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RESUMO 

 

CABRAL, Caroline Helena. Os corpos e suas relações na rotina do berçário a partir de 

Winnicott e Lapierre. 2018. 50 f. . Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O estudo objetiva analisar as relações corporais presentes na rotina com os bebês em turmas 

de berçário à luz dos escritos de Winnicott e Lapierre. Com base nas teorias relacionais entre 

adultos e bebês de ambos os autores, trata-se do desenvolvimento infantil a partir do aspecto 

do diálogo tônico. Utiliza-se de metodologia sistemática em torno de publicações dos escritos 

psicanalíticos de Winnicott e psicomotores de Lapierre dos últimos dez anos e de artigos da 

base da Scielo dos últimos cinco anos, que conversem com a temática de forma a identificar 

as convergências e divergências no discurso dos dois autores, descrever as influências das 

relações corporais estabelecidas na rotina entre os bebês e adultos e levantar as características 

inibidoras e facilitadoras das relações corporais nos berçários. Como resultado constatou-se a 

necessidade de relações autênticas e afetivas de qualidade tônica para favorecer o 

desenvolvimento infantil. A formação pessoal e profissional dos adultos envolvidos no 

cuidado com os bebês facilita a estruturação do ser e a instauração de relações de diálogo 

tônico, necessários ao desenvolvimento psicomotor do bebê. Conclui-se que as relações com 

bebês são essenciais para a sua formação, o que demanda qualidade e reflexão em torno do 

diálogo tônico estabelecido com o corpo infantil.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Relação. Psicomotricidade. Winnicott. Lapierre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

CABRAL, Caroline Helena. The bodies and their relationships in the nursery 

routine from Winnicott and Lapierre. 2018. 50 f. . Completion of couse work 

(Specialization in Psychomotor Education) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The study aims to analyze the presence of corporal relations with babies in nursery 

classes considering the writings of Winnicott and Lapierre. Based on the relational 

theories between adults and infants of both authors, it is about child development from 

the aspect of tonic dialogue. It uses a systematic methodology around publications of 

Winnicott's psychoanalytical writings and Lapierre's psychomotors of the last ten years 

and articles from the Scielo base of the last five years, that communicate with the theme 

in order to identify the convergences and divergences in discourse of the two authors, to 

describe the influences of the established corporal relations in the routine between the 

babies and adults and to raise the inhibiting and facilitating characteristics of the 

corporal relations in the nurseries. As a result, was identified the need for authentic and 

affective relationships of tonic quality to favor child development. The personal and 

professional formation of the adults involved in the care of the babies facilitates the 

structuring of the being and the establishment of relations of tonic dialogue, necessary 

for the psychomotor development of the baby. It is concluded that the relationships with 

babies are essential for their formation, which demands quality and reflection around 

the established tonic dialogue with the infant body. 

 

Keywords: Child education. Psychomotricity. Relationship. Winnicott. Lapierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

CABRAL, Caroline Helena. Los cuerpos y sus relaciones en la rutina del cuarto de 

niños a partir de Winnicott y Lapierre.  2018. 50 f. . Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

El estudio objetiva analizar las relaciones corporales presentes en la rutina con los bebés 

en clases de cuarto de niños a la luz de los escritos de Winnicott y Lapierre. Con base en 

las teorías relacionales entre adultos y bebés de ambos autores, se trata del desarrollo 

infantil a partir del aspecto del diálogo tónico. Se utiliza de metodología sistemática en 

torno a publicaciones de los escritos psicoanalíticos de Winnicott y psicomotores de 

Lapierre de los últimos diez años y de artículos de la base de Scielo de los últimos cinco 

años que conversen con la temática para identificar las convergencias y divergencias en 

el discurso de los dos autores, describir las influencias de las relaciones corporales 

establecidas en la rutina entre los bebés y adultos y levantar las características 

inhibidoras y facilitadoras de las relaciones corporales en los viveros. Como resultado 

se constató la necesidad de relaciones auténticas y afectivas de calidad tónica para 

favorecer el desarrollo infantil. La formación personal y profesional de los adultos 

involucrados en el cuidado con los bebés facilita la estructuración del ser y la 

instauración de relaciones de diálogo tónico, necesarias para el desarrollo psicomotor 

del bebé. Se concluye que las relaciones con los bebés son esenciales para su formación, 

lo que demanda calidad y reflexión en torno al diálogo tónico establecido con el cuerpo 

infantil. 

 

Palabras Chaves: Educación Infantil. Psicomotor. Relación. Winnicott. Lapierre. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos de Winnicott e Lapierre voltados para os bebês colocam estes como 

seres abertos a interações sociais e corporais. Cada um a seu modo e em suas áreas de 

conhecimento associam as relações estabelecidas com os bebês ao seu desenvolvimento 

físico, emocional e psíquico. Relações a princípio com as figuras maternas e paternas, 

ou seus substitutos“[...] relações não verbais que os adultos têm com as crianças, as 

quais influenciam o seu futuro psicológico.” (LAPIERRE, 2010, p. 5), em nível 

inconsciente e de profunda influência no desenvolvimento integral da criança.  

Ao pensarmos nas relações estabelecidas com as crianças, a Educação Infantil 

como parte constituinte da Educação Básica e direito da criança, tem se consolidado 

como segmento educacional, atuante no educar e cuidar em conjunto com as famílias no 

desenvolvimento infantil. Winnicott (2017) diz que “[...] a principal ajuda a ser 

prestada à pequena família moderna é a ampliação do âmbito de relações e de 

oportunidades.” (WINNICOTT, 2017, p. 212), atribuindo aos espaços de Educação 

Infantil a possibilidade de ampliar as relações das crianças com outros adultos e outras 

crianças de forma a suplementar o papel ocupado pela família, principalmente o da mãe, 

nesses primeiros anos de vida infantil.  

A julgar pela afirmação do autor acima, as relações constituídas nos espaços 

educativos voltados para a infância representam o ponto central nessa fase do 

desenvolvimento humano.  

Portanto, a rotina educacional com os bebês se torna exigente de relações que vão 

além do fazer pedagógico, demandando uma interação corporal. Essa relação corporal 

tanto citada por Winnicott quanto por Lapierre, essencial ao desenvolvimento infantil é 

compartilhada entre família e profissionais da Educação Infantil, onde estes 

profissionais assumem o papel familiar e materno, “Trata-se, nesse caso, de uma 

substituição simbólica e não real [...]” (LAPIERRE, 2010, p. 23). Porém, ainda assim, 

parte constituidora da figura infantil.  

Pensando no estabelecimento dessa relação entre educador, em especial com os 

bebês, que o presente estudo pretende discutir “Os Corpos e suas relações na rotina do 

Berçário a partir de Winnicott e Lapierre”. 

Na busca de discutir a temática apresentada, desenvolvemos este trabalho de 

pesquisa aproximando as relações familiares de afeto e cuidados com as relações dos 

adultos, diante do corpo infantil nos berçários. 
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 Com base nas afirmações de ambos os autores em torno da importância que as 

“escolas maternais” podem assumir na ampliação e suplementação das relações a que o 

bebê necessita e da possibilidade do estabelecimento de relações simbólicas com outros 

adultos que não os familiares como enriquecedoras na constituição infantil, que este 

estudo se afirma. 

 Dessa forma, em um primeiro momento apresentamos as principais visões 

teóricas de Winnicott e Lapierre sobre as relações entre mãe e bebê, e suas implicações 

psicomotoras no desenvolvimento infantil.  

A explicitação seguinte de identificação das convergências e divergências nos 

discursos de Winnicott e Lapierre acerca dessas relações corporais são apresentadas de 

forma a situar como estes dois pensamentos, psicanalítico de Winnicott e psicomotor de 

Lapierre, podem estabelecer uma relação de proximidade ou contraponto no assunto de 

discussão.  

 Posteriormente, tratamos mais especificamente sobre a relação do adulto e do 

bebê no espaço da Educação Infantil em turmas do berçário, apresentando as influências 

de partes da rotina educacional com o bebê que demandem relações mais próximas com 

os educadores, suscitando algumas indagações aos aspectos físicos, afetivos e 

relacionais à luz da Psicomotricidade dentro das teorias explicitadas. 

 As características inibidoras e facilitadoras para a efetivação das relações entre 

adulto e bebê nos berçários são levantadas e discutidas, demonstrando a partir dos 

estudos em psicanalise e psicomotricidade o que vem a favorecer as relações entre 

adultos e bebês nesses espaços, e também, os fatores de desfavorecimento das relações e 

consequentemente do desenvolvimento infantil.  

No decorrer dos apontamentos das características inibidoras e facilitadoras das 

relações entre adultos e bebês nos berçários, discorremos não apenas sobre o corpo 

infantil, mas conjuntamente do corpo do adulto.  Inseridos nessas relações, não 

podemos deixar de pensar no corpo desse outro, o adulto, que se relaciona com o bebê 

na Educação Infantil, tendo em vista que para os dois autores as relações só se efetivam 

através da comunicação tônica entre os dois seres, que carregam características próprias 

e individuais.  

Para tanto, na abordagem sobre corpo do adulto diante do bebê, além dos autores 

que compõem a base desse estudo, trouxemos Alves (2013) com seu livro “O corpo do 

professor” por discorrer mais especificamente do corpo adulto, visualizando o educador 
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em suas dimensões psicomotoras. Alves (2013) será apresentado de forma a conversar 

com as teorias de Winnicott e Lapierre, corroborando para as discussões suscitadas.  

O estudo foi delineado com o intuito de compreender e ampliar as reflexões em 

torno do problema: “Quais as implicações nas relações corporais na rotina com os bebês 

em turmas de berçário”, objetivamos analisar as relações corporais presentes na rotina 

com os bebês em turmas de berçário à luz dos escritos de Winnicott e Lapierre. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Analisar as relações corporais presentes na rotina com os bebês em turmas de 

berçário à luz das teorias de Winnicott e Lapierre. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as convergências e divergências no discurso dos dois autores que 

embasam a pesquisa, sobre as relações corporais nas rotinas com os bebês na 

Educação Infantil; 

 Descrever acerca das influências das relações corporais estabelecidas na rotina 

entre bebês e adultos, na Educação Infantil; 

 Levantar as características inibidoras e facilitadoras das relações corporais entre 

educadores e bebês na Educação Infantil. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Os conhecimentos em Psicomotricidade nos impulsionam a reflexão do corpo em 

movimento, no estabelecimento de suas relações internas e externas, tendo por objetivo 

desenvolver e estruturar o ser, pois “[...] o desenvolvimento do ser humano, é corporal, 

nos aspectos motores, verbais e mentais, já a estrutura, é a linguagem, é a relação com 

o outro.” (ALVES, 2013, p. 48).  

