Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO 

Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO 

Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele 
 

SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO 

É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO 

Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO 

Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO 

É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO 

Chora demais (não sendo cólica) SIM NÃO Chora demais (não sendo cólica) SIM NÃO Chora demais (não sendo cólica) SIM NÃO Chora demais (não sendo cólica) SIM NÃO 

   É uma luta para ele comer SIM NÃO É uma luta para ele comer SIM NÃO É uma luta para ele comer SIM NÃO 



   Sorri ou responde quando eu ou alguém se  
dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
 dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se  
dirige a ele 

SIM NÃO 

      Faz gracinhas SIM NÃO Faz gracinhas SIM NÃO 

ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA 
Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO 

Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO 

Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO 

Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO 

      Aceita alimentação semi-sólida 
 (alimentos amassados) 

SIM NÃO Aceita alimentação semi-sólida  
(alimentos amassados) 

SIM NÃO 

      Aceita alimentação sólida 
 (alimentos em pedacinhos) 

SIM NÃO Aceita alimentação sólida  
(alimentos em pedacinhos) 

SIM NÃO 

      Aceita alimentação variada  SIM NÃO Aceita alimentação variada  SIM NÃO 

      Sabe pedir algo quando quer SIM NÃO Sabe pedir algo quando quer SIM NÃO 

      Estranha pessoas desconhecidas SIM NÃO Estranha pessoas desconhecidas SIM NÃO 

      É uma luta para ele comer SIM NÃO É uma luta para ele comer SIM NÃO 

       Consegue suportar bem quando me  
ausento por breves períodos de tempo 

SIM NÃO  Consegue suportar bem quando me  
ausento por breves períodos de tempo 

SIM NÃO 

      Demonstra alguma reação quando me  
ausento por longos períodos de tempo   

SIM NÃO Demonstra alguma reação quando me  
ausento por longos períodos de tempo   

SIM NÃO 

  INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE 
      Se reconhece no espelho SIM NÃO Se reconhece no espelho SIM NÃO 

      Compreende e/ou obedece algumas regras  
que lhe foram ensinadas 

SIM NÃO Compreende e/ou obedece algumas regras 
 que lhe foram ensinadas 

SIM NÃO 

      Ao me reencontrar costuma ficar feliz SIM NÃO Ao me reencontrar costuma ficar feliz SIM NÃO 

         Quer tudo na hora SIM NÃO 

         Fala palavras e/ou frases que compreendo SIM NÃO 

         Costuma brincar com outras crianças SIM NÃO 

         Fala poucas palavras para a sua idade SIM NÃO 

         É uma criança birrenta SIM NÃO 

  



 

SOBRE MIM: EU... 
 

 
0 – 4 MESES INCOMPLETOS 

 
4 – 8 MESES INCOMPLETOS 

 
8 – 12 MESES INCOMPLETOS 

 
12 – 18  MESES 

SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO SUPOSIÇÃO DE SUJEITO 
Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO 

Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO 

Me comunico com ele pelo olhar SIM NÃO Me comunico com ele pelo olhar SIM NÃO Me comunico com ele pelo olhar SIM NÃO Me comunico com ele pelo olhar SIM NÃO 

Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO 

ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA ESTABELECIMENTO DA DEMANDA 
Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO 

Acho fácil acalmar o meu filho  SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO 

Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO 

Costumo compreender as necessidades de  
meu  filho 

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de  
meu filho 

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de 
 meu filho 

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de  
meu filho 

SIM NÃO 

Sempre sei do que ele precisa SIM NÃO Sempre sei do que ele precisa SIM NÃO Sempre sei do que ele precisa SIM NÃO Sempre sei do que ele precisa SIM NÃO 

Consigo diferenciar os choros de meu bebê  
(fome, sono, manha, dor...) 

SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  
(fome, sono, manha, dor...) 

SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  
(fome, sono, manha, dor...) 

SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  
(fome, sono, manha, dor...) 

SIM NÃO 

Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO 

Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO 

Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO 

ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA ALTERNÂNCIA PRESENÇA-AUSÊNCIA 
Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO 

Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO 

Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO 

Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO 

Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO 

Estimulo e valorizo suas iniciativas e  
pequenas  conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e          
pequenas conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e 
pequenas conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e  
pequenas conquistas 

SIM NÃO 

INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE INSTALAÇÃO DA ALTERIDADE 
Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO 

Sigo as orientações do médico do meu filho SIM NÃO Sigo as orientações do médico do meu filho SIM NÃO Sigo as orientações do médico do meu filho SIM NÃO Sigo as orientações do médico do meu filho SIM NÃO 

Acho importante ele conviver com o pai SIM NÃO Acho importante ele conviver com o pai SIM NÃO Acho importante ele conviver com o pai SIM NÃO Acho importante ele conviver com o pai SIM NÃO 

   Para sair de casa preciso fazê-lo escondida 
 dele (para ele não notar) 

SIM NÃO Para sair de casa preciso fazê-lo escondida 
 dele (para ele não notar) 

SIM NÃO Para sair de casa preciso fazê-lo escondida  
dele  (para ele não notar) 

SIM NÃO 

      Evito dar tudo de mão beijada a ele para  
estimular seu desenvolvimento 

SIM NÃO Evito dar tudo de mão beijada a ele para  
estimular seu desenvolvimento 

SIM NÃO 

         Estimulo meu filho a nomear o que ele quer,  
ao invés de ele somente apontar 

SIM NÃO 



         É importante ele aprender a esperar para ser 
atendido  

SIM NÃO 

         Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um 
bebê  

SIM NÃO 

         Ensino o certo e o errado para ele SIM NÃO 

MATERNIDADE MATERNIDADE MATERNIDADE MATERNIDADE 
Me sinto segura como mãe   SIM    NÃO Me sinto segura como mãe   SIM    NÃO Me sinto segura como mãe   SIM   NÃO Me sinto segura como mãe   SIM   NÃO 

Cuido dele com prazer    SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO 

Me preocupo somente o necessário com ele 
(não de forma exagerada)  

SIM NÃO Me preocupo somente o necessário com ele 
(não de forma exagerada)  

SIM NÃO Me preocupo somente o necessário com ele 
(não de forma exagerada)  

SIM NÃO Me preocupo somente o necessário com ele 
(não de forma exagerada)  

SIM NÃO 

Cuido do meu filho quando ele está doente SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO 

Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO 

Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO 

Gosto de encher o corpo dele de beijinhos   SIM NÃO Gosto de encher o corpo dele de beijinhos   SIM NÃO Gosto de encher o corpo dele de beijinhos   SIM NÃO Gosto de encher o corpo dele de beijinhos   SIM NÃO 

Fico preocupada com o jeito dele SIM NÃO Fico preocupada com o jeito dele SIM NÃO Fico preocupada com o jeito dele SIM NÃO Fico preocupada com o jeito SIM NÃO 

Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os 
 cuidados do meu filho 

SIM NÃO 

Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa  NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO 

Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar 
com meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO 

Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO 

Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma 
 alimentar o meu filho 

SIM NÃO 

Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste  ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste  ultimamente SIM NÃO 

Me sinto sobrecarregada com as atividades  
que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as atividades 
 que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as 
 atividades que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as atividades  
que tenho como mãe 

SIM NÃO 

 



APÊNDICE 2 

Instrumento final - Laço mãe e bebê (administrado na amostra) 



 
   CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

(      ) Mães com 18 anos ou mais 
(      ) Mães residentes em Campina Grande 
(      ) Mães  que morem com seu filho 
(      ) Bebês com até 18 meses 
(      ) Bebês nascidos a termo  (37 a 41 semanas) ou que não tenham ficado internados em UTI-Neonatal 
(      ) Bebês sem anomalia congênita (alterações genéticas, lesão cerebral) 
(      ) Mães que aceitam participar da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
LAÇO MÃE E BEBÊ 

 
 

 
As questões abaixo dizem respeito ao modo como GERALMENTE você vê o seu bebê no dia a dia e a maneira como você se percebe desempenhando os cuidados como mãe.  

Seja o mais sincera possível. Não existem respostas certas ou erradas. 
 

