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RESUMO 

 
O presente artigo busca por meio de uma revisão integrativa, a compreensão da relação mãe-bebê no 
contexto da depressão pós-parto. Com o enfoque na teoria psicanalítica de Donald Winnicott, que elaborou 
teoricamente as fases de desenvolvimento e a relação suficientemente boa de mãe-bebê bem como sua 
importância na constituição da psique do sujeito. A revisão tem como objetivo servir como base para novas 
elaborações de materiais científicos relacionados ao tema, bem como mobilizá-los sobre a importância das 
considerações descritas, com o intuito de fomentar discussões sobre o desenvolvimento psicológico e seus 
processos de análise, proteção e potencialização. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Díade; Psicologia do Desenvolvimento. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
As perspectivas psicanalíticas possuem como proposição uma ênfase e dedicação 

aos estudos sobre o desenvolvimento humano, estabelecidas desde Sigmund Freud (1856-
1939). Inicialmente a atenção estava voltada para a compreensão dos dramas vivenciados 
na infância e sua conexão com o sofrimento psicológico. Tais considerações permitiram, 
não apenas um estudo aprofundado sobre a natureza das neuroses, mas também 
capacidade de compreender aspectos fantásticos e suas representações no psiquismo 
infantil, nas fases de desenvolvimento psicossexuais e na elucidação da psicodinâmica. 

Como uma das principais disciplinas da psicologia, Freud estabeleceu uma 
sequência de estudos sobre o comportamento infantil, assim como uma fundação sólida 
para a construção da psicanálise. Seguidores e pensadores de diversas áreas do 
conhecimento se aproximaram de tais percepções e contemplaram uma narrativa inédita 
na história da ciência e das narrativas psicológicas, não obstante, que o pai da psicanálise 
iria impactar pensadores em diversos lugares e contextos. 

Diante da diversidade do pensamento psicanalítico, entende-se a formação de 
escolas e perspectivas que são acrescentadas diante do vasto repertório epistemológico 
de Freud e de suas descobertas originais. É nesse âmbito e influenciado pelas teorias das 
relações objetais que Donald Woods Winnicott (1896-1971), enquanto psicanalista e 
pediatra, buscava comtemplar em sua teoria o desenvolvimento emocional do ser humano. 
Sua proposta possuía por ênfase os estudos sobre as fases do desenvolvimento, bem como 
a relação mãe-bebê, período no qual, segundo o autor, a maioria dos dilemas emocionais 
possuem origem e guisas de análise. 

A teoria das relações objetais pressupõe um conjunto de narrativas e imagens sobre 
a construção do Eu infantil e suas relações com a mãe, cuidadores e seu espaço físico e 
imaginal, constituindo um cenário de facilitações em prol do desenvolvimento e das 
propostas pela saúde e cuidado mental. Winnicott é um dos autores que buscava, não 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

apenas a análise clínica e sua síntese narrativa, mas também o compartilhamento das 
descobertas psicanalíticas para as pessoas e comunidade em geral. Buscou empreender 
em prol de uma linguagem mais acessível, partindo do pressuposto que a noção básica dos 
temas iniciais da vida iriam contribuir para a formação de mãe e de pais. 

A partir de Winnicott, não podemos pensar em um bebê sem imaginar uma relação 
de dependência, na qual esse bebê estabelece com a mãe (cuidador), essa deve lhe 
proporcionar um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento. Tal relação mãe-
bebê pode ser chamada de díade. Tal relação mãe-bebê pode ser chamada de díade. 
Sendo que este ambiente nos primeiros meses de vida do bebê se dá em interação total e 
ambivalente com a mãe, que fornece todo o cuidado materno, tanto fisiológico, quanto 
afetivo para este bebê que inicia o seu desenvolvimento e a criação de uma subjetividade. 

Quando a díade ocorre de maneira que não corresponde a todos esses aspectos, 
como na depressão pós-parto, por exemplo, ou até mesmo deixa de ocorrer, acarreta 
problemas significativos no desenvolvimento do bebê. Sendo assim o embasamento 
fundamental deste estudo, é de contextualizar a problematização principal com a base 
teórica psicanalítica, de como a depressão pós-parto influencia na díade e no 
desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida. 

