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RESUMO
Winnicott apresenta apontamentos sobre as funções parentais e traz contribuições significativas para o desenvolvimento
da psicanálise. Para o psicanalista a influência do ambiente é decisiva em relação ao desenvolvimento psíquico do ser
humano, ambiente que inicialmente trata-se em falar da interação do bebê com a mãe no processo o qual o autor dá o
nome de maturação, os quais abrangem a integração propiciada pelo holding, à personalização propiciada pelo handling
e a relação objetal propiciada pela relação dos objetos, promovendo o processo de maturação saudável. Para explicar o
desenvolvimento emocional de um bebê, Winnicott sustenta que, um indivíduo se desenvolve e caminha em direção à
dependência relativa e à conquista da independência desse ambiente. Disso depende dos cuidados os quais devem ser
suficientemente bons, caso contrário o bebê não poderá dar início ao desenvolvimento saudável.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente suficientemente bom; Maturação; Psicanalise.

1 INTRODUÇÃO

O desempenho da função materna e paterna causa influência no desenvolvimento do bebê.
Tendo em vista  esse fato,  faz-se  pertinente  apontar  as considerações acerca do assunto,  para
pensarmos as particularidades envolvidas na relação entre o bebê e seus pais.  Um dos principais
nomes a teorizar sobre o assunto é o psicanalista inglês Donald Woods Winnicott, que afirma existir
uma identificação cada vez maior da mãe para com seu filho. Nos significados inconscientes que
compõem as fantasias da mãe em relação ao seu bebê, há uma capacidade de “desviar” o interesse
do seu próprio self para se dedicar ao bebê.  

Nas  palavras  de Winnicott  (2005),  este  período  é  chamado  de  “preocupação  materna-
primaria”  o  estado  psíquico  no  qual  a  mãe  oferece  um ambiente  suficientemente  bom  para  o
desenvolvimento  das  potencialidades  inatas  de  seu  bebê,  em meio  ao  estado  de  dependência
absoluta, onde o amor é expresso por meio do cuidado e atenção.

Winnicott  aponta  que  a  falha  em  relação  ao  ambiente  pode  ter  como  consequência  a
interrupção ou mesmo a paralisação do processo de amadurecimento da criança, o qual demanda
os cuidados não somente da figura da materna, mas, também paterna, ou de alguém que exerça o
papel de cuidador.

A instalação da confiança no início do desenvolvimento depende da confiabilidade do meio.
Como evidência disso se pode obervar o  holding e o  handling  o qual trazem a tona à questão da
confiabilidade humana. Para Klatau e Salem (2009), Winnicott dá o nome de holding ao exercício da
provisão  fisiológica  que  caracteriza  as  tarefas  primordiais  da  mãe  em relação  ao  bebe  recém-
nascido com o intuito de protegê-lo das agressões fisiológicas. Nas palavras de Winnicott (2005), ele
está diretamente relacionado à “capacidade da mãe de identificar-se com seu bebê”, ou seja, de
conhecer suas necessidades. Vale ressaltar que estabelecer o holding não deve ser apenas função
da mãe, mas também da figural parental paterna e o ambiente facilitador.

Em relação ao handling, Klatau e Salem (2009) afirmam que deve ser tomado como a parte
mais abrangente da série de cuidados que derivam do  holding materno. Os cuidados do  handling
são normalmente expressos em condutas parentais, como ao ato de embalar, tocar, acalmar, falar,
cantar,  fazer  barulhos,  por  sua  vez  surgem  em  respostas  a  condutas  do  recém-nascido
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essencialmente social como o grito. A mãe capaz de se identificar com seu bebê, que se adapta às
necessidades do recém-nascido e que permite que ele experimente a onipotência, ao exercer as
funções acima mencionadas, é aquela que Winnicott (2005) dá o nome de “mãe suficientemente
boa”.

Winnicott (2005) sustenta ainda que a mãe suficientemente boa possibilita ao bebê que ele
experimente a busca pelo objeto, ou seja,  que realize a experiência de tornar rela seu impulso.
Quando a mãe não é suficientemente boa, ou seja, quando não atende às necessidades do bebê
através do  holding, handling e apresentação do objeto, ela provoca nele, dentre outras coisas, a
sensação de despedaçamento, prejuízos no desenvolvimento do tônus muscular e coordenação e
falhas na capacidade da criança de se  sentir  real  em sua relação com o mundo,  como afirma
Winnicott (2005).

Assim, de acordo com Winnicott (2005) o ambiente facilitador tem importância absoluta no
início da vida do bebê, uma vez que, o desenvolvimento da criança é resultado da herança de um
processo de maturação, e da acumulação de experiências de vida. Com o tempo, essa importância
vai se tornando menor, na medida em que a dependência da criança com sua mãe deixa de ser
absoluta e passa a ser relativa, até que ela caminhe para a independência. 

