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Resumo

A origem do vínculo e a problematização das suas implicações na existência da vida humana têm
sido uma ideia que ainda intriga os pesquisadores da área. O tema central deste estudo se refere as
interações entre a mãe e o bebê e a sua influência na formação do vínculo. Compreende-se vínculo
como a relação desenvolvida entre duas pessoas, construída com o dia-a-dia de convívio das partes
envolvidas. O apego, comumente citado ligado ao vínculo, pode ser identificado como o
comportamento desenvolvido através do contato do indivíduo com o seu ambiente, especialmente do
bebê com a figura materna. Foram entrevistadas oito mães, tendo as respostas interpretadas segundo
análise do discurso. Dentre as conclusões, foi possível compreender os diferentes momentos que as
mães sentem a existência de uma ligação mais profunda com o filho, o vínculo mãe-bebê.

Summary

The origin of the link and the problematization of its implications in the existence of human life have
been an idea that still intrigues the researchers of the area. The central theme of this study refers to
the interactions between the mother and the baby and their influence in the formation of the bond. It
is understood a link as the relationship developed between two people, built with the day-to-day life
of the parties involved. Attachment, commonly referred to as bonding, can be identified as the
behavior developed through the contact of the individual with his or her environment, especially the
baby with the maternal figure. Eight mothers were interviewed, and the answers were interpreted
according to discourse analysis. Among the conclusions, it was possible to understand the different
moments that mothers feel the existence of a deeper connection with the child, the mother-baby
bond.

Resumen

El origen del vínculo y la problematización de sus implicaciones en la existencia de la vida humana
han sido una idea que todavía intriga a los investigadores del área. El tema central de este estudio se
refiere a las interacciones entre la madre y el bebé y su influencia en la formación del vínculo. Se
comprende vínculo como la relación desarrollada entre dos personas, construida con el día a día de
convivencia de las partes involucradas. El apego, comúnmente citado ligado al vínculo, puede ser
identificado como el comportamiento desarrollado a través del contacto del individuo con su
ambiente, especialmente del bebé con la figura materna. Se entrevistaron ocho madres, teniendo las
respuestas interpretadas según análisis del discurso. Entre las conclusiones, fue posible comprender
los diferentes momentos que las madres sienten la existencia de una conexión más profunda con el
hijo, el vínculo madre-bebé.
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Introdução

A literatura associa vínculo ao relacionamento ou ligação e o termo costuma ser usado como
sinônimo de apego. Klaus, Kennell e Klaus (2000) definem vínculo como o relacionamento entre
duas pessoas que tende a durar ao longo do tempo e o abordam como uma construção e não como
uma ligação instantânea surgida entre pais e seus filhos logo que estes nascem. Bowlby (1990) traz o
conceito de apego como o comportamento que é desenvolvido no bebê através da interação dele com
o seu ambiente, principalmente ligada a figura materna.

O vínculo foi por muito tempo associado ao oferecimento de alimento, sendo considerado que este
era desenvolvido em relação ao indivíduo ou objeto que lhe proporcionasse a satisfação. No entanto,
acredita-se hoje que o desenvolvimento do vínculo não tem ligação direta com alimento, já que o
recém-nascido tende a se ligar afetivamente a figura que lhe proporcionar atenção, cuidados e afeto.

Costuma-se acreditar que o vínculo se desenvolve instantaneamente na relação entre a mãe e o bebê,
no momento da descoberta da gestação ou até mesmo no momento do parto. Sabe-se que essa
relação acontece de forma diferente em cada díade e os casos de início imediato são minoria. Diante
disso, o presente estudo pretende investigar como se dá esse processo de formação do vínculo,
através das interações entre a díade mãe/bebê, pretende apresentar as representações sociais do
vínculo para as participantes, pontuar possíveis diferenças nas interações entre a díade nos períodos
estudados, levantar possível cronologia sobre o processo de formação do vínculo e pontuar os
elementos constitutivos do relacionamento entre a mãe e o bebê. Para entender como o processo se
desenvolve, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado a oito mães que
vivenciaram recentemente e/ou estão vivenciando esse período, com filhos de até dois anos. Antes de
cada entrevista as participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, concordando
com sua participação no estudo. As questões investigavam aspectos do vínculo mãe-bebê durante o
período de gestação e após o nascimento do bebê, além de questionamentos sobre a interação entre a
díade.

Vínculo: Definições e Teorias

Klaus, Kennell e Klaus (2000) definem vínculo como um relacionamento único entre duas pessoas
que tende a durar ao longo do tempo. É difícil definir esse relacionamento operacionalmente, porém
podem ser determinadas situações que caracterizam o vínculo como forma de identificação do
mesmo, como olhar prolongado, abraço, atitudes que mantenham o contato entre os dois indivíduos e
exibe o afeto entre os mesmos.

De forma semelhante, o Ministério da Saúde (2011) considera ligações afetivas também como um
relacionamento único entre duas pessoas, específica e duradoura ao longo do tempo, ao mesmo
tempo assente sobre a não instantaneidade dessa ligação entre os pais e o bebê: “A ligação afetiva
entre os pais e um novo bebê não acontece instantaneamente; ela deve ser vista como um processo
contínuo. Isso não significa que os pais que, numa fase inicial, apresentam dificuldades com seu
bebê, deixarão de formar laços afetivos com eles” (BRASIL, 2011, P. 41).

Nascimento et al. In Nóbrega (2005), apresentam a definição de vínculo com um caráter mais
genérico como sendo tudo o que ata ou une, referindo-se à ligação ou a relação; e que no que diz
respeito ao seu trabalho sobre isso está considerando o termo como um relacionamento afetivo, como
um laço emocional que une uma pessoa à outra.