O que este autor reforça é a interligação existente entre desenvolvimento corporal 

e as relações estabelecidas socialmente, explicitando a importância que as relações 

representam para o desenvolvimento pleno e saudável do ser humano.  

Lapierre (2010) corrobora para a importância de que os estudos e análises em 

torno das experiências dos bebês e suas relações sejam suscitadas, ao revelar os motivos 

que o levaram a trabalhar a psicomotricidade na creche. Seu relato é de que após anos 

de trabalho com as crianças maiores, foi percebido que as situações de fracasso escolar 

relacionavam-se a distúrbios comportamentais com raiz em conflitos mal resolvidos de 

origens anteriores e profundas da relação da criança consigo e com os outros. Sendo 

estes, “[...] problemas vinculados à vivência do corpo, não mais no plano racional, mas 

no plano psicológico” (LAPIERRE, 2010, p. 14). 

Este autor afirma que os dois primeiros anos de vida são a base de toda estrutura 

psicológica da criança e do adulto. “Essa importância dada à vivencia da primeira 

infância é hoje universalmente admitida” (LAPIERRE, 2010, p. 14). Ainda segundo 

Lapierre (2010), pouco ainda se presta atenção nas dificuldades relacionais que as 

crianças nessa fase podem vir a expressar.  

Em busca de obter esse olhar atento à primeira infância em suas dificuldades, 

expressões e relações que nos apoiamos na Psicomotricidade. Com o entendimento de 

que “Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do 

seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo” (Associação 

Brasileira de Psicomotricidade, 2018). A partir desta, pensamos nos corpos, em suas 

relações, emoções e afetos, com a compreensão de que nos desenvolvemos a partir 

destes aspectos. Nessa perspectiva, atribuímos à prática educacional uma visão 

diferenciada aos corpos e suas relações no desenvolvimento da criança diante de nós.  

Do olhar diferenciado que nos proporciona os estudos psicomotores, as reflexões 

das relações estabelecidas com os bebês tornam-se relevantes no cuidado com estes 

visto que “Na ausência da linguagem e da conceitualização” (LAPIERRE, 2010, p. 16) 
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os bebês são essencialmente corporais e motores. Vivenciam o mundo pelo seu corpo e 

todas as suas percepções sensório-motoras. 

Corroborando com Lapierre, os bebês são exploradores e utilizam-se do corpo 

para suas descobertas e construção do conhecimento, na prática educativa com estes, o 

corpo do adulto serve de prolongamento e/ou suporte nos processos de ensino-

aprendizagem e em seus cuidados corporais básicos. Dessa forma, os contatos físicos se 

tornam constantes no cotidiano com os bebês em turmas de berçário. Logo, como 

estabelecer relações corporais, que atendam as necessidades dos bebês e os 

desenvolvam, sendo estes tão profundos corporalmente?  

 Com os dois primeiros anos de vida sendo essenciais na formação do ser, como 

nos apresenta Lapierre (2010), a relação estabelecida com os bebês nas práticas 

educativas merecem atenção e estudos, particularmente nas creches. Já que, como nos 

coloca esse autor, na ausência dos pais para cuidar das crianças, esses espaços de 

educação apresentam uma “responsabilidade considerável” (p. 12). Ainda mais que ao 

deixar a criança pequena com outro alguém, neste caso, o educador “O diálogo não 

verbal que será estabelecido entre ambos também é muito importante na evolução da 

personalidade[...]” (LAPIERRE, 2010, p. 10). 

Os adultos, na prática com os bebês, podem vir a assumir um papel atribuído às 

figuras familiares de cuidados e relações com o corpo infantil. Mais do que uma prática 

educativa com vistas a atribuir desenvolvimento psíquico e participação na atividade 

educacional, as relações adultos-bebês podem exprimir sensações e emoções que 

marcarão os bebês no decorrer de suas vidas e formação humana. Assim como Lapierré 

(2010), Winnicott (2017) também julga as relações nos primeiros anos de vida 

fundamentais à formação do indivíduo, vejamos:  

A evolução emocional da criança tem seu início no começo da sua vida. Se 

quisermos julgar a maneira como um ser humano trata com seus semelhantes, 

e ver como edifica a sua personalidade e vida, não nos poderemos dar ao luxo 

de deixar de fora o que sucede nos primeiros anos, meses, semanas e mesmo 

dias de sua vida. (WINNICOTT, 2017, p. 116) 

Com esse entendimento, podemos pensar em algumas questões na educação com 

os bebês: Como estabelecer contato físico com o bebê? Qual a importância da relação 

adulto e bebê? Qual a importância do toque para o seu desenvolvimento psicomotor? 

Em contrapartida, e o corpo do adulto nessa relação?  

Essas são algumas indagações surgidas no decorrer dos estudos em Educação 

Psicomotora que motivaram o presente estudo. Que, a partir de um contato inicial com 
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os escritos de Lapierre e Winnicott suscitaram mais inquietações em torno da qualidade 

das relações que podemos estabelecer com os bebês para o seu desenvolvimento.  

Dessa maneira, em razão de os dois autores explorarem e analisarem 

profundamente as relações estabelecidas entre adultos e bebês, esse trabalho de 

conclusão de curso terá por base os dois teóricos. Apoiados em seus conhecimentos de 

Psicomotricidade e Psicanálise, buscaremos ampliar a temática apresentada.   
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Na temática proposta, delineamos o estudo com base nos autores Winnicott e 

Lapierre em publicações sobre as relações corporais existentes entre adultos e bebês. A 

escolha de suas obras parte da delimitação dos assuntos aqui trabalhados, assim como a 

de outros autores da base de artigos do Scielo.  

Ambos os autores trabalham com a relação em seu aspecto do diálogo tônico, 

conceito de relevância para os estudos em Psicomotricidade. Esse conceito parte do 

tônus, que se constitui pela tensão muscular involuntária do corpo humano em 

diferentes situações, sensações e emoções, variando em estados de relaxamento e 

tensão. Essas variações tônicas podem ser percebidas nas relações corporais com os 

outros, em seus gestos e atitudes de acordo com a comunicação estabelecida 

(LAPIERRE, 2010).   

É a partir das relações iniciais entre mãe e bebê que Winnicott e Lapierre afirmam 

seus principais conceitos sobre a dinâmica existente entre o desenvolvimento infantil e 

as relações estabelecidas com os bebês, as estendendo progressivamente aos pais, 

familiares e outros adultos que venham a manter contato com essa criança. 

 Segundo os autores, mãe e bebê começam a desenvolver uma relação quando este 

ainda está no ventre, nesse momento o feto já pode reconhecer os sentimentos de sua 

progenitora, as batidas de seu coração e seus hábitos alimentares; a mãe por sua vez, 

percebe o seu bebê através de seus movimentos habituais. Dessa forma, mãe e bebê 

constroem conhecimentos um do outro através dessa ligação única e extremamente 

corporal que é a gestação.  

Winnicott (2012) atribui aos nove meses de gestação um tempo muito útil em que 

a mãe se voltará para um tipo de egoísmo, centrando-se totalmente em seu bebê e suas 

necessidades, desenvolvendo um estado psicológico que este nomeia de “preocupação 

materna primária”, período que se inicia ao final da gravidez e percorre os primeiros 

dias ou meses de nascimento do bebê.  

Neste estado, as mães se tornam capazes de colocar-se no lugar do bebê, por 

assim dizer. Isto significa que elas desenvolvem uma capacidade 

surpreendente de identificação com o bebê, o que lhes possibilita ir ao 

encontro das necessidades básicas do recém-nascido [...] (WINNICOTT, 

2012, p. 30). 

 

Nesse período, mãe e bebê desenvolvem uma relação silenciosa. Onde os dois, 

para Winnicott, parecem formar uma unidade, onde “ela é o bebê, e o bebê é ela.” 
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(WINNICOTT, 2012, p. 4). A mãe, de forma intuitiva, irá estabelecer com o seu bebê 

comunicação e oferecer tudo que este necessita. Esta comunicação se dará por uma 

relação profunda, por percepção tátil, sensações como o calor, o batimento cardíaco, a 

respiração, o tônus corporal de ambos, satisfazendo necessidades e relações tão sutis 

que o autor não se sente a vontade de nomear, portanto, “De minha parte, dou-me por 

satisfeito em usar o verbo segurar, e ampliar o seu significado para que possa abranger 

tudo aquilo que, nesta ocasião, uma mãe é e faz.” (WINNICOTT, 2012, p. 4). 

Desse ponto de sua teoria, o “holding”, e a ideia de uma “mãe suficientemente 

boa" para segurar seu bebê que Winnicott desenvolve especificamente as relações entre 

mãe e bebê, relações estas que assegurará a saúde emocional da criança.  

Por “holding”, o autor define como a capacidade materna desenvolvida 

naturalmente de saber como segurar o bebê, manipular ou deixá-lo. Esse conhecimento, 

que é intuitivo e independe de aprendizado, deve ser preservado de qualquer 

interferência especializada, pois a “mãe dedicada comum” o faz de maneira satisfatória 

ao seu bebê.    

O diálogo tônico entre mãe-bebê atinge seu ponto máximo de satisfação no 

“holding”, quando a mãe segura seu bebê sem estabelecer qualquer atividade e o faz de 

forma a sustentar a criança em seus braços sem relaxar ou tensionar demais. As 

variações tônicas desse contato são determinadas pela “mãe dedicada comum” que ao 

conhecer o seu bebê sabe como segurá-lo de acordo com as suas necessidades.  

A “mãe dedicada comum” é simplesmente aquela que se dedica aos cuidados do 

seu bebê. Essa mãe que se identifica com o bebê, sabe naturalmente as suas 

necessidades, que vão além dos cuidados básicos de sobrevivência, referem-se a forma 

como este precisa ser tocado, segurado nos braços, a posição a ser deixado, 

estabelecendo uma relação sutil e profunda que ao atender a todas as necessidades da 

criança torna-se “suficientemente boa”, alicerçando o desenvolvimento do ser sob seus 

cuidados.  

Inicialmente, o bebê não percebe nada mais além de sua própria existência, a mãe, 

para ele, faz parte de seu próprio corpo. Dessa forma, “[...] nada ainda distinguiu-se 

como não-eu, de modo que ainda não existe um EU” (WINNICOTT, 2011, p. 25). As 

primeiras experiências com a mãe e sua descoberta como ser independente darão início 

a formação do ego do bebê e anterior a isso a mãe serve de ego auxiliar.  