A experiência da maternidade é algo significativo na vida da mulher elencando 
diversos sentimentos, visto que “[...] não existe gravidez totalmente aceita ou rejeitada, pois, 
mesmo quando há clara predominância de aceitação, existe a rejeição, e vice-versa” 
(SIMAS; SOUZA; COMIN, 2013, p.1). Entende-se que tal processo possui uma narrativa 
socio-histórica particular, sendo que muitas vezes é naturalizado ou carregado de 
estereótipos de gênero, que podem culminar em dissonâncias nas vivências subjetivas de 
mulheres. Ser mãe é uma construção, ou seja, ninguém nasce mãe, trata-se de uma 
escolha e um descobrimento contínuo, em que processos conscientes e inconscientes 
permitem a expressão de cuidado, vínculo e estabelecimento de comunicações para com 
a criança. Nota-se que tal contexto abrange dinâmicas particulares e coletivas, produzindo 
sínteses.  

É um momento que se dá em diferentes vivências, em alguns casos a insegurança 
da inexperiência e em outros a dificuldade de não planejamento, por exemplo. É importante 
ressaltar que a chegada do bebê é uma experiência familiar atrelada às fantasias e 
expectativas dos pais, tanto antes como durante e após a gestação. A vivência nesse 
cenário pode evocar temas que não estão diretamente atrelados ao bebê, mas sim na 
vivência e narrativas dos pais, como sua origem, o encontro do casal, o momento de vida 
em que eles se situam e demais contextos. 

Um dos períodos vivenciados na gestação é o puerpério, este é um momento de 
mudanças corporais e fortes emoções vivenciadas após o parto. O puerpério perdura por 
aproximadamente oito semanas. Podemos também entendê-lo como adaptação do corpo, 
pois ocorre à descida do leite, podem ocorrer contrações porque o útero começa a voltar 
ao tamanho normal, entre outros. Sendo que, sentimentos como tristeza e insegurança com 
relação ao fato de ser uma “boa” mãe também são comuns (STRAPASSON; NEDEL, 2010).  

 Segundo Krob, Godoy, Leite e Mori (2017), a maternidade normalmente vem taxada 
com alguns rótulos de que será prazerosa e recompensadora, são muitos os adjetivos por 
de trás dessa fase que algumas mulheres experenciam. Porém além de todas essas 
qualidades e fantasias de que a maternidade será um conto de fadas, a saúde psicológica 
da mãe é deixada de lado, por esperar que ela esteja completamente satisfeita e feliz por 
ter seu bebê, sem entrar em consideração as dificuldades das mudanças que ocorrem 
nesta nova vida, na criação de uma identidade materna, na adaptação dos cuidados e 
abdicação que se dá em diversas formas deste contexto maternal, tanto da família como 
um todo, mas principalmente desta mãe. 
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A maternidade traz consigo medos, angustias, insegurança e principalmente a 
mudança completa da vida da mulher e da família que recebe o bebê a sua necessidade 
de cuidado. A visão cultural da maternidade associa esse momento a positividade, tornando 
difícil a aceitação da depressão nesse período (KROB; GODOY; LEITE; MORI, 2017).  

 “A depressão como doença é classificada, segundo o Manual Diagnóstico de 
Transtornos Mentais (DSM-V, 2013) como um Transtorno do Humor” (CAMPOS; 
RODRIGUES, 2015, p.484), visto que esta é classificada de acordo com intensidade, bem 
como os tipos de sintomas, para identificar a gravidade da mesma e sua relação para com 
a integridade do sujeito.  

A depressão pós-parto é um transtorno que vem atingindo cada vez mais as 
mulheres no puerpério, e em alguns casos se estende por um longo período se não 
identificada e tratada. A dificuldade nesse âmbito revela a urgência de trabalhar com 
equipes multidisciplinares e ampliar o acesso à família e pares, visando um melhor 
entendimento dos casos e possíveis estratégias de proteção para o bebê e sua mãe. 

Esse transtorno acaba afetando não somente a mãe, mas todo o desenvolvimento 
no primeiro ano do bebê, no qual são essenciais o contato afetivo e a relação mútua mãe 
e bebê. “[...] A ocorrência da depressão pós-parto está associada a uma série de fatores 
biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos que se inter-relacionam” (SCHWENGBER; 
PICCININI, 2003, p. 405). Ou seja, a incidência deste transtorno também está associada 
aos fatores de risco e proteção de um determinado contexto. 

