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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho discutimos o potencial do método de Observação de 

Bebês para o diagnóstico precoce dos transtornos do desenvolvimento 

emocional e de suas etiologias. Consideramos que no processo de 

observação, tal como o apresentamos, torna-se possível destacar 

invariâncias presentes nos padrões de relacionamento e de comunicação 

mãe-bebê-observador registradas ao longo do processo. Consideramos 

ainda que a observação dessas invariâncias nos autorizam a realizar um 

diagnóstico que leve em  conta a discriminação entre o desenvolvimento 

suficientemente saudável de um bebê  e  as configurações que indiquem 

possíveis perturbações emocionais.  

Destacamos a conveniência da abertura de um espaço para 

intervenções oportunas quando as observações sugerem a hipótese de um 

diagnóstico de distúrbios precoces do desenvolvimento.   

A OBSERVAÇÃO 

Mariana: assim chamaremos o bebê observado desde o nascimento 

até um ano de idade, aqui apresentado em relatos de visitas e posteriores 

discussões grupais em seminários que se estenderam por dois anos. 
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Mariana com sete dias. Primeira observação. 

Pais já preocupados com a volta da mãe ao trabalho dentro de quatro 

meses. A mãe também está apreensiva com o fato da filha só dormir depois 

que mama ao seio e acha necessário que já aprenda a fazê-lo de outras 

formas para não ter problemas quando voltar ao trabalho. Sou informada da 

aflição materna para dar banho na filha, o que se recusa a fazer, deixando 

esta tarefa a cargo do pai ou da babá, pois não tolera a fragilidade do bebê. 

Mãe conta sobre a escolha da babá, considerada ligada a valores de família 

porque chorava com saudades da sua mãe e com um bom português, 

importante para que o bebê não aprendesse a falar errado antes de ir para a 

escola. O pai se aproxima enquanto Mariana mama, sentando-se ao lado da 

mãe e dizendo que é muito bom ter um filho, que o difícil é que a filha não 

interage. Neste momento a bebê larga o bico do seio e esboça um sorriso. A 

mãe chama a atenção para este movimento e a bebê o repete. Então os pais 

dizem: “É um sorriso? Não, é só um movimento, ela não sabe do que está 

rindo”. 

Em discussão posterior, algumas hipóteses foram levantadas: grande 

ansiedade frente ao contato com desamparo e fragilidade que o bebê evoca 

na mãe, assim a vida emocional parece estar atribuída à manifestação de 

choro da babá. Ainda na mesma observação, há um desmantelamento do 

universo emocional que é reduzido a gestos musculares, despojado de 

qualquer sentido, indicando uma incapacidade de comunicação que não seja 

no plano físico, sugerindo o processo de spliting forçado (Bion,1962) onde o 

sentido emocional de uma experiência é deixado de lado. 
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Mariana com duas semanas. Segunda observação. 

 Constato neste dia a presença de uma câmera que monitora o berço 

do bebê e que segundo a mãe dispensa sua presença junto à criança porque 

pelo controle remoto sabe o que se passa de qualquer cômodo da casa.  

A discussão reaviva impressões de uma suposta dificuldade materna 

para acessar o mundo mental então cuidados corporais é que se destacam. 

A presença humana e a importância do acolhimento das emoções parecem 

não fazer parte das preocupações maternas e, portanto o olhar de uma 

câmera cumpriria satisfatoriamente a função de vigilância do bebê. 

 

Mariana com 56 dias: 6ª observação.  

O bebê se mantém com olhar fixo para a TV da sala enquanto 

permanece sentada em uma cadeirinha e sem qualquer interação humana. 

Demonstra grande agitação quando impedida de olhar para televisão por ter 

sua cadeira posta em posição diferente (mesmo assim ninguém a pega no 

colo). Ela adormece abruptamente quando a babá liga um vibrador de sua 

cadeira.  

Discute-se o quanto o objeto inanimado toma conta da situação e 

como a menina se esforça para manter um manto sonoro e visual através da 

TV (ANZIEU,1990), que embora presente não é um objeto vitalizador das 

funções mentais como seria o encontro humano. O vibrador parece 

exacerbar o conforto buscado pela sensorialidade e não pela compreensão e 

transformação das impressões sensoriais através da  rêverie materna.  
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Mariana com 3 meses e 6 dias: 12ª observação. 