 No aspecto materno, através de sua identificação com o bebê, uma forma de 

integração entre ambos é estabelecida, sendo assim possível a mãe assumir a função de 
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apoio citada acima. A construção desse vínculo com o bebê depende desse estado de 

identificação materna, pois a mãe que conhece e se identifica com seu bebê, realiza os 

seus cuidados e se relaciona com ele de forma prazerosa. O prazer na relação e nos 

cuidados deve ser mútuo, “Ou então tudo o que fizer é monótono, inútil e mecânico” 

(WINNICOTT, 2017, p. 28).  

A integração entre mãe e bebê se desenvolve de forma que “[...] o apoio do ego 

materno facilita a organização do ego do bebê. Com o tempo, o bebê torna-se capaz de 

afirmar sua própria individualidade[...]” (WINNICOTT, 2012, p. 9), mesmo que ainda 

não se diferencie da mãe, as relações maternas constituem para o bebê suas primeiras 

experiências que influenciarão diretamente na sua formação enquanto ser. Essas 

primeiras experiências relacionais com a mãe constitui o estágio inicial infantil para se 

perceber enquanto indivíduo e desenvolver-se.  

Para que os bebês se convertam, finalmente, em adultos saudáveis, em 

indivíduos independentes, mas socialmente preocupados, dependem 

totalmente de que lhes seja dado um bom princípio, o qual está assegurado, 

na natureza, pela existência de um vínculo entre a mãe e o seu bebê [...] 

(WINNICOTT, 2017, p. 17). 

 

Como podemos perceber, a relação mãe e bebê não depende apenas de contatos 

físicos ou dos cuidados básicos para a saúde infantil. No alicerce da construção dessa 

relação deve haver um diálogo tônico, lembrando-se que o diálogo tônico se estabelece 

na qualidade das relações. É na percepção da tonicidade entre os corpos que se 

desenvolverá a comunicação necessária para o pleno desenvolvimento do ser.   

A existência psicossomática é uma realização e, embora sua base seja uma 

tendência hereditária de desenvolvimento, ela não pode tornar-se um fato 

sem a participação ativa de um ser humano que segure o bebê e cuide dele. 

(WINNICOTT, 2012, p. 10). 

 

Ao entendimento de que esse segurar e cuidar do bebê, para Winnicott, ocorre de 

forma satisfatória ao desenvolvimento infantil no sentido aqui expresso como 

“holding”, na comunicação entre os corpos através de um diálogo tônico, praticado pela 

mãe ou alguém que venha assumir este papel.  

A alimentação é uma dessas tarefas de cuidado que a mãe praticará com seu bebê, 

que para Winnicott (2017) se constitui como uma forma de relação, alicerce do vínculo 

mãe e bebê. “[...] o ato de pôr em prática a relação de amor entre dois seres humanos” 

(WINNICOTT, 2017, p. 31).  

O aleitamento no seio é rico para a mãe e o bebê, contribuindo para o 

estabelecimento da relação e na constituição psíquica do bebê. A mãe que consegue 

alimentar seu filho no seio sente prazer e satisfação ao realizar a tarefa com êxito. “No 
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caso do bebê alimentado ao peito, em breve desenvolve-se nele uma capacidade para 

usar certos objetos como símbolos do seio materno e, portanto, da mãe” 

(WINNICOTT, 2017, p. 60), favorecendo também para a “fantasia associada à 

excitação e à experiência alimentar” (WINNICOTT, 2017, p. 58).  

O autor não descarta a possibilidade de a criança ser alimentada com uso da 

mamadeira, deixando claro que mesmo nesse caso, poderá haver uma troca afetiva, 

através do olhar, do toque, sendo em alguns casos uma substituição necessária a 

depender das dificuldades do ato ser realizado de forma satisfatória para mãe e o bebê. 

Lapierre (2010) compartilha da mesma ideia de que a relação mãe-bebê tem fator 

fundamental no desenvolvimento sadio do ser. Utilizando-se de outro termo, “relação 

fusional”, o autor analisa a relação mãe-bebê desde as primeiras experiências sensoriais 

do bebê enquanto feto.   

Para este autor, as primeiras experiências de vida acontecem ainda no ventre 

materno quando a formação do sistema nervoso permite ao feto sentir estímulos e 

responder a eles de forma motora. Essas primeiras sensações e as relações nos primeiros 

meses de todo ser, “marcam-nos profundamente, embora nós a tenhamos “esquecido” 

(LAPIERRE, 2010, p. 41).  

É no estabelecimento dessas primeiras vivências e sensações inconscientes, na 

busca do ventre materno como “lugar de prazer e de segurança” (LAPIERRE, 2010, p. 

41) que o principal conceito da relação mãe e bebê se fundamenta para este autor.  

O feto não consegue dissociar seu próprio corpo do materno, não sendo possível a 

ideia de dissociação do corpo da mãe, sentindo-se como um único ser. “Ele é parte não 

separada de um todo, é corpo sem limite, absorvendo em seu “ser” tudo que o rodeia. 

Não há “não eu”, logo, não há “eu.”” (LAPIERRÉ, 2010, p. 42), essa indiferenciação 

que o bebê faz do limite entre os dois corpos é que Lapierre chama de “fusão”. Desta 

teoria decorrem as situações ou sensações fusionais, que ocorrem no restabelecimento 

imaginário e inconsciente de sensações de indiferenciação de outro corpo.  

Segundo Lapierre (2010), a relação fusional estabelecida entre mãe e feto é 

rompida no nascimento. Para o bebê, a vinda ao mundo externo é uma experiência 

brutal de sensações tão fortes e confusas como a do estado de “fusão” sentida no ventre 

materno. Com o nascimento, essa fusão é rompida e o bebê vive uma “sensação de 

perda”, necessitando restabelecer a “sensação fusional”.  

O parceiro ideal é a mãe, esse corpo conhecido já pelo interior, mas na falta 

dele a criança investirá do mesmo modo em outro corpo adulto, um substituto 
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materno, eventualmente o pai, ou qualquer outro corpo capaz de responder a 

sua necessidade. (LAPIERRE, 2010, p. 42). 

 

O restabelecimento da “sensação fusional” de se sentir completo novamente que 

abre espaço para a relação do bebê com o outro, o parceiro ideal nessa relação é a mãe, 

pela vivência já experimentada com seu corpo, porém, essa sensação profunda de 

pertencimento ao corpo materno não é possível apenas pelo contato físico. Existe a 

necessidade de qualidade nesse contato que depende do estabelecimento de um “acordo 

tônico” entre os corpos.  

O prazer da mãe ao contato físico com o seu bebê e a tonicidade entre ambos 

darão qualidade a relação, possibilitando ao bebê reviver a sensação de “fusão” através 

do diálogo tônico.  

O estabelecimento da “relação fusional” com o bebê dependerá da qualidade 

tônica da mãe ou de outro adulto em contato com esse bebê, não bastando o contato 

físico para suprir a necessidade infantil. A “harmonia entre as pulsões tônicas do corpo 

da mãe com as do corpo da criança. Essa harmonia só pode ser estabelecida através de 

um prazer recíproco.” (LAPIERRE, 2010, p. 43).  

Sobre essas primeiras relações estabelecidas com o bebê, Lapierre afirma que se 

constituirá “um modelo de referência inconsciente para todas as suas relações futuras” 

(LAPIERRE, 2010, p. 10). 

Ao colocar os aspectos psicomotores e inconscientes das relações com os bebês, 

Lapierre (2010) esclarece que as relações inconscientes estabelecidas entre pais e bebês 

são transpostas para outros adultos, dentre eles, os educadores que estarão em contato 

com os bebês.   

Sobre este último aspecto, Winnicott (2017) coloca que as escolas maternais 

servem como suplementar a convivência com outros adultos que não a mãe e o pai, e da 

mesma forma admite a transferência simbólica à professora, através de uma 

identificação com a figura materna.  

 Portanto, partimos do pressuposto de que os adultos em contato como os bebês 

em turmas de berçário, podem vir a estabelecer com estes diálogos tônicos 

significativos ao seu desenvolvimento, atingindo aspectos simbólicos e inconscientes 

que afetará esse ser em construção, corporalmente e emocionalmente. Dessa forma, 

podendo contribuir para sua formação de maneira positiva a depender das suas 

interações e afetos.  
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 Para Lapierre (2010) “As modulações tônicas que acompanham o gesto dão-lhe 

sua tonalidade afetiva, reveladora dos sentimentos, conscientes ou inconscientes, que o 

acompanham [...]” (LAPIERRE, 2010, p. 135), sua fala sobre o tônus é de afirmação 

quanto à comunicação consciente e inconsciente dos corpos. O autor revela os aspectos 

inconscientes que podem surgir nessa fala corporal, também por parte dos adultos em 

contato com a criança, pois o corpo é meio de comunicação, fala essencialmente de 

sentimentos.  

Na indicação de futuras relações com os bebês, Lapierre e Winnicott atribuem ao 

objeto valor de importante papel no desenvolvimento do bebê. 

 Para Winnicott (2011), faz parte da função materna apresentar os objetos aos 

bebês, o progressivo contato com o objeto permitirá que o bebê se relacione com o 

mundo, tornando “[...] real o impulso criativo da criança [...]”, sua falha nessa tarefa 

prejudica “[...] o desenvolvimento da capacidade da criança de sentir-se real em sua 

relação com o mundo dos objetos e dos fenômenos” (WINNICOTT, 2011, p. 27).  

 Para Lapierre (2010), a relação com o objeto serve de mediador para a 

comunicação e relação com outros. “Intercalado entre dois corpos com os quais está 

em contato, o objeto preenche o espaço que os separa; possibilita “sentir” o corpo do 

outro, seus gestos, suas tensões, e transmitir-lhe os seus” (LAPIERRÉ, 2010, p. 49). 

Desse modo, o objeto pode vir a preencher e servir de suporte na relação levando a 

sensações fusionais.  

 Winnicott (2012) atribui ao objeto a possibilidade de servir simbolicamente 

como um substituto da relação materna, compensando sua ausência. Esse objeto 

específico utilizado como mediador na comunicação afetiva, tem um valor especial, 

carregado de afetividade, que Winnicott nomeia de “objeto transicional”.  

 Já Lapierre (2010), reconhece as falas de Winnicott acerca do objeto transicional 

utilizando este como suporte e afirmação do valor que o objeto pode vir a ter na relação 

com a criança. No entanto, Lapierre utiliza-se da nomenclatura “objeto substitutivo”.  

 Dessa última referência dos autores sobre o objeto na relação com o bebê, 

podemos perceber certa proximidade nas ideias de Winnicott e Lapierre.  