Segundo Bowlby (1990) existiam quatro teorias consideradas principais sobre a natureza e a origem
do vínculo infantil até aproximadamente 1958. A primeira se referia a satisfação das necessidades
fisiológicas da criança, considerando que o bebê vai se tornando ligado a figura humana, geralmente
a mãe, porque essa atende as suas necessidades fisiológicas, chamada pelo autor de Teoria do
Impulso Secundário. A segunda traz a ideia de que o bebê tem uma tendência inata para sugar e
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possuir oralmente o seio humano, com o tempo ele compreende que tem uma criatura ligada a esse
seio e se liga a ela também, chamada de Teoria de Sucção do Objeto Primário. A terceira teoria dizia
respeito novamente a uma tendência do bebê, dessa vez para o contato físico intenso com o ser
humano, tão primária quanto a necessidade do alimento, chamada de Teoria da Adesão ao Objeto
primário. Por último, uma teoria que afirma que o bebê tenta voltar para o ventre da mãe, chamada
de Teoria do Anseio Primário de Retorno ao Ventre.

Dessas teorias, a do Impulso secundário foi sustentada vigorosamente, com pressupostos de Freud e
alguns teóricos da aprendizagem. Eles relacionavam a concepção de vínculo com o alimento e o
sexo, considerando as crianças, colocavam que estas se ligavam a sua mãe pela satisfação fisiológica,
na perspectiva dos adultos eles se ligavam uns aos outros pelo sexo; sendo esses dois aspectos
considerado o motivo para alguém se ligar ao outro.

As teorias da aprendizagem e das relações objetais deixaram lacunas nas explicações de criação,
continuidade e rompimento do vínculo que tentou ser preenchida pelos etologistas no início da
década de 1950. Para isso, foram realizados alguns estudos com diferentes espécies e um deles foi
realizado por Lorenz com macacos rhesus que pretendia investigar a existência de comportamentos
instintivos que auxiliassem no desenvolvimento de comportamentos essenciais à espécie, como o
imprinting. Lorenz (1970 citado por SANTOS, 2009) afirmou que na observação de pássaros pôde
perceber que eles se ligavam a uma figura após o nascimento independente de relação com a
alimentação. Em 1958, Harlow apresentou um estudo, no qual fez um experimento com macacos
rhesus e mães substitutas que destacou o interesse deles em mães que fossem aconchegantes em
detrimento a mães de arame, mesmo que estas últimas ofertassem alimento. Segundo o autor, quando
o bebê macaco é colocado em um ambiente novo, ele tende a ficar mais à vontade na presença de sua
mãe de pano, mesmo tendo sido alimentado a vida inteira por sua mãe de arame, é a de pano que lhe
traz conforto e segurança necessários para que ele se sinta à vontade e explore o ambiente. Dessa
forma, o autor compreende que as crianças, assim como os filhotes do experimento, tendem a se
sentir mais seguras quando na presença de suas mães, demonstram confiança e disposição para
explorar o ambiente, quando separadas das suas mães se mostram tímidas e às vezes aflitas. Diante
disso pode-se entender o comportamento de apego definido como a busca e a manutenção da
proximidade de um outro indivíduo (BOWLBY, 1990).

Santos (2009) afirma que é na perspectiva histórico-cultural que pode ser explicada a necessidade de
desenvolver vínculos como separado do biológico, sendo que esta deve ser pensada através de
relações sociais. Desse modo, passa a ser considerado uma necessidade primária do indivíduo, que
tende a se realizar através da cultura que ele está inserido e não mais como uma aprendizagem. O ser
humano que acaba de nascer necessita de cuidados diferentes de outras espécies e isso poderia ser
pensado como uma debilidade e um obstáculo para o seu desenvolvimento, no entanto através da
experiência que ele passa nesse momento da vida é que ele busca no mundo social o seu
complemento. Diante disso, podemos compreender que o vínculo está além do biológico, está
também interligado com o social e, sendo assim, a necessidade de desenvolvê-lo não existe apenas
no mundo animal, visto que é imerso em um mundo simbólico característico da sociabilidade
humana. Assim aponta Santos (2009) quando se refere a necessidade de criar vínculos como
instauradora da intersecção entre a sociabilidade biológica e a humana, porque se não existisse a
necessidade de cria-los não existiriam relações sociais, do mesmo modo, se não existisse relações
sociais não teria como o vínculo se instituir.

A formação do vínculo não é um acontecimento isolado, mas deve ser pensado como uma
experiência contínua que envolve os sujeitos, inclui um longo período que se inicia antes da
concepção e atravessa todas as etapas da gravidez e os autores ainda não conseguiram apresentar o
tempo exato de sua conclusão. Existem momentos que podem ser considerados de maior importância
para o desenvolvimento do vínculo, porém estes não podem ser pensados como os únicos.

Uma variável que está diretamente relacionada ao vínculo é o apego, Bowlby (1990) aponta algumas
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repostas do bebê que produzem o comportamento de apego, sendo elas chorar e sorrir, que costumam
aproximar a mãe junto ao bebê; seguir e agarrar-se, que faz com que o bebê chegue até a mãe; a
sucção, dificilmente explicável; e chamar, ainda no início o bebê aprende a chamar a sua mãe da
forma que é possível no momento. Ele considera como uma das dificuldades em estabelecer um
critério para o início do comportamento de apego, a diferença entre os bebês de rhesus, que antes de
distinguir suas mães de outras coisas podem se agarrar a elas e os bebês humanos, que fazem o
processo inverso, conseguem distinguir suas mães, para que só depois possam se deslocar até elas.
Ainda de acordo com Bowlby (1990), o comportamento de apego ocorre quando são ativados
sistemas comportamentais, sendo esses sistemas desenvolvidos no bebê como resultado da sua
interação com o seu meio ambiente, em especial a figura materna, ressaltando ainda que a
alimentação teria um papel secundário nesse processo de desenvolvimento.