A fase de dependência absoluta é caracterizada nos cinco primeiros meses, em que o bebe
não poderia sobreviver sem os cuidados de terceiros. Para Davis e Wallbridge (1982), quanto mais à
mãe compreende as necessidades do filho, mais ele se desenvolve. A dependência relativa, por sua
vez, concentra-se entre o sexto mês e o final do primeiro ano de vida, período em que o bebê vai se
tornando apto para estabelecer um sinal de chamado a sua mãe.

Na fase denominada “rumo à independência”, que se inicia a partir do segundo ano de vida a
criança, ele é capaz de desenvolver meios para suprir o cuidado materno. Davis e Wallbridge (1982)
pontuam que isto é conquistado por meio do acumulo de memórias da maternagem, da projeção de
necessidades pessoais e da introjeção dos detalhes do cuidado maternal, com o desenvolvimento
da confiança no ambiente. 

Até aqui falamos sobre a figura materna. Em relação à figura paterna, quando não presente,
ocasiona ao bebê uma difícil tarefa rumo à integração, para  Ferreira e Aiello-vaisberg (2006) uma
alternativa dada à ausência do pai, é a utilização, em busca da totalidade pessoal. Além disso, é
fundamental  que  o  pai  seja  verdadeiramente  importante  para  a  mãe,  em um sentido  que  seja
dramático e existencial, ou seja, que ele lhe dê apoio durante o estado de “preocupação materna
primária”, contribuindo para que a relação entre a mãe e seu bebê seja saudável. 

Assim, como afirmam as autoras, o bebê poderá integrar-se com auxílio da presença paterna.
Isso significa dizer que, não apenas a função materna importa do desenvolvimento do bebê - apesar
desta ser a mais teorizada, por ser a primeira relação do recém-nascido – mas também devemos
trazer a figura do pai nesta discussão. Além disso, devemos pontuar que a criança necessita para o
seu desenvolvimento das funções desempenhadas por aquela que Winnicott (2005) chama “mãe
suficientemente boa”, mas que essas funções podem também ser desempenhadas por outros, que
não a mãe, como o pai, avós e tios, por exemplo. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Pensar a relação entre os pais e seu bebê faz-se relevante, uma vez que ela imprime marcas
no desenvolvimento da criança. É possível ainda que os pais não conheçam as peculiaridades que
os acometem desde a espera de um filho, até os primeiros cuidados que devem desempenhar. E
para isso foi  utilizada como método a pesquisa qualitativa obtêm dados descritivos para fins de
compreensão para tanto se faz necessário produzir informações aprofundadas e ilustrativas, grande
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ou  pequena,  o  que  importa  é  que  ela  seja  capaz  de  produzir  novas  informações  conforme,
DESLAURIERS  e  KERISIT  (1991).  Para  tanto  o  referido  trabalho  trata-se  de  uma  pesquisa
bibliográfica que terá como foco tecer considerações a cerca da psicanalise.  Foi  utilizada nesta
pesquisa a literatura especializada do psicanalista Donald Winnicott  e os comentadores de suas
obras  vinculados  a  materiais,  tais  como:  livros,  artigos,  dissertações,  teses,  periódicos,  e  anais
possibilitando, compreendendo a leitura por meio de resumos e fichamentos, consequentemente
garantir a precisão desta pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento humano é um processo continuo, em geral, a família é o primeiro espaço
de convivência da criança, e com os membros da família ela inicia o processo de socialização,
embora a família seja um fenômeno universal e variem suas estruturas e funcionamento. Ao longo
da  história,  a  família  vem  passando  por  transformações  e  mostrando-se  sempre,  um  espaço
fundamental para o desenvolvimento da personalidade e potencialidades do ser humano. 

Para falar de estrutura familiar Winnicott (1996) sustenta que esta, deriva em grande parte
das tendências para a organização presentes na personalidade individual.  Para o autor,  no que
dizem  respeito  a  bons  pais,  os  mesmos  constroem  um  ambiente  familiar  agradável  a  fim  de
promover à relação básica dos cuidados a criança. Winnicott diz que o lar é responsabilidade dos
pais e não da criança e é papel da família a provisão de um ambiente saudável e acolhedor. 

Para falar de ambiente, inicialmente o autor atribui a relação entre mãe e bebê, o qual tem
papel de importância fundamental para o desenvolvimento emocional humano, isto ocorre, por meio
de uma fusão, em outras palavras, ainda não existe o eu e o não eu, no inicio a unidade não é o
individuo, mas, uma organização ambiente individuo.

 A mãe que é capaz de se identificar com seu bebê, se adapta às necessidades do recém-
nascido e permite que ele experimente a onipotência, é aquela que Winnicott (2005) dá o nome de
‘mãe suficientemente boa’.

Numa  visão  panorâmica  o  autor,  referiu-se  a  palavra  ambiente  como  as  condições
psicológicas ou físicas necessárias para o amadurecimento emocional do ser humano. Para Araújo
(2005) a capacidade do ambiente de se adaptar adequadamente às necessidades do ser, provocara
a possibilidade deste perceber e se relacionar com o outro, logo, a realidade externa, bem como,
constituir e se relacionar com seu si mesmo, ou seja, a realidade pessoal. 