 O uso do objeto pelo bebê como ação no mundo e relação com o outro, instaura 

uma nova forma de apropriação pela criança do meio que a cerca e das relações que 

estabelece, através do desenvolvimento do jogo e da brincadeira. “Por meio desse jogo 

com os objetos e em uma dialética permanente entre o ego e o mundo que a criança 



  26 
 

 

descobrirá o seu corpo, que é meio de ação, o intermediário obrigatório entre ela e o 

mundo” (LAPIERRE, 2012, p. 63).  

 Sobre a evolução psicogenética da criança, Lapierre (2012) apresenta um 

pequeno resumo sobre esse desenvolvimento, que muito se aproxima com os aspectos 

até aqui citados. Vejamos: 

A sua primeira comunicação é uma comunicação de contato direto com a 

mãe, através de mensagens tônicas que a criança recebe e emite. É o diálogo 

corporal, que constitui a fase inicial que a criança recebe e emite. É o diálogo 

corporal, que constitui a fase inicial e fundamental da comunicação com o 

mundo. A partir daí, criar-se-á um distanciamento progressivo da 

comunicação, um distanciamento que passará pelo objeto transicional, pelo 

contato e pelo afastamento do objeto, pelo contato e pelo afastamento do 

outro, até a noção de permanência, tão bem estudada por Piaget, que 

permitirá uma comunicação abstrata através do símbolo do objeto ausente, 

tendo como resultado a linguagem e todos os meios de comunicação 

abstratos (LAPIERRE, 2012, p. 43). 

 

 Anterior ao processo final de abstração exposto por Lapierre (2012), o bebê 

passará por alguns processos além dos já sinalizados.  

 A agressividade será uma dos comportamentos infantis inerentes ao 

desenvolvimento. Lapierre (2010) expressa que até os dezoito meses, a agressividade de 

posse pelo adulto ou por objetos será uma forma de procura da identidade pela criança. 

Após esse período, a agressividade se volta ao adulto, uma fase também normal. “A 

nosso ver, trata-se de uma etapa no processo de individualização, necessária à 

conquista da identidade” (LAPIERRE, 2010, p. 52).  

 Sobre esse comportamento do bebê, Winnicott (2012) relata que uma 

manifestação de agressividade inicia-se contra a figura materna, sua destruição 

simbólica tem a ver com a afirmação identitária do bebê.  O papel da mãe nessa 

manifestação infantil é de apenas sobreviver aos impulsos destrutivos da criança.  

Em outras palavras, ela tem uma função a cumprir sempre que o bebê 

morder, arranhar, puxar os seus cabelos e chutar, e esta é sobreviver. O bebê 

se encarregará do resto. Se ela sobreviver, o bebê encontrará um novo 

significado para a palavra amor, e uma nova coisa surgirá em sua vida: a 

fantasia (WINNICOTT, 2012, p. 26). 

 

Um ambiente bom para criança é aquele capaz de tolerar seus sentimentos de 

agressão e compreendê-los.  

Ao estabelecer relação com os objetos pela apresentação materna destes, um 

novo momento se inicia para a criança, a ação sobre o objeto. 

Pegar não é mais receber, é a primeira manifestação de um ser que se firma 

como sujeito. Já é a primeira escolha, o nascimento de um pensamento 

consciente, não formulado mas expresso no ato. É a descoberta de um poder 

sobre os objetos, sobre o mundo, sobre o outro, poder sobre os objetos, sobre 
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o mundo, sobre o outro, poder que se exerce por intermédio de um poder 

sobre o próprio corpo (LAPIERRE, 2012, p. 63). 

 

 Esse novo movimento infantil constitui-se uma vivência corporal de afirmação 

pessoal, símbolo de sua potência e relação com o mundo. (LAPIERRE, 2012).  

 É a partir da relação com o objeto que a criança descobre o seu corpo. Em um 

determinado período, tudo que alcança as mãos infantis é lançado para longe, a projeção 

que a criança realiza do objeto para fora de si “permite à criança “sair de seu corpo”, 

“ser” (sentido de existir) no espaço, ser no mundo” (LAPIERRE, 2012, p. 70), sendo a 

base do desejo, expressão e comunicação infantil.  

 A brincadeira é um espaço no desenvolvimento infantil que aparecerá seus 

sentimentos, prazeres, sendo também lugar privilegiado de experiências.  

Tal como as personalidades dos adultos se desenvolvem através de suas 

experiências de vida, assim as das crianças evoluem por intermédio de suas 

próprias brincadeiras e das invenções de brincadeiras feitas por outras 

crianças e por adultos (WINNICOTT, 2017, p. 163).  

  

Também, na brincadeira comumente as expressões agressivas estarão presentes 

(WINNICOTT, 2017), cabendo aos adultos lidar com esse comportamento de forma a 

facilitar o desenvolvimento infantil. 

No desenvolvimento infantil o choro é outro aspecto presente nos estudos dos 

dois autores que nos detemos. Winnicott (2017) descreve o choro infantil em quatro 

tipos: de satisfação, dor, raiva e pesar. Para este autor, o choro “suscita o bebê uma 

sensação de que está exercitando os pulmões (satisfação), ou, então, uma canção de 

tristeza (pesar)” (WINNICOTT, 2017, p. 65), sendo este uma forma de expressão 

infantil, sinal de vigor e saúde, mesmo que diante de situações que exprima sentimentos 

de dor, raiva, apreensão ou outros sentimentos negativos. Portanto, uma forma de 

manifestação autêntica do bebê que já reconhece o que deseja e o seu modo de 

conquista. 

 Dentre esses aspectos levantados para o desenvolvimento pleno do ser, muitas 

variantes podem ocorrer, as falhas relacionais nessas fases constituem para ambos os 

autores fatores de possíveis neuroses infantis e/ou adultas.   

Quanto às dificuldades de relação, raramente se presta a elas a atenção que 

merecem; a criança agressiva ou agitada, “nervosa”, a criança inibida, voltada 

para si mesma, medrosa, a criança retardada em seu desenvolvimento 

psicomotor, a criança sempre fechada numa constante busca afetiva, sempre 

insatisfeita, a criança de olhar triste, apertando contra si seu inseparável 

objeto transicional e sem nenhuma disponibilidade para os outros, a criança 

ansiosa, instável, chorando por nada, e muitos outros comportamentos pelos 
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quais exprime, como pode, seu permanente mal-estar (LAPIERRE, 2010, p. 

15).  

 

A esses aspectos comportamentais, o autor diz que muitas vezes não abalam o 

otimismo dos pais no futuro infantil, com a crença de que tudo se ajustará com o tempo. 

Contudo, tudo isto se ajustará “ao custo da constituição de defesas neuróticas que 

encontraremos na escola... e, no adulto” (LAPIERRE, 2010, p. 15).  

Winnicott (2017) compartilha da mesma ideia de Lapierre (2010), atribuindo as 

falhas relacionais às dificuldades das crianças em fases posteriores e seu futuro adulto.  

Portanto, partimos da premissa anteriormente apresentada da necessidade 

infantil de relações qualificadas de diálogo tônico com aqueles que com as crianças se 

relacione.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, busca explicar o 

problema apresentado a partir de referências teóricas publicadas no universo da 

Educação Infantil e da Psicomotricidade, com o objetivo de “[...] proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]” (GIL, 2002, p. 

41).  

Para tanto, a nossa amostra será composta prioritariamente nos estudos de 

Winnicott e Lapierre, autores estes que tratam de temas diretamente ligados ao universo 

da pesquisa que pretendemos desenvolver. Após leitura exploratória, selecionamos 

livros dos autores em questão, dos últimos dez anos que versam sobre a relação adulto-

bebê, seja este a figura familiar ou o profissional atuante na educação.  

Essa escolha de abordagem se deve a partir do entendimento já explicitado que 

tem estes estudiosos das relações simbólicas e/ou suplementares que poderão ser 

realizadas por outros adultos, que não os pais, ampliando as relações infantis e 

contribuindo na constituição do ser.  

Ampliaremos as reflexões de forma a complementar a temática apresentada com 

artigos do periódico do Scielo, que conversem com as falas de Winnicott e Lapierre, 

tratando das relações adultos e bebês e da psicomotricidade no desenvolvimento infantil 

e suas relações, no período dos últimos cinco anos.  

 Os dados coletados serão analisados por leitura analítica e interpretativa, 

seguindo com fichamento, como é sugerido por Gil (2002), em pesquisas de caráter 

bibliográfico. 

 Ao escolher a realização de fichas de apontamentos, estas serão confeccionadas 

através de registros de ideias, citações, resumos, hipóteses ou observações pessoais, 

com a estrutura de cabeçalho, referência bibliográfica e texto. Com os objetivos de 

identificar as obras consultadas, registrar os seus conteúdos, escrever comentários 

acerca das obras e ordenar os registros, Gil (2002). 

O caminho percorrido para seleção das obras dos dois autores, Winnicott e 

Lapierre, iniciou-se com a identificação de seus livros publicados verificando a 

existência de reedições para compor nosso recorte temporal dos últimos dez anos. Para a 

escolha em meio ao vasto acervo de Winnicott, utilizamos a “Lista completa das 

publicações de D. W. Winnicott” (1999). Dessa forma, encontramos os seguintes títulos: 

“O gesto espontâneo” (2017), “Privação e delinquência” (2014), “Tudo começa em 
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casa” (2016), “Holding e interpretação” (2010), “A família e o desenvolvimento 

individual” (2011), “Os bebês e suas mães” (2012), “A criança e o seu mundo” (2017), 

com leitura exploratória elencamos os quatro últimos livros citados para compor a 

referência da pesquisa por estes tratarem diretamente dos assuntos aqui levantados.  

Das obras de Lapierre, seguindo o mesmo procedimento de seleção, 

identificamos: “O adulto diante da criança de 0 a 3 anos: Psicomotricidade relacional e 

formação da personalidade” (2010), “Da Psicomotricidade relacional à análise corporal 

da relação” (2010) e “Simbologia do movimento” (2012) agregando todos os títulos à 

pesquisa.   

 Outra obra escolhida dentro da Psicomotricidade por tratar diretamente do corpo 

do professor pela visão psicomotora foi “O corpo do professor” de Alves (2013), com 

vista a ser utilizada ao tratarmos do corpo do adulto diante do bebê, indicando os 

facilitadores e inibidores nessa relação.  

Na base do Scielo ao postar o descritor “Winnicott” e aplicar filtro restringindo 

aos últimos cinco anos, foram encontrados vinte e sete artigos, sendo selecionados os 

artigos listados no quadro a seguir, que correspondiam à temática trabalhada. 