A Chegada do Bebê em sua Família

Nascimento et al. (2005), aponta que na construção do vínculo mãe/bebê estão envolvidos diversos
fatores da história materna, acontecimentos anteriores a gravidez e o período depois do nascimento.
A gravidez é um momento significativo do desenvolvimento, independentemente de ser a primeira é
um fato importante na vida, que reaviva lembranças ou experiências do presente ou do passado. A
notícia da chegada do bebê provoca ainda mudanças importantes nas pessoas que estão próximas,
dessa forma, acontece uma reorganização dos membros da família em função desse novo membro,
que renova os planos, projetos e expectativas para todos (BRASIL, 2011).

Lopes, Prochonow e Piccinini (2010) destacam que a mãe precisa reorganizar a sua vida em
diferentes aspectos, desde o seu corpo que muda durante a gestação, e sua identidade, visto que ela
além de filha, esposa e profissional, torna-se agora mãe; diante disso ela vivencia um processo de
luto nesses âmbitos. É um período de transição, no qual inúmeras situações estressantes podem
surgir. A mulher, por exemplo, segundo Rapoport e Piccinini (2011) se torna sensível, angustiada e
as vezes confusa, sendo comum que apresentem quadros de ansiedade e depressão, principalmente
quando estão no seu primeiro filho. Para Brazelton (1994), essa ansiedade vivenciada pelos pais é
importante até certo ponto, visto que ela tem a função de evocar energias que ajudarão os pais a
enfrentarem a sua nova realidade. Todos os pais se preocupam com os seus bebês e tendem a
sentirem-se ansiosos em algum momento. Os pais também sentem uma grande mudança em seu
papel e nas suas responsabilidades (KLAUS, KENNELL & KLAUS, 2000). De acordo com um
estudo realizado por Rapoport e Piccinini (2011) o cansaço materno, a falta de sono e o fato de ter a
vida baseada nos horários e necessidades do bebê estão entre as situações mais estressantes do
primeiro ano de vida do bebê.

As mudanças acometem a mãe nos âmbitos físico e psicossocial, enquanto que para os demais
sujeitos envolvidos no processo da gravidez acomete apenas no psicossocial. Um bebê vem
acompanhado de muitas mudanças em todo o ambiente familiar: os pais tendem a se preocupar com
condições financeiras para suprir o essencial para o bebê, os interesses tendem a se modificar em
função do conhecimento do novo membro que está chegando, além da rotina que também é
modificada para atender as necessidades do bebê e da reorganização familiar. Brazelton (1990 citado
por KLAUS, KENNELL & KLAUS 2000, P. 27) afirma a importância desse turbilhão de mudanças
que ocorrem durante a gravidez para o desenvolvimento do apego com o novo bebê. Para o autor, de
alguma forma essa ansiedade mobiliza a energia para o trabalho que virá e vê a mudança repentina
como um fato de deixar prontos os novos circuitos para os novos apegos e para a preparação de
muitas escolhas que deverão ser feitas. Acrescenta o autor que assegurar a mãe serem esses
sentimentos normais é um passo essencial para que se estabeleça a sua autoconfiança e prontidão
para exercer a função materna. Assim como as mães, os pais também passam por uma excitação
semelhante na gravidez, é um período em que eles devem ampliar e reavaliar os seus papeis, também
se aproximam de suas experiências com os seus próprios pais, no entanto nem sempre isso é
satisfatório (KLAUS, KENNEL & KLAUS, 2000).
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Bowlby (1990) ressalta a atividade que o bebê tem na relação que desenvolve com sua mãe durante
os cuidados que ela tem com ele, a criança inicia a interação e se comporta interferindo na relação.
São as contribuições de cada um que influencia o comportamento um do outro. Essa comunicação
com o bebê pode ser percebida desde a gestação, Brazelton (1994) ressalta a necessidade que os pais
têm de conhecer os seus bebês no último trimestre da gravidez, ficando atentos aos seus movimento
e comportamento. É conhecida a capacidade do feto poder ouvir e reagir a estímulos, isso produz nos
pais um comportamento de falar e cantar para o bebê antes do nascimento.

O vínculo entre os pais e os bebês é tão intenso que essa ligação os capacita para responderem as
suas necessidades frente a deles próprios, como alimentá-los no meio da noite por mais que esteja
com uma necessidade de dormir muito grande (KLAUS, KENNELL & KLAUS, 2000). Rapoport e
Piccinini (2011) aponta que apesar dos sacrifícios que os pais precisam fazer nessa nova fase do bebê
recém-nascido, os filhos trazem um amor que surpreende, desarma, domina e gratifica, compensando
as dificuldades.

O apoio social que as mães recebem de pessoas nessa fase proporciona que ela vivencie o momento
de forma mais afetiva e fisicamente para o bebê (RAPOPORT & PICCININI, 2011). Ao estar
cercada por pessoas que auxiliem nos cuidados com a nova mãe, ela se sente mais confiante e
realizada, o que interfere no afeto que ela dispõe para o bebê (MALDONADO, 1990 citado por
RAPOPORT & PICCININI, 2011). Essa rede de apoio tem sido diminuída com as novas formas de
organização das sociedades desenvolvidas, em que cada vez mais pessoas trabalham fora de casa e
não tem disponibilidade de horário para se dedicar a esse momento com alguém próximo por
exemplo. Brazelton (1994) reafirma essa dificuldade em ser assistida por membros da família que
auxiliem no processo de cuidado com o bebê nesse período inicial, sendo o pai as vezes o único
apoio que essa mãe tem por perto.