 

SOBRE O BEBÊ: EU NOTO QUE ELE... 
 

 
0 – 4 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 
4 – 8 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 
8 – 12 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 
12 – 18  MESES    (     ) 

 
Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO Gosta de conversar comigo SIM NÃO 

Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO Conversa com as pessoas SIM NÃO 

Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO Se comunica através do olhar SIM NÃO 

Parece ter dificuldade em olhar nos olhos  SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO Parece ter dificuldade em olhar nos olhos SIM NÃO 

É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO É uma criança curiosa SIM NÃO 

Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO Gosta de chamar a minha atenção SIM NÃO 

Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO Gosta de receber carinho SIM NÃO 

É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO É uma criança atenta SIM NÃO 

Sorri ou responde quando eu me dirigo a ele SIM NÃO Sorri ou responde quando eu me dirigo a ele SIM NÃO Sorri ou responde quando eu me dirijo a ele SIM NÃO Sorri ou responde quando eu me dirigo a ele SIM NÃO 

Sorri ou responde quando alguém se dirige  
a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando alguém se dirige  
a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando alguém se dirige  
a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando alguém se dirige 
 a ele 

SIM NÃO 

Chora de diferentes maneiras, dependendo 
 do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras, dependendo 
 do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras, dependendo  
do que ele quer 

SIM NÃO Chora de diferentes maneiras, dependendo  
do que ele quer 

SIM NÃO 

Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO Mostra de diferentes maneiras o ele quer SIM NÃO 

Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO Mostra o que lhe incomoda       SIM NÃO 

Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO Mostra uma reação quando converso com ele SIM NÃO 

É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO É uma criança fácil de cuidar SIM NÃO 

Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO Adoece pouco SIM NÃO 

Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO Que ele fica confortável no meu colo SIM NÃO 

É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO É difícil de acalmar quando está chateado SIM NÃO 

Chora demais (não sendo cólica) SIM NÃO Chora demais  SIM NÃO Chora demais  SIM NÃO Chora demais  SIM NÃO 

Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO Sente prazer em mamar (peito ou mamadeira) SIM NÃO 

Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO Dorme o suficiente para sua idade SIM NÃO 

Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO Costuma ter o sono tranquilo SIM NÃO 



 
 Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO Troca o dia pela noite SIM NÃO 

   Ele se interessa e/ou gosta de estar 
com outras crianças 

SIM NÃO Ele se interessa e/ou gosta de estar 
com outras crianças 

SIM NÃO Ele se interessa e/ou gosta de estar 
com outras crianças 

SIM NÃO 

   Gosta de ficar com o pai SIM NÃO Gosta de ficar com o pai SIM NÃO Gosta de ficar com o pai SIM NÃO 

   É uma luta para ele comer SIM NÃO É uma luta para ele comer SIM NÃO É uma luta para ele comer SIM NÃO 

   Ao me reencontrar costuma ficar 
 feliz 

SIM NÃO Ao me reencontrar costuma ficar feliz SIM NÃO Ao me reencontrar costuma ficar feliz SIM NÃO 

   É uma criança alegre SIM NÃO É uma criança alegre SIM NÃO É uma criança alegre SIM NÃO 

   Sorri ou responde quando eu ou alguém se  
dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se 
 dirige a ele 

SIM NÃO Sorri ou responde quando eu ou alguém se  
dirige a ele 

SIM NÃO 

   Produz sons e/ou brinca com sua voz SIM NÃO Produz sons e/ou brinca com sua voz SIM NÃO    

      Gosta quando encho ele de beijinhos SIM NÃO Gosta quando encho ele de beijinhos SIM NÃO 

      Sente prazer em se alimentar SIM NÃO Sente prazer em se alimentar SIM NÃO 

      É uma criança irritada e/ou agressiva SIM NÃO É uma criança irritada e/ou agressiva SIM NÃO 

      Faz gracinhas SIM NÃO Faz gracinhas SIM NÃO 

      Aceita alimentação semi-sólida 
 (alimentos amassados) 

SIM NÃO Aceita alimentação semi-sólida  
(alimentos amassados) 

SIM NÃO 

      Aceita alimentação sólida 
 (alimentos em pedacinhos) 

SIM NÃO Aceita alimentação sólida  
(alimentos em pedacinhos) 

SIM NÃO 

      Aceita alimentação variada  SIM NÃO Aceita alimentação variada  SIM NÃO 

      Sabe pedir algo quando quer SIM NÃO Sabe pedir algo quando quer SIM NÃO 

      Estranha pessoas desconhecidas SIM NÃO Estranha pessoas desconhecidas SIM NÃO 

      Consegue suportar bem quando me  
ausento por breves períodos de tempo 

SIM NÃO Consegue suportar bem quando me  
ausento por breves períodos de tempo 

SIM NÃO 

      Demonstra alguma reação quando me  
ausento por longos períodos de tempo   

SIM NÃO Demonstra alguma reação quando me  
ausento por longos períodos de tempo   

SIM NÃO 

      Se reconhece no espelho SIM NÃO Se reconhece no espelho SIM NÃO 

      Compreende e/ou obedece algumas regras  
que lhe foram ensinadas 

SIM NÃO Compreende e/ou obedece algumas regras 
 que lhe foram ensinadas 

SIM NÃO 

      Quer tudo na hora SIM NÃO Quer tudo na hora SIM NÃO 

      Fala palavras e/ou frases que  
compreendo 

SIM NÃO Fala palavras e/ou frases que compreendo SIM NÃO 

      Costuma brincar  SIM NÃO Costuma brincar  SIM NÃO 

         Fala poucas palavras para a sua idade SIM NÃO 

         É uma criança birrenta SIM NÃO 

 

SOBRE MIM: EU... 
 

 
0 – 4 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 

 
4 – 8 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 
8 – 12 MESES INCOMPLETOS    (     ) 

 
12 – 18  MESES    (     ) 

Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO Costumo conversar com meu filho SIM NÃO 

Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO Falo com ele com voz dengosa SIM NÃO 

Falo com ele através do olhar SIM NÃO Falo com ele através do olhar SIM NÃO Falo com ele através do olhar SIM NÃO Falo com ele através do olhar SIM NÃO 

Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO Aprendo com o meu bebê  SIM NÃO 

Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO Respondo com um sorriso quando ele sorri  
e/ou faz gracinhas para mim 

SIM NÃO 

Acho fácil acalmar o meu filho  SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO Acho fácil acalmar o meu filho SIM NÃO 

Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO Brinco com ele SIM NÃO 

Costumo compreender as necessidades de  
meu  filho  

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de  
meu filho 

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de 
 meu filho 

SIM NÃO Costumo compreender as necessidades de  
meu filho 

SIM NÃO 

Sempre sei o que é melhor para o meu filho SIM NÃO Sempre sei o que é melhor para o meu filho SIM NÃO Sempre sei o que é melhor para o meu filho SIM NÃO Sempre sei o que é melhor para o meu filho SIM NÃO 

Consigo diferenciar os choros de meu bebê  SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  SIM NÃO Consigo diferenciar os choros de meu bebê  SIM NÃO 



 
 (fome, sono, manha, dor...) (fome, sono, manha, dor...) (fome, sono, manha, dor...) (fome, sono, manha, dor...) 

Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO Gosto de alimentar o meu bebê SIM NÃO 

Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO Costumo dar banho no meu filho SIM NÃO 

Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO Costumo me guiar pelas reações dele para  
saber o que ele quer ou como está 

SIM NÃO 

Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO Me sinto bem em amamentar o meu filho SIM NÃO 

Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO Acredito que amamentar é uma forma de  
fortalecer nossa relação (seio/mamadeira) 

SIM NÃO 

Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO Fico feliz ao reencontrar meu bebê SIM NÃO 

Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO Sinto dificuldade em me separar de meu filho SIM NÃO 

Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO Estabeleço rotinas no dia a dia dele SIM NÃO 

Estimulo e valorizo suas iniciativas e  
pequenas  conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e          
pequenas conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e 
pequenas conquistas 

SIM NÃO Estimulo e valorizo suas iniciativas e  
pequenas conquistas 

SIM NÃO 

Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO Tenho outros interesses além de meu filho SIM NÃO 

Costumo seguir as orientações do médico do 
 meu filho 

SIM NÃO Costumo seguir as orientações do médico do 
 meu filho 

SIM NÃO Costumo seguir as orientações do médico do 
 meu filho 

SIM NÃO Costumo seguir as orientações do médico do 
 meu filho 

SIM NÃO 

Acho importante que o pai também cuide dele SIM NÃO Acho importante que o pai também cuide dele SIM NÃO Acho importante que o pai também cuide dele SIM NÃO Acho importante que o pai também cuide dele SIM NÃO 

Me sinto segura como mãe    SIM    NÃO Me sinto segura como mãe    SIM NÃO Me sinto segura como mãe    SIM    NÃO Me sinto segura como mãe    SIM   NÃO 

Cuido dele com prazer     SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO Cuido dele com prazer  SIM NÃO 

Não me preocupo de forma exagerada com 
ele 

SIM NÃO Não me preocupo de forma exagerada com 
ele 

SIM NÃO Não me preocupo de forma exagerada com 
ele 

SIM NÃO Não me preocupo de forma exagerada com 
ele 

SIM NÃO 

Cuido do meu filho quando ele está doente SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO Cuido do meu filho quando ele está doente  SIM NÃO 

Sempre que posso eu o coloco para dormir  SIM NÃO Sempre que posso eu o coloco para dormir  SIM NÃO Sempre que posso eu o coloco para dormir  SIM NÃO Sempre que posso eu o coloco para dormir  SIM NÃO 

Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO Falo alto com o meu bebê SIM NÃO 

Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO Sou carinhosa com meu filho SIM NÃO 

Gosto de lhe dar muitos beijinhos SIM NÃO Gosto de lhe dar muitos beijinhos SIM NÃO Gosto de lhe dar muitos beijinhos SIM NÃO Gosto de lhe dar muitos beijinhos SIM NÃO 

Fico preocupada com alguns  
comportamentos dele 

SIM NÃO Fico preocupada com alguns  
comportamentos dele 

SIM NÃO Fico preocupada com alguns  
comportamentos dele 

SIM NÃO Fico preocupada com alguns  
comportamentos dele 

SIM NÃO 

Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os  
cuidados do meu filho 

SIM NÃO Acho importante ter com quem dividir os 
 cuidados do meu filho 

SIM NÃO 

Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO Dou atenção a ele quando estou em casa SIM NÃO 

Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar 
com meu filho 

SIM NÃO Dedico um tempo do meu dia para ficar com  
meu filho 

SIM NÃO 

Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO Cuido dele no dia a dia SIM NÃO 

Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma  
alimentar o meu filho 

SIM NÃO Sempre que posso procuro eu mesma 
 alimentar o meu filho 

SIM NÃO 

Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO Tenho me sentindo muito triste ultimamente SIM NÃO 

Me sinto sobrecarregada com as atividades  
que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as atividades 
 que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as 
 atividades que tenho como mãe 

SIM NÃO Me sinto sobrecarregada com as atividades  
que tenho como mãe 

SIM NÃO 

Tenho me sentido irritada ultimamente SIM NÃO Tenho me sentido irritada ultimamente SIM NÃO Tenho me sentido irritada ultimamente SIM NÃO Tenho me sentido irritada ultimamente SIM NÃO 

   Preciso sair de casa escondida para meu bebê 
não notar 

SIM NÃO Preciso sair de casa escondida para meu bebê 
não notar 

SIM NÃO Preciso sair de casa escondida para meu bebê 
não notar 

SIM NÃO 

      Evito dar tudo de mão beijada a ele para  
estimular seu desenvolvimento 

SIM NÃO Evito dar tudo de mão beijada a ele para  
estimular seu desenvolvimento 

SIM NÃO 

      Ensino o certo e o errado para ele SIM NÃO Ensino o certo e o errado para ele SIM NÃO 

      É importante ele aprender a esperar para 
ser atendido  

SIM NÃO É importante ele aprender a esperar para ser 
atendido  

SIM NÃO 

      Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um  
bebê 

SIM NÃO Deixo ele fazer o que ele quer, pois ele é um 
 bebê 

SIM NÃO 

         Estimulo meu filho a nomear o que ele quer  SIM NÃO 

 



APÊNDICE 3 

Ficha de treinamento 



 
TREINAMENTO – PESQUISA LAÇO MÃE E BEBÊ 

 

CONTATO INICIAL COM O LOCAL 
A. Apresentar-se ao responsável pela UBS/CRECHE/CONSULTÓRIO e/ou profissionais que realizam a puericultura. 
B. Fazer levantamento no local da quantidade de mães que atendem aos critérios da pesquisa. 
C. Estimar o número de atendimentos semanais destas mães a fim de prever a quantidade provável de instrumentos a serem 
administrados por semana na UBS/CRECHE/CONSULTÓRIO. 

PROCEDIMENTOS COLETA DE DADOS 
1. Cada aluno deverá coletar: 22 instrumentos + questionário + TCLEs  
2. Certificar-se de estar com todo o material necessário à coleta de dados antes de sair de casa:  
    A. Kit: instrumento + questionário + 2 TCLEs 
    B. Canetas 
    C. Prancheta e crachá. 
3. Pontualidade e responsabilidade. 
4. Sempre usar o crachá de identificação. 
5. Sigilo com os dados (ética profissional). 
6. A cada ida à UBS/CRECHE/CONSULTÓRIO: 
 Enviar para o grupo do whatsapp Coleta de Dados - Pesquisa e ao e-mail:  as seguintes informações: 
    A. Nome de quem está enviando a mensagem. 
    B. Nome da Unidade Básica de Saúde, Creche ou Consultório. 
    C. Quantidade de instrumentos aplicados no dia + o período do desenvolvimento correspondente, com a soma total. 
Exemplos: Ana Caroline - UBS Wilson Furtado: 5 (0-4) + 2 (8-12) + 3 (12-18) = 10 
                     Débora - UBS Liberdade: 0 = 0 
                     Linderlândio - UBS Amorim Guedes: 3 (4-8) + 1 (8-12) = 4 
                     Daianne - Consultório: 3 (8-12)= 3 

FORMA DE ABORDAGEM 
1. Se apresentar à mãe: “Olá, estamos fazendo uma pesquisa sobre a relação da mãe com o bebê, com mães que atendam as seguintes 
condições (6): ter 18 anos em diante, que tenham um bebê de até 18 meses que nunca ficou internado em UTI-Neonatal e não tenha 
doença grave (se ela ficar em dúvida o que seria doença grave perguntar: ele tem alguma doença que você acha que é grave? Qual?), a 
mãe tem que morar com seu filho, aqui em Campina Grande. Você atende a estas condições? Se disser sim... 
2. Você aceita participar da pesquisa? Você somente precisará responder a algumas perguntas. 
3. Se a mãe ficar indecisa/hesitar: informar que a pesquisa visa auxiliar no atendimento às mães e seus bebês e que as informações são 
sigilosas. 
4. Explicar a ela que precisará dar uma autorização por escrito e que ficará com uma cópia desta autorização, sendo esta uma exigência em 
pesquisas com seres humanos. Sem a autorização não poderá iniciar a coleta de dados. A assinatura é um dos critérios de participação.  
5. Após a concordância da mãe em assinar verificar se ela prefere ler o TCLE ou que você leia para ela. 
6. A mãe precisa assinar as 2 vias do TCLE (1 via ficará com ela e a outra com você). 
7. Após a assinatura dos 2 TCLEs, você marca com um X em todos os critérios da pesquisa (confirmando com ela se está correto) e outro X 
no instrumento no período do desenvolvimento correspondente a idade do bebê, a orientando (caso ela opte por responder sozinha) como 
deverá ser feito o preenchimento. 
8. Verificar se ela prefere responder sozinha ou quer auxílio. Justificativa de auxílio: devido a letra ser muito pequena.  
9.  IMPORTANTE: após ela responder/preencher o instrumento + questionário FAZER O CHECK-LIST para conferir se: 
       A- A mãe respondeu/preencheu a todos os itens do instrumento. 
       B- Ela respondeu/preencheu a todas as perguntas do questionário. Verificar se ela optou em fornecer o nome e telefone. 
       C- Assinou os 2 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLEs).                                                                                                                      
10.  NÃO ESQUECER: agradeça à mãe por sua disponibilidade em participar da pesquisa. 

