
As novas pesquisas sobre as relações iniciais na estruturação psíquica 
do bebê e a formulação do conceito da Constelação da Maternidade, 
por Daniel Stern, denotam a importância dos vínculos no início da 
vida. Atualmente, com a crescente terceirização da maternidade, e 
tendo em vista as exigências impostas à mãe contemporânea, faz-se 
necessário contextualizar os vínculos estabelecidos também com es-
tes outros cuidadores. Todas as possibilidades de terceirização apre-
sentam vantagens e desvantagens no desempenho da função ma-
terna, na relação mãe-bebê e também no desenvolvimento infantil.
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desempenha, regular e constantemente, o papel de mãe para ela) na qual ambos 
encontrem satisfação e prazer.

Dessa forma, Bowlby defende que existe uma forte relação causal entre as 
experiências de um indivíduo com seus pais e sua capacidade posterior para es-
tabelecer vínculos afetivos, podendo haver uma repetição desse padrão de com-
portamento, manifestando-se em problemas conjugais e em difi culdades com os 
fi lhos. Da mesma forma que os pais precisam proteger e suprir a necessidade de 
afeto da criança, eles precisam também respeitar e incentivar o desejo da mesma 
de explorar e ampliar gradualmente suas relações com crianças de sua idade e 
com outros adultos. 

Face ao exposto, é notória a importância da teoria do apego no desenvol-
vimento da personalidade da criança e seus modos de relacionamento durante 
toda a vida. O apego foi apresentado como um sistema comportamental que 
possui a sua própria forma de organização interna e serve à sua própria função.

O comportamento de apego é visto como aquilo que ocorre quando são ati-
vados certos sistemas comportamentais. Acredita-se que os próprios sistemas 
comportamentais se desenvolvem no bebê como resultado de sua interação 
com o seu ambiente de adaptabilidade evolutiva e, em especial, de sua inte-
ração com a principal fi gura nesse meio ambiente, ou seja, a mãe. (BOWLBY, 
1984, p. 222)

A CONSTELAÇÃO DA MATERNIDADE
Segundo Stern (1997), quando falamos em relacionamento pais/bebês preci-

samos levar em consideração a natureza especial da mãe, nesse momento único, 
e sua predisposição para sentir, pensar e agir com foco no cuidado com o bebê, 
elaborando a partir disso o conceito de constelação da maternidade. Essa cons-
telação não é universal, inata ou obrigatória, estamos tratando de um construto 
da atualidade inserido em sociedades ocidentais e pós-industrializadas. 

Uma de suas características é tornar-se um novo eixo organizador para a 
vida psíquica da mãe, determinando uma nova série de tendências de ação, sen-
sibilidade, fantasias, medos e desejos. A constelação da maternidade se refere a 
três preocupações e discursos diferentes, mas inter-relacionados, que acontecem 
interna e externamente. São eles:

• O discurso da mãe com sua própria mãe, especialmente com sua mãe como 
mãe para ela quando criança;

• Seu discurso consigo mesma, especialmente com ela mesma como mãe;
• Seu discurso com o bebê.

Essa trilogia, portanto, é a preocupação central do relacionamento da mãe 
com o bebê, visando uma maior reelaboração psíquica. Nesse momento de sua 
vida, a mãe passa por um processo de reestruturação mental, suas preocupações 
e interesses passam a ser focados em seu relacionamento com o bebê. Alguns 
questionamentos fazem parte da vida da mãe acerca da necessidade dos cui-
dados com o bebê nesse momento. Uma série de desejos, medos e memórias 
infl uenciarão os sentimentos, ações e as relações interpessoais e outros compor-
tamentos adaptativos da mãe nesse momento. 

Na nossa sociedade um grande valor é dado ao papel maternal, a responsabi-
lidade pelos cuidados com o bebê é, em grande parte, papel da mãe. Mesmo que 
ela delegue parte dessa tarefa a outras pessoas, espera-se que ela seja capaz de 
responder às demandas da criança de forma efi ciente, tanto no campo da nutri-
ção, como no campo das necessidades corporais e afetivas, para que o bebê se 
mantenha saudável ao longo do desenvolvimento. O bebê ao nascer, experiencia 
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A terceirização da maternidade atualmente é muito difundida no Brasil, em 
todas as camadas sociais. Desde o primeiro dia de vida do bebê, a nova mãe pode 
contar com auxílio de profi ssionais, como enfermeiras ou até vizinhas experien-
tes, para instruí-la nessa empreitada que é cuidar de um ser tão frágil e indefeso. 

