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• Reflexões sobre a observação em bebês na família
Reflection upon the babies’ observation in the family

Suzana Grunspun1

Sociedade Brasileira de Psicanálise

Resumo: Esta contribuição tem por objetivo apresentar um relato condensado de
observações espontâneas longitudinais, efetuadas durante um ano, das relações mãe-
bebê, segundo o método de Bick. Este sugere a captação desses dados, de maneira
espontânea, sem intervenção de qualquer teoria a respeito ou de qualquer interferência
do observador durante o processo. Trata-se de um dos quesitos importantes para a
aprendizagem da psicanálise, no que respeita à formação de analista.

Palavras chaves: observação contínua; mãe-bebê; método Bick.

Abstract: This contribution aims to present a condensed account of spontaneous
longitudinal observations, made during one year, of the mother-baby relationships,
according to the Bick method. This method suggests the recording of these data,
spontaneously, without the intervention of any theory about it or any interference of the
observer during the process. This is one of the important questions for the apprenticeship
of psychoanalysis, in terms of the analyst training.

Keywords: continuous observation; mother-baby; Bick method.

Introdução
A fim de facilitar a compreensão do relato de experiência obtida por meio de

estudo de caso, apresentam-se algumas idéias do método de Bick (1962/1984),
utilizado nesta oportunidade. Diga-se de passagem, que este método é
recomendado para a formação de psicoterapeutas, com ênfase na psicanálise.

Esther Bick (1964) elaborou o método que implica na observação espontânea
do bebê e da mãe, nas condições naturais de vida, isto é, efetuado no local em
que eles vivem. Além disso, preconiza que cada sessão efetivada, não deve ser
influenciada por qualquer teoria e, tão pouco sofrer a interferência do observador.

Há três etapas no desenvolvimento do método. Primeiro, a realização de
uma sessão de uma hora de observação por semana, durante um ano, no mínimo.
Terminada cada sessão, segue-se um relatório descritivo e minucioso sobre o
observado do bebê e da mãe. Em segundo lugar, o observador deve detalhar
seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções suscitados pela observação
Por último, os relatórios deverão ser discutidos por um grupo composto de
observadores treinados, o que se constitui em um apropriado seminário clínico.
As discussões que efetuam no grupo visam gerar novas perspectivas sobre os
fenômenos em pauta e analisar os reflexos sobre a conduta do observador,

1 Médica, psicoterapeuta, membro da referida sociedade, capítulo de São Paulo. Contato: Av.
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propiciando-se o levantamento de hipóteses que nortearão as sessões seguintes.
Neste processo, exercita-se a contínua indagação, ampliando-se a capacidade
de reflexão, compreensão e continência do observador em relação as suas próprias
fantasias e sentimentos.

Observar-se ao se observar bebês é uma tarefa que se impõe, pois há uma
coincidência entre o elemento que observa e aquele que se observa na situação.
Partir da própria experiência dentro do campo que se investiga, proporciona uma
visão particular que requer disciplina e promove modificação dos próprios recursos
do observador.

Houzel (1997), discorrendo sobre observação em bebês do ponto de vista
epistemológico, distingue diferentes maneiras de conduzi-la, incluindo a psicanalítica
e suas múltiplas formas desse procedimento, denominadas empíricas, em que o
método utiliza hipóteses a serem comprovadas, em relação ao fenômeno
observado, e também no próprio observador.

No método proposto por Bick (1964/1967), não se tem fenômenos previstos
por teorias; mas, cria-se um espaço para observar os reflexos no agente da
observação, como emoções, fantasias e sentimentos que podem eclodir no seu
consciente e até inconscientemente.

Para Houzel (1997), o método Bick implica no fluxo de trocas conscientes e
inconscientes da mãe em relação ao bebê e do observador neste contexto. Para
isto, exige-se deste último, atenção ao menor gesto do bebê e da sua interação
com o ambiente, e acompanhamento com minúcia a respeito das inflexões dos
processos dinâmicos em ação.