É diante esse cenário que buscou-se estabelecer uma série de leituras e análise, por 
meio de uma revisão integrativa. Nesse sentido, questionou-se como se dá os processos 
da díade, fundamentais para o desenvolvimento do bebê, em contextos de intensos 
sofrimentos psicológicos, especificamente a depressão pós-parto. Com o intuito de elucidar 
essa narrativa, utilizou-se das perspectivas de Winnicott e suas contribuições nas leituras 
psicanalíticas. 

 

2. METODOLOGIA  
 

A execução deste artigo de revisão integrativa, considerada uma abordagem 
exploratória e descritiva, pois visa proporcionar conhecimentos a respeito de fatos e 
fenômenos a fim de torna-los mais claros bem como se aprofundar na busca da descrição 
do tema abordado (ERLOCE; MELO; ALCOFORO, 2014).  

Foram utilizadas referências de artigos produzidos entre o ano 2003 e 2017, 
buscados nas bases de pesquisas PEPSIC, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO com as 
seguintes chaves: depressão, pós-parto, mãe-bebê, Winnicott. Foram selecionados dez 
artigos referentes ao tema principal.  

Abordamos trabalhos no formato de revisão integrativa, sendo alguns voltados para 
a área da saúde, devido a relação com o tema depressão. Ao analisar os artigos, 
salientamos informações relacionadas tanto a conceituação da depressão no contexto de 
saúde e seus sintomas, bem como correlacionando com a visão de Winnicott deste 
transtorno no contexto pós-parto, sua influência na díade e no desenvolvimento do bebê.  

 
 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo o psiquiatra Abud (2019), no pós-parto ocorre uma explosão de emoções 
e sentimentos como alegria, felicidade, contemplação, mas que se alternam rapidamente 
com momentos de tristeza, choro, raiva e ansiedade. Normalmente esse período acontece 
entre 2 a 5 dias, porém em algumas mulheres esses sintomas perduram, quando 
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ultrapassam mais de 2 semanas os riscos de se desenvolver a depressão pós-parto 
aumentam, esse transtorno atinge até 15% das novas mães. Sendo que mulheres que já 
vivenciaram a depressão aumentam o risco em 25% a 50%. 

Durante a gestação ocorre o aumento dos níveis hormonais, principalmente da 
progesterona e estrogênio, que estão relacionados com a serotonina, o qual é um 
neurotransmissor relacionado com a sensação de bem-estar e bom humor, logo após o 
parto ocorre uma queda abrupta nos níveis hormonais, que atingem a mulher, causando 
tristeza, desânimo, choros repentinos, preocupações excessivas, entre outros. Com o 
nascimento do bebê, a mãe sente-se renovando seus conceitos e redefinindo seus 
mecanismos em relação à nova mulher-mãe. Surgindo juntamente sentimentos de 
deslocamento com sua nova identidade, correlacionando-os então a sintomas de 
depressão (SCHWENGBER; PICCININI, 2003). 

O desenvolvimento infantil, a partir da abordagem psicanalítica segundo Donald 
Winnicott, considera que a relação mãe-bebê é fundamental desde o ventre materno, para 
que os primeiros anos de desenvolvimento do bebê ocorram normalmente e assim 
sucessivamente em seu amadurecimento (SILVA, 2016).  

Para que todo esse processo ocorra Winnicott pontua que todas as necessidades do 
bebê sejam supridas em um ambiente suficientemente bom, logo, este ambiente para ele 
seria a mãe (GAIGHER, 2008). 

Para Loreto (2008) relação mãe-bebê inicia-se na gestação com o contato direto da 
placenta pelo cordão umbilical para o bebê ainda no ventre, passando assim substâncias 
necessárias para o desenvolvimento saudável até o final da gestação, embora as 
necessidades fisiológicas, a mãe repassa ao bebê por essa ligação a afeição e cuidado. 
(KROB; GODOY; LEITE; MORI, 2017).  