Rapoport e Piccinini (2011) apontam a importância do apoio social para que as mães possam lidar
com a dificuldades que surgem com o dia a dia envolvendo os cuidados com o bebê. Esse apoio
promove não somente a ajuda direta nas tarefas realizadas com o bebê, mas permite que a mãe fique
mais tranquila e possa cuidar de seu filho em dimensões físicas e psicológicas. Em alguns casos o
apoio oferecido por uma figura feminina, em geral a própria avó materna, proporcionou uma
reativação e reorganização no relacionamento entre estas figuras (LOPES, PROCHONOW &
PICCININI, 2010)

O contato entre a Mãe e o Bebê

Piccinini et al. (2004) afirma que a comunicação entre o bebê e seus pais inicia-se antes do
nascimento, ele se mostra ainda no interior da barriga da mãe, o que contribui para a formação das
expectativas e projetos para quando ele nascer. Esse processo de conhecimento é influenciado
diretamente através de palavras, são elas que irão preparar esse espaço que o bebê irá ocupar. São
inúmeras as expectativas que estão relacionadas ao nascimento de um filho, com isso são produzidas
imagens e projeções de como serão os seus bebês, que serão modificadas ou desconstruídas a cada
descoberta nova sobre eles.

Sobre o vínculo, processo que se desenvolve entre duas pessoas, compreende-se que não apenas a
mãe participa dessa relação, mas também o bebê se apresenta como forte ator na dinâmica. Para
Brazelton (1994) um dos objetivos ao examinar o comportamento do recém-nascido junto com os
pais, é mostrar o comportamento do bebê, a fim de que os pais observem, reconhecendo que cada
reação é uma forma do bebê utilizar a linguagem para se comunicar com os seus pais. Segundo
Seidl-de-Moura et al. (2008) acredita-se que as mães e os bebês têm participação ativa nas trocas
interativas, e que ao se pensar nelas devem ser consideradas o contexto no qual os dois estão
inseridos, as características individuais de cada um e o momento do desenvolvimento.

De acordo com Brazelton (1994) o comportamento do bebê apaixona os seus pais, os movimentos
deles que são frágeis e fortes ao mesmo tempo, a maneira que olham para os seus pais, a maneira que
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se aconchegam pelo pescoço e no ombro, tudo isso produz nos pais um desejo de pegá-los e
conhecê-los. O fato deles responderem de forma diferente a objetos e a rostos humanos fascina ainda
mais seus pais, ao comparar o comportamento dos bebês nas duas situações pode-se perceber que ele
se apresenta um interesse mais vivo e um rosto mais ativo quando mostrado o rosto humano.

Como para todo ser humano, o desenvolvimento das habilidades sensoriais, é de poderosa influência
nos processos de interação e comunicação humanas. Seidl-de-Moura et al. (2008) compreendem que
as interações entre o cuidador e o bebê são reguladas pelas capacidades apresentadas pelo bebê e pela
sensibilidade do seu responsável. As trocas que costumam acontecer no primeiro ano de vida são
brincadeiras rítmicas corporais que envolvem toques, vocalizações e expressões faciais. Piccinini et
al. (2004) observam que a forma de comunicação preferida entre as mães são as conversas com os
seus bebês, sobre o seu dia-a-dia, as tarefas que estão realizando ou pretendem realizar, como
também, os sentimentos que elas apresentam no momento, que é uma forma de incluir o bebê em sua
rotina; seguida da comunicação através dos movimentos fetais.

Reiterando, os pais vivenciam o momento do nascimento de forma diferente de outros a depender de
suas próprias histórias e do seu ambiente. O mesmo acontece com os bebês, que para Brazelton
(1994) respondem de formas também diferentes ao seu ambiente. Tais diferenças estariam
relacionadas à sua necessidade de sono, à forma de acalmá-lo e quanto às suas reações de fome,
mudanças de temperatura e interação com os seus cuidadores. Diante disso, os pais não têm que
comparar entre os seus e os outros recém-nascidos, mas sim, observar o estilo próprio que o seu bebê
apresenta.

Existe a crença de um surgimento do amor instantaneamente ao nascimento do bebê, e com isso
muitas mães se sentem culpadas por não apresentarem esse sentimento logo em seguida ao trabalho
de parto, na maioria das vezes, elas estão exaustas e essa cobrança tende a deixá-las mais frágeis
quando não acontece. No entanto, como afirmam Klaus, Kennell e Klaus (2000), os primeiros
momentos são tão vitais que não se deve esperar que eles provoquem instantâneos sentimentos de
amor pela criança. Cada um dos pais assume o seu bebê de uma forma e um ritmo diferente, com
isso, em muitos relatos, os pais observaram que seus sentimentos amorosos e únicos por seus bebês
haviam iniciado depois de terem conseguido um momento íntimo e tranquilo juntos. “Algumas
interpretações errôneas dos estudos nesta área podem ter sido resultado de uma interpretação muito
literal da expressão formação de vínculo, como significando um evento tão instantâneo e previsível
como a aplicação de epóxi” (KLAUS, KENNELL & KLAUS, 2000, P. 16).

Apesar de existir a crença do amor materno imediato, Brazelton (1994) acredita no desenvolvimento
do vínculo, como uma relação não instantânea, como os casos de nascimentos pré-termo, nos quais
os bebês precisam de cuidados especiais imediatamente após o parto, impossibilitando, muitas vezes,
que os seus pais possam ter um contato mais próximos com eles tão rápido, e, no entanto, o apego de
crianças que nasceram prematuras com seus pais é, segundo o autor, inegável.

