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Curso

A importância da primeira infância

Thanandra Taiza Pereira Dias

 

O exercício da parentalidade
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De que família estamos falando?
História familiar

Meus pais, meus avós e eu
Pintura de Frida Kahlo, 1936

 

De que família estamos falando?
História de cada membro da família

”Meus pais, meus avós e eu”
Pintura de Frida Kahlo, 1936
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Como eu enxergo a minha família de origem?
Pré-requisito para autopercepção na família nuclear

Naturalidade.
Hábitos culturais.
Religião.
Contexto socioeconômico.
Valores pessoais.
Padrões familiares, mitos, segredos.
Construção social do masculino e do feminino.
Por que isso é importante?

 

A construção de novos parâmetros familiares
O que eu reconheço como importante na minha família?

O que eu escolho perpetuar?

Quais crenças não se encaixam mais na nossa realidade?

O que eu gostaria de fazer diferente?

O que eu estou disposto(a) a construir?

Qual o espaço criado para o filho(a)?

Quem são os novos pais do segundo, terceiro filho...?
Como os papéis sociais de gênero atravessam nossa família nuclear?
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Refletir sobre o exercício da parentalidade
e sua função na constituição do sujeito     

é construir um espaço privilegiado de prevenção 
em saúde mental na primeira infância.

 

A formação do vínculo entre pais e bebê
Vínculo inicial

O acolhimento começa antes do nascimento.
O início da vida psíquica é intrauterina (melodias, voz materna):

» duas comunicações: emoção provocada por comunicação interna;
palavra sonora e articulada.

O reconhecimento do bebê como sujeito começa antes do parto.
Parto respeitoso – participação da mulher e do bebê.
A hora de ouro – contato pele a pele, aleitamento, corte oportuno do
cordão.
O bebê ainda não sabe que nasceu.
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Aleitamento é papel exclusivo da mãe?
Amamentação como conexão com filho,                                                   
consigo e com a maternagem.

O papel do pai na amamentação.

Condições ambientais favoráveis.

A percepção de autocompetência materna                                                                   
é ampliada quando se sente apoiada pela rede.

Quando há rede de apoio efetiva, mãe mantém                                              
aleitamento exclusivo por mais tempo.

 

O quarto trimestre – exterogestação
Após o nascimento, as referências pré-natais mantêm o bebê seguro.

No ventre da mãe, chora menos, dirige-se ao seio.

Campo de visão de 30 cm (do seio ao rosto materno).

Reconhece o cheiro (acima da clavícula é mais odorífico).

Não reconhece os limites do seu corpo (sensação angustiante).

Voz do pai (presente na gestação) acolhe e conecta o bebê ao mundo:

» renegociar as trocas fora do útero.
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A mãe em processo de separação psíquica do outro (o bebê).

Baby blues como processo natural.

Rede de apoio para assegurar que o bebê seja maternado pela mãe.

Sinais de sofrimento psíquico materno.

 

Desenvolvimento de habilidade interativa entre pais e bebê
Uma harmoniosa dança de interação entre pais e bebê:

» o bebê sinaliza necessidades chorando ou sorrindo;

» o bebê responde ao ser tomado no colo, acalmando-se;

» o bebê olha para os pais, quanto eles olham para ele;

» padrão interativo do adulto com o bebê: sorrir, erguer sobrancelha,
arregalar os olhos;

» manhês (chinesa, alemã, norte-americana): inflexão crescente quando
deseja participação do bebê; decrescente, quando deseja acalmá-lo.
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Para o adulto, a oportunidade de desenvolver a sincronia real parece
ser essencial para o vínculo.

A prática da dança, até que fique fácil e prazerosa, exige tempo e
exercício.

Nas primeiras semanas, o pai toca e acaricia o bebê, da mesma maneira
que a mãe, apresentando as mesmas respostas fisiológicas quando
interagem com o bebê.

 

Após as primeiras semanas, observa-se especialização dos comporta-
mentos do pai e da mãe com o bebê.

A dificuldade na vinculação pode estar relacionada com habilidades dos
pais ou do bebê.

Casos de história transgeracional podem ser superados, se houver
outras habilidades sociais, apoio adequado e menos estresse.
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O apego dos bebês aos pais
Fase 1 – Orientação e sinalização não focadas:

Apresentação de padrões inatos de comportamento, promotores de
proximidade: chorar, fazer contato visual, agarrar-se, aconchegar-se;

comportamentos emitidos sem direção a pessoa específica;

construção de razões do apego: esquemas sobre padrões de interação.