MEDIDAS AUTO-PROTETIVAS 
1.  Levar somente o básico para o local da coleta. 
2. Evitar se expor desnecessariamente. Exemplo: selfies. 

PROCEDIMENTO DE RECOLHIMENTO DOS INSTRUMENTOS E DEVOLUÇÃO DA PRANCHETA 
1. O material coletado deverá ser entregue semanalmente a coordenadora responsável.                                                                                                 
     Adriana: (83) xxxxxxxxxx  – (84) xxxxxxxxxx(WhatsApp) – xxxxxxxxxx (residencial). E-mail: __________________  
2. A prancheta precisará ser devolvida à UFCG, pois ela foi somente emprestada pela universidade para a coleta de dados. 

CRITÉRIOS DA PESQUISA 
(      ) Mães com 18 anos ou mais 
(      ) Mães residentes em Campina Grande 
(      ) Mães  que morem com seu filho 
(      ) Bebês com até 18 meses 
(      ) Bebês nascidos a termo  (37 a 41 semanas) ou que não tenham ficado internados em UTI-Neonatal 
(      ) Bebês sem anomalia congênita (alterações genéticas, lesão cerebral) 
(      ) Mães que aceitam participar da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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APÊNDICE 4 

Questionário sociodemográfico 



                                                                         PESQUISA SOBRE O LAÇO MÃE E BEBÊ                                                             
DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE 
 Idade: ____________________________ 
Estado civil:  
(     ) Casada/União estável (     ) Solteira (     ) Divorciada/Separada   (     ) Viúva 
Naturalidade: ____________________________ 
Religião: ____________________________ 
Escolaridade:  
(     ) Não sei ler nem escrever  
(     ) Leio e escrevo com dificuldade 
(     ) Ensino Fundamental Incompleto  
(     ) Ensino Fundamental Completo 
(     ) Ensino Médio Completo  
(     ) Ensino Superior Completo                       Curso: ____________________________ 
(     ) Pós-graduação Completa             Modalidade:  (      ) Especialização       (     ) Mestrado       (      ) Doutorado 
Renda familiar: R$ ____________________________ 
Ocupação: ____________________________ 
Número de filhos: ____________________________ 
Quando criança você foi cuidada por: 
(      ) Mãe e Pai      (      ) Mãe      (      ) Pai      (      ) Avós                   Outros: ____________________________ 
A presença de uma figura materna foi constante na sua infância? (      ) Sim     (      ) Mais ou menos      (      ) Não 
A presença de uma figura paterna foi constante na sua infância?  (      ) Sim     (      ) Mais ou menos      (      ) Não 
A gravidez de seu filho foi planejada? (      ) Sim     (      ) Mais ou menos      (      ) Não 
Você se sentiu deprimida/triste na gravidez?  
(      ) Não         (      ) Sim.   
Você teve algum tipo de problema na gravidez?  
(      ) Não         (      ) Sim      Exemplifique:   (      ) Problemas de saúde       (      ) Problema emocional      (      ) Outros problemas: ____________________________ 
 Você já fez atendimento psicológico/psiquiátrico?  
(      ) Não          (      ) Sim   Há quanto tempo? __________________________   
Você geralmente sente que precisa de ajuda para cuidar de seu filho: (      ) Não         (      ) Sim 
Seus familiares costumam dizer que você não está cuidando direito do seu bebê?  (      ) Não         (      ) Sim 
Se você tivesse que dar uma nota para o cuidado que tem com o seu bebê, sendo bem crítica, qual a nota que daria? (0 a 10)  ____________________________ 
Você acha o relacionamento com seu marido/companheiro: 
(      ) Muito satisfatório       (      ) Satisfatório       (      ) Pouco satisfatório      (      ) Insatisfatório    (      ) Não tenho marido/companheiro  

INFORMAÇÕES SOBRE O BEBÊ 
Idade do bebê (meses): ____________________________                        
Sexo:     
(      ) Masculino       (      ) Feminino 
Seu bebê fica na creche? 
(      ) Sim.       Turnos: (      ) Manhã      (      ) Tarde      (      ) Manhã e Tarde 
(      ) Não 
Quanto o teu bebê está em casa quem costuma cuidá-lo? 
(      ) Mãe e Pai      (      ) Mãe      (      ) Pai      (      ) Avós      (      ) Tios      (      ) Babá       (      ) Empregada       (       )    Irmãos            (      ) Outros: ____________________________ 
Ele atualmente se alimenta no peito? (       ) Sim  (       ) Não  
Ele chegou a se alimentar exclusivamente no peito? (      ) Não            (      ) Sim.  Até qual idade? ____________________________ 
Como foi o desmame (peito)? (      ) Tranquilo      (      ) Com um pouco de dificuldade      (      ) Com muita dificuldade  (      ) Ele ainda mama no peito (alimentação exclusiva)                                           
                                                        (      ) Ele ainda mama no peito (alterna com outros alimentos) 
Ele costuma adoecer? (      ) Nunca      (      ) Quase nunca      (       ) Pouco    (      ) Frequentemente    
               Exemplifique:  (      ) Alergias      (       ) Gripes/Resfriados      (      ) Asma      (      ) Outros: ____________________________ 
 Ele tem algum objeto que o ajuda a se tranquilizar? (paninho, fralda, brinquedo, dedo, chupeta, outros) 
(      ) Não          (      ) Sim   Qual: __________________________                                                                                                                                                                                              
Tem algo no jeito dele que te deixa preocupada?   (      ) Não              (      ) Sim  O quê?: __________________________                 
Você avalia o desenvolvimento (geral) do seu bebê como: 
(      ) Muito satisfatório      (      ) Satisfatório      (       ) Pouco Satisfatório       (      ) Insatisfatório 
Cite 3 comportamentos que você acha errado que ensina ou ensinaria ele a não fazer?   

A. 

B. 

C. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO MÃE E BEBÊ 
Como você avalia a sua relação com o seu bebê: 
(      ) Muito prazerosa       (      ) Prazerosa       (      ) Pouco prazerosa      (      ) Desprazerosa 

INFORMAÇÕES SOBRE A FIGURA PATERNA 
Seu bebê convive com o pai ou uma pessoa que faça a função de pai?  
(      ) Não   (      ) Sim.  Frequência:  (      ) Diariamente  (      ) Eventualmente    (     ) Finais de semana    Quem:___________________________  (ex.: pai, companheiro, avô, tio...) 
O pai ou quem faz a função de pai costuma cuidar do bebê? (      ) Sempre    (      ) Quase sempre      (      ) Quase nunca      (     ) Nunca      
Como você avalia a relação dele com o bebê: (      ) Muito satisfatório      (      ) Satisfatório      (       ) Pouco Satisfatório      (      ) Insatisfatório 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Quem reside na casa?  
(      ) Pai, mãe e bebê    (       ) Pai, mãe, bebê e irmãos    (      ) Mãe e bebê    (      ) Mãe, bebê e irmãos    (      ) Mãe, bebê, irmãos e avós    (      ) Mãe, bebê e parentes   
 

CONTATO FUTURO 
Eu autorizo, se necessário for, futuramente entrar em contato comigo sobre esta pesquisa: 
(      ) Não       (      ) Sim      
Nome (somente primeiro nome): ____________________________           Fone: ____________________________ 

 



APÊNDICE 5 

Termo de consentimento esclarecido (TCLE)  
 



 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE/UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

GRUPO DE ESTUDOS: PSICOLOGIA E SAÚDE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
- QUESTIONÁRIO E INSTRUMENTO PSICOLÓGICO - 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação do laço mãe e bebê: elaboração de instrumento e estudos de 
evidência de validade, que tem como pesquisadora responsável Adriana de Oliveira. 
 