O bebê só poderá constituir um espaço de transição entre a realidade interna, ou seja, onde
estão os desejos e as memórias do mundo mágico, onde as necessidades são satisfeitas pela mãe
de maneira imediata, ou mesmo antes do bebê pedir, e realidade externa, ou seja, onde se situa os
novos objetos concretos, se o ambiente lhe permitir conforme Zahar (2005). 

De acordo com Winnicott (2005) o ambiente facilitador tem importância absoluta no início da
vida do bebê, além disso, o autor sustenta que o ‘ambiente suficientemente bom’, propicia que o
bebê comece o seu processo de amadurecimento por meio de uma mudança gradual a partir do
estagio  de  dependência  absoluta,  relativa,  rumo  à  independência,  mas,  o  ambiente  não  faz  a
criança.  Neste  sentido,  o  ambiente  pode  permitir  à  criança  efetivar  o  seu  potencial  inato  para
amadurecer, para se integrar. No entanto, o autor frisou sempre a necessidade que o bebê tem do
ambiente facilitador (no sentido de oferecer condições para a constituição do self), que inicialmente é
representado pela ‘mãe suficientemente boa’.

A  consequência  da  ausência  do  ambiente  suficientemente  bom  pode  interromper  e  até
bloquear definitivamente o amadurecimento emocional do indivíduo, ao quais demanda os cuidados
não somente da figura da materna, mas, também paterna, ou de alguém que exerça o papel de
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cuidador, assim, sinaliza a importância fundamental da família como formadora e propiciadora de um
desenvolvimento saudável do ser humano. 

É importante para este estudo citar que talvez não exista família perfeita, nem lar perfeito “[...]
mesmo o mais carinhoso e compreensivo ambiente de vida familiar não pode alterar o fato de que o
desenvolvimento humano vulgar é árduo e, na verdade, um lar perfeitamente adaptativo seria difícil
de perdurar, visto que não haveria qualquer alívio através de uma cólera justificada”. (WINNICOTT
1982,  p.142)  Assim,  embora  a  família  procure  prover  todos  os  cuidados  suficientemente  bons,
oferecer  o  melhor  possível  de um lar  saudável,  não alcançara o ideal,  logo,  pode ser  que não
existam pessoas perfeitas, neste sentido, o que é feito com o que é oferecido é a própria criança, do
momento o qual ela se encontra, e do que ela é capaz de conseguir daquele momento.

Pensando na importância que a função materna tem no desenvolvimento emocional de um
individuo, Winnicott explica que o exercício desta função, pode apresentar algumas implicações para
o desenvolvimento emocional de uma criança, onde o autor não tem a pretensão de idealizar as
mães, tão pouco culpa-las por problemas no desenvolvimento emocional das crianças. Mas, dedicar
à função é fundamental, pois existe uma necessidade para com o bebê de ter alguém que facilite os
estágios iniciais  de  seu processo de desenvolvimento  emocional,  psicossomático ou mesmo da
personalidade imatura dependente humana Winnicott (2000). 

 A função materna, além de ser responsável pelos cuidados básicos e essências a saúde do
bebê bem como,  higiene,  alimentação,  nele  deve  haver  um investimento  emocional,  em outras
palavras, deve haver o vinculo afetivo entre ela e o bebê que cuida, conforme Iungano e Tosta
(2009). Neste sentido, é fundamental que a mãe tenha prazer na tarefa de cuidar, pois, quando não
existe prazer o bebê o sente como se todo o cuidado dirigido a ele é somente algo mecânico. 

Além dessas questões, a partir do comportamento de adaptação da mãe, o qual é o ego
auxiliar  do bebê,  ele  passara da fase de dependência absoluta,  para a dependência dita  como
relativa, rumo à independência, passara da ilusão de onipotência à desilusão a partir das frustações
necessárias o qual o bebê dará inicio a seu contato com a realidade.  

No  final  do  período  gestacional,  até  algumas  semanas  após  o  parto  Winnicott  (2000),
descreve um estado frágil da mãe o qual ele chama de ‘estado de preocupação materna primaria’,
onde o foco da mãe é completamente direcionado aos cuidados para com o bebê, identificação esta
que é tanto consciente quanto inconsciente. 

 De  acordo  com  Granato  (2000)  não  se  trata  de  uma  preocupação  qualquer,  de  como
estamos preocupados em perder o ônibus para ir ao trabalho, por exemplo, a preocupação materna
é  mais  especifica,  pois  implica  em  um  estado  fundamental  na  mãe,  para  o  bebê  ter  suas
necessidades satisfeitas.  Winnicott explica que este é um processo que nenhuma maquina pode
imitar e que não se pode ensinar. 