Quadro 1 – Relação de artigos “Winnicott” 

Artigos Autor/ 

Ano 

Estado Qualis  

(1)  

O brincar e a invenção do mundo em Walter 

Benjamin e Donald Winnicott 

SEKKEL, 2016. São Paulo A2 

(2) 

A constituição subjetiva e saúde mental: 

contribuições winnicottianas 

CAMBUI, 2016. Rio de 

Janeiro 

A2 

(3) 

Por uma ética do cuidado na psicanálise da 

criança 

FRANCA, 2015.  São Paulo A2 

(4) 

O significado da maternidade na trajetória de 

três jovens mães: um estudo psicanalítico 

SANTOS; 

MOTTA, 2014.  

Campinas A1 

Fonte: O autor, 2018. 
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Ao inserir o descritor “Lapierre” na base de artigos Scielo, foram localizados 

quatro artigos, nenhum destes se relaciona com o tema pesquisado como é possível 

verificar no quadro 2.  

Quadro 2 – Relação de quadros “Lapierre” 

Artigos Autor/ 

Ano 

Estado 

(1) 

A avaliação de um programa 

de acompanhamento pré-natal 

em meio carente 

LAPIERRE, Judith; MARTIN, 

Thibault; PERREAULT, Michael; 

2006. 

Florianópolis, 

SC. 

(2) 

Evidências da formação de 

minibandas em superredes 

InGaAs/InP 

PUSEP, Yu A; GIOVANNI 

RODRIGUES, A. de; GALZERANI, 

JC; COMEDI, D; LAPIERRÉ, RR; 

2006. 

São Paulo 

(3) 

Gerir é criar 

 

LAPIERRE, Laurent; 2005.  São Paulo 

(4) 

Imaginário, administração e 

liderança 

 

LAPIERRE, Laurent; 1989.  São Paulo 

Fonte: O autor, 2018.
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

6.1  Convergências e divergências entre os teóricos 

 Nos estudos de Winnicott e Lapierre, podemos perceber a centralidade que a 

relação mãe e bebê apresenta em suas teorias. Ambos reconhecem que é ainda na 

gestação que a relação começa a se formar e sua extensão aos primeiros meses de vida 

que sustenta e desenvolve o ser. 

  A não diferenciação por parte do bebê de seu próprio corpo do corpo materno 

aparece nas duas argumentações, fazendo com que o bebê busque se relacionar com o 

corpo da mãe para se sentir completo. No entanto, nesse ponto que aparece a principal 

divergência das ideias de Winnicott e Lapierre.   

 Trata-se de uma forma conceitual divergente que trilha caminhos próximos. 

Winnicott (2010) colocará o “holding” como o aspecto primordial da relação com o 

bebê para o seu desenvolvimento, já Lapierre (2010) levanta a “vivência fusional”. Nas 

duas situações, faz-se necessário o estabelecimento dessa relação física e emocional 

com o bebê passando pelo diálogo tônico entre os corpos, que proporcionará qualidade à 

comunicação estabelecida, facilitando ou não, o desenvolvimento infantil. O que 

necessita na visão de ambos os autores de disponibilidade corporal, afeto e identificação 

com a criança.    

Podemos perceber que ambos os autores trabalham a ideia da relação entre adulto-

bebê através do contato corporal. O diálogo silencioso entre os seres será estabelecido 

através da percepção tônica dos corpos em relação. Para Lapierre (2010), o corpo fala, 

serve a comunicação, já Winnicott (2012) revela essa transmissão de sentimentos no 

contato do “holding”.    

 Apesar de tratarem da importância das relações estabelecidas com os bebês 

diretamente no aspecto materno-infantil, os autores convergem na ideia de que essa 

relação com o bebê mesmo que inicialmente, quando ainda recém-nascidos, pode 

ocorrer com outros adultos substituindo de forma simbólica a mãe. Assim como, é 

natural e saudável que o bebê se relacione com a figura paterna e outros adultos, 

estabelecendo e ampliando comunicações tônicas ao longo de seus meses de vida. 

 Os aspectos psicológicos e inconscientes das relações estabelecidas com os 

bebês incidirão no decorrer de sua existência constituindo a personalidade e 

influenciando a forma como se relacionarão em sua vida adulta.  
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 No aspecto psicológico, Winnicott (2011) trata muito claramente a questão de a 

mãe servir de ego auxiliar do bebê, possibilitando a sua formação psicológica a nível 

consciente e inconsciente. Antes disso, ele concebe a criança como um complexo 

anatômico e fisiológico com potencial para o desenvolvimento da personalidade. No 

pensamento de Lapierre (2010), em concordância com Winnicott, o bebê nada consegue 

distinguir do não eu, chegando a conclusão de que não existe a consciência de um eu, 

porém, mesmo atribuindo a relação materna como formação desse ser, não é sinalizado 

em seus escritos da mãe servindo de ego auxiliar do bebê.  

 O uso do objeto como mediador simbólico na relação com o bebê é outra 

convergência entre os autores, podendo servir de facilitador ou dificultador no 

estabelecimento dessas relações.  

 Com base nos aspectos apresentados, podemos verificar que os pensadores são 

convergentes em diversos pontos de suas teorias, traçando paralelos, com poucas 

divergências, podendo ser utilizados de forma complementar.  

6.2  As relações corporais presentes na rotina com os bebês em turmas de 

berçário 

Desde a concepção até os primeiros dias de vida, ambos os autores fazem 

referência aos cuidados maternos com o bebê. Do egoísmo dessa mãe em Winnicott, ao 

lugar de prazer e de segurança em Lapierre, as relações são de importância fundamental 

para a existência e sobrevivência desse novo ser. 

A “mãe suficientemente boa” caracterizada por Winnicott, assim como a 

expressão “holding” também usada pelo autor, se completam com a fusionalidade de 

Lapierre, quando o corpo da mãe e da criança entram em diálogo tônico. 

Observamos que todo esse percurso da criança na família é de suma importância 

para o período no berçário, pois para os dois autores, a professora tem papel 

fundamental para a ampliação das relações infantis.  

Com o conhecimento das necessidades relacionais do bebê em seu 

desenvolvimento físico, emocional e psíquico, partindo da premissa dos autores aqui 

apresentados, pensar as relações estabelecidas se tornam relevantes no seio familiar e 

fora dele.  

Antes de pensarmos mais profundamente sobre o assunto, cabe deixar claro que 

optamos pela escolha do termo “adulto” para tratar desse outro que está em relação 

com o bebê no espaço de educação, mesma referência realizada por Lapierre (2010), já 
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Winnicott (2017) se refere a esses profissionais como “professora da escola maternal”, 

utilizar essa mesma nomenclatura poderia não contemplar as diferentes funções 

profissionais e nomenclaturas na atualidade dadas a esse adulto que trabalha 

diretamente com as crianças em idade de creche.  

Quando se trata da relação mãe e bebê, Winnicott (2017) explicita uma relação 

natural e inconsciente.  

A mãe não precisa ter uma compreensão intelectual da sua tarefa, uma vez 

que está preparada para a mesma, em sua essência, pela orientação biológica 

em relação ao seu próprio bebê. É mais o fato de sua devoção ao bebê do que 

o conhecimento autoconsciente que a torna suficientemente boa para obter 

pleno êxito nas primeiras fases de criação do filho. (WINNICOTT, 2017, p. 

215) 

 

Contudo, quando este autor se refere a “professora da escola maternal” essa 

função deve ser exercida de forma consciente e minuciosa. Este adulto caracterizado 

pelo autor como “professora” necessita da compreensão de que “[...] está na presença 

de uma psicologia complexa de crescimento e adaptação infantis, a qual necessita de 

condições especiais de meio ambiente” (WINNICOTT, 2017, 215). 

Já Lapierre (2010) parte da crença de que o autoconhecimento é importante para 

melhor desenvolver a relação com o bebê, para os pais e outros adultos que dele se 

ocupem, pois no diálogo tônico os aspectos inconscientes do adulto também estarão 

presentes. Suas tensões, necessidades e inibições influenciarão na relação corporal e 

inconsciente com o bebê.  

É na busca de trazer consciência nas relações com o bebê para a sua formação que 

trataremos dos aspectos relacionais do adulto com o bebê nos espaços dos berçários. 

Com base em que as relações com outros adultos que não a mãe, podem atingir o plano 

psicológico, a substituindo de forma simbólica. Dessa forma, as crianças com esses 

adultos nos berçários podem vir a experimentar diálogos tônicos que contribuirão para 

sua formação.    

 Como já constatamos, para Winnicott e Lapierre, a relação é fundamental para o 

bebê. Desenvolver essa relação com a criança significa estabelecer uma comunicação 

efetiva com estas, entrar em contato com o corpo infantil e construir um diálogo tônico, 

o que envolve afetividade, comunicação não verbal e prazer mútuo, pois relação 

representa uma comunicação entre ambas as partes, aspectos que devem estar presentes 

mesmo na relação profissional do adulto com a criança nos espaços educativos.  

Corroborando para o entendimento de que o atendimento a criança exige relações 

profundas e reais, Winnicott (2017) diz que, “Só a luz do papel da mãe e das 
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necessidades da criança é que se pode conseguir uma compreensão real da maneira 

como a escola maternal pode dar continuidade ao trabalho da mãe” (WINNICOTT, 

2017, p. 214).  

Dessa forma, o autor aproxima o adulto diante da criança da figura materna, 

atribuindo a este, a tarefa de observação da relação maternal e das necessidades infantis 

para possibilitar o desenvolvimento do trabalho com as crianças, de modo a 

complementar e ampliar o papel da mãe. 

Com esses pensamentos, verificamos a relevância do exposto por Lapierre (2010) 

de instauração de um diálogo autêntico com os bebês, longe dos papéis representados 

nessa relação.  

O bebê, mesmo ainda muito pequeno, estabelece com os adultos a sua volta 

diálogos não verbais, “Basta que o adulto esteja atento às mensagens não verbais que 

lhe são destinadas e seja capaz de responder e de interrogar no mesmo registro” 

(LAPIERRE, 2010, p. 49). 

Portanto, para construir um diálogo com o bebê, o adulto precisa estar disponível 

e sensível as falas corporais que a criança lhe oferecerá. Observar o comportamento 

infantil, perceber a tonicidade e as suas emoções.  

Para o recém-nascido, a comunicação é essencialmente uma comunicação de 

contato direto, prolongamento unicamente das experiências sensoriais que 

sua vida intrauterina lhe permitiu; as sensações visuais, auditivas e olfativas, 

as únicas que permitem uma comunicação sem contato, não têm, para ele, 

nenhuma significação. A ausência do contato é para ele uma ausência total, 

um vazio, mas o rosto humano, a voz humana, vão se associar 

progressivamente em sua memória ao contato do corpo; o outro vai começar 

a existir à distância. (LAPIERRE, 2010, p. 46).  