A observação da relação mãe-bebê pode gerar angústias primitivas no
observador, dadas as suas próprias vivências, causando-lhe impacto no decorrer
das observações. Com isto, ele aperfeiçoará a capacidade de auto-observação,
permitindo-se chegar à contenção de sentimentos contra tranferenciais enquanto
observa, porque neste processo ele também está sendo auto-observado.

Segundo Vasconcellos (2003), o reconhecimento de que não existe uma
realidade independente daquele que observa que é um pressuposto presente nas
discussões atuais sobre o progresso do conhecimento. Trata-se da impossibilidade
de supor um conhecimento objetivo do mundo. Este é um pressuposto
epistemológico da ciência contemporânea.

Vasconcellos (2003) com base nas concepções de Heinz von Foerster, aponta
a necessidade do reconhecimento da participação do cientista nas elaborações
dos sistemas observados. Von Foerster introduziu a expressão sistema observante
ou sistema de observação para se referir ao fato de que, a partir do momento em
que o observador começa a observar um fenômeno, cria-se instantaneamente,
um sistema que integrará a ambos, sendo que o observador também se observará,
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ou seja, há a relação entre o que se observa e as reações no próprio agente da
ação.

Relato de uma observação
Ciente de que a relação íntima que bebê e mãe vivem é singular e,

absolutamente, fundamental para a sobrevivência humana, por um lado, a
observação poderá ser realizada se houver proximidade da dupla por parte do
observador, por outro, deverá haver distância deste, o suficiente, para observar o
que ocorre nesta relação e, assim detectar e vivenciar os acontecimentos.

Quando, pela primeira vez, escutei falar sobre observação em bebês, os
meus filhos eram muito pequenos, praticamente era mãe de bebês e não estava
preparada para observar, olhar, conviver e manter distância das figuras maternas
e seus respectivos bebês.

Ao iniciar esta atividade, senti-me preocupada, estava repleta de dúvidas.
Será que as teorias me ajudarão a compreender as mães com os seus bebês? O
que mobilizou a minha observação? A possibilidade de estar próxima deste mistério
que é a vida humana e o seu início.

Agora, posso lembrar-me o quanto foi difícil conseguir uma pessoa grávida
disponível para esta viagem. Da mesma forma que o bebê necessita de apoio
para florescer seu psiquismo e o busca por meio da sua experiência com a mãe
e seus cuidados; para iniciar a minha tarefa, também necessitei de apoio. Descobri
nas experiências que tive enquanto estudante de medicina, época em que fiz
algumas visitas domiciliares, tanto para pacientes pós-operados, como para
crianças na pediatria. O fato de ter sido bem acolhida pelas famílias, encorajou-
me nos primeiros contatos com a mãe e as primeiras visitas ao lar no qual ela
vive.

Experimentei alguns desencontros enquanto procurava uma dupla mãe-bebê.
Ao encontrá-la, desde a primeira visita fiquei atenta com a intensidade das minhas
reações. Que trocas estavam ocorrendo? Há algum tempo eu não era inundada
pelas recordações a respeito dos cuidados físicos incluindo a amamentação dos
meus filhos. Estas experiências pregressas se impunham na minha mente, ora
agradáveis, ora saudosas, este suceder de experiências me mobilizou fortes
emoções.

A dificuldade de estar concretamente no espaço alheio e, só poder adentrar
com a permissão da mãe, foi uma vivência impactante. Naquele momento, senti-
me uma estranha em relação àquela dupla que uma linguagem própria e cria um
mundo particular. O local para eu observar a amamentação foi cedido pela mãe e
não escolhido por mim. Foi muito interessante perceber e respeitar o quanto era
importante para a mãe me situar em sua casa.