Winnicott (1987) pontua que a mãe neste estado, grande parte do tempo, a mãe é o bebê, e o
bebê é a mãe, isto ocorre devido ao menos em parte, ao fato de que a mãe também foi um bebê e
guarda com elas as experiências vivenciadas. Além disso, a mãe lembra que foi cuidada por alguém,
algo que pode tanto ajudar como também pode atrapalhar e sua experiência como mãe. 

Neste estado a mãe ‘devota’ sabe exatamente identificar as necessidades do bebê, de tal
modo que é como se ela estivesse na pele do bebê, ainda para o autor, essa condição psicológica
da mãe poderia ser avaliada, logo, se estiver fora do contexto de preocupação materna primaria,
como uma doença psíquica, além disso, “esse investimento é um risco que a mãe corre, já que
temporariamente  coloca  em  suspenso  parte  significante  de  sua  existência  –  outras  relações
pessoais,  assuntos profissionais,  entre outros  -  para dedicar-se  quase exclusivamente  ao filho”.
(IUNGANO p. 102, 2009).
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É comum, algumas mães não conseguirem desprender-se de sua identidade habitual, e assim
então não alcançarem o estado descrito à cima, neste sentido, a genitora que não entra no estado
de  identificação  com  o  bebê  encontra  dificuldades  para  adequar-se  às  necessidades  do  bebê
conforme apontado por Winnicott (2000). 

O autor explica que a mãe que não entra neste estado de identificação, mais tarde irá tentar
recompensar  o que ficou perdido,  apresentando um comportamento  de ‘superproteção’  por  não
terem os bons resultados que o estado de preocupação materna primaria proporciona, sendo assim,
as mães sentem a necessidade de “mimar” a criança, Winnicott ressalta que em vez de serem mães,
estas fazem terapia. 

Por  outro  lado,  se  a  mãe  permanecer  neste  estado,  por  muito  tempo,  pode  chegar  a
apresentar um caso patológico, a genitora se confunde com o bebê, de um modo que as incapacita
de realizar as suas funções maternais, para o autor em ambas as situações o bebê não teve uma
‘maternagem’ suficientemente boa. 

Conforme  Valler  (1989)  quando  chega  o  momento  o  qual  a  mãe  saí  do  estado  de
preocupação  materna  primaria,  em consequência  ocorrem às  pequenas  falhas  ao  responder  a
criança,  a  mãe começa  a  retomar  a  suas  atividades,  se  torna  relativamente  independente  das
necessidades do bebê, características os quais inferem ao estagio de dependência relativa entre
mãe e a criança, e assim, iniciam os fenômenos transicionais. 

De acordo com Winnicott (2000) as mães precisam estar saudáveis tanto para entrar neste
estado quanto para sair dele, outro aspecto colocado pelo autor, é que as mães costumam não se
recordar, posteriormente desse período de elevada sensibilidade, o que talvez possa indicar uma
memória relativa, que de alguma forma acaba se tornando reprimida.  

A mãe que desenvolve o estado de preocupação materna primaria proporciona ao bebê a
possibilidade dele se desenvolver, “[...] assim, o bebê estará capacitado para começar a existir, a ter
experiências,  a  constituir  um ego  pessoal,  a  dominar  os  instintos  e  defrontar-se  com todas  as
dificuldades inerentes a vida (WINNICOTT, p.404,  1956)”.  Mas,  para que esse desenvolvimento
saudável  aconteça  é  necessário  que  o  bebê  desfrute  de  um  estado  de  continuidade  e  de
estabilidade. 

Por volta dos primeiros seis meses de vida, o bebe depende totalmente dos cuidados que a
mãe lhe oferece, conforme Winnicott (1988), no inicio de vida do bebe, as mães são essenciais,
porque tem a tarefa de protegê-los, adaptando a necessidades do bebe, onde apresenta o contato
corporal da mãe, o gesto de segurar, o olhar cuidadoso que sinaliza o cuidado à criança, para o
autor, talvez essa seja a única maneira de a mãe expressar o seu amor. 

Além disso, o autor traz a tona o assunto do aleitamento materno o qual aumenta o caráter
‘fusional’ do vínculo entre a mãe e o bebê, onde ocorre progressivamente o afastamento gradativo
da mãe, iniciado pela maior regulação das mamadas, pelas frustações e falhas da mãe, os quais são
necessários para que o bebê amplie seu potencial. A mãe tem papel fundamental na apresentação
dos objetos, em outras palavras é ‘o que’, ‘quanto’, e ‘como’ a realidade externa é apresentada ao
bebê,  Coutinho  (1997)  explica  que  na  apresentação  dos  objetos  a  mãe  começa  a  se  mostrar
substituível  e  a  proporcionar  ao  filho  o  encontro  e  a  criação  de  novos  objetos  que  melhor  se
adéquam ao estado atual de seu desenvolvimento, fase o qual é denominada como realização, onde
inclui não só as relações interpessoais no inicio do desenvolvimento, mas também a introdução de
todo o mundo da realidade compartilha para o bebê.