Inegável também é que os cuidados dos pais favorecem o desenvolvimento do vínculo. O
supracitado autor afirma que devemos pensar o bebê como um ser humano dotado de capacidades e
habilidades como qualquer outro ser humano e isso deve ser considerado quando for discutido o
cuidado que ele deve receber e ainda defende que o cotidiano do bebê não deve ser baseado apenas
em se alimentar e dormir, deve ser mais rico e complexo. O momento da troca de fraldas e do banho
é um importante momento para a comunicação entre os pais e o bebê e pode ser aproveitado para
brincar com a criança, beijar a barriga e falar com o bebê, esses são exemplos de coisas que podem
ser irresistíveis para os pais. O momento da alimentação é de suma importância da mesma forma e
desta forma o bebê deve ser colocado no colo, mesmo que seja alimentado na mamadeira, pois a
comunicação é tão importante quanto o alimento (BRAZELTON, 1994).

Em um estudo realizado por Seidl-de-Moura et al. (2008) foi percebida uma diferença na
complexidade das interações das mães com os seus bebês, de acordo com a idade. O foco dado pelas
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mães na comunicação com os bebês de um mês para os que tinham cinco meses era diferente, assim
como tinham uma maior variedade de comportamentos. Nas relações com os bebês de cinco meses
pôde ser percebido uma maior manifestação do componente afetivo, havendo uma maior
reciprocidade. O gradual aumento na variedade das interações é visível com o crescimento do bebê e
seu aumento do repertório comportamental, proporcionando uma complexificação dessas interações
e mais manifestações e expressões emocionais de suas mães.

Klaus, Kennell e Klaus (2000) acreditam que a conduta dos pais em relação ao seu bebê envolve uma
série de combinações das respostas dos filhos para com os pais, da genética, da história de
relacionamentos interpessoais com a família ou não, das experiências da gravidez, das absorções da
cultura e da educação dos próprios pais. Os autores acreditam também nas influências da equipe
médica, do trabalho de parto, possíveis separações entre mãe e bebê nos primeiros dias, na saúde do
bebê e no temperamento. Tudo isso, segundo os autores, interfere na maneira de agir desses pais para
com esse bebê, sendo diferente de uma gestação para outra, visto que mesmo que seja a mesma
família, ou o mesmo ambiente do parto anterior, outras características tendem a ser diferentes.

Outro fator que pode influenciar o desenvolvimento do vínculo, para Piccinini et al. (2004) é os pais,
conhecerem o bebê antes do nascimento e imaginar quais são suas características. Isto implica na
construção da representação do bebê, do ser mãe e ainda da relação entre os dois. Os autores
perceberam em seus estudos, que a relação entre a mãe e o feto é intensa e costuma ser embasada nos
sentimentos e expectativas das gestantes sobre a saúde do bebê, suas características, sexo e nome,
além das interações. No entanto, essa proximidade anterior ao nascimento não deve ser avaliada
apenas sobre esses aspectos, visto que cada mãe vivencia esse momento de uma maneira singular.

Metodologia

Amostra

As participantes da pesquisa foram oito mães que tinham filhos de até dois anos de idade.

Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada nas residências das mães com um horário previamente agendado de
acordo com a disponibilidade destas. Foi construído e aplicado um roteiro semiestruturado, que foi
gravado na íntegra. A entrevista focalizou os aspectos importantes das interações entre a díade
mãe/bebê na formação (e manutenção) do vínculo. Antes da aplicação do roteiro de entrevistas, as
mães assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Instrumento

Foi construído e aplicado individualmente um roteiro de entrevista semiestruturado, com o fim de
compreender aspectos importantes sobre as interações entre a díade e nas opiniões maternas qual
seria a influência deste processo na formação (e manutenção) do vínculo entre eles. As questões
investigaram as representações de vínculo mãe-bebê; o período da gravidez, após o nascimento do
bebê e a rotina da díade. Acrescentou-se também questões sobre a rede de apoio que essa mãe
conseguiu, além de outras sobre o relacionamento entre a díade e quanto ao sentimento materno
sobre a experiência de ser mãe. Além destas, foi inquirido sobre o sentimento de ligação com o bebê
e o possível percurso desse processo. Além disso formularam-se questionamentos sobre a interação
entre mãe e bebê, visto que esse é o foco principal do trabalho.

Análise de Dados

Os dados foram embasados a partir da Análise do Discurso de Rocha Coutinho (1994).

Resultados e discussões
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Das perguntas que foram feitas nas entrevistas com as mães emergiram seis categorias ligadas ao
desenvolvimento do vínculo entre a díade mãe/bebê, as quais serão explicadas abaixo. Durante a
discussão dos resultados as mães foram identificadas pela letra M (Mãe), seguida do número que
representa a participante (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8), para que seja mantido o sigilo
concedido a elas no início da pesquisa com a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido.

Categoria 1- Representação social do vínculo mãe-bebê

De acordo com as falas das mães percebemos a representação de vínculo para elas como um
sentimento que as liga aos seus bebês, tendo ele uma ligação direta com o cuidado que elas têm para
com ele, relacionando ainda o vínculo ao amor sentido por elas. Os relatos das participantes se
referem as ideias de Klaus, Kennell e Klaus (2000) trazem o vínculo como um relacionamento, assim
como M5, M6, M7 e M8, que falam dele como relação e convivência entre os dois. Para os autores, o
vínculo pode ser percebido por determinadas situações, como olhar prolongado, abraço, atitudes que
mantenham o contato entre os dois indivíduos e exibe o afeto entre os mesmos, se relacionando
assim também com M1 e M4, que trouxeram que o mencionando processo é ligado ao cuidado que
elas têm com o bebê, sendo esse cuidado parte desse contato que a mãe tem com ele. Para o
Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) o vínculo é considerado como uma ligação afetiva entre os pais
e um novo bebê, M3 e M8 são as que mais diretamente expressaram essa representação de vínculo.