A autorização de entrar no quarto do bebê e do casal colocou-me
mentalmente dentro do espaço analítico, onde o setting é mantido pelo analista,
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mas a permissão de adentrar o mundo interno do paciente e dos seus espaços
mais íntimos é dada somente por ele.

O bebê, sujeito da observação, uma menina, estava com dez dias de vida,
quando teve início o trabalho. Algumas vezes, cheguei a casa e a criança dormia.
Neste período, a mãe me contou sobre o seu relacionamento com o marido, com
o filho de dez anos e com sua família. Falou-me a respeito de seus medos e
expectativas. Outra vez, contou-me seus sonhos e pesadelos, seus pensamentos
e medos abafados. Sonhou que rolou por cima do bebê e o matou, sentiu-se
aliviada ao acordar e ver a filha viva, dormindo calmamente no berço ao lado da
sua cama.

Durante este início de vida da criança, notei o quanto a mãe solicitava seu
bebê. Parecia que depositava toda sua carência afetiva na relação com a filha. O
que me impressionou é o quanto a criança corresponde às necessidades da mãe;
necessidade de ser aceita? Existia uma solicitação intensa que a mãe faz ao seu
bebê através de estímulos motores, às vezes parecia estarmos no circo. A mãe
forçava a criança a sentar e parecia que o bebê gostava e queria brincar de sentar.
Com cinco meses quase senta sem apoio. Algumas vezes estas solicitações
incomodam o bebê que resmunga, outras vezes é estimulado a ficar de bruços
para engatinhar, aí chora e mostra seu desagrado.

Observei que a filha interagia com a mãe; conversavam através do olhar
desde que tinha um mês de vida. Este olhar era muito intenso e parecia que estava
procurando vida, pois para um bebê, vida é também olhá-la através da luz do olhar
da mãe. Olhar para procurar e constituir uma identidade? O bebê olha para conhecer
ativamente a mãe e assim entrar em contato com o mundo ao seu redor, de onde
se conclui sobre o quanto o bebê é observador.

Bosi (1997) faz uma referência a Leonardo da Vinci sobre o olho ser a
janela da alma. De como olho faz a mediação entre a alma e o mundo. Isso me fez
recordar o olhar do bebê para a sua mãe e como esta dupla se auto estimula
psiquicamente mantendo um contato emocional vivo. O olho a olho entre elas,
promove a troca de almas reciprocamente. Difícil supor que um espaço tão
reduzido seria capaz de absorver as imagens do universo?

Desenvolvi um interesse peculiar pelo bebê e, algumas vezes, distanciei-me
da dupla, sentindo o desagrado da mãe, que queria conversar comigo, entreter-
me, a fim de me distanciar da filha, querendo tornar-se, exclusivamente, objeto do
meu interesse. Instalou-se uma rivalidade? Percebi que a criança sempre estava
atenta a nossa conversa; irritava-se, chorava ou resmungava, quando a mãe não
se mantinha concentrada nela. Notei que esta ansiedade da mãe que emergia,
atrapalhava a criança, deixando-a agitada e fazendo com que buscasse o meu
olhar.

Percebi que mãe e bebê estavam fortemente enlaçados por forças como: a
comunicação entre eles na intensa troca de olhares, na fala da mãe, no balbucio
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do bebê e na amamentação. Pareceu-me que a mãe e o bebê estavam muito
interessados na amamentação. A criança sugava bem e a mãe tinha muito prazer
neste contato, inclusive, dizia, que adorava escutar o barulho que os bebês fazem
ao mamar e engolir o leite. O período em que houve a introdução de alimentos:
suco, papa de frutas, foi turbulento. A mãe tentou dar suco na mamadeira, suco e
o seio alternados e, finalmente, a colherinha foi o veículo mais aceito pela criança
para entrar em contato com estas substâncias de cor, cheiro, temperatura e
consistências tão diferentes do leite materno.