A apresentação dos objetos tem a ver com a apresentação que a mãe faz ao bebê de cada
“pedacinho” do mundo, Rocha (2006), pontua que aos poucos a mãe vai aumentando a quantidade
de  realidade  compartilhada  que  apresenta  ao  bebê,  porém,  tendo  cuidado  em  preservar  está
quantidade em certa porção, a fim de preservar a ilusão. 
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De acordo Winnicott (1994), o segurar o bebê com firmeza, pegando no colo com firmeza,
aquecendo, amamentando pode ser satisfatório para o processo de amadurecimento, uma vez que a
insegurança da mãe ao segurar o bebê produz na criança ansiedade que pode ser descrita como
uma sensação para o bebê de uma queda sem fim. A repetição desses cuidados oferecidos pela
genitora ajuda o bebê assentar sua capacidade de sentir-se real. Davis e Wallbridge (1982) explicam
que em termos psicológicos esta função de sustentar o bebê é fornecer o apoio egóico, antes do
estabelecimento do ego. 

A função da mãe na adaptação das necessidades do bebê é chamada de  holding,  para o
autor representa todo o modelo do cuidado para com o bebê, em outras palavras, diz respeito à
segurança, onde é fundamental para que o bebê possa construir-se como pessoa, com recursos
egóicos estruturados, quando a mãe falha em sua tarefa de realizar o  holding,  o bebê pode sentir
uma grande aflição, isto ocorre porque ele tem a sensação de não estar em um estado integrado.

 Winnicott (1994) descreve que um  holding  ‘deficiente’ pode estar relacionado a mudanças
repetitivas de técnicas de maternagem, ou seja, ocorre falta de apoio para a cabeça do bebê, a
criança é exposta a ruídos altos, por exemplo, provocando a sensação de despedaçamento, e de
desconfiança da realidade externa, o resultado de cada falha implica que a continuidade do ser, é
interrompida devido a  reações e consequências  desta  falha,  neste  sentido,  o  autor  explica que
resulta em um enfraquecimento do ego. 

Medeiros e Aiello-Vaisberg (2014) sustenta que a função do holding tem como finalidade uma
provisão ambiental suficientemente boa, além da figura materna, as autoras apresentam a noção do
cuidado envolvendo outros fatores relacionados ao inicio de vida do bebê que não somente a mãe,
mas, o pai, avós, médico, grupos sociais e o momento histórico e político atual, neste sentido, pode
favorecer a constituição do bebê como unidade, a função do  holding  tem papel  fundamental  na
integração das partes que formam o self do individuo. 

Além dessas questões o caráter de proteção que  holding  fornece é também em relação à
agressão fisiológica para com o bebê, segundo Winnicott (1994), a função da mãe é estar sempre
atenta  às  sensibilidades tátil,  auditiva,  visual  e  ação  da  gravidade.  A  mãe precisa  estar  atenta
também à questão das mudanças no cotidiano que fazem parte do desenvolvimento físico e psíquico
do bebê. 

O autor pontua que certas funções, como a de dar alimento para a criança, por exemplo,
podem ser  exercidas  por  qualquer  pessoa,  e  muita  coisa  só  pode  ser  feita  por  quem tem as
motivações de uma mãe, e questiona “[...] como poderia alguém que não esteja na posição da mãe,
e que não tenha o amor da mãe, conhecer o bebê suficientemente a ponto de proporcionar um
enriquecimento gradual na quantidade adequada para estimular a capacidade crescente, mas não
em demasia a ponto de causar confusão?” (WINNICOTT, 1994, p.238). Pode ser que talvez, seja
necessário que tanto a mãe como alguém que exerça o papel  de cuidador tenha à criança um
investimento emocional, possibilitando que o bebê perceba que está sendo bem cuidado.

Segundo Olden (2010) tanto as experiências transicionais, quanto a capacidade de estar só
(capacidade de estar sozinho na presença da mãe) corresponde a uma internalização do  holding
ambiental promovido pela mãe, que dará o surgimento a formação de um  holding  interno para a
criança.    

Winnicott (2005) diz que o handling, a forma com que a mãe manipula a criança, a principio é
um processo que inicia antes de a criança nascer, mas, para que seja completamente estabelecido
precisa da mãe, após o nascimento, possa se envolver com a criança emocionalmente. 

O autor descreve que através do manejo suficientemente bom, que a mãe demonstra o amor,
que no inicio do desenvolvimento implica em aceitar o bebê sem sensações. A mãe ama o seu bebê
do jeito que ele é, mesmo que ele tenha alguma anormalidade, Valler (1989) aponta que mesmo que
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a criança apresente alguma anormalidade física, ela não percebe. Neste sentido, quando a mãe ama
o bebê da forma que ele é, possibilita que o bebê assuma sua deformidade como algo normal.  De
acordo com Winnicott (1970) quando ocorre da mãe não lidar bem com a anormalidade de seu bebê,
com sentimentos de culpa, por exemplo, o bebê poderá sentir-se desde muito cedo ‘alerta’ para a
sua deformidade, necessitando de adaptar-se a esta percepção antes de ter condições egoicas para
tal. 