Algumas décadas atrás, ela iria com seu bebê para a casa de sua mãe ou 
avó, para uma imersão neste mundo matriarcal. Hoje em dia, a nova mãe conta 
mais com o suporte de suas amigas, da internet, e da própria babá, do que com 
a experiência compartilhada entre as gerações de sua própria família. Com isso, 
tradições e costumes são esquecidos e perdem sua função social de minimizar as 
angústias das mães.

Por conta da inserção da mulher no mundo do trabalho, faz-se necessária a 
terceirização dos cuidados dos bebês e das crianças, para dar continuidade a sua 
vida profi ssional. Após a licença maternidade, concedida por lei, a mãe conta com 
diversas opções, entre elas creches e escolas, para delegar o cuidado das crianças. 

Devido a esta demanda, surgiram profi ssionais especializados em fornecer 
condições ambientais e afetivas para o bom desenvolvimento das crianças, que 
passam a fazer parte de outros âmbitos, diferentes do familiar. 

Apesar da ampla utilização dos serviços de terceirização da maternidade, este 
é um conceito pouco estudado na produção científi ca atual. Os trabalhos encon-
trados abarcam as especifi cidades da relação mãe-bebê, porém a temática sobre 
a terceirização é escassa. 

Neste artigo descrevemos a constelação da maternidade e sua importância 
nas primeiras relações do bebê (0 a 3 anos), através da experiência intersubjetiva 
com seus pais. Também buscamos compreender quem é a “criança terceirizada” 
no mundo contemporâneo e como se estabelecem os vínculos com os cuidadores 
terciários.

Foi utilizado como base o estudo sobre a natureza e a origem dos vínculos 
afetivos, de Bowlby, e o estudo de Stern sobre a importância da constelação da 
maternidade na estruturação psíquica do bebê.

NATUREZA E FUNÇÃO DO APEGO
Segundo Bolwby (1984), a sobrevivência das crianças, particularmente em 

uma espécie que precisa do cuidado do outro, depende da manutenção da pro-
ximidade de adultos que desempenhem funções de proteção e fornecimento de 
alimentação, conforto e segurança. Integrando conceitos etológicos à sua teoria, 
esse autor defende que a tendência em estabelecer vínculos com determinados 
indivíduos é um componente básico da natureza humana, que já está presente 
ao nascer. Esta característica tem uma clara função biológica de sobrevivência da 
espécie e teria se consolidado no ambiente evolucionário de adaptação.

O vínculo é um laço relativamente duradouro que se estabelece com um par-
ceiro. O apego é uma disposição para buscar proximidade e contato com 
uma fi gura específi ca, e seu aspecto central é o estabelecimento do senso de 
segurança. Cabe ressaltar que tanto o vínculo afetivo como o apego são es-
tados internos. Os comportamentos de apego, por sua vez, são observáveis e 
organizados nas interações das crianças com seus cuidadores, permitindo que 
a criança consiga ter e manter a proximidade. Tais comportamentos podem 
ser muito variados, sendo alguns dos mais comuns chorar, chamar, balbuciar, 
sorrir e agarrar-se. (BOWLBY, 1984, p. 468)

A teoria do apego considera que a qualidade das relações de apego depende 
das interações entre a díade mãe-criança, enfatizando que a saúde mental da 
criança depende de que ela tenha a vivência de uma relação calorosa, íntima 
e contínua com sua mãe (ou uma mãe substituta permanente, uma pessoa que 
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manutenção das mesmas, podendo impossibilitar a mãe de fortalecer sua auto-
estima, autonomia e dignidade diante da cuidado com a criança. 

Verifi ca-se, nos dias atuais, certa dependência da matriz de apoio em que a 
mãe, ao invés de contar com a rede como suporte, passa a transferir os cuidados 
com a criança integralmente a terceiros.

ENFERMEIRAS E BABÁS
Entre os aspectos positivos que a babá apresenta estão a experiência de ter 

cuidado de outros bebês e seu conhecimento prático da rotina inicial. Estes fa-
tores transmitem segurança e amenizam o impacto do cansaço físico da mãe, 
principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. Outra função importante 
da babá é a manutenção de regras, normas e inserção de limites na ausência dos 
pais.