O desmame durou quase meio ano, apesar da introdução de alimentos, o
bebê perdeu peso. Presenciei alguns momentos sofridos deste período. Vi a
criança procurar o seio com sofreguidão, tirar a cabeça, agitar-se, gemer, puxar o
bico com tanta força. A mãe deu bronca, o bebê chorou, acalmou-se, voltou ao
seio, acabou sorrindo e desceu do colo para o chão.

Pude ver como o pai foi introduzido na comunicação do olhar, no contato
físico com a criança, na observação da relação da mãe e da filha. Ele era uma
figura presente. Apesar de sentir dúvidas em relação à amamentação, ele
participava ativamente. Recebia-me enquanto a mãe amamentava; levava e
buscava o filho mais velho na escola, acompanhava-me ao me despedir.

Senti que a mãe ora se mostrava próxima e adequada, ora tinha seus
momentos de agitação, sendo, por vezes, invasiva com o bebê. O pai ficava
atento e tentava quer frear e contê-la para que não transmitisse ansiedade à criança.
Este, que no início esteve na retaguarda da mãe com seu bebê, foi se insinuando
na relação e seus contornos foram tornando-se mais nítidos, mais presentes.
Observei o quanto ele já fazia parte da vida da filha e como interagiam
independentemente da mãe. Vi sorriso da criança recair sobre o pai, mostrando
sua satisfação por ele ter disponibilidade para cuidar e compartilhar do seu viver.

A mãe e o pai se rivalizavam, mas também se complementavam nos cuidados
com a filha. Nesta atmosfera, a menina foi saindo do quarto, adentrando à sala,
onde já permanecia no chão; primeiro recostada, depois sentada, até poder dar
os primeiros passos.

Assisti as infecções que apareceram; resfriados, otites, tosses, suplantadas
com mel, analgésicos, até antibióticos. Uma vez, mãe e filha adoeceram, o pai as
socorreu. ao mesmo tempo em que a filha, lá foi o pai socorrer as duas. Após um
episódio febril da filha, a mãe me disse: sabe, o meu pai morreu um mês antes
dela nascer; acho que eu estou me segurando para sentir o luto em relação ao
meu pai. Em seguida, ergueu a criança que estava sentada no chão em vias de
levar algum brinquedo à boca e exclamou: deus me livre se ela pegar alguma
coisa!

Com um ano e meio, a mãe voltou a trabalhar, e a menina foi à escola
maternal, onde permanecia por quatro horas. O pai aumentou o turno de trabalho.
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Pude acompanhar o crescimento desta família e compartilhar de muitos instantes
de felicidade alegria, tristeza, sofrimento no intervalo de tempo em que fiz minhas
observações.

Conclusão
O observador em campo é afetado e mobilizado em seus aspectos psíquicos

primitivos, de forma ampla e perturbadora, devendo estar atento aos fenômenos
contratransferenciais. Cabe a ele, elaborar essas experiências capazes de
desorganizar o psiquismo, muita delas ainda desconhecidas e inusitadas, para
que se enriqueça.

A possibilidade de observar como se desenvolve os primeiros vínculos
poderá propiciar, ao observador, recursos para o atendimento de seus pacientes.
Observar a observação em bebês nos instrumenta para mantermos uma contínua
atenção global do sistema que estamos integrados, assim desenvolver a
capacidade de captarmos os fenômenos que se desdobram no seio das primitivas
relações entre o bebê e sua família.

A experiência de observar, olhar para mãe com seu bebê no próprio lar,
amplia o nosso universo psíquico e também as possibilidades da família de se
desvencilhar de certas amarras para poder transitar mais livremente neste espaço
criado pela fina interação entre o ser humano e sua criação.

Estas primitivas vivências do bebê são pilares de vida e, quando
suficientemente saudáveis, promovem o aparecimento de um espaço psíquico
interno importante para sustentar a representação destas experiências.
Responsáveis por manter presentes a figura do casal parental, assegura a
constituição do espaço triangular edípico.
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