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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo discorrer sobre o processo de maternagem na visão do 

médico, pediatra e psicanalista D. W. Winnicott e qual a sua importância no 

processo de desenvolvimento humano. O trabalho tende a mostrar um pouco do 

trabalho realizado com crianças que passam pouco período com suas mães. É 

baseado no desenvolvimento de um estágio obrigatório do curso de Psicologia do 

Centro Universitário Filadélfia – UniFIl, desenvolvido dentro de uma instituição 

chamada Casa do Caminho, na cidade de Londrina- PR. 
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O presente estudo tem por objetivo fazer uma breve descrição a 

respeito da importância da maternagem no processo de desenvolvimento do ser 

humano, assim como as consequências da falta da mesma. O trabalho tem por base 

as influências do pediatra e psicanalista D. W. Winnicott, atrelado a experiência 

prática de um estágio obrigatório do 4º ano do curso de Psicologia do Centro 

Universitário Filadélfia - UniFIL, em um berçário numa instituição filantrópica 

denominada Casa do Caminho, em Londrina-PR. 

Winnicott caracteriza-se pela sua grande contribuição a psicanálise 

contemporânea ao introduzir o conceito de “mãe suficientemente boa”. Explica que, 

ao nascer, um bebê necessita de uma atenção particular, tendo em vista que vive 

em uma fase de dependência absoluta, tanto física, quanto psíquica. Durante essa 

primeira fase da vida de uma criança, a figura mais importante, e normalmente a 

mais atuante, é a mãe. (WINNICOTT, 2000) 

Para que se tenha um bom desenvolvimento emocional ao decorrer 

da vida humana, é necessário que haja um bom cuidado materno nos primeiros 

estágios de vida de uma criança. Quando Winnicott fala sobre o que seria uma mãe 

suficientemente boa, deixa claro que para esse desenvolvimento ocorrer de maneira 

saudável é necessário que mãe supra as necessidades da criança em todos os 

sentidos. (WINNICOTT, 1999) 

Cabe à mãe, criar um ambiente favorável a seu filho, não somente 

suprindo suas necessidades fisiológicas de alimentação e higiene, mas também 

suas emocionais. Winnicot (1999) chama de holding o ato de saber distinguir o que o 



bebê precisa em determinado momento; seja ser alimentado ou trocado, ser pego no 

colo ou até mesmo ser mudado de posição e deixado a sós. Apesar de parecerem 

simples e cotidianas, têm uma influência significativa para a criança no sentido de 

que, “ao longo de muitas repetições, ajuda a assentar os fundamentos da 

capacidade que o bebê tem de sentir-se real”. (WINNICOTT, 2000, p. 5) 

Uma boa maternagem, essa relação mãe-bebê, auxilia no início da 

uma construção subjetiva da criança. A voz, o toque, o olhar da mãe proporcionam 

ao bebê sustentação psíquica, tendo em vista que inicialmente não um self formado, 

mas sim em construção. Uma mãe suficientemente boa é aquela que provê ao seu 

filho suas necessidades primordiais, facilitando o mesmo a caminhar rumo a 

independência e criar sua própria identidade, podendo vivenciar as dificuldades da 

vida de maneira sadia. (WINNICOTT, 1999) 

Na vivência no berçário da Casa do Caminho em Londrina-PR, 

percebe-se que muitas crianças (0-1 ano) não foram supridas em suas 

necessidades primárias. Grande parte dessas crianças costumam ficar no berçário 

cerca de 12 horas diárias. Em muitos casos, tem-se filhos de famílias 

desestruturadas, onde a criança mora somente com a mãe e/ou pai, ou com os avós 

e/ou familiares. Muitas vezes a mãe não é a pessoa quem leva/busca o filho da 

creche, sendo essa tarefa destinada diversas vezes aos familiares e até mesmo 

vizinhos. 

O trabalho com os bebês consiste em proporcionar a eles essa 

maternagem, fazer o trabalho que muitas das mães deixaram de fazer ou foram 

impossibilitadas pelas diversas peripécias da vida, tais como trabalho, doença, 

separação, abandono, etc. O objetivo é evitar que possíveis falhas maternas 

comprometam o desenvolvimento dessas crianças, desenvolvendo um ambiente 

suficientemente bom, onde as mesmas se sintam acolhidas, semelhante ao colo 

materno. 

Um vez por semana é realizado o trabalho dentro da instituição, por 

cerca de 2 horas. Durante a estadia no local, há uma participação ativa no cotidiano 

dos bebês; brincando, contando histórias, ajudando as demais professoras com a 

alimentação, focando sempre em manter um olhar atento a necessidade 

momentânea do bebê. Como são muitas crianças e normalmente as cuidadoras não 



dão conta de dar o atendimento necessário a cada um, cria-se um ambiente onde as 

crianças sentem-se acolhidas e amadas, seja em um choro por colo e carinho como 

num choro derivado de dor física.  

O foco é destinado em manter sempre um olhar nos olhos, dialogar 

e mostrar pra essas crianças a importância delas para o mundo. Nomear objetos, 

sentimentos, acontecimentos; percepção da realidade exterior assim como do 

próprio corpo; estimulação da imaginação; contato com a natureza são importantes 

quesitos a serem levados em consideração na hora de participar da vida dessas 

crianças. 

O trabalho vem sido realizado desde fevereiro de 2014 com duração 

até novembro desse mesmo ano. Percebe-se através do vínculo construído no 

contato com os bebês que, apesar de parecer simples e até mesmo irrelevante, é 

possível notar que ao doar carinho, amor e atenção se é beneficiado com o 

sentimento de concretização de um trabalho bem sucedido. Em cada sorriso, em 

cada abraço, em cada choro na despedida, em cada palavra nova aprendida sente-

se que foi feito uma pequena, ainda que grande, diferença na vida desses pequenos 

seres. 
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