 

Fase 2 – Foco em uma ou mais figuras:

a partir de 3 meses, começa a dirigir comportamentos para conhecidos
(intencional);

não manifestam ansiedade de separação nem medo de desconhecidos.
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Fase 3 – Comportamento com base segura:

formação do apego genuíno;

permanência do objeto;

eleição de base segura;

comportamentos de promover e buscar proximidade;

começa a ter medo de desconhecidos e ansiedade de separação;

aos 10 meses, discrimina expressões faciais para orientar base segura.

 

É na interação pais-criança que as funções materna e paterna podem se 
tecer, interação esta que funciona como pré-requisito para que aconteça 
o processo de reconhecimento mútuo que potencializa o surgimento do 
sujeito psíquico, elemento organizador do desenvolvimento da criança 

em todas as suas vertentes.

Kupfer, 1990.
Livro: Psicanálise e ações de prevenção na primeira infância, 2012
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Apego

Até 3 meses
Orientação 
não focalizada

3-6 meses
Foco em uma 
ou mais 
figuras

Após 6 meses
Comportamento 
com base segura

5-8 meses
Permanência do objeto

6-16 meses
Medo de desconhecidos

8-24 meses
Ansiedade de separação

10-24 meses
Referenciamento social

Bowlby e Mary Ainsworth

 

Apego
Está relacionado ao tempo de qualidade que mãe e pai dedicam aos 
cuiados e interação com o bebê.
Variações na qualidade do apego dos bebês: modelos funcionais internos.
» Confiança da criança na disponibilidade ou na confiabilidade da figura

de apego.
» Expectativa de rejeição ou afeição.
» Certeza de que o outro é uma base segura para exploração.
Modelo interno começa a se formar no primeiro ano de vida e torna-se
mais complexo e firme ao final dos 4 ou 5 anos.
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Aos 5 anos, a criança possui:

» modelo interno da mãe;

» modelo do self;

» modelo dos relacionamentos.

Conforma e explica experiências, afeta memória e atenção.

Afeta o comportamento da criança: tende a recriar em novo
relacionamento o padrão com o qual está familiarizada.

Estilos de apego: seguro, inseguro evitante, inseguro resistente,
inseguro desorganizado.

 

Origem dos apegos
Aceitação do bebê por parte dos pais.

Sensibilidade à criança, sincronia, mutualidade.

Responsividade contingente.

Crianças com apegos mais seguros
Mais sociáveis, mais positivas nos comportamentos em relação aos
outros, menos dependentes dos professores, menos agressivas e
perturbadoras, mais empáticas e emocionalmente mais maduras.

» Singularidades quanto ao modelo. Ex.: rejeição ao brincar e reações.
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Desenvolvimento infantil
Superestimular a criança não vai fazer com que ela exerça o
comportamento se ela não tiver maturação para aquilo.

Maturação acontece no tempo adequado: para sentar com apoio ou sem
apoio, engatinhar, segurar objetos, transferir objetos de mão, seguir
objetos com os olhos, virar a cabeça buscando o som, andar, falar,
conseguir ter pensamentos mais elaborados.

Estimulação deve caminhar junto com maturação, para favorecer o
desenvolvimento infantil.

» Mães com alta ansiedade, excesso de proteção, impede a criança de
explorar o ambiente.

 

A falta de conhecimento dos pais sobre estimulação e maturação
também influencia o atraso no desenvolvimento infantil, mesmo para
crianças que nasceram em plenas condições típicas de desenvolvimento
(sem prematuridade, sem baixo peso, sem internação), pois pais não
recebem orientações adequadas sobre como estimular filhos.

» O pouco de informação recebida pelos pais já traria um desenvol-
vimento incrível para a criança.

 



13 

 

Identificação de sinais precoces de atraso do 
desenvolvimento infantil e sofrimento psíquico

Linguagem.

Motricidade.

Cognição.

Socialização.

Autocuidado.

Psicológico.

 

Práticas educativas parentais
A forma como os pais educam e socializam os filhos pode:

» promover comportamentos socialmente adequados;

» favorecer emergência e manutenção de comportamentos socialmente
inadequados (considerando o ambiente em que está inserido).

Quando começar? Desde o nascimento e durante o primeiro ano de vida
(respeitando-se os limites cognitivos e as fases do desenvolvimento
infantil; precisa haver as práticas parentais adequadas).