Categoria 2- Experiências da gestação e suas preocupações

De maneira geral todas as mães vivenciaram suas gestações sem grandes problemas, nenhuma
destacou condição de risco durante esse processo, apesar disso a maioria delas se preocupava com a
saúde do bebê, mais especificamente com a formação no útero, seja pela idade do seu parceiro, pela
presença de doenças na família ou outros motivos (insegurança); duas mães citaram o medo do parto,
outras duas dividiram os seus medos entre o período da gestação e depois que o bebê nasce, ambas
destacaram que o medos após o nascimento dos bebês estava relacionado aos cuidados dos bebês,
pois, elas não tinham experiência no cuidado com bebês, chegavam a nem pegar bebês quando eram
muito novos, por fim o medo de perder o bebê durante a gestação apareceu na fala de três mães, seja
por ter perdido um bebê anteriormente ou por ter tentado engravidar por muitos anos sem sucesso.

As participantes trouxeram preocupações relacionadas por Piccinini et al. (2004), ao mencionarem o
processo que a mãe passa antes do nascimento do bebê, conhecendo-o e imaginado suas
características, que tem um papel importante no desenvolvimento da relação dos dois. Para os
autores, a relação entre a mãe e o feto é intensa e costuma ser embasada nos sentimentos e
expectativas das gestantes sobre a saúde do bebê, além de saber o sexo, decidir o nome e
especialmente interagir com ele.

Apenas uma mãe destacou a condição financeira como uma preocupação, o fato de somente ela ter
tocado nesse assunto seria possivelmente explicado pela menor renda familiar apresentada, em
comparação com as oito mães que participaram da pesquisa. Além desse ela destacou também o
medo da mudança que aconteceria na vida dela, que tudo na vida seria diferente a partir do momento
em que ela se transformou em mãe. Outra mãe também destacou a possibilidade de não saber lidar
com tudo que viria e de não saber ser mãe. Segundo o Ministério da saúde, com o nascimento da
criança, algumas mudanças costumam acontecer, provocando uma reorganização em função desse
novo membro, com isso surgem novos projetos e expectativas (BRASIL, 2011), sendo assim é
compreensível a preocupação apresentada pelas mães sobre a mudança que aconteceria em sua vida
com a chegada do bebê.

As mães identificadas por M1 e M2 ressaltaram a importância do apoio da família nesse momento de
gestação e nascimento do bebê, M1 disse que teve todo o cuidado de sua família para com ela e a sua
filha; M2 por sua vez deu destaque a seu esposo, que estava presente ao lado dela em todos os
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momentos vivendo tudo isso junto dela com muita intensidade. Segundo Rapoport e Piccinini (2011)
o apoio que as mães recebem nessa fase da vida proporciona a elas a vivência do momento de forma
mais intensa, podendo se envolver mais com o seu bebê, física e afetivamente. Esse apoio social
contribui para que as mães possam lidar com as dificuldades que venham a surgir envolvendo os
cuidados com os bebês. Os autores citam Maldonado (1990) e trazem a ideia de a mãe rodeada de
pessoas a auxiliando nos cuidados permite que ela se sinta mais confiante e realizada, interferindo no
afeto que ela dispõe para o bebê.

Podemos observar ainda algumas expressões de comunicação entre as mães e os seus bebês, seja
durante a gestação ou depois do seu nascimento, a forma de se comunicar que mais se destacou entre
as mães foi a musical; grande parte das mães também conversavam com os seus bebês e uma delas
disse que lia para o filho. Sobre o fato de se comunicar com o bebê duas destacaram que não
conversaram a quantidade que gostariam, uma delas pela questão profissional, “a correria do
trabalho” permitia apenas que esse momento acontecesse a noite. Ainda sobre comunicação
mãe-feto, M6 disse que conversava com o seu filho com a intenção de se vincular a ele, e que ainda
não sentia um vínculo muito forte enquanto ele estava na barriga, o que ela considerava ruim,
acreditando que as mães sentiam isso. No entanto ela só conseguiu se sentir mais ligada ao bebê
depois do nascimento. Na fala dessa mãe podemos perceber a cobrança que ela percebia da
sociedade na vinculação entre ela e o bebê.

Essa mencionada comunicação mãe-bebê é apresentada por Piccinini et al. (2004), ele afirma que a
comunicação entre o bebê e seus pais inicia-se antes do nascimento, ele se mostra ainda no interior
da barriga da mãe, o que contribui para a formação das expectativas e projetos para quando ele
nascer. Dessa forma, é natural que os pais interajam com o bebê, podendo fazer coisas que gosta para
que ele aprenda e se sinta parte também daquele momento.

Categoria 3- Experiências da maternidade

As mães falaram sobre o que é ser mãe para elas, cada uma com sua particularidade, com seu
universo único de ser mãe, no entanto foi possível percebermos pontos em comum, um deles foi a
questão da surpresa com o nascimento da criança. As mães falaram sobre as expectativas que tinham
antes do nascimento do bebê e em que medidas elas foram atendidas, todas foram surpreendidas com
nascimento da criança, independente de terem expectativas positivas ou negativas, exceto M7 que
imaginou da forma como aconteceu. Nos discursos podemos perceber que a expectativa da
dificuldade nesse novo momento estava presente em todos, mesmo que cercado de afeto e de desejo
de continuar sendo tudo do mesmo jeito que é.

Rapoport e Piccinini (2011) defendem a importância da mãe estar cercada de pessoas que auxiliem
no processo com o bebê, visando a importância do apoio para a vivência mais tranquila desse
momento, no entanto como apresenta Brazelton (1994), as mães estão tendo a dificuldade em ser
assistida por membros da família no período inicial da criança por exemplo, como podemos perceber
nos discursos de M7 e M8, que são mães que moram ou moraram em cidades diferentes de suas
famílias.