 

Dessa forma, Lapierre (2010) aprofunda as possibilidades de diálogo entre adulto 

e bebê através dos mediadores de comunicação, como uma forma de restabelecer um 

diálogo à distância, sem o contato físico direto através da voz, o olhar e o objeto, a 

criança poderá estabelecer uma fusão simbólica.  

Santos (2018) em seu artigo acerca do cuidado materno, admite a partir dos 

estudos de Winnicott o estabelecimento de alguns pontos determinantes na relação para 

o desenvolvimento do ser, vejamos: 

A necessidade do indivíduo de “sustentação” (holding) se estende ao longo 

de sua vida, embora varie quanto ao seu grau de dependência e pela maneira 

como se apresenta. O envolvimento afetivo dos pais ou de alguém que 

substitua essa função, a empatia, a reciprocidade e a segurança são condições 

indispensáveis para que o ser humano se desenvolva e sinta-se 

compromissado com seus semelhantes. (SANTOS, 2018, p. 523). 
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Com o entendimento trazido por Winnicott e Lapierre em suas publicações 

estudadas nesta pesquisa, de que a relação do adulto com o bebê em espaços de 

educação passa por uma relação corporal e afetiva, estes autores apresentam os fatores 

psicológicos para o estabelecimento de um diálogo tônico favorável ao 

desenvolvimento infantil.  

A relação com a criança não é, como fazem crer os manuais de pedagogia, 

uma relação em sentido único, na qual o adulto atua sempre consciente e 

racionalmente sobre a criança. Os comportamentos da criança, e 

especialmente os mais autênticos, os menos “culturais”, despertam um eco no 

adulto, envolvem-no pessoalmente, provocam respostas nem sempre 

conscientes e nas quais ele expressa seus próprios problemas. (LAPIERRÉ, 

2010, p. 17-18). 

 

De acordo com Lapierre (2010), ao se relacionar de forma autêntica com o bebê, 

os adultos necessitam de autoconhecimento, analisar as falas corporais e tonicidade 

infantil, mas também perceber suas próprias dificuldades e reconhecimento de suas 

emoções pois, o corpo fala, demonstra os sentimentos depositados, fala o que não é 

expresso oralmente e sim, “O corpo fala de desejos e de fantasmas, não da realidade 

objetiva” (LAPIERRE, 2010, p. 133).  

A fala corporal enunciada por Lapierre (2010) expõe as carências que o adulto 

pode levar de seu próprio desenvolvimento emocional ao bebê, tornando o diálogo 

tônico e o estabelecimento das situações de relação, seja no envolvimento do “holding” 

ou nas “sensações fusionais”, obstáculos na efetivação da relação. A seguir, trataremos 

de alguns aspectos facilitadores e inibidores no estabelecimento dessas relações com os 

bebês nos berçários.  

6.3 Inibidores e facilitadores 

Ao analisarmos os aspectos expostos por Winnicott e Lapierre em torno das 

relações com os bebês, o estabelecimento do diálogo tônico, configura-se como um 

facilitador de suma relevância em turmas de berçário. Do mesmo modo que a ausência 

de uma relação com qualidade tônica revela-se como um inibidor no desenvolvimento 

infantil. 

Assim como na relação materna, o adulto com o bebê nos berçários deve construir 

um vínculo de afeto com este. A instauração de uma relação baseada no afeto é um 

facilitador para o desenvolvimento da criança e das relações com ela estabelecidas.  

“A constituição e a sustentação emocional decorrem da legitimação de um 

cuidador devotado, que reconheça o bebê em sua singularidade e possibilite sua 
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inscrição no mundo” (CAMBUÍ, 2016, p. 142). Ao tratar sobre a constituição subjetiva 

e a saúde mental do bebê, Cambuí (2016), utiliza-se dos escritos de Winnicott 

reafirmando e corroborando sobre a necessidade de relações de qualidade com o bebê 

para o seu pleno desenvolvimento, aqui supracitadas.  

A entrada dos bebês nos berçários se constitui um momento que demanda muita 

atenção e especial amparo emocional. Sobre essa entrada da criança no meio 

educacional, Alves (2013) coloca que este é um momento de adaptação, não apenas 

para a criança, mas também para a mãe, o pai, os familiares e adultos que cuidavam 

desse bebê em casa. Essa ampliação das relações que a criança passará a viver necessita 

de especial atenção, cuidado e acolhimento. Os profissionais que se ocuparão desse 

bebê entram em um estado de adaptação, juntamente com a criança e a família, 

necessitando de tempo e preparo para conhecer esse ser e saber lidar com ele. A 

adaptação do bebê nesse novo espaço, as novas relações com os adultos e outras 

crianças se bem trabalhado facilitam as relações e o desenvolvimento infantil.  

Para Winnicott (2017) a observação da relação que a mãe estabelece com o seu 

bebê pode servir de modelo e forma de compreensão dos comportamentos infantis. 

Portanto, a proximidade da família com o adulto que estará nos berçários é muito 

importante na constituição das relações adulto-bebês, configurando-se como facilitador 

nesse processo.  

Ao observar as relações maternas com o bebê, o adulto nos berçários obtém 

indícios de como estabelecer relações com cada bebê e as formas de cuidados que estes 

necessitam.  

A respeito dos cuidados com os bebês, Winnicott (2017) coloca a necessidade de 

prestar assistência ao bebê de forma consciente, porém essencialmente com afeto.  

A assistência adequada a um bebê só pode ser feita com o coração; talvez eu 

devesse dizer que a cabeça, por si só, nada pode fazer, se os sentimentos não 

estiverem também livres para agir em conjunto com ela (WINNICOTT, 

2017, p. 118). 

 

Os cuidados com os bebês se constituem como formas de relacionamento com o 

corpo infantil de relevância para o estabelecimento de sua saúde física, emocional e 

psíquica.  França (2015), ao trazer a discussão sobre a função do cuidado na 

constituição psíquica da criança, atribui a esse cuidado uma trama complexa.  

[...] é importante frisar, que o agente de cuidado ultrapassa a figura materna, 

desde que seja alguém capaz de participar dessa complexa trama de 

acontecimentos oferecendo uma provisão ambiental compatível com as 

necessidades do bebê (FRANÇA, 2015, p. 415-416).  
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O cuidado expresso por França (2015) se refere ao sentido amplo de cuidado, não 

apenas de cuidados básicos de saúde e higiene, mas do cuidar como forma de amparo. 

Assim como, o cuidado a que Winnicott (2012) apresenta como de suma importância 

para o desenvolvimento do bebê. 

 No entanto, Winnicott (2012) também atribui aos cuidados básicos de 

alimentação e higiene como formas de se relacionar com o corpo infantil, cuidados estes 

que merecem atenção, afeto e dedicação.  

 Em turmas de berçários, esses cuidados básicos que se referem à higiene, 

alimentação, o colocar para dormir, as trocas de roupa, e outras formas de cuidar, 

representam uma demanda grande na rotina educacional, contatos que o adulto realiza 

diretamente com o corpo infantil, formas de se relacionar com os bebês que tem de 

acontecer com autenticidade e disponibilidade corporal do adulto, evitando o contato 

mecânico criticado anteriormente na fala de Winnicott (2017).  

Dessa forma, em acordo com as análises desse autor, as atividades rotineiras com 

os bebês, ditas não pedagógicas, como a troca de fraldas, o banho, o oferecimento do 

alimento, entre outras atividades de cuidados ganham caráter tão significativos quanto 

às pedagógicas. Já que, esses cuidados são formas de se relacionar, necessitando de 

confiança, respeito e afeto para ocorrer de forma satisfatória ao bebê, caracterizando-se 

como facilitadores nas relações com os bebês.  

[...] as dimensões do cuidado atravessam os indivíduos desde muito cedo, 

participando e contribuindo para a constituição da subjetividade. A marca da 

presença do outro, portanto, transforma o cuidado em um elemento 

fundamental no processo de subjetivação, conferindo-lhe uma função 

estruturante na vida, posto que a maneira como somos recebidos e 

reposicionados no mundo guarda relação direta com as formas de ser e existir 

(FRANÇA, 2015, p. 415).   

 

A fala de França (2015) reafirma e evidencia a importância dos cuidados com o 

bebê e suas perspectivas facilitadoras para o desenvolvimento infantil.    

Toda a dimensão dos cuidados e relações que o adulto estabelece com os bebês 

são exigentes de confiança e segurança. Para Lapierre,“Somente a sintonia das pulsões 

tônicas poderá criar essa comunicação fusional necessária para a segurança da 

criança” (LAPIERRE, 2012, p. 55). A comunicação tônica entre adulto e bebê se 

realiza pelo encontro do corpo infantil com a organização tônica do adulto.  

Para que esse encontro tônico se realize de forma a satisfazer as necessidades e 

favorecer a constituição da criança, Lapierre (2010) expõe a formação pessoal do 
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professor como facilitador no estabelecimento do diálogo tônico com a criança. Em seu 

livro “O adulto diante da criança de 0 a 3 anos: Psicomotricidade relacional e formação 

da personalidade” (2010) traz o discurso de experiências vividas por ele e sua filha 

Anne Lapierre em unidades de creches e falas dos profissionais participantes dessa 

intervenção, deixando explícito que as experiências pessoais dos professores 

influenciam na relação com o bebê.  

Portanto, estabelecer relações autênticas com as crianças exige reflexão e 

conhecimento de suas próprias tensões e dos aspectos culturais que podem dificultar a 

relação. Isso se caracteriza fundamentalmente como uma situação facilitadora no 

estabelecimento dessas relações com os bebês nos berçários. O contrário dessa proposta 

poderia se caracterizar como situação inibidora. 

Dentre estes inibidores, a ordem, a disciplina e organização que o adulto pode 

exigir na relação com a criança, buscando autoridade e não se colocando disponível para 

a troca horizontal, são pontos citados na obra do autor. Vejamos as palavras das 

professoras ao visualizar um vídeo inicial da relação adulto-bebê apresentado por 

Lapierre ao propor a experiência da psicomotricidade relacional em uma das creches 

que atuou.  

Nele víamos o adulto viver com a criança uma relação muito diferente 

daquela que estávamos habituados, a qual nos parecia “normal”. Uma relação 

na qual o adulto parecia abandonar seu papel “educativo”, seu papel 

“pedagógico”, para se entregar a todos os caprichos das crianças. Uma 

relação em que o adulto não impunha nenhuma ordem, nenhuma estrutura, 

parecendo, por isso, perder toda autoridade. Uma permissividade, um 

“laxismo”, um “abandono” corporal que permitiam relações cuja intimidade 

nos chocava (LAPIERRE, 2010, p. 22). 