Ainda para falar sobre o handling (manejo) este relacionado as diversas tarefas do cuidado
para com o bebê, como trocar a fralda e a roupa do bebê, dar banho, embalar a criança, desse
modo, proporcionando o bem – estar físico do bebê conforme colocado por Nasio (1995), neste
sentido, é apresentado ao bebê o próprio corpo.

Conforme colocado por Medeiros e Aiello-Vaisberg (2014) a função do  handling  favorece a
personalização ou localização do  self  em um corpo próprio, conforme mencionado à cima, desse
modo, a apresentação do mundo pode ser o fenômeno responsável pela possibilidade de o bebê
criar o mundo por meio de uma apresentação em ‘pequenas doses’, logo, favorece a experiência do
self em um tempo e espaço compartilhados. 

Para Newman (2003) se a função do  handling for realizada de forma inadequada trabalha
contra  o  desenvolvimento  do  tônus  muscular,  portanto,  atrapalha  a  coordenação  do  bebê  e  a
capacidade que ele tem em sentir prazer nas experiências do funcionamento do seu corpo, como
também nas de ‘ser’.  Além disso, desta função depende a personalização, que é á capacidade de
adaptar ao próprio corpo, ou seja, logo de inicio as necessidades de um bebê são corporais e de
forma gradual se torna necessidade do ego, conforme mencionado por Winnicott (2000). 

Sobre as necessidades do ego o autor ressalta que as consequências de um apoio defeituoso
ao ego do bebê, por parte da mãe, podem resultar em uma esquizofrenia infantil,  esquizofrenia
latente, falsa autodefesa e personalidade esquizoide. 

Conforme Valler  (1997)  a mãe conhece as  necessidades do bebê,  sabe quais  são suas
necessidades, ela conhece apenas dependendo do vinculo que estabelece entre ela e seu bebê, o
qual Winnicott chama de amor, mas, um amor que não tem a ver com sentimentalismo, pois contém
uma negação do ódio, onde o autor considera que a mãe odeie o seu bebê, antes que o bebê a
odeie, e antes mesmo que o bebê possa saber que sua mãe a odeie. Winnicott (1947) apresenta
razões para isso de acordo com o autor o bebê não é uma concepção (mental) da mãe, não é um
brinquedo de sua infância, representa um perigo para o corpo durante a gestação e no parto, o bebê
machuca o mamilo da mãe no momento da amamentação, ela serve o bebê a todo o tempo como
uma empregada sem remuneração. Esta reflexão, talvez possa permitir compreender as dificuldades
e as emoções que acometem os primeiros cuidados da mãe para com o bebê, e talvez compreender
o sentimento de ambivalência de uma mãe. 

O autor explica que a mãe tem a função de tolerar este ódio pelo filho, sem tomar atitudes. “A
coisa mais notável acerca de uma mãe é a habilidade de se deixar ferir pelo bebê, e de odiar tanto
sem se vingar na criança, e sua habilidade de esperar por recompensas que podem ou não vir mais
tarde” (WINNICOTT, p. 352, 1947). Além, disso é fundamental para o bebê que a mãe tenha esse
sentimento de ódio, pois o bebê, na medida em que ele se desenvolve só será capaz de tolerar seu
próprio ódio se a mãe o odiá-lo, no entanto, tiver tolerado este sentimento. 

Outro conceito que talvez possa ajudar a compreender a função materna e suas implicações
para o desenvolvimento emocional é a experiência de mutualidade, Winnicott (1969) explica que
esta  experiência  se  dá  a  nível  corporal,  o  qual  consiste  em  uma  comunicação  pré  -  verbal
consequência de identificações cruzadas. 

De acordo com Winnicott (1994) antes da linguagem verbal, existe a comunicação silenciosa
uma  comunicação  o  qual  é  inconsciente,  inicialmente  esta  comunicação  é  estabelecida  pela
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experiência de mutualidade, o autor enfatiza a mutualidade na relação mãe-bebê, para que o bebê
possa manter sua continuidade de ‘ser’ no mundo, uma conquista do desenvolvimento que depende
de seus processos herdados que abarcam o desenvolvimento emocional,  que do mesmo modo,
depende da mãe para descobrir, criar e alcançar.

Para o autor essa comunicação confiável, devera ser efetiva, por fazer parte das experiências
adquiridas pelo bebê, a principio em termos físicos, a linguagem é a mutualidade na experiência,
onde a cabe à mãe suficientemente boa tornar real o que o bebê esta pronto para descobrir para
criar. Conforme Toledo (2009) quando a mãe tem em seus braços o bebê, não há ruídos nessa
comunicação,  a  mãe  sabe  quando  apanha-lo  e  quando  deixar  o  bebê  quieto  trata-se  de  uma
comunicação  silenciosa  os  quais  protegem  o  bebê  das  reações  automáticas  as  intrusões  da
realidade externa, reações que se não for protegidas pela mãe pode romper a sua linha de vida. 