Se a depressão pós-parto não for diagnosticada a princípio, pode causar um impacto 
não somente na mãe, mas na relação mãe-bebê, sendo essencial esse contato para as 
primeiras fases de desenvolvimento do bebê, no qual se cria um vínculo singular, criando 
a empatia e afetividade, que se estabelecem logo no início da díade. “[...] Mães deprimidas 
comumente relatam mais dificuldades em exercer a maternidade do que mães não-
deprimidas” (SCHWENGBER; PICCININI, 2003, p. 405). 
 De acordo com Schwengber e Piccinini (2003) as mães deprimidas relatam não se 
sentirem capazes ou suficientes na relação da maternidade inclusive na relação emocional 
com os bebês. A depressão pós-parto com relação a díade remete uma fragilização da 
afetividade, pois as mães deprimidas demostram mais sentimentos de negatividade e raiva 
do que de positividade, comparadas as mães não-deprimidas: 
 

[...] em interações normais, a mãe cuidadosa modula o próprio comportamento no 
sentido de proporcionar ao bebê estimulação adequada, o que caracteriza uma 
interação sincrônica. Já a depressão pós-parto contribui para que os 
comportamentos afetivos e de atenção da díade mãe-bebê tornem-se 
assincrônicos, na medida em que a mãe encontra-se afetivamente não-responsiva 
(SCHWENGBER, PICCININI; 2003, p. 406). 

 
 Diante dessa situação o bebê vivencia uma confusão comportamental e passa a 
emitir cada vez menos respostas com relação a figura materna, pois estabelece o 
aprendizado de que não é correspondido, o que pode causar ainda mais frustação com 
relação a mãe. Segundo (CAMBUÍ; et.al, 2016), na teoria psicanalítica todo indivíduo 
concebe a sua psique em suas primeiras relações e vínculos, sendo esta a figura materna, 
na qual este bebê encontrará significados, porém caso essa imagem da mãe seja instável, 
acarretando em dificuldades para o desenvolvimento psíquico.  
            Para Winnicott, é fundamental que nos primeiros estágios de desenvolvimento do 
bebê, haja um ambiente propicio para o seu amadurecimento, sendo que este ambiente 
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não há separação de sua mãe, ou seja, deve-lhe proporcionar cuidados de maneira 
regrada, para que a fantasia não seja dissipada totalmente de seu ambiente (MORENO; 
JUNIOR, 2012). 
            Desta forma a interação mãe-bebê em contexto de depressão pós-parto pode se 
caracterizar pela ausência de alguns aspectos que, sob a perspectiva de Winnicott, são 
necessários para uma díade saudável, desta forma acarretando defasagem não só em tal 
relação, mas no desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança. Sendo que a 
interação relacional primária, dada como díade, primordial para o processo de todo o 
contexto de desenvolvimento, tanto do bebê, quanto da identidade materna que é 
construída. 
 A relação mãe-bebê, segundo Winnicott (1983) deve ser um equilíbrio, pois para que 
a mãe seja suficientemente boa, seus cuidados para com sigo mesma deverá também ser 
bons. O holding na perspectiva winnicottiana é a forma como essa mãe cuida de seu bebê:  
O holding inclui especialmente o holding físico do lactente, que é uma forma de amar. É 
possivelmente a única forma em que uma mãe pode demonstrar ao lactente o seu amor. 
Há aquelas que podem sustentar um lactente e as que não podem; as últimas produzem 
rapidamente no lactente uma sensação de insegurança e um chorar nervoso (WINNICOTT, 
1983, p.49).  
 A díade impacta na constituição emocional do bebê, considerando que a mãe é o 
mediador entre a criança e o mundo, é de suma importância o seu bem-estar emocional e, 
por conseguinte o do bebê. Quando essa interação se dá de maneira positiva, possibilita o 
desenvolvimento adequado do recém-nascido (CAMPOS; RODRIGUES, 2015).  

Contudo, considerando que a depressão pós-parto culmina em diversos sintomas, 
desde medo ficar sozinha com o bebê ou até mesmo o cuidado excessivo, essa díade 
estaria prejudicando o bebê, assim como seu desenvolvimento.   
          A construção da subjetividade do bebê está atrelada com a simbiose na relação mãe-
bebê, mas juntamente com transtornos em relação a figura materna, Winnicott (1983, p.34) 
pontua que: “Estar só na presença de alguém pode ocorrer num estágio bem precoce, 
quando a imaturidade do ego é naturalmente compensada pelo apoio do ego da mãe”.  