Trata-se de uma pesquisa de doutorado, realizada sob orientação da professora Dra. Eulália Maria Chaves Maia (UFRN/RN), que tem 
por objetivo construir um instrumento psicológico que avalie o laço mãe e bebê (zero a 1 ano e 6 meses), buscando torná-lo aplicável à 
população de Campina Grande/PB.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é devido ao fato de o vínculo que uma mãe estabelece com o seu bebê ser importante para o 
desenvolvimento de seu filho. Sendo assim, a criação de um instrumento que avalie como está se estabelecendo este laço poderá 
contribuir para um diagnóstico precoce, que pode levar a uma intervenção mais rápida e um desfecho favorável para o bebê e sua 
família. 

Caso decida aceitar o convite, você será solicitada a responder: a) um questionário com informações pessoais (dados 
sociodemográficos); b) um instrumento psicológico com perguntas relativas à relação estabelecida entre você e seu bebê.  

A sua participação nesta pesquisa (responder ao instrumento psicológico e ao questionário) envolve uma previsão de riscos mínimos. 
Ou seja, o risco que você corre é de ao responder ao instrumento psicológico, o tema mobilizá-la, gerando afetos prazerosos e/ou 
desprazerosos, o que poderá, neste caso, provocar algum desconforto. Caso o tema for mobilizador em demasia para você e sentir a 
necessidade de algum atendimento psicológico, será acolhida pela psicóloga e pesquisadora Adriana de Oliveira que fará o 
atendimento e/ou encaminhamento necessário. 

Quanto aos benefícios oriundos desta pesquisa, a sua participação contribuirá para a construção de um instrumento que poderá auxiliar 
nos cuidados e atenção à população materno-infantil de Campina Grande.   

É importante que você responda a todos os itens do instrumento. No entanto, você tem o direito de se recusar a responder perguntas 
que lhe causem constrangimento, bem como de participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 
prejuízo para você. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em 
local seguro, durante o período de cinco anos. A divulgação dos resultados ocorrerá em eventos e publicações científicas e será feita de 
forma a não identificar os voluntários.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite.  



 
 

 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste termo e a outra com a pesquisadora responsável. Toda a 
dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente a Adriana de Oliveira. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte/UFRN (endereço de contato no final da página). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que entendi os objetivos desta pesquisa, sua forma de realização e divulgação, os riscos e benefícios envolvidos, bem como os 
meus direitos. Sendo assim, eu concordo em participar voluntariamente da pesquisa Avaliação do laço mãe e bebê: elaboração de 
instrumento e estudos de evidência de validade. 

Campina Grande, ____ /____ / 2015. 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

                                Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________________________________________ 

                                Assinatura do pesquisador responsável 
 
 
 
 
CONTATOS 
 
Pesquisadora responsável: Adriana de Oliveira 
Endereço: Unidade Acadêmica de Psicologia/CCBS – Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, av. Juvêncio Arruda, 795,  
Bairro Bodocongó, Campina Grande.  Telefone: (83) 2101- 1233 e (83) 2101-1774.             
E-mail: _______________________  – Fone: (83) ____________. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Comitê de Ética e Pesquisa/UFRN (CEP) 
Endereço: Campus Universitário Central - UFRN. Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, Natal/RN, 
CEP: 59078-970. Telefone: (84) 3215-3590, Ramal 220. 

Digital 
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ANEXO 1 

Comitê de ética em pesquisa (CEP): parecer consubstanciado 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE /
UFRN CAMPUS CENTRAL

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

ESTUDOS DE EVIDÊNCIA DE VALIDADE SOBRE UM INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO DO LAÇO MÃE E BEBÊ PARA A POPULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE
- PB

ADRIANA DE OLIVEIRA

Pós-Graduação em Psicologia

2

12432213.5.0000.5537

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

298.430

31/05/2013

DADOS DO PARECER

A proposta de estudo ora apresentada subsidiará uma tese de Doutorado em Psicologia. Trata-se de uma

pesquisa multi-métodos, composta por métodos e análises qualitativa e quantitativa. O método qualitativo

comparece na pesquisa através da proposta de grupo focal, onde os dados provenientes dos grupos focais

subsidiarão - junto com a literatura sobre o tema - a elaboração e construção dos itens do instrumento. Será

utilizado o princípio da saturação para delimitar o número de grupos focais a serem realizados. Os dados

serão analisados a partir do método de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2002). Já a análise

estatística utilizar-se-á para a análise dos dados provenientes dos questionários (sócio-bio-demográfico e o

instrumento psicológico construído), sistematizando-os, visando respostas quanto às evidências de validade

do instrumento. Serão participantes do estudo mães biológicas ou adotivas (acima de 18 anos de idade), de

crianças com até 1 ano e 6 meses de idade. O tamanho da amostra do estudo qualitativo, devido à

utilização do critério de saturação, não há como estabelecer previamente o número de grupos focais e,

consequentemente, o número total participantes nestes grupos. Todavia, pretende-se que os grupos focais

tenham representatividade referente ao nível de escolaridade (analfabetização, ensino fundamental

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo e pós-

graduação). Portanto, espera-se que cada
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grupo tenha pelo menos 6 participantes. O tamanho da amostra do estudo quantitativo será de 366

participantes. O cálculo amostral subsidiou-se nos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Campina

Grande/PB - Ano 2011 - SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos). Refere a bebês nascidos

vivos a termo (37 a 41 semanas), sem anomalia congênita, de mães de 18 anos de idade em diante,

nascidos na cidade de Campina Grande. Para o tamanho da amostra considerou-se um erro amostral de

5%. Para atingir a elaboração e validação do instrumento serão necessárias sete etapas distintas: Etapa 1:

Pesquisa bibliográfica sobre o tema o estabelecimento do laço entre a mãe e o bebê. Etapa 2: Realização

de grupos focais (filmagens) com mães de crianças com idade de zero a 1 ano e 6 meses residentes em

Campina Grande/PB e análise dos dados. A captação das participantes será feita nas unidades básicas de

saúde, maternidade e creches municipais de Campina Grande e em um consultório pediátrico. Etapa 3:

Construção teórica dos itens - fundamentada na pesquisa bibliográfica (teoria de D. W. Winnicott e autores

contemporâneos que trabalhem o tema) e nos grupos focais, e posterior adequação semântica dos itens.

Etapa 4: Análise de construto (análise de juízes). Etapa 5: Estudo piloto na população-alvo. Etapa 6:

Administração presencial do instrumento na população que será feita através da captação das participantes

nas unidades básicas de saúde, maternidade e creches municipais de Campina Grande e em um consultório

pediátrico. Etapa 7: Estudo psicométrico: análise de processos relacionados à padronização e validade do

instrumento.

Objetivo Primário:

Elaborar, construir e buscar evidências de validade de um instrumento psicológico que avalie as

características comportamentais e afetivas na relação mãe e bebê (zero a 1 ano e seis meses) para a

população de Campina Grande/PB.

Objetivos Secundários:

1. Caracterizar os aspectos de cuidado da mãe para o filho.

2. Distinguir aspectos significativos para a formação de laços satisfatórios e insatisfatórios da mãe com o

seu bebê.

3. Evidenciar características importantes da relação da mãe e bebê.

4. Conhecer indicadores relevantes ao exercício da maternidade para as mães de Campina Grande.

5. Identificar marcos organizadores da primeira infância.

6. Retratar as particularidades do laço mãe e bebê de acordo com o momento do desenvolvimento.
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Ao participar do grupo focal ou ao responder ao instrumento o tema (relação mãe e bebê) poderá ser

mobilizador e gerar afetos prazerosos e/ou desprazerosos, provocando algum desconforto. Poderá auxiliar

as mães a refletirem sobre como está a sua relação com seu(ua) filho(a) e os cuidados prestados a ele(a); e

a construção de um instrumento psicológico que poderá auxiliar na ação e atenção à população materno-

infantil de Campina Grande/PB. Considere-se que os benefícios justificam os riscos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa é relevante, passível de gerar conhecimentos, claramente elaborada e aparentemente

executável. O cronograma de atividades dá um amplo prazo para realização das devidas etapas e o

orçamento parece adequado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

As Cartas de Anuência estão em boa forma e também os Termos de Autorização para Uso de Imagens e

Gravação de Voz. Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLEs para os dois grupos

participantes da pesquisa estão em linguagem acessível e adequados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendações:

Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as

mesmas foram reparadas adequadamente.

Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que

envolvem o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

O pesquisador deve: entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do TCLE, na íntegra, por ele assinada,

sendo obrigatória a rubrica do pesquisador e do participante em todas as páginas e a
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assinatura de ambos na última página; desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo

aprovado e descontinuar o estudo somente após o CEP analisar as razões da descontinuidade; apresentar

ao CEP eventuais emendas/extensões ao protocolo original, com justificativa; apresentar ao CEP relatório

final.

NATAL, 10 de Junho de 2013

Dulce Almeida
(Coordenador)
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ANEXO 2 

Cargas fatoriais - Itens sobre o bebê 
 

QUADRO 1 

Cargas fatoriais da análise fatorial - Avaliação da mãe sobre o bebê 

0 - 4 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7  

V   1       -0.003    0.101   -0.049   -0.012    0.058   -0.021    0.883   

V   2        0.023   -0.151    0.145   -0.024   -0.028    0.082    0.831   

V   3        0.002   -0.178    0.722    0.206    0.073    0.038    0.138   

V   4        0.004    0.314   -0.124    0.068    0.009   -0.176   -0.020   

V   5       -0.049   -0.168    0.029    0.048    0.632   -0.456   -0.011   

V   6       -0.010    0.504   -0.161    0.112    0.005   -0.271    0.319   

V   7        0.002   -0.063    0.218    0.809    0.354    0.032   -0.020   

V   8        0.127   -0.022    0.140    0.301    0.904    0.083    0.043   

V   9        0.922    0.014   -0.006   -0.011    0.039    0.004   -0.002   

V  10        0.922   -0.010    0.002    0.006    0.025   -0.018    0.020   

V  11        0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  12       -0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   

V  13        0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  14        0.040   -0.044    0.056    0.257    0.786   -0.127   -0.038   

V  15       -0.007    0.196   -0.125    0.500   -0.066    0.076   -0.008   

V  16        0.026    0.184   -0.052   -0.315    0.562    0.456   -0.008   

V  17       -0.042    0.075   -0.099   -0.248    0.832    0.116    0.059   

V  18        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  19        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  20       -0.021    0.178   -0.064    0.268    0.111    0.677   -0.000   

V  21        0.003    0.640    0.238   -0.055    0.001   -0.130   -0.071   

V  22       -0.006    0.245    0.720   -0.173   -0.009    0.012   -0.054   

V  23        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

4 - 8 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7  

V   2        0.033    0.073    0.821    0.030   -0.055    0.026   -0.064   

V   3        0.326   -0.154    0.316   -0.135   -0.152   -0.007    0.274   

V   4       -0.029    0.005    0.010    0.034   -0.028   -0.819    0.116   

V   6        0.397    0.768   -0.149   -0.023    0.066   -0.027    0.019   

V   7        0.796    0.254   -0.047   -0.012    0.047   -0.037    0.069   

V   9        0.760    0.095    0.220    0.028    0.369   -0.037    0.006   

V  10        0.106    0.070    0.923   -0.008    0.181   -0.026    0.018   

V  11       -0.084    0.477    0.007   -0.032   -0.091    0.035    0.008   

V  12        0.045    0.044   -0.001    0.332   -0.037    0.062   -0.025   

V  13        0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  14        0.784    0.095    0.025    0.397   -0.040   -0.009   -0.005   

V  15        0.558   -0.246    0.131   -0.256   -0.317   -0.020   -0.029   

V  16        0.144    0.586    0.162    0.044    0.004   -0.020   -0.011   

V  17        0.869    0.039    0.032   -0.114   -0.127   -0.015   -0.031   

V  18       -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   
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V  19        0.002   -0.001    0.001   -0.006   -0.003    0.003   -0.067   

V  20        0.204    0.886    0.034   -0.011    0.016    0.001   -0.001   

V  21       -0.004   -0.005    0.036   -0.017   -0.057    0.178    0.854   

V  22       -0.001    0.009    0.011    0.020   -0.040    0.794    0.175   

V  23       -0.008   -0.017    0.044   -0.020   -0.053    0.062   -0.783   

V  24        0.073   -0.099    0.075    0.035    0.882    0.012    0.020   

V  25        0.043   -0.059    0.026    0.865   -0.149   -0.003    0.020   

V  26        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  27        0.764    0.092    0.004    0.054    0.286    0.396   -0.045   

V  29        0.769    0.233    0.052    0.074   -0.003   -0.007   -0.016   

8 - 12 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8    C   9    C  10  

V   2       -0.051   -0.027    0.007    0.008    0.940   -0.031   -0.002    0.073   -0.072   -0.105   

V   4        0.165    0.001   -0.004    0.426    0.408    0.245   -0.079    0.565   -0.141    0.135   

V   6       -0.005   -0.035    0.133    0.879    0.010    0.021    0.087   -0.039    0.107    0.028   

V  16       -0.507    0.060   -0.066    0.096   -0.154   -0.051    0.032   -0.790   -0.005    0.111   

V  17        0.593   -0.008    0.104   -0.128   -0.095   -0.048    0.086    0.713    0.057    0.054   

V  18       -0.799   -0.097   -0.237   -0.189    0.109    0.117   -0.081   -0.351    0.025   -0.000   

V  19        0.745    0.103    0.167    0.225   -0.097   -0.186    0.116    0.421   -0.091    0.072   

V  20       -0.782   -0.048   -0.172   -0.236    0.142    0.065   -0.049   -0.249    0.069    0.229   

V  21        0.861    0.002    0.095    0.274   -0.052    0.147    0.043    0.099    0.102   -0.026   

V  22       -0.876   -0.059   -0.161   -0.256    0.055   -0.042   -0.089   -0.061    0.001    0.063   

V  23        0.938    0.050    0.047   -0.044   -0.015    0.103   -0.009    0.143    0.050    0.003   

V  24       -0.901    0.100   -0.054    0.133   -0.242   -0.048   -0.073   -0.105   -0.029   -0.052   

V  25        0.941   -0.054    0.071   -0.135    0.007    0.090    0.081    0.108    0.055    0.083   

V  26       -0.957    0.022   -0.072    0.115   -0.004   -0.010   -0.081   -0.073   -0.012   -0.066   

V  27        0.893   -0.072    0.199   -0.170    0.024   -0.016    0.134    0.022    0.107    0.068   

V  29        0.710   -0.045    0.566    0.050    0.009    0.013    0.126   -0.041    0.029    0.145   

V  30       -0.616   -0.006   -0.698   -0.033    0.027   -0.127   -0.133    0.066    0.053   -0.172   

V  31        0.639   -0.040    0.547   -0.262    0.007    0.177    0.007    0.034   -0.030    0.181   

V  32       -0.442    0.034   -0.683   -0.052   -0.127   -0.318   -0.108   -0.248    0.031    0.137   

V  33        0.176    0.153    0.789    0.219   -0.047   -0.181    0.091    0.070    0.100    0.128   

V  34       -0.036   -0.159   -0.161   -0.029    0.097   -0.030   -0.025    0.008   -0.200   -0.907   

V  35        0.240   -0.063    0.179    0.178   -0.068    0.530    0.501    0.114   -0.160    0.438   

V  36       -0.244    0.069   -0.168   -0.032    0.126   -0.318   -0.818   -0.191    0.088    0.014   

V  37        0.177   -0.100    0.029    0.052   -0.067    0.064    0.887   -0.048   -0.035   -0.101   

V  38       -0.039    0.279   -0.096   -0.073   -0.122    0.195   -0.791    0.075    0.235   -0.108   

V  39       -0.009   -0.344   -0.003   -0.122    0.161   -0.238    0.647   -0.027   -0.461    0.171   

V  40        0.011    0.191    0.033    0.094   -0.058    0.030   -0.368    0.018    0.849   -0.023   

V  41       -0.140    0.286    0.019    0.013    0.056    0.099    0.171    0.031   -0.800   -0.352   

V  42        0.200   -0.839   -0.001    0.107   -0.067    0.055    0.068    0.004    0.322    0.018   

V  43        0.013    0.847    0.006   -0.076   -0.051   -0.044   -0.356    0.012   -0.027    0.141   

V  44       -0.184   -0.806   -0.034   -0.103    0.074   -0.131    0.243   -0.012   -0.222    0.004   

V  45        0.011    0.700    0.127    0.086    0.018   -0.111    0.105   -0.095    0.559    0.104 

12 - 18 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8    C   9    C  10    C  11    C  12  