 

Como podemos verificar, a relação com a criança fora dos padrões pedagógicos 

torna-se motivo de desconforto do adulto, vendo a relação como permissiva e sem as 

normas necessárias ao ambiente educativo.  

A intimidade que aparece na citação anterior, refere-se aos tabus sexuais e de 

prazeres corporais presentes socialmente, que se configuram como inibidores da relação 

adulto-bebê, vindos à tona quando é indicado por Lapierre (2010) o estabelecimento de 

relações corporais autênticas, afetivas, emocionais com a criança. Visto que, no nível 

inconsciente “[...] viver com uma criança uma relação corporal que lhe proporciona 

prazer (e na qual também sentimos prazer) é algo escandaloso, incestuoso, proibido” 

(LAPIERRE, 2010, p. 24).  

O estabelecimento de “relações fusionais” ou situações de “holding” 

supracitadas como de grande importância no contato com o bebê podem ser 
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prejudicadas se o adulto diante da criança não tiver reflexão sobre esses processos 

psicológicos inconscientes advindos de nossa cultura e experiência adulta interferindo 

em seu contato com o bebê, tornando-se inibidores ao desenvolvimento infantil  

Por isso, Lapierre (2010) sugere a formação pessoal dos professores como um 

facilitador na relação que o adulto poderá estabelecer com a criança, favorecendo o 

desenvolvimento do ser.  

Segundo Lapierre (2010), outro aspecto que pode se constituir como inibidor são 

os comportamentos mais autênticos da criança, como o choro, o grito, a agressividade e 

outros comportamentos que ao longo do nosso processo de aculturamento ou por razões 

pessoais mais profundas costumam incomodar o adulto e dessa forma refletir na 

instauração de um diálogo tônico entre adultos e bebês.  

Sobre o choro, Winnicott (2017) indica este como aspecto de expressão e parte do 

desenvolvimento infantil, que a mãe se utiliza como uma forma de conhecer o seu bebê.  

Descreve quatro tipos de choro, sendo estes: satisfação, dor, raiva e pesar. 

Percorre cada um desses choros descrevendo os aspectos emocionais, psicológicos e 

físicos percorridos.  

Ao utilizar o choro como forma de pedir auxílio, o bebê está tentando se 

comunicar e se expressar, podemos então dizer que está sendo construída uma relação a 

partir do momento que o adulto diante deste ser consiga perceber suas diferentes 

expressões através do choro.  

Em Lapierre (2012), os sons têm uma representação simbólica, ligada diretamente 

a relação com o outro, “[...] com os processos de rejeição, de aceitação, de agressão, 

de dominação ou de entendimento que isso subentende (LAPIERRE, 2012, p. 74). O 

barulho, seja ele vocal ou por produção sonora através do objeto, é uma comunicação, 

sendo uma maneira de afirmação da criança enquanto sujeito.  

Caso o adulto em relação com o bebê desconheça esses fatores e reprima as 

manifestações infantis através dos sons, desfavorece o estabelecimento de uma relação 

com a criança pelo espaço sonoro, inibindo seu desenvolvimento e trazendo 

complicadores as relações com o bebê.  

Como vimos, para Lapierre (2012), o uso do espaço sonoro pode ser uma forma 

de agressividade infantil. Para o autor, a agressividade é um fator de constituição da 

criança enquanto indivíduo, através da agressividade a criança procura afirmar seu 

desejo de existir enquanto sujeito, buscando conquistar sua identidade. Winnicott 

(2017) relaciona a agressividade inicial do bebê aos movimentos de prazer corporal e 



  41 
 

 

começo da relação com os objetos. Portanto, inicialmente “A agressão está sempre 

ligada, desta maneira, ao estabelecimento de uma distinção clara entre o que é o e o 

que não é o eu” (WINNICOTT, 2017, p. 264).  

Nos espaços dos berçários, quando encontra oposição e resistência, o bebê começa 

a reagir com agressividade o que significa estar em pleno desenvolvimento e afirmação 

de si.  

A criança reage a isso com uma agressividade primária, que é simplesmente a 

afirmação de seu desejo de existir, de sua pulsão de vida primeira. Toda vida 

é necessariamente agressiva, na medida em que ela se opõe a outras vidas 

com as quais ela deve disputar o espaço e os meios de existência 

(LAPIERRE, 2012, p. 75). 

 

Desse modo, a agressividade para ambos os autores faz parte do desenvolvimento 

infantil. O adulto que compreende esses comportamentos e sabe lidar com essas ações, 

favorece a constituição da identidade do bebê. Contrário a isso, o desconhecimento 

desses processos atrapalham a relação e o desenvolvimento, visto que, a agressividade 

comumente é um fator de desaprovação do adulto e da sociedade. 

Ainda a respeito dos padrões normativos e culturais que o adulto pode vir a 

sujeitar a criança, dificultando a relação e o desenvolvimento do ser, Lapierré (2012) 

coloca que da escola maternal aos três primeiros anos do ensino fundamental, a criança 

vivência o mundo através do seu corpo e do movimento, o que ele chama de 

“agitação”.  

Querer reprimir essa agitação em nome de uma “educação” que se pretende 

racional, no silêncio, na imobilidade e no empobrecimento das experiências 

motoras espontâneas em relação ao objeto, ao espaço e ao outro, é uma 

heresia. É privar a criança de seu meio de desenvolvimento mais autêntico 

(LAPIERRE, 2012, p. 64).  

 

Dessa forma, além da formação pessoal sugerida por Lapierre (2010), podemos 

citar a formação profissional como facilitador ou inibidor na relação com a criança.  

Conhecimentos como os expressos sobre a função do choro, o grito, a 

agressividade, a agitação e as formas como o bebê se desenvolve favorecem o 

estabelecimento da relação com a criança, tendo em vista que na ausência de uma 

formação profissional sólida e continuada os profissionais atuantes em berçários podem 

vir a inibir as manifestações infantis mais rudimentares em nome de normas culturais, 

como já expressou Lapierre (2010).  

Como nos coloca Winnicott (2017), a professora deve desenvolver sua função 

com consciência e de forma minuciosa, tamanha é a complexidade psicológica no 

desenvolvimento infantil. O autor apresenta, em suas obras, aspectos do comportamento 
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infantil e seus desdobramentos psicológicos, alguns apresentados anteriormente como o 

choro, a agressividade, a relação com o objeto. Caso o profissional desconheça esses 

fundamentos para o desenvolvimento infantil, seu desconhecimento atrapalha o 

cotidiano educacional e relacional com a criança.  

Na obra de Lapierre (2010), o testemunho de Françoise, enquanto profissional 

atuante com os bebês em espaço de creche corrobora com o dito por Winnicott (2017) 

sobre a relevância que as construções teóricas e formação profissional acarretam no 

cotidiano com as crianças. Assim como, reafirma a formação pessoal como facilitador 

no trabalho com os bebês, favorecendo o seu desenvolvimento.  

Minhas relações com as crianças tornaram-se diferentes; estou muito mais 

atenta à sua linguagem corporal, às necessidades que exprimem, e por isso 

muito mais apta a responder a elas, sem complexos e sem projeção de meus 

próprios problemas (LAPIERRE, 2010, p. 38).  

 

Esse fragmento do experimentado por Françoise na vivência de sua ação 

educativa com o proposto por Lapierré, evidência as transformações que ela sentiu em si 

de forma pessoal e profissional.  

Sobre esse aspecto de modificação na inserção da experiência da 

Psicomotricidade para o professor, Alves (2013) corrobora com os escritos de Lapierre 

(2010), afirmando a necessidade de o professor olhar o seu próprio corpo, percebe-lo 

em sua identidade, sentimentos e carências. Expressa sua opinião indicando como 

facilitador no trato com os alunos que o professor não abandone esse lugar de aprendiz.  

Assim como para um Psicomotricista, um professor deveria se manter 

professor por sua própria ação educativa, pela experiência da vivência 

constante da prática educativa, ou seja, não deveria nunca deixar de aprender, 

para entender o significado de ensinar. É exatamente a partir de uma vivência 

sobre sua problemática de ensinar que ele constituirá um corpo do professor, 

um corpo capaz de não se projetar no corpo do aluno, um corpo capaz de 

“estar junto”, de “partilhar com o outro” (ALVES, 2013, p. 23). 

 

Um inibidor presente nos escritos de Alves (2013) refere-se à projeção, ato em 

que o adulto projeta na criança diante dele o que é seu. Isso ocorre com esse professor 

que não conhece a si, não percebe seu papel diante da criança, como agente de mudança 

nas relações e práticas estabelecidas.   

A falta de ciência por parte do professor de suas dificuldades e necessidades 

possivelmente o leva a reprodução de modelos e relações que ele próprio vivenciou 

enquanto aluno, enquanto criança, sendo um inibidor na constituição de novas práticas 

educativas, pautadas em relações horizontais, sensíveis, corporais, relações 

Psicomotoras, como as que aqui tentamos indicar.  
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A imagem corporal de um aluno também é construída pelo olhar psicomotor 

do professor, que confirma nele o aprendido, ou o deseja como aprendiz. Se 

esse professor não tem sua própria imagem corporal bem organizada, será 

difícil confirmar ou ajudar a construir nesse sujeito (aluno), um aprendizado 

sobre sua imagem, ou mesmo sobre um sujeito (ALVES, 2013, p. 33). 

  

O que Alves (2013) nos leva a reflexão é de que não há como, o adulto diante da 

criança, ajudá-la a se formar enquanto ser, preocupar-se em olhar o corpo infantil de 

forma sensível, buscando possibilidades de contribuir para o seu desenvolvimento na 

via das relações de diálogo tônico se este, o adulto, não consegue ao menos ter essa 

sensibilidade e consciência corporal de si próprio. Ainda em Alves (2013), essa 

ausência de sensibilidade e percepção de nossas próprias demandas corporais vem de 

uma sociedade que ainda prioriza o pensar em detrimento do sentir. O que inibe as 

práticas mais sensíveis de que a criança, e mais ainda o bebê, necessita para o seu 

desenvolvimento como vimos aqui a partir de Winnicott e Lapierre.  