Deste modo é fundamental que está mãe esteja suficientemente bem para exercer 
sua função de apoio ao bebê.  É lógico que esse estado abrange a capacidade de encontrar 
apoio em diversos contextos sociais, como no trabalho, faculdade/escola, família e demais 
cenários. A depressão pós-parto materna principalmente no primeiro ano de vida do bebê 
acarreta-se em transtornos psicológicos posteriormente: 

 
Na criança maior, quando a depressão materna se prolongou pelo menos durante 
o primeiro ano de vida, foi observada uma frequência significativa de alterações 
persistentes EEG, alterações cognitivas com déficit de aprendizado, transtorno 
depressivo e sintomas de internalização. (MOTTA; et.al, 2005, p.166) 

 
        Segundo Tronick e Weinberg, citados por Schmidt, Piccoloto e Muller (2005), a relação 
mãe-bebê em contexto de depressão pós-parto, sugere que a figura materna reflete 
sentimentos de negação ao bebê, tornando assim uma desafetação neste âmbito. Com 
essa desconexão maternal, o bebê cresce com dificuldades de socialização e insuficiência 
em sua afetividade, pois a troca de afetos que seria essencial para esse desenvolvimento, 
não ocorre com a saúde psicológica da mãe debilitada. Assim no primeiro ano de vida o 
bebê já demonstra traços de inseguridade à mãe. 

Nos contextos de depressão pós-parto cabe ao obstetra identificar e propor uma 
intervenção diminuindo o máximo possível os danos relacionados à mãe a família e ao 
bebê. O suporte oferecido pela família e o meio social é essencial, visto que o tratamento 
deve ser feito de uma forma multidisciplinar, considerando que, tem sido comum o uso da 
medicação juntamente com terapia (KROB; et.al, 2017). Esse processo é comumente 
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apropriado, uma vez que visa contemplar a pessoa em sua totalidade e inserida em um 
contexto social particular. 

Em síntese, destaca-se que, a partir do pressuposto apontado por Krob, Godoy, Leite 
e Mori (2017), a depressão em contexto pós-parto influencia a díade, em outras palavras, 
deve-se levar em conta que a depressão a mesma pode ter impactos significativos na 
relação mãe-bebê e, por conseguinte no desenvolvimento do bebê. Visto que essa, atinge 
um grande número de mulheres, a qual pode se caracterizar em diferentes intensidades, 
sendo está um fator que atrapalha a relação afetiva entre mãe-bebê. 

Winnicott afirma que no desenvolvimento infantil, a relação mãe-bebê é fundamental 
desde a gestação, para que os primeiros anos de desenvolvimento do bebê ocorram 
normalmente. A depressão pós-parto com relação a díade remete fragilização da 
afetividade que afetam essa relação (SILVA, 2016).  

Por esses motivos é importante lembrar que o acontecimento de uma gestação, o 
pós-parto e consequentemente uma díade saudável é de suma importância o apoio e o 
acolhimento da família, desta forma constatamos que as redes de apoio contribuem para a 
melhoria do auxílio desses cuidados essenciais para tal período (GUEDES-SILVA; et.al, 
2003) 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A depressão pós-parto acarreta uma série de mudanças emocionais, interferindo no 
bem-estar da mãe e, por conseguinte no bem-estar do recém-nascido. Sendo assim, pode-
se considerar que a depressão em contexto de pós-parto influencia na díade e no 
desenvolvimento, social, cognitivo e emocional do bebê.  

A maternidade está ligada a diversos aspectos sociais, culturais e econômicos. Para 
a sociedade a maternidade está atrelada a visão de positividade, alegria e bons momentos, 
deixando de lado os lapsos de angústia, medo e insegurança que perpassam a gestação e 
o puerpério. Desta forma é difícil a aceitação de sentimentos de sofrimento durante esse 
período, como a depressão pós-parto, sendo que, em alguns casos, ela sequer é tratada. 

No contexto de depressão pós-parto, não somente a mãe sofre com os danos desse 
sofrimento, mas o desenvolvimento no primeiro ano do bebê, em relação a afetividade e 
maturação emocional, sendo de grande importância a identificação e tratamento desta mãe, 
para que o envolvimento da relação mãe-bebê seja estabelecido integralmente.  

A vinda de um bebê faz parte de um contexto e em casos de depressão pós-parto 
também, por isso o apoio da rede familiar é de suma importância, tanto na identificação 
quanto tratamento, auxiliando na redução de danos tanto ao bebê quanto á mãe. 
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