V   2        0.027    0.869   -0.040   -0.031    0.030    0.059   -0.079   -0.085   -0.071    0.160    0.146    0.040   

V   3       -0.006   -0.024    0.009    0.053   -0.004   -0.014   -0.030    0.015    0.841   -0.035    0.114   -0.029   

V   4       -0.067    0.037    0.025    0.029   -0.090   -0.015    0.054   -0.120    0.079    0.605   -0.200   -0.037   

V   5       -0.065   -0.039    0.063    0.176   -0.027    0.335    0.574    0.511   -0.001    0.105    0.057   -0.008   

V   7       -0.013    0.071    0.286    0.301    0.020   -0.089    0.180    0.154    0.589   -0.018    0.437   -0.118   

V   8        0.097   -0.089    0.619    0.089    0.595   -0.011   -0.024    0.024    0.007    0.069    0.029   -0.054   

V   9        0.073    0.830    0.104    0.135   -0.006   -0.066   -0.050    0.224    0.077   -0.018   -0.033   -0.054   

V  10        0.892   -0.060    0.020   -0.058    0.145   -0.034    0.017    0.050   -0.021    0.174    0.053   -0.054   

V  11        0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  12       -0.106    0.086    0.033   -0.012    0.829   -0.034    0.040    0.003    0.001   -0.095   -0.037   -0.015   

V  13       -0.070   -0.046   -0.004   -0.076    0.055    0.005    0.018    0.081   -0.050    0.470    0.118   -0.021   

V  14       -0.030    0.151    0.088    0.155   -0.108    0.005   -0.070   -0.045   -0.108    0.248    0.760    0.047   

V  15        0.281    0.033    0.009   -0.005   -0.034   -0.015   -0.017    0.050    0.006   -0.081   -0.023   -0.009   

V  16        0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   
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V  17        0.004   -0.019   -0.056   -0.132    0.073    0.025    0.072   -0.042    0.126   -0.238    0.776    0.014   

V  18        0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   

V  19       -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   

V  20        0.111   -0.024   -0.115    0.716    0.052    0.116   -0.080   -0.176   -0.093   -0.150   -0.093    0.111   

V  21        0.017   -0.024   -0.001    0.053   -0.007   -0.118    0.591   -0.188    0.026    0.072   -0.028    0.001   

V  22        0.163    0.014    0.029   -0.105   -0.046   -0.054    0.188   -0.154    0.008    0.118   -0.013   -0.027   

V  23       -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   

V  24        0.013   -0.002   -0.031    0.044    0.003    0.730    0.061    0.114    0.016    0.036    0.012    0.021   

V  25        0.040    0.023   -0.038   -0.106    0.001    0.082   -0.013   -0.080    0.587    0.081   -0.147    0.095   

V  26       -0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  27       -0.058    0.137    0.706    0.297   -0.129   -0.071    0.124    0.161    0.125    0.039    0.139   -0.006   

V  30       -0.021    0.092   -0.006   -0.020    0.025    0.092    0.872    0.086   -0.030   -0.089    0.049    0.029   

V  31        0.043    0.788   -0.001   -0.041    0.192    0.003    0.264   -0.053    0.030   -0.229    0.010   -0.006   

V  32        0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  33       -0.016   -0.027    0.937    0.041    0.136    0.001   -0.018   -0.014   -0.006   -0.018   -0.002    0.126   

V  34        0.078   -0.014   -0.088    0.092    0.044   -0.019    0.012    0.063    0.067    0.029   -0.000    0.784   

V  35       -0.003    0.004    0.328   -0.096   -0.058   -0.036    0.003   -0.032   -0.038    0.020    0.042    0.685   

V  36       -0.010    0.018    0.663   -0.201   -0.064    0.253   -0.044   -0.138   -0.051   -0.094   -0.076    0.060   

V  37        0.082    0.004    0.123   -0.025    0.002    0.676   -0.060   -0.098    0.029   -0.023   -0.000   -0.066   

V  38        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  39        0.026    0.003    0.001   -0.001   -0.003   -0.001   -0.002    0.005    0.001   -0.008   -0.002   -0.001   

V  40        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  41        0.018    0.068   -0.013   -0.085   -0.008   -0.029   -0.094    0.802   -0.028   -0.006   -0.061    0.030   

V  42       -0.184    0.222   -0.080    0.021    0.492    0.079   -0.083   -0.024   -0.001    0.336    0.029    0.061   

V  43        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  44        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  45        0.017    0.105    0.308    0.686   -0.023   -0.098    0.183    0.126    0.126    0.080    0.147   -0.112   

V  46        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  47        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
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ANEXO 3 

Cargas fatoriais - Itens sobre a mãe 

 

Quadro 2: Cargas fatoriais da análise fatorial – Auto-avaliação da mãe 

0 - 4 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8  

V   1        0.140   -0.027    0.651    0.076    0.015    0.458    0.234    0.000   

V   2       -0.059   -0.011   -0.014   -0.074    0.710    0.015   -0.038    0.000   

V   3       -0.035    0.004   -0.140    0.023    0.003    0.821   -0.019    0.000   

V   4       -0.023   -0.153   -0.116    0.041   -0.080   -0.021    0.587    0.000   

V   5       -0.002    0.096    0.070   -0.007    0.128    0.070    0.731   -0.000   

V   6       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.027   

V   7        0.096   -0.010    0.342   -0.039   -0.009    0.774    0.109   -0.000   

V   8       -0.028    0.095    0.470   -0.047    0.135   -0.080    0.647   -0.000   

V   9       -0.015    0.010   -0.106    0.819   -0.040    0.025    0.022    0.000   

V  10        0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.003   

V  12        0.007   -0.005    0.248    0.842    0.124   -0.020   -0.041    0.000   

V  13        0.843    0.014   -0.032   -0.028   -0.059    0.067   -0.023    0.000   

V  14        0.319   -0.052   -0.076    0.002   -0.112   -0.111    0.322   -0.000   

V  17        0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.010   

V  18       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.022   

V  19        0.856    0.006    0.097    0.034    0.184    0.042   -0.037    0.000   

V  20       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.007   

V  21        0.002    0.777    0.001    0.008   -0.000    0.006   -0.007    0.000   

V  22       -0.002    0.096    0.070   -0.007    0.128    0.070    0.731   -0.000   

V  23       -0.048   -0.013    0.899    0.066   -0.037   -0.024    0.022   -0.000   

V  25       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.042   

V  27        0.106   -0.013    0.008    0.466    0.768   -0.030    0.224    0.000   

V  28       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.022   

V  29        0.154    0.083    0.109    0.137    0.709    0.045    0.530    0.000   

V  30        0.005   -0.017   -0.026   -0.044    0.761   -0.018    0.093    0.000   

V  31       -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.998   

V  32       -0.002    0.096    0.070   -0.007    0.128    0.070    0.731   -0.000   

V  34       -0.006    0.772   -0.009   -0.004   -0.007   -0.013    0.140   -0.000   

V  37        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  38        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  39        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    