É certo de que Winnicott  trouxe acréscimos importantes para o pensamento psicanalítico,
onde o exercício da função paterna sobressai em simplesmente ser uma presença masculina para o
bebê,  e não precisa ser  exercida pelo pai  biológico,  mas sim por alguém que se propõe ser  o
cuidador de forma constante. Na teoria de Winnicott a qualidade do ambiente tem influência crucial
para que ocorra o amadurecimento psíquico saudável  de uma criança, bem como a mãe o pai
também é o ambiente, onde a criança só se torna uma pessoal total através das experiências que
introjeta do ambiente. A presença do pai atuante tem como característica, o bebê sentir seu pai
como pessoa real em sua vida, uma pessoa onde o bebê possa respeitar os limites que ele impõe
aos seus impulsos e fantasias conforme colocado por Rosa (2009). 

Na  teoria  do  amadurecimento  proposto  por  Winnicott  à  função  atribuída  ao  pai  não  se
restringe ao Complexo de Édipo, como colocado pela psicanalise freudiana, [...] “o pai não apresenta
apenas um, mas vários papéis ao longo do amadurecimento pessoal do bebê, que variam de acordo
com os estágios de desenvolvimento em que a criança se encontra.” (PRADO, pag.70, 2013). O
Complexo de Édipo é um evento das fases do desenvolvimento que pode ou não ser alcançado. A
função paterna não remete apenas as leis, mas, a um modelo de integração que ajuda no processo
de desenvolvimento individual conforme colocado por Scaglia (2012).

Além  dessas  questões,  Fulgencio  (2007)  explica  que  as  vivências  ocorridas  durante  o
Complexo de Édipo possui um aspecto mais “instrumentalizador”, pois as internalizações já devem
ter sido alcançadas nos estágios anteriores, “[...] assim, vivenciam-se as conquistas psíquicas, tais
como: integração de aspectos amorosos e instintivos, identidade única.  Nesta etapa é atribuída
grande importância ao pai; reconhecendo que ele possui diversos papéis, mas atua, principalmente,
como um facilitador para o amadurecimento” (SCAGLIA, p.38, 2012).

Ser pai é uma tarefa que introduz um terceiro na relação entre mãe e bebê, no ‘estado de
preocupação materna primaria’, a mãe que é devota identifica-se com o seu bebê a fim satisfazer
suas necessidades, [...] “nesse estágio de maturidade tanto corporal quanto psíquica do bebê, não
há espaço para outra figura que não seja a da mãe, mas isso não significa, de modo algum, que o
pai não tenha um papel importante nessa época da vida de seu filho.” (BATAGLISE, pag.17. 2011),
isto acontece porque neste período o bebê não diferencia o “eu do não eu”, o seio que o alimenta
não é o outro, e sim ele mesmo. 

Ainda para falar do estado de preocupação materna primaria é a onde ocorre à primeira
característica da função paterna, que é garantir  que a mãe viva este estado protegendo - a de
perigos e ameaças externas é importante que o pai seja verdadeiramente importante para mãe, em
um sentido dramático e existencial, ela precisa se sentir amada não somente pelo pai, mas também
por  toda  a  família,  de  modo  que  permita  o  estabelecimento  da  relação  mãe  e  filho  de  forma
saudável. 
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A dificuldade que a mãe possa ter para viver o estado de elevada sensibilidade descrito a
cima, é uma das causas do autismo, a falta da proteção do pai pode contribuir para essa dificuldade
da mãe em identificar-se com o bebê. Além dessas questões, o pai tem o papel de ser o substituto
materno, a duplicação da mãe conforme mencionado por Winnicott (1996).

Acrescendo o incurso realizado pelo autor, é preciso que o pai ajude a mãe sair deste estado
de ‘elevada sensibilidade’  lembrando-a que além de mãe é esposa, pois neste período,  ‘a mãe
desvia o interesse do seu próprio self  para o bebê’. A mãe precisa “da dedicação de um marido e
experiências sexuais que a satisfaçam” (WINNICOTT, p.09, 1957). A mãe precisa estar satisfeita e
sentir-se feminina para ela não adoecer, nem seu bebê, como consequência, “[...]  o pai que, em
última instância, o papel  princeps de dar  holding à mãe, especialmente durante todo esse período
em que ela está cuidando do desamparo de seu bebê”. (ROSA, p 70. 2009). É importante também
que o pai tolere a exclusão temporária da relação-mãe e bebê esperando o momento de participar
de forma mais ativa. 

Além dessas questões Rosa (2009) explica que o pai não decide a sua entrada na vida de
seu filho, embora exista o desejo de ser pai, mas sim o bebê, na medida em que se separa de sua
mãe, do ambiente total, ele vai criando a presença do pai em sua vida, em outras palavras, o bebê
amadurece a partir dos cuidados maternos, avançando na direção da independência, e encontra o
pai. 

