




A importância da primeira infância

O exercício da parentalidade



De que família estamos falando?
História familiar

Meus pais, meus avós e eu

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

”Meus pais, meus avós e eu”



Como eu enxergo a minha família de origem?
Pré-requisito para autopercepção na família nuclear

Por que isso é importante?

A construção de novos parâmetros familiares



A formação do vínculo entre pais e bebê
Vínculo inicial



Aleitamento é papel exclusivo da mãe?

O quarto trimestre – exterogestação



Baby blues

Desenvolvimento de habilidade interativa entre pais e bebê





O apego dos bebês aos pais
Fase 1

Fase 2



Fase 3



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

Apego



Origem dos apegos

Crianças com apegos mais seguros



Desenvolvimento infantil



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

Práticas educativas parentais



Estilos parentais (Baumrind, 1960)
Permissivo

Autoritário

Autoritativo

Sete modelos de práticas parentais, segundo Gomide
Duas positivas

Monitoria positiva

Comportamento moral



Cinco negativas
Monitoria negativa

Negligência

Abuso físico e psicológico

Disciplina relaxada

Punição inconsistente



Problemas de comportamento infantil
deficit

Classificação



Importância da saúde mental materna
Estudo sobre crianças em idade escolar

Estudo sobre saúde emocional materna e práticas parentais
(com mães de bebês)

mães de bebês associados
punição inconsistente

Responsabilidade compartilhada 



Parentalidade e avosidade

Pais resgatam seu lugar de filhos



Vamos entender os avós

Avosidade
Transformando em aliados



Disciplina positiva



Caminhos para a educação positiva
Linguagem da gentileza e firmeza

Disciplina positiva
Cinco pilares

autoestima

respeito encorajamento

longo prazo



habilidades sociais e de vida

seu
potencial

Estratégias práticas



Comunicação não violenta/empática

Comunicação não violenta/empática
Componentes/etapa



Comunicação não violenta 
Vamos exercitar?

Referências
Atividades para o desenvolvimento da inteligência emocional nas 

crianças
Cuidadores da primeira infância

A criança em desenvolvimento

Psicologia na prática obstétrica
Cuidados maternos e saúde mental

As mudanças no ciclo de vida familiar

Família e casal



Por que o amor é importante

Psicologia 
na prática obstétrica

Psicanálise e ações de 
prevenção na primeira infância

Psicologia da gravidez

Nós estamos grávidos
Vínculo e afetividade

Comunicação não-violenta

Se os bebês falassem
O bebê

Obrigada!
thanandra.dias@gmail.com