 A mãe diz que vai perguntar à pediatra com que idade as crianças 

começam a juntar o que ouvem e o que vêem e seguir com os olhos os 

objetos, porque de manhã quando vai pegar a filha no quarto, ela sorri 

quando ouve a sua voz, mas continua olhando para o ponto de luz verde da 

câmera que fica ligada no seu berço. Também a informa que a bebê não 

dorme o dia todo já há um mês, a não ser pequenos cochilos. 

 Supomos que a mãe busque continência na pediatra para suas 

angústias com a filha que prefere o inanimado ao rosto humano.  O ponto de 

luz da câmera parece promover alguma integração em um aglomerado de 

sensações e criar a oportunidade da vivência de coesão do self. O rosto da 

mãe que seria um espelho com as emoções integradas não é buscado e 

muitas vezes também não é oferecido, pois a filha, em geral, é monitorada à 

distância com o controle remoto de uma webcam nos diferentes cômodos da 

casa. Como temos alteração do ritmo vital de sono e vigília, supomos que 

ansiedade e tensão não deixam a bebê relaxar. 

 

Mariana com 8 meses e 28 dias: 33ª observação. 

 Quando chego, a babá está trocando a fralda de Mariana que deitada 

no trocador vira o rosto, me olha e começa a chorar muito forte, tremendo o 

corpo todo e se sufocando de tanto chorar. A babá a ergue em seu colo 

mesmo sem terminar de limpá-la e ainda sem nova fralda. Mariana se agarra 

fortemente à babá e continua chorando muito. Procura esconder seu rosto 

sob o pescoço, braço ou blusa da babá. 
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Há uma reação de terror frente à figura estranha que, segundo relatos 

da família, tem se repetido em várias ocasiões com qualquer pessoa que se 

aproxime, criando situações embaraçosas a ponto de visitas se retirarem da 

casa. Supomos que o tumulto de novas experiências não pode se 

transformar em curiosidade ou novas explorações, pois predomina grande 

ansiedade persecutória. 

 

Mariana com um ano: 40ª observação.  

Muita dificuldade para aceitar a presença de terceiros que lhes 

causavam um verdadeiro terror, um funcionamento sempre de apego ao 

corpo da babá. Expressões faciais de apreensão, grande dificuldade para 

dormir, comer e relaxar eram as principais características desta fase da bebê. 

Notávamos grande dificuldade no desenvolvimento da capacidade de 

tolerância à separação e uso da adesividade para lutar contra ansiedade 

persecutória intensa. 

Interrupção da observação após um ano: uma nova proposta. 

Como nesta altura da observação vários elementos do 

desenvolvimento de Mariana se mostravam preocupantes (perturbação no 

ritmo do sono, inibição do brincar e da interação com outras pessoas, 

desencadeamento de estados de terror diante de terceiros, algumas 

dificuldades alimentares etc) optamos por encerrar a observação, mesmo 

cientes dos efeitos positivos do observador psicanalítico na cena, a fim de 

abrir possibilidades com os pais de uma intervenção oportuna e oferecimento 

de alternativa terapêutica.  
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RESUMO: 

As autoras destacam a potencialidade do Método de Observação de 

Bebês Esther Bick para avaliação psicanalítica do desenvolvimento 

emocional na primeira infância, bem como a possibilidade de sua aplicação 

como fator preventivo de distúrbios emocionais e discutem a validade de uma 

intervenção quando nos seminários constata-se a presença de invariâncias 

patológicas no desenvolvimento do bebê. Propõem a interrupção da 

Observação de Bebês para sugerir, quando possível, uma intervenção 

psicanalítica oportuna. 

Palavras-chave: método Esther Bick, prevenção, transtornos do 

desenvolvimento emocional. 

SUMMARY: 

The authors emphasize the potential of Esther Bick baby‟s observation 

method to psychoanalytical diagnosis of emotional development in early 

childhood, as the possibility of its use as a prevention agent for emotional 

disturbances and discuss the validity of an intervention when in the seminars 

they verify the presence of pathological invariants in the development of the 

baby. They propose the interruption of the baby observation to suggest, when 

it is possible, an appropriated psychoanalytic intervention. 

Key words: Esther Bick method, prevention, emotional disturbances of 

development. 
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