A inclusão deste terceiro, por mais especializado, constante e reconfortante 
que seja, possui implicações na estruturação psíquica da criança. Por exemplo, 
supõe-se que a presença de um profi ssional iniba a mãe de aventurar-se na des-
coberta de maneiras diferentes de agir com seu bebê. Podemos inferir também 
que a alta rotatividade de profi ssionais pode ser um fator estressante, visto que a 
rotina da criança, que é tão importante e estruturante, pode ser comprometida. 

A mãe não deve admitir ser colocada na condição de “marinheira de primeira 
viagem”, delegando, por insegurança, funções que lhe cabem prioritariamen-
te. O papel da babá é o de auxiliar a mãe. A tentativa, o erro e o acerto são 
excelentes passos para esse aprendizado. Com esses cuidados, a babá pode se 
tornar uma fi gura importante para que a mulher possa equacionar da melhor 
maneira o duplo papel de mãe e profi ssional. (RAMALHO JR. A, TOPCZEWSKI 
C. S., LUZ C. C. et al., 2002, p. 213)

Partindo de tais considerações, podemos supor que o papel da babá, para a 
criança, poderá tanto ser de uma fi gura substituta positiva até uma restrição 
negativa ao seu desenvolvimento autônomo.

AVÓS E OUTROS FAMILIARES
Os avós e outros familiares têm a vantagem de possuir um vínculo afetivo 

com a criança, o que pode possibilitar exercer com mais efi cácia o suporte à 
função materna. Outro ponto positivo para a mãe é a confi ança intrínseca nestes 
familiares.

Em contrapartida, podem haver divergências de conduta sobre a educação da 
criança, competição entre a mãe e a avó no papel principal de maternidade ou 
interferências na rotina da família nuclear.

A competição pelos fi lhos-netos entre pais e fi lhos, entre sogra e nora ou 
genro, entre sogro nora ou genro, bastante conhecidas por muitos de nós, 
em parte me parece conter esse fator. E a chegada da nova criança traz a 
possibilidade, como risco, do aumento da guerra de poder entre pais e fi lhos 
com o uso-abuso da criança fi lho-neto como objeto da competição. (GALIÁS, 
2003, p. 77)

Os benefícios da criança cuidada por familiares são o fortalecimento de vín-
culos afetivos e ampliação de sua rede de suporte emocional. Porém, a criança 
pode sentir-se dividida diante de desentendimentos dos pais com os familiares 
cuidadores.
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uma relação intersubjetiva, entre ele, a mãe e o outro. Estas representações inter-
subjetivas da relação mãe-bebê são o que Stern (1997) chamou de “experiência 
de estar com uma pessoa de uma certa maneira”, é a forma pela qual a expe-
riência é vivida e representada, e que essas representações não são formadas a 
partir de pessoas ou eventos externos, isto é, de fora pra dentro, e sim a partir da 
autoexperiência de estar com uma outra pessoa. 

Em resumo, nós precisaremos de uma representação do aspecto subjetivo do 
envolver-se em repetidas experiências interpessoais em que todos os elemen-
tos básicos da experiência (ações, afetos e assim por diante) possam ser repre-
sentados juntos e, ao mesmo tempo, separadamente. Nós chamaremos essa 
representação de um “esquema-de-estar-com-uma-outra-pessoa”. (STERN, 
1997, p.81)

Esta fase permite ao bebê a formação do vínculo, bem como a construção de 
si mesmo na relação com os que estão ao seu redor, possibilitando perspectivas 
positivas sobre si e sua realidade. Imersos nessa díade é que o bebê e a mãe es-
tabelecem uma relação simétrica. Segundo Araújo (2011), a natureza dotou os 
bebês de potência para atrair para si a atenção de seus cuidadores, sendo ativos 
e sedutores. Para se desenvolver, o bebê precisa ser cuidado e compreendido, ou 
seja, ser amado, numa forma de amor que precisa ser correspondida.

Estas experiências interativas e repetitivas da vida do bebê vão guiando seu 
modo de agir, sentir e interpretar seu relacionamento com o mundo. São essen-
ciais para sua estruturação psíquica e irão ser um referencial para posteriores 
experiências e maneiras de estar no mundo com outras pessoas de uma deter-
minada maneira.

Nesse sentido, discutiremos a fi gura dos pais e do cuidador, na relação inter-
pessoal com o bebê como fator determinante na estruturação psíquica da criança.

TERCEIRIZAÇÃO DA MATERNIDADE 
Segundo Stern (1997), o êxito do desempenho da mãe no cuidado com o fi lho 

benefi cia-se dos “sistemas de apoio” que são, na verdade, pessoas ou instituições 
presentes no cuidado com o bebê. Essas redes de apoio incluem pai, avós, tios, 
enfermeiras e babás, berçários, creches e escolas.