4 - 8 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8  

V   2        0.140    0.062    0.000    0.096    0.056   -0.093    0.770   -0.185   

V   3       -0.051   -0.011    0.000    0.099    0.059    0.056    0.195    0.078   

V   4        0.072    0.185    0.000    0.110   -0.076    0.793    0.023   -0.053   

V   6       -0.113    0.794    0.000   -0.060   -0.090    0.117   -0.090   -0.203   

V   8        0.100   -0.038    0.000    0.108    0.232    0.769    0.063    0.073   

V   9       -0.057   -0.010   -0.000    0.042    0.002    0.138   -0.065    0.523   

V  10       -0.006   -0.026    0.000    0.600   -0.079    0.021    0.206   -0.128   

V  11        0.120   -0.027    0.000    0.612   -0.047    0.693    0.172   -0.016   

V  12        0.109   -0.034    0.000    0.129   -0.044    0.776    0.048    0.035   
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V  13       -0.071   -0.014    0.000    0.732    0.024    0.242   -0.084    0.156   

V  14        0.633   -0.120    0.000   -0.027   -0.040    0.387   -0.169   -0.316   

V  15       -0.069    0.240   -0.000   -0.007   -0.019    0.620   -0.101   -0.185   

V  17        0.758    0.108    0.000   -0.018   -0.105   -0.002    0.084    0.238   

V  18        0.073   -0.014    0.000   -0.075    0.895    0.078    0.037    0.142   

V  20        0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  21        0.114    0.777    0.000    0.007    0.070    0.011    0.076    0.168   

V  22        0.030   -0.082   -0.000   -0.026   -0.141    0.845    0.126    0.117   

V  23       -0.062   -0.043   -0.000   -0.041   -0.057    0.349    0.837   -0.074   

V  25        0.004   -0.007   -0.000   -0.013   -0.056   -0.002   -0.017    0.316   

V  28       -0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  29        0.100   -0.038    0.000    0.108    0.232    0.769    0.063    0.073   

V  30        0.386    0.255    0.000    0.131    0.201    0.661    0.251    0.225   

V  31        0.233    0.023    0.000    0.002   -0.280   -0.064    0.037    0.452   

V  32       -0.204   -0.127   -0.000   -0.317   -0.212    0.562    0.392    0.171   

V  35        0.677   -0.102    0.000   -0.048    0.095    0.512   -0.078   -0.197   

V  37       -0.000   -0.000    0.835   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   

V  38       -0.000   -0.000    0.577   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   

V  39       -0.000   -0.000    0.731   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   

V  40        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

8 - 12 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8  

V   2       -0.048   -0.002    0.021   -0.012    0.310    0.179   -0.264   -0.008   

V   3       -0.206    0.005    0.023   -0.089   -0.352    0.453    0.151    0.411   

V   4        0.484    0.002    0.167    0.133   -0.043    0.452    0.288    0.230   

V   6        0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000   

V   9        0.008   -0.000    0.857    0.008    0.229    0.001    0.023    0.070   

V  10        0.701    0.000   -0.180   -0.044    0.241   -0.012    0.054    0.462   

V  12        0.526   -0.001    0.148    0.239    0.031    0.427    0.246   -0.137   

V  13        0.116   -0.002   -0.033    0.010    0.137    0.842   -0.104   -0.072   

V  14        0.044    0.000    0.628    0.016    0.411    0.102    0.504   -0.033   

V  17       -0.048   -0.002    0.009    0.796   -0.021    0.037   -0.097    0.052   

V  18        0.149    0.004   -0.032   -0.010    0.066   -0.041    0.029    0.886   

V  20       -0.005    0.000    0.008    0.005   -0.005    0.000   -0.009    0.040   

V  21        0.474   -0.000    0.493   -0.040   -0.416    0.053   -0.303   -0.093   

V  22        0.822   -0.001    0.060    0.066    0.131    0.338    0.183   -0.054   

V  23        0.060   -0.000   -0.018   -0.012    0.022    0.892   -0.067    0.040   

V  25        0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  28        0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  29        0.454    0.000    0.148    0.107   -0.072    0.591    0.266   -0.059   

V  30        0.095   -0.000   -0.016   -0.002   -0.015    0.937   -0.009    0.006   

V  31       -0.030   -0.002    0.150    0.025    0.495    0.008   -0.117    0.036   

V  32        0.826   -0.001    0.019   -0.089   -0.109   -0.013   -0.165   -0.047   

V  35        0.097   -0.001   -0.020    0.832   -0.061    0.006    0.073    0.008   

V  37        0.001    0.818   -0.000    0.002    0.004    0.000   -0.003   -0.004   

V  38       -0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000   

V  39        0.001    0.818   -0.000    0.002    0.004    0.000   -0.003   -0.004   

V  40        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  41        0.012   -0.001   -0.010   -0.014    0.336   -0.006    0.096   -0.071   



230 
 

Quadro 2: Cargas fatoriais da análise fatorial – Auto-avaliação da mãe 

V  42        0.054    0.003    0.080   -0.038   -0.088    0.021    0.805   -0.085   

V  43        0.044    0.001    0.695   -0.007   -0.167   -0.008    0.046    0.057   

V  44        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

12 - 18 meses 

Variable     C   1    C   2    C   3    C   4    C   5    C   6    C   7    C   8    C   9    C  10  

V   2        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V   3        0.000    0.003   -0.007    0.001   -0.010    0.008    0.027   -0.010    0.747   -0.001   

V   4        0.000    0.064    0.116    0.042    0.629   -0.097   -0.008    0.473    0.033   -0.068   

V   6       -0.000    0.008    0.000    0.001   -0.002    0.002    0.732    0.014   -0.027   -0.017   

V   7        0.002    0.246    0.043   -0.141    0.178    0.825   -0.005   -0.195   -0.000   -0.194   

V   9        0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   

V  10        0.000    0.028    0.003   -0.003    0.021   -0.014    0.006   -0.056    0.010    0.067   

V  11        0.000    0.025    0.099    0.852    0.033   -0.039   -0.002   -0.070    0.000   -0.088   

V  13       -0.001   -0.104   -0.013    0.037    0.871   -0.043    0.006   -0.051   -0.006    0.094   

V  14       -0.000    0.009    0.000    0.001   -0.002    0.002    0.733    0.013   -0.027   -0.017   

V  15        0.000    0.020    0.008   -0.046    0.890    0.193    0.003   -0.123   -0.005    0.002   

V  17       -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  18        0.000    0.002    0.006   -0.001    0.008    0.001    0.023    0.075    0.743   -0.038   

V  19       -0.000   -0.053    0.731   -0.025    0.493   -0.044   -0.004    0.330    0.024   -0.010   

V  20       -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  21        0.002    0.245    0.028   -0.060    0.021   -0.003   -0.020    0.831   -0.053   -0.034   

V  22        0.000    0.008    0.000   -0.000    0.001   -0.001    0.052   -0.008    0.032    0.008   

V  23       -0.003   -0.305   -0.071    0.735   -0.044    0.383    0.003    0.204   -0.003    0.230   

V  24        0.001    0.089    0.830    0.233   -0.025    0.015   -0.001   -0.071   -0.001   -0.010   

V  25       -0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   

V  27       -0.001   -0.069   -0.004    0.201   -0.052    0.902   -0.001    0.139   -0.001    0.147   

V  28        0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  29       -0.001   -0.150    0.866   -0.071   -0.050    0.026    0.002   -0.010   -0.003    0.038   

V  30        0.004    0.518    0.185    0.475    0.017   -0.044   -0.005   -0.155    0.003   -0.061   

V  31        0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   

V  32       -0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000   

V  34        0.005    0.667   -0.016    0.039   -0.008   -0.001   -0.007    0.012   -0.001    0.038   

V  37        0.000   -0.000   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   

V  38        0.744   -0.006   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   

V  39        0.744   -0.006   -0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   -0.000    0.000   

V  40        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  41        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  42       -0.001   -0.073   -0.034    0.267   -0.081    0.412    0.008    0.376   -0.006    0.678   

V  43        0.001    0.195    0.032   -0.093    0.022   -0.060    0.020   -0.097    0.030    0.870   

V  44        0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   

V  45       -0.000   -0.003    0.001    0.000    0.001   -0.001    0.003   -0.011    0.070    0.008   

 

 