Pais oferecem cuidados primários e estimulação dos filhos.

Sistemas parentais ligados às orientações culturais.
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Estilos parentais (Baumrind, 1960)
Permissivo: pouca exigência, pouco controle, sem regras, sem
frustrações.

Autoritário: muito controle, muita exigência, pouca autonomia, poucas
trocas; pode desrespeitar o desenvolvimento natural/esperado infantil;
mais coercitivo, criança pode desenvolver reações emocionais de medo
por não atingir o desempenho esperado pelos pais.

Autoritativo: trocas verbais, orientações, razões para regras; é o caso
mais adequado.

 

Sete modelos de práticas parentais, segundo Gomide
Duas positivas

Monitoria positiva: atenção para as atividades dos filhos, para a sua
localização, para as tarefas que desempenham, para a vida escolar
(no caso de crianças maiores), para as tristezas e alegrias das crianças
e validação desses sentimentos.

Comportamento moral: valores culturalmente aceitos e que são
necessárias ao convívio em sociedade e sobrevivência da espécie.
Deve ser ensinado desde o nascimento; hierarquia na relação pais
e filhos mesmo no estilo autoritativo; prevenção de problemas futuros.
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Cinco negativas
Monitoria negativa: excesso de regras, o que dificulta o cumprimento
e gera clima de hostilidade (crianças não consideram mais as regras,
que na maioria nem está sendo cumprida);

Negligência: ausência de atenção e afeto e cuidados;

Abuso físico e psicológico: uso de ameaça, chantagem, castigos físicos,
pode levar à perda do poder familiar, morte; Lei da Palmada.

 

Disciplina relaxada: não cumprimento, por parte dos pais, das regras
estabelecidas por eles próprios. Cumprir regra é importante desde
a tenra idade. Exceções por falta de tempo, por exemplo, podem
prejudicar a compreensão da criança sobre a importância de cumprir
normas em contextos futuros. Ou muitas regras ou nenhuma regra.

Punição inconsistente: dependência do humor dos pais para punir ou
reforçar os comportamentos dos filhos: aqui, verifica-se a necessidade
de cuidar da saúde emocional materna, pois os pais podem dar pouca
ou muita importância, de acordo com o humor deles e não da gravidade
da situação ou do comportamento. A criança aprende a diferenciar/
discriminar o humor dos pais para fazer ou pedir algo e não o
comportamento.
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Problemas de comportamento infantil
São deficit ou excessos comportamentais que comprometem a interação
das crianças com pares da mesma idade e adultos.

Dificultam o acesso a novas contingências de reforçamento.

Quadros disfuncionais associados à utilização de determinadas práticas
educativas – dificuldades das crianças em relacionamentos interpessoais.

Ocorrência relacionada às práticas educativas negativas – aumenta
probabilidade de problemas de comportamento, por exemplo:
palavrões, agressividade.

 

Classificação – a depender do nível de controle da criança sobre suas
emoções, pensamentos e comportamentos:

» problemas internalizantes: retraimento, timidez, depressão, ansiedade;

» problemas externalizantes: agressividade, problemas de conduta,
oposição.
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Importância da saúde mental materna
Estudo sobre crianças em idade escolar: piores índices de saúde mental
materna aumentaram probabilidade de problemas de comportamento
externalizante dos filhos.

Estudo sobre saúde emocional materna e práticas parentais
(com mães de bebês): presença de indicadores de estresse, ansiedade
e depressão em mães de bebês podem estar associados a piores
práticas parentais, especialmente as de punição inconsistente, que
são, justamente, aquelas que dependem do humor dos pais para punir
ou reforçar os comportamentos dos filhos.

 

Responsabilidade compartilhada 
Pai não é auxiliar; ele se envolve nos cuidados do seu bebê, assumindo
seu papel legítimo de cuidador.
Avós, tios, babá podem assumir cuidados para auxiliar a mãe e o pai.
Se o bebê tem temperamento agitado, pode ser mais difícil de lidar com
ele do que com um bebê calmo e que chora pouco.
O equilíbrio para tentar entender a necessidade do bebê e a prática
parental na relação entre mãe e bebê leva tempo.
Rede de apoio social: significativa para a família e seus membros:
instituições relacionadas à família – escola, sistema de saúde, igreja,
vizinhança.
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Parentalidade e avosidade

O que tem na casa dos avós?