Na  teoria  do  amadurecimento  proposto  por  Winnicott  à  função  atribuída  ao  pai  não  se
restringe ao Complexo de Édipo, como colocado pela psicanalise freudiana, [...] “o pai não apresenta
apenas um, mas vários papéis ao longo do amadurecimento pessoal do bebê, que variam de acordo
com os  estágios  de  desenvolvimento  em que  a  criança  se  encontra.”  (PRADO,  pag.70,  2013).
Dentre  esses  papeis  Batagliese  (2001)  aponta  que  o  período  de  desmame  é  um  período  de
desilusão do bebê, pois se configura nos aspectos da relação inicial com a mãe, onde ocorre uma
ruptura,  a  firmeza  que  o  pai  exerce  é  importante  para  que  a  mãe  possa  permitir  o  início  da
separação entre ela e o filho, neste sentido, o pai, é a pessoa que acalma a mãe durante esta
transição. 

A proposta de Winnicott é uma teoria baseada em o ser humano ter uma tendência inata à
integração e para isso precisa de uma provisão ambiental Ferreira e Aiello-Vaisberg (2006) explicam
que uma das funções do pai (ambiente) é ter a mesma condição de espelho que inicialmente trata-
se da mãe, a visualização do bebê de seu olhar, sorriso e suas expressões faciais, desta forma a
criança se reconhece e se sente real. 

 No estagio de dependência relativa ocorrem às falhas da mãe ao responder de seu filho o
Winnicott (2005) aponta que o impulso agressivo do bebê quando não satisfeito de forma imediata
como antes pela mãe, gera na criança, sentimentos hostis e investidas contra a mãe, sendo assim, é
aqui que o pai tem a função de ser um suporte para ajudar a mãe com a sua firmeza em relação ao
bebê.  

Loparic (1996) explica que quando a mãe pede a ajuda do pai para as pequenas tarefas que
exigem o cuidado para com o filho, ela pode estar autorizando o pai assumir um papel especifico
junto ao seu bebê.  Alguns pais  podem ser muito  tímidos em relação aos seus bebês, mas,  de
qualquer modo as mães podem levar os pais a ajudarem em pequenas atividades, “[...]  se o pai
estiver presente e quiser conhecer o próprio filho, esta é uma criança de sorte e nas circunstâncias
mais felizes o pai enriquece, de maneira abundante, o mundo do próprio filho” (WINNICOTT, p. 130
1982).

O  pediatra  Donald  Woods  Winnicott  desenvolveu  a  sua  teoria  com  base  nas  relações
familiares entre a criança e o ambiente. Ao mencionar a função paterna o autor traz a tona o dizer
‘não’ aos filhos, ele explica que a primeira etapa para os pais introduzirem o “não” seria antes do uso

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



da  palavra.  Desse  modo poderá  possibilitar  a  criança  um ambiente  seguro,  e  protegendo-o  do
mundo, dizendo não aos perigos externos para a criança com isso pai e mãe neste período se sente
responsáveis pelo filho conforme Winnicott (1999).

A função paterna apresenta-se como apoio moral, o exercício dessa função é de sustentar a
‘lei’  e o ‘não’  da mãe, mas, o autor ressalta,  para introduzir  o “não” é fundamental que os pais
tenham assumido para si mesmos, a responsabilidade do ‘não’ para com os filhos. O autor menciona
que é preciso que o pai se faça presente na vida da criança, com apoio e afeto, para que assim,
posteriormente colocar-se de forma mais rígida ao filho.

Foi possível perceber que para Winnicott o pai é como uma referencia para a integração do
filho, só é alcançado se o mesmo se faz presente de forma efetiva na vida do filho. Assim, uma
experiência boa internalizada pelo ambiente suficientemente bom é a raiz para o desenvolvimento
de um ego sadio, resultando em mais tarde a criança poder suportar a luta pela independência. 

4 CONCLUSÃO

Nota-se que a provisão ambiental deve-se adaptar adequadamente a criança, a fim de ser um
ambiente suficientemente bom resultando à criança constituir o seu verdadeiro self.  Para Winnicott
um ambiente que não é suficientemente bom e facilitador para auxiliar o bebê alcançar as varias
metas, da integração, personalização e o desenvolvimento das relações objetais, pode resultar em
falhas de construção da personalidade, disso podemos concluir que a falha da provisão ambiental
pode interromper ou paralisar o desenvolvimento emocional de uma criança.

Quando o pai e a mãe adaptam as necessidades do bebê, afim de que a criança obtenha
novas  conquistas  e  experiências,  pode  ser  facilitador  para  que  o  filho  supere  as  frustações,
dificuldades que surgem ao longo do caminho em direção a um si-mesmo, desta forma alcançando a
sua verdadeira existência. 
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