Sobre o papel difícil que as mães precisam desempenhar na nova realidade, a maternidade idealizada,
socialmente incentivada em que a mãe deve estar o tempo todo feliz e sorridente tem ficado para trás,
dando espaço a chamada maternidade real, na qual a mãe ama os seus filhos e o seu papel de mãe,
mas se sente cansada e às vezes, desgostando daquela condição, querendo ter um tempo para ela e,
muitas vezes, acha que não dará conta, não sendo menos mãe por isso. A maternidade precisa ser
respeitada e deve ser vivida de forma única por cada mãe, de acordo com a realidade e a necessidade
dela e de seus filhos. Rapoport e Piccinini (2011) em seus estudos tiveram relatos de mães que
sentiam dificuldade quanto a experiência de ser mãe, mas muitas delas não tinham coragem de
admitir.

A maioria das mães relacionaram o papel de mãe exercido por elas com expressões positivas,
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relatando sobre a transformação vivenciada por elas ou por exemplo a aprendizagem constante que
tende a viver no dia-a-dia. Das participantes, três mães relacionaram expressões positivas
contrabalanceadas com expressões com significados negativos, relatado sobre apesar de ter muita
emoção envolvida exigir muitas responsabilidades ou sentir muita felicidade por ser mãe, mas querer
ficar um tempo sem viver tudo aquilo.

Essas expressões condizem com as afirmações de Lopes, Prochonow e Piccinini (2010) que
apresentam a experiência da maternidade como um processo, que capacita a mãe a cuidar do seu
bebê. No entanto, a mãe é socialmente muito cobrada, para que realize todas as suas tarefas e sinta o
amor o qual tende a ser considerado inato. No entanto, elas podem ser mães sem deixar de ser mulher
e exercerem outros papeis sociais: ser filha, ser esposa. Dessa forma é compreensível que tenham
momentos que precisem transitar entre os papeis sem deixar nenhum, daí o desejo delas terem um
tempo só delas. Os supracitados autores destacam que a mãe precisa reorganizar a sua vida em
diferentes aspectos, desde o seu corpo, que muda durante a gestação, e sua identidade; diante disso,
ela vivencia um processo de ruptura em diferentes âmbitos.

Categoria 4- Interação mãe-bebê depois do nascimento do filho

Ao serem questionadas sobre as atividades com o bebê as mães disseram que gostariam de estar mais
presentes com os seus filhos, mas a maioria não consegue pelas obrigações do trabalho durante o
expediente e as ocupações da casa quando retornam, outras ainda precisam trabalhar na própria casa
quando acaba o horário regular de trabalho. Dentre as mães entrevistadas todas trabalhavam, exceto
M8 que no momento deixou o seu trabalho para se dedicar integralmente aos filhos, no entanto
apenas duas delas permanece o dia todo fora de casa.

Segundo Klaus, Kennell e Klaus (2000) a forma de como os pais reagem a situação irá depender do
que eles vivenciaram até aquele momento em suas vidas, tendo influência sobre isso a genética, as
histórias dos relacionamentos interpessoais, de experiências da gravidez, da cultura que está inserida
e da própria educação que recebeu. Sendo assim, tende a ser diferente a experiência que as mães têm
de uma gestação para outra, porque apesar de ser a mesma família, o contexto e as situações
provavelmente serão diferentes.

As situações estressantes nesse período foram as mais diversas, podendo destacar o trabalho da mãe
e a preocupação em ter que se afastar de seu filho, a introdução alimentar, o afastamento de pessoas
que antes faziam parte do convívio, a amamentação, o afastamento do esposo em uma das gestações,
as noites mal dormidas logo quando o bebê nasce, e para M8, que é mãe em dedicação exclusiva,
isso é o mais estressante, pelo fato de não conseguir retirar um tempo para dedicar só a ela. Duas das
mães não identificaram nenhuma situação estressante.

Rapoport e Piccinini (2011) realizaram um estudo no qual o resultado correspondeu que o cansaço
materno, a falta de sono e o fato de ter a vida baseada nos horários e necessidades do bebê estão entre
as situações mais estressantes do primeiro ano de vida do bebê. Essa atitude dos pais de atenderem a
necessidade do bebê antes mesmo das dele é apontada por Klaus, Kennell e Klaus (2000) como
comum de acontecer pela vinculação que existe entre o bebê e os seus pais.

Categoria 5- Elementos constitutivos do relacionamento mãe/bebê

Ao responderem a pergunta sobre o relacionamento todas as mães afirmaram ter um relacionamento
positivo com os seus filhos, apesar disso cada uma delas destaca uma característica diferente como a
interação, o afeto, o amor, a comunicação entre a mãe e o filho, seja no sorriso ou no olhar, o
aprendizado, a disciplina e a confiança.

Foi possível perceber nas falas das mães sobre o relacionamento que algumas delas dão um destaque
especial para o papel que o bebê tem. Elas enfatizam a comunicação entre eles e como ele responde
do jeito deles, com o sorriso ou com o olhar por exemplo. Ao estudar os comportamentos dos
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recém-nascidos com os seus pais, Brazelton (1994) pretendia mostrar para os pais o comportamento
que estava sendo realizado pelo bebê, que utiliza os recursos que possui no momento, a linguagem
dele, para estabelecer essa troca com os pais. Ainda de acordo com o autor os pais se apaixonam pelo
bebê, pelos movimentos que eles fazem, pela fragilidade e ao mesmo tempo fortaleza dos seus
movimentos, isso produz nos pais um desejo de estar próximo a eles, pegá-los e conhece-los.

Categoria 6- Desenvolvimento do vínculo na perspectiva materna

As entrevistadas disseram se sentir ligadas ao seu bebê, justificando essa ligação pelo sentimento de
amor que tem um pelo outro, pelo vínculo que desenvolveram, assim como também se dizem sem
explicação para uma ligação tão intensa quanto a que sentem com os seus filhos. Quando
questionadas sobre a origem dessa ligação entre eles quatro mães atribuíram esse sentimento a antes
do nascimento, com variações entre o momento do planejamento, da formação do bebê ou quando
soube que estava grávida. Uma das mães pontuou que apesar de iniciar desde a gestação o vínculo
seria intensificado quando a criança nasce e começa a reconhece-la como a sua mãe.