Mas pra quê tudo isso?

 

Pais resgatam seu lugar de filhos
Papel dos avós é cuidar dos filhos e não dos netos.

Apoio dos avós como prevenção ao adoecimento psíquico.

Quando seus filhos engravidam, avós vivem regressão:

angústia de suas gravidezes não vividas ou resolvidas;

avôs podem viver pós-parto da filha como oportunidade de
ressignificar ausência no pós-parto da esposa.

Redefinição de papéis de todos os membros familiares.
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Vamos entender os avós
Significado dos alimentos para avós:

» herança cultural, AFETO, demonstração de cuidado, momento de
troca, oferta do que não teve.

Processo cognitivo de idosos e crianças são similares.

Perda de papéis na longevidade – participação no cuidado.

Recompensa emocional: fazer o que não pôde.

Troca de conhecimento e convívio intergeracional:

» saberes e experiências reconhecidos socialmente.

 

Avosidade
Transformando em aliados

Resgatar conhecimentos pré-existentes:

» julgamento dos avós e influência na decisão de amamentar; crenças
sobre leite materno; oferta de chás e água;

» avós consideram suas práticas exitosas: cuidado para não desqualificar.

Fornecer novas informações para alimentação saudável.

 



20 

 

Fortalecer vínculo intergeracional.

Apoio emocional, carinho, empatia, diálogo.

Apoio material, apoio em tarefas domésticas.

Maior tempo da mãe para o recém-nascido e para descanso.

Ambiente mais tranquilo favorece a amamentação.

 

Disciplina positiva
Não muda o comportamento da criança, muda o olhar do adulto sobre o
comportamento dela.

Se meu olhar está diferente, sou capaz de agir diferente.

Minha nova forma de agir estimula a mudança do comportamento da
criança.

A mudança é uma consequência natural do respeito e da amorosidade.
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Caminhos para a educação positiva
Linguagem da gentileza e firmeza

Deixar claro a expectativa que tem sobre a criança.

Responder a criança com uma pergunta.

Estabelecer um fato.

Checar o conhecimento sobre o fato.

Convidar a criança para a cooperação.

Dizer para a criança o que queremos.

Negociar os combinados e seguir em frente.

 

Disciplina positiva
Cinco pilares

Ajudar no desenvolvimento da autoestima da criança – punição
prejudica a autoestima e o senso de pertencimento).
Estimular respeito e o encorajamento – criança deve saber que é
capaz).
Pensar a longo prazo – considera o que a criança está pensando,
sentindo, aprendendo e decidindo sobre si mesma, como ela se enxerga,
como ela é e como está construindo sua personalidade naquele
momento – onde podemos intervir de forma mais efetiva para pensar
em como ela vai ser quando for adulta.
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Pensar em habilidades sociais e de vida que ela vai precisar –
respeito, resolução de problemas, cooperação, empatia, contribuição
para humanidade).

Convidar a criança a descobrir o quanto capaz ela é, qual o seu
potencial.

 

Estratégias práticas
Aprender consequências naturais;

Foco nas soluções;

Escolhas limitadas;

Perguntas curiosas;

Quadro de rotinas;

Tente um abraço;

Validação de sentimentos;

Sinais não verbais;

Humor;

Cantinho da calma.
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Comunicação não violenta/empática
Processo de escuta e acolhimento, autopercepção e assertividade.

Não violência como estado compassivo natural (violência afastada do
coração).

Reforça a capacidade de linguagem e comunicação que fortalecem
nossa humanidade, mesmo em situações adversas.

Quando ouvimos nossas necessidades mais profundas e as dos outros,
percebemos os relacionamentos com novo enfoque.

Comunicação não violenta: habilidade para expressar-se honestamente
e receber com empatia.

 

Comunicação não violenta/empática
Componentes/etapa
1. Observação – de ações concretas que afetam nosso bem-estar;

2. Sentimento: como nos sentimos com relação ao que observamos;

3. Necessidade, valores e desejos que estão gerando nossos sentimentos;

4. Pedido: o que solicitamos como ações concretas para enriquecer
nossa vida e nossas relações.
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Comunicação não violenta 
Vamos exercitar?

Se formos capazes de escutar nossos próprios sentimentos e 
necessidades e entrar em empatia com eles, poderemos nos 

libertar do condicionamento cultural e da depressão.

Marshall B. Rosenberg
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