Outro facilitador que Alves (2013) nos apresenta para uma proposta educacional 

em Psicomotricidade é a supervisão, que se caracteriza como  uma escuta que o 

profissional atuante na educação deveria possuir, oferecendo suporte a este em suas 

dificuldades, emoções e conquistas. Esse auxílio de outro profissional, que o autor 

nomeia de supervisor, serviria não apenas para falar do aluno, mas de si enquanto ser e 

profissional, de forma que nesse diálogo possa refletir sua prática pedagógica e 

constituição pessoal.  

Por último, Alves (2013) traz como facilitador à prática docente o tempo de 

pausa. Em que o adulto se permite o tempo de prazer, de troca sobre suas experiências e 

tempo de relaxamento.  

Com os escritos de Alves (2013) verificamos que o corpo desse adulto em relação 

com o corpo infantil deve ser olhado de forma atenta, individual e também sensível.  

Na relação com o bebê, o adulto também necessita do conhecimento em torno das 

interferências e favorecimentos que o ambiente pode proporcionar para o progresso 

infantil.  

Sobre o ambiente de desenvolvimento facilitador, Winnicott diz que [...] as 

crianças necessitam de um meio ambiente firme, onde possam resolver seus 

conflitos[...] (WINNICOTT, 2012, p.8). Ou seja, um ambiente favorável à passagem 

dos estágios de desenvolvimento psíquicos, físicos e emocionais, aspectos que estão 

interligados e que necessitam de relações suficientemente boas para o seu 

desenvolvimento.  
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Lapierre (2012) descreve o bom uso do ambiente físico como facilitador para o 

deslocamento, o uso do objeto e estabelecimento das relações. Vejamos, “Investir em 

todo o espaço da sala, pelo deslocamento em todos os sentidos, pela trajetória do 

objeto, consiste, simbolicamente, em ser aceito no espaço dos outros e aceitar os outros 

no seu espaço” (LAPIERRE, 2012, p. 33). 

O investimento no espaço da sala refere-se também as condições materiais que os 

indivíduos atuantes nessa relação dispõem. Espaços amplos, disposição de móveis e 

materiais de forma que possa facilitar as relações, oferecendo amplitude e afastando 

interferências desnecessárias as dinâmicas e vivências com as crianças (LAPIERRE, 

2012).  

Winnicott (2012) descreve os estágios do bebê no mundo, sendo estes: o primeiro 

em que “O bebê não tem conhecimento de nada, exceto de si mesmo” (WINNICOTT, 

2012, p. 16), no segundo estágio o bebê explora os seus movimentos corporais, “O 

espaço foi transposto, o bebê surpreendeu o meio ambiente” (WINNICOTT, 2012, p. 

16) e o terceiro estágio em que o bebê já consegue perceber o meio ambiente a sua volta 

e é surpreendido por este. Nos três estágios do desenvolvimento infantil, temos o 

advento do ambiente como meio facilitador ou inibidor das experiências infantis.   

Os estágios descritos anteriormente para o desenvolvimento infantil, podemos 

resumir acontecendo nas funções que o adulto desempenha com o bebê apresentados 

por Winnicott (2012) no “holding”, na “manipulação” e “apresentação do objeto”.   

No terceiro estágio, momento em que o bebê passa a agir sobre o meio, os 

objetos ganham destaque. A criança começa a descobrir o mundo e explorá-lo através 

do seu corpo e dos objetos.  

A exploração, a descoberta do mundo, é primeiramente uma exploração 

motora, é necessário tocar, mexer, deslocar os objetos, jogá-los, subir em 

cima deles, entrar neles, passar por baixo, para “aprender” as formas, as 

dimensões, as direções, as orientações, as superfícies, os volumes, para 

descobrir as estruturas (LAPIERRE, 2012, p. 69). 

 

Para Winnicott (2011), o adulto diante da criança tem papel fundamental na 

instauração dessa relação com objeto, pois é função deste apresentar os objetos ao bebê. 

A apresentação e uso do objeto com o bebê se torna um meio facilitador na relação com 

o adulto, pois se configura como mediador da relação.  

Segundo Lapierre (2010), os objetos servem como facilitadores na relação com o 

adulto por constituir uma forma de relação à distância. 
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O uso dos objetos pelo bebê auxilia, inclusive, no distanciamento que essa criança 

deve construir progressivamente de sua mãe para construir novas relações. O objeto 

transicional favorece a aceitação infantil da ausência materna quando nos espaços dos 

berçários, longe das figuras já conhecidas, Lapierre (2012) discorre sobre isso, 

relacionando o objeto transicional ao seu valor de símbolo da figura materna.  

Para a criança muito pequena, que ainda não adquiriu a noção de 

“permanência”, existe apenas o que está presente, aqui e agora. A ausência do 

outro é o seu desaparecimento, a sua inexistência, a sua “morte”. Essa 

angústia provocada pela ausência do outro não pode ser vencida senão pelo 

símbolo da sua presença (LAPIERRE, 2012, p. 60).  

 

Sobre o objeto transicional, Sekkel (2016), nos relata acerca de como o bebê irá se 

relacionar com este e atribuir valor. 

O cobertorzinho que guarda o cheiro da mãe, por exemplo, adquire valor para 

o bebê não apenas pelo cheiro, mas pela potência de trazer para si o mundo 

em que a mãe existe e, junto com ele, o sentimento de continuidade de ser. O 

cobertor/objeto transicional é uma criação da criança na qual um lampejo de 

alteridade se condensou no cobertor/objeto (SEKKEL, 2016, p. 92). 

 

Para um ambiente facilitador ao desenvolvimento infantil, a seleção dos objetos 

utilizados com as crianças está atrelada as intenções que se deseja alcançar. Os usos que 

as crianças podem atribuir aos objetos são diversos, porém o conhecimento do que cada 

tipo de material pode induzir ao comportamento infantil se torna um facilitador. Assim 

como, o uso de materiais indiscriminadamente ou o excesso e variedade, pode 

configurar um espaço confuso e inibidor das experiências infantis, como constatamos 

nas vivências descritas por Lapierre (2010).  

Ainda em Lapierre (2010), o uso que as crianças fazem dos objetos e a simbologia 

que lhe conferem, podem ser reveladores de seus conflitos, desejos e carências. 

Portanto, o olhar sensível do adulto as expressões infantis através dos objetos, facilitam 

o reconhecimento das necessidades e construções das crianças.    

Lapierre (2012) ao expressar que o corpo do outro pode ser utilizado como objeto 

confirma que a relação com objetal é também uma forma de se relacionar com os 

outros. “O objeto é também a relação com o outro; muitas vezes, ele é inicialmente um 

meio de agressão, mais ou menos simbólico, mas se torna um meio de troca, de ação 

em conjunto e, depois, de construção em conjunto” (LAPIERRE, 2012, p. 70).  

Todos os aspectos psicomotores apresentados ao ressaltar o corpo na relação 

educativa provocam um novo olhar da relação adulto e bebê, fundamentada em uma 

comunicação tônica de afeto e respeito (LAPIERRE, 2012), que diante dos inibidores e 

facilitadores expostos podemos verificar a necessidade da constituição de diálogos 
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tônicos favoráveis ao desenvolvimento dos bebês sendo uma tarefa complexa, exigente 

de formação pessoal e profissional consistentes.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo em torno das implicações nas relações corporais na rotina com os bebês 

em turmas de berçário se constitui um problema complexo que poderíamos atribuir a 

diferentes vertentes, porém ao limitar o objetivo desse trabalho na análise das relações 

corporais presentes na rotina com os bebês à luz dos escritos de Winnicott e Lapierre, 

conseguimos construir conhecimentos concretos do que estes autores atribuem as 

relações dos bebês com os adultos. 

Na identificação das convergências e divergências no discurso dos dois autores 

que embasam a pesquisa, sobre as relações corporais nas rotinas com os bebês na 

Educação Infantil, concluímos que Winnicott e Lapierre convergem em muitos aspectos 

na relação adultos e bebês. Mesmo em suas divergências apresentam ideias próximas e 

complementares. 

Ao descrever as influências das relações corporais estabelecidas na rotina entre 

bebês e adultos na Educação Infantil, percebemos que a relação deve ser alicerçada na 

disponibilidade corporal do adulto e no afeto com o bebê. O contato corporal influencia 

diretamente a formação do ser. Portanto, a comunicação entre os corpos necessita de 

autenticidade e qualidade, possibilitando a construção de um diálogo tônico que 

favoreça o desenvolvimento infantil. 

 No levantamento das características inibidoras e facilitadoras das relações 

corporais entre educadores e bebês na Educação Infantil, observamos diversas 

configurações que podem facilitar ou inibir as relações e consequentemente o 

desenvolvimento da criança. As características facilitadoras se constituem 

principalmente na instauração de relações com qualidade tônica, na construção da rotina 

pedagógica de forma reflexiva em todos os seus aspectos e na formação pessoal e 

profissional, possibilitando a estruturação do adulto para que possa vir auxiliar na 

estruturação do bebê enquanto sujeito. Já as características inibidoras apresentam seus 

aspectos fundamentais em torno da ausência de um diálogo tônico favorável ao 

desenvolvimento do bebê e na falta de reflexão e formações pessoais e profissionais, 

deixando o adulto ignorante quanto aos processos psíquicos, físicos e emocionais 

necessários ao desenvolvimento humano.  

Portanto, concluímos que a Educação dos bebês em turmas de berçários se 

constitui uma etapa de muito valor na formação do ser. Visto que, nessa fase do 

desenvolvimento serão formados os alicerces para as relações futuras que o indivíduo 
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constituíra ao longo de sua vida. Mesmo, sendo uma fase em que os cuidados básicos 

tomam grande parte do cotidiano educacional e que as atividades lúdicas oferecem aos 

leigos a sensação de meras brincadeiras, o profissional atuante com o bebê deve possuir 

sólidos conhecimentos sobre os processos psicomotores e relacionais. Apenas diante do 

profissional qualificado e estruturado pessoalmente é que a educação dos bebês em 

turmas de berçários se consolidará perante os diversos segmentos sociais como espaço 

essencial a formação do ser.  

A temática apresentada foi tratada com foco na relação adulto e bebê nas turmas 

dos berçários, por uma questão de síntese e possibilidade de aprofundamento. No 

entanto, o estudo das relações nos berçários pode percorrer caminhos que contemple 

outras relações nesse espaço, como a relação dos bebês entre si, dos adultos atuantes em 

conjunto nessas turmas e da família como influências e participantes desses vínculos.  

Que este estudo sirva como meio fomentador e de ampliação das discussões e 

análises em torno da Educação com os bebês e da Educação Infantil no geral, áreas que 

ainda necessitam de muitos estudos que norteiem as relações e ações educacionais, 

possibilitando a formação do profissional e o conhecimento indispensável ao 

desenvolvimento pleno da criança.  
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