O tema da matriz de apoio se refere à necessidade da mãe de criar, permitir, 
aceitar e regular uma rede de apoio protetora, benigna, para que ela pos-
sa realizar plenamente as duas primeiras tarefas de manter o bebê vivo e 
promover seu desenvolvimento psíquico-afetivo. Esse tema, o da matriz de 
apoio, é inevitável, dadas as imensas demandas que tanto o bebê quanto 
a sociedade fazem à mãe, sem proporcionar-lhe a necessária preparação e 
os meios para satisfazê-las. O relativo desaparecimento da família ampliada 
para ajudar a mãe não foi adequadamente substituído por nenhuma outra 
unidade social, e certamente por nenhuma estrutura médica ou de saúde. 
(STERN, 1997, p.166)

Percebemos uma grande necessidade das mães de auxílio no cuidado com as 
crianças. E, de fato, quando a maternidade emerge na vida da mulher, ela precisa 
sentir-se protegida e acolhida pela matriz de apoio, para desempenhar o papel 
fundamental que tem na vida de seu fi lho. Estas pessoas podem, cuidando do 
bebê e da mãe, transmitir tranquilidade e segurança a ela.

Mesmo contando com o suporte da matriz de apoio, a mãe não está isenta de 
sentimentos como medo e insegurança. Críticas, julgamentos e opiniões podem 
surgir dos membros das próprias redes de apoio, comprometendo a criação e 
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CRECHES E ESCOLAS
Ambientes sociais são extremamente necessários e prazerosos para as crian-

ças, pois a interação com seus pares estimula seu desenvolvimento global. As 
atividades educativas possibilitam aprendizado em diversas esferas do conheci-
mento e as normas das instituições preparam as crianças para a inserção social, 
ensinando limites e respeito ao outro.

Ir para a pré-escola ou para o jardim-de-infância é a primeira e mais impor-
tante oportunidade que a criança tem de aprender adaptar-se ao mundo 
exterior. Ela aprenderá a fazer parte de um grupo, a interpretar as normas so-
ciais, a ajustar-se às expectativas e regras dos adultos, a conhecer os hábitos 
sociais de crianças da sua mesma idade, e a desenvolver o seu estilo de fazer 
e manter amigos. (BRAZELTON, 1994, p. 438)

Porém, podemos indagar que se a rotina escolar for muito prolongada e com 
excesso de estimulação, poderemos perceber um desgaste da criança com possí-
vel prejuízo em seu desenvolvimento.

De um lado, a criança pode vivenciar positivamente a rotina escolar, de modo 
que sinta-se estimulada em todo seu potencial e acolhida por colegas e profes-
sores. Por outro lado, pode sentir a escola como um ambiente limitante e restrito, 
e sentir falta de tempo livre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos estudos feitos por Bowlby e Stern, fi ca claro que as experiências 

interativas e a formação de vínculos na primeira infância são cruciais para a 
estruturação psíquica da criança, bem como para suas experiências posteriores 
ao longo do ciclo vital.

De acordo com Rios (2011), as falhas nos relacionamentos interpessoais levam 
à difi culdades na criação de um sentimento de unidade e continuidade de si 
mesmo na criança, sentimento este que constrói sua narrativa de vida através do 
passado, em direção ao futuro. 

A qualidade dos relacionamentos nos primeiros anos de vida do bebê inclui 
laços humanos de apego, segurança e afeição. Os membros da matriz de apoio 
podem proporcionar momentos de afeto, fazendo com que a criança se sinta se-
gura e protegida. Isto faz com que as experiências vividas subjetivamente sejam 
representadas como um acontecimento signifi cativo e reconstrutivo nos “esque-
mas de estar com uma outra pessoa”.

Apesar de ser essencialmente importante a criação e manutenção de uma 
matriz de apoio para a mãe poder desenvolver suas funções plenamente, in-
dagamos se atualmente há uma tendência exacerbada de delegar os cuidados 
e educação das crianças. Conforme discutimos a respeito dos diversos tipos de 
terceirização da maternidade, tanto a falta quanto o excesso podem ser prejudi-
ciais ao desenvolvimento infantil. Percebemos a necessidade de novos trabalhos 
e pesquisas acerca deste fenômeno, que apresenta uma mudança de paradigma 
nas primeiras relações humanas.
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