
PRA. JULIANA PRADO 

FUNÇÃO MATERNA E 

FUNÇÃO PATERNA 



DO QUE SE TRATA? 

QUAL SUA IMPORTÂNCIA? 

 A função materna e a função paterna representam os 
principais cuidados na vida da criança, desde seu 
nascimento. Se trata do manejo de vital importância em 
seu desenvolvimento. 

 

 Estas funções têm um papel central no desenvolvimento e 
estruturação do psiquismo da criança e na formação da 
personalidade do adulto. A ausência dessas funções pode 
acarretar em prejuízos graves no desenvolvimento da 
criança, incluindo comprometimento em sua saúde mental. 
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO... 

 Para compreendermos a função materna e sua 
importância, veremos um breve resumo dela na história da 
sociedade. 

 

 No contexto histórico, a maternidade passou por mudanças 
importantes nas suas formas de exercício. Essas mudanças 
estão ligadas a transformações sociais, históricas e culturais 
que afetaram a família ao longo dos séculos. 

 

 



ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA - ATÉ 

O SÉCULO XVII 

 Em períodos como a Antiguidade e Idade Média (até o século  XVII), 
predominava o poder paterno dentro da família, em detrimento do 
materno, não existindo o que alguns autores chamam de “sentimento de 
infância”. 

 

 Neste período da história, a família era uma realidade moral e social mais 
do que sentimental, cujas relações baseavam-se em fatores como idade, 
virtuosidade, dote, classe social, honra da linhagem, preservação do 
nome e integridade do patrimônio.  

 

 A família cumpria, assim, a função de transmissão da vida, dos bens, dos 
costumes e do nome, não havendo preocupação com os laços afetivos e 
nem com a educação formal das crianças. Marcava-se nesse período a 
autoridade do pai e certo distanciamento afetivo da mãe, quando era 
comum ao nascerem as crianças, encaminhá-las para amas de leite. 

 



A PARTIR DO SÉCULO XIX  

 A partir do século XIX, as mudanças ocorridas na família 
relacionam-se com a perda do sentido da tradição. 
Paralelamente, emerge um sentimento de perspectiva individual, 
que vincula amor nas relações parentais. 

 

 Baseada na reciprocidade de sentimentos, a nova família valoriza 
a divisão do trabalho entre o casal e o filho passa a ser 
considerado um sujeito, sendo tanto o pai como a mãe veículos 
de transmissão psíquica. A mulher, enfim, passa a ser vista como 
um indivíduo e não meramente como "mulher-natureza", à 
medida que ingressa no mercado de trabalho e