As outras quatro mães atribuíram a ligação a depois do nascimento da criança, ao ver o bebê já na
maternidade ou através do convívio e cuidados diários com ele (M4, M5, M6 e M7). Duas delas
falaram sobre a expectativa que depositaram de sentir imediatamente um vínculo com suas crianças,
acharam que seria algo instantâneo no momento em que ele nascesse, o que não aconteceu (M5 e
M6). A M5 revelou que na primeira semana de nascimento da primeira filha, ela a olhava e esperava
sentir esse amor, mas ela foi descobrindo o sentimento com o tempo; M6 disse que apesar de
acreditar que o amaria incondicionalmente quando ele nascesse, esse sentimento só veio a se
fortalecer aproximadamente no terceiro mês da criança e que a cada novo mês é uma nova
descoberta e um redescobrimento desse amor. Bowlby (1990) destaca que algumas respostas do bebê
produzem o comportamento de apego, respostas essas que costumam aproximar a mãe e o bebê,
como foi o caso das mães citadas acima, que destacaram a interação que o bebê tem com elas, seja
respondendo aos seus contatos ou só pela proximidade entre eles.

Para Brazelton (1988 citado por NASCIMENTO et al. 2005), a ligação com o bebê é um processo,
complexo e contínuo, dessa forma é possível que a mãe se sinta ligada a ele desde que sentia a sua
gravidez, mas o desenvolvimento e a permanência desse sentimento são alcançados através de
conhecimento dos dois. Klaus, Kennell e Klaus (2000) destacam os primeiros momentos de contato
com o bebê como tão vitais que não se devem esperar que eles provoquem sentimentos de amor
instantâneos. O surgimento desse sentimento tem influência desde a forma como cada um interpreta
aquele momento ao ritmo pessoal dos envolvidos.

Considerações finais

O vínculo entre a mãe e o bebê é compartilhado na sociedade como natural, sendo afirmado que as
mães o sentem desde o momento que se tornam mães, seja esse momento considerado o da
descoberta ou o momento em que o bebê nasce.

Na investigação sobre as representações sociais do vínculo mãe-bebê, pode-se perceber que as mães
o consideram como um sentimento que as liga aos seus bebês, tendo uma relação com o cuidado a
eles dedicados, relacionando também com o sentimento de amor que elas têm pelo filho, ficando às
vezes, sem palavras e expressões, por considerá-lo além do físico.

Quanto as diferenças entre as interações da mãe e do bebê nos períodos da gravidez e depois do
nascimento, foi possível identificar que elas iniciaram o processo de interagir com o bebê ainda em
seu ventre, através do canto, da conversa e da leitura. Com o nascimento do filho e o seu
desenvolvimento, as interações entre eles ganham uma nova forma e está presente no cotidiano,
através das brincadeiras, dos cuidados diários e da comunicação entre os dois, acompanhando os
recursos que ambos dispõem. Deve-se ressaltar, que mesmo as mães realizando as ações interativas
da época da gestação, com os bebês presentes, tais ações acontecem de forma mais plena, amorosas e
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com contingente de emoção maior.

No que tange a uma possível cronologia do processo de formação do vínculo, as falas das mães não
nos possibilitaram construir uma sequência temporal do mencionado processo, porém, pode-se
destacar que na amostra, as opiniões sobre esse processo divergem quanto ao seu início. Para a
maioria das participantes, o vínculo iniciou-se com o bebê ainda no ventre, para outras aconteceu ao
ver o filho no momento do nascimento, e algumas participantes mencionaram que o vínculo com o
filho foi formado no cotidiano das relações entre eles. Para as mães, o fortalecimento do vínculo
acontece a partir dos contatos com a criança, tendo assim a influência das interações que elas
realizam.

Sobre os elementos constitutivos do relacionamento entre a mãe e o bebê pode-se perceber uma
variação entre o que as mães consideram ser mais importante para a relação, com destaque para os
sentimentos que elas sentem por elas, como o amor e o afeto, além do contato dos dois, através do
sorriso, do olhar, da atenção que é depositada no bebê.

Como uma possível limitação de pesquisa, pode-se citar a quantidade de mães que dela participaram.
Admitimos que o aumento de díades participantes permitiria que fossem usados grupos para se fazer
comparações, como por exemplo, investigar a possível existência da diferença de percepção de
vínculos em mães que trabalham fora e mães que passam o dia em casa.

O presente estudo tem como contribuição a divulgação do vínculo como um processo que tende a ser
construído no dia-a-dia com o bebê, a fim de que as mães se sintam menos cobradas no seu
sentimento de ligação imediata com seu filho. De acordo com as ideias acima, propõe-se a realização
de novas pesquisas envolvendo o tema vínculo mãe-bebê, para que possa ser investigado e
comparado entre diferentes populações qual a representação do vínculo para a mãe e família.

Reiterando, o vínculo entre os pais/família e o bebê não acontece necessariamente de forma
instantânea, a literatura e os dados desse estudo nos mostra que o vínculo é fruto de um processo que
pode se desenvolver ainda na gestação e permanecer. Trata-se de um processo complexo e precisa de
um ambiente com fatores que favoreçam esse desenvolvimento, tendo assim as interações entre a
mãe e o bebê um importante papel, porque através dos cuidados que as mães têm com os seus filhos,
a atenção e o contato, o vínculo, já existente, tende a se fortalecer. Nos casos das mães que não se
sentem ligadas ao bebê, a proximidade permite que a ligação se desenvolva em um ritmo único para
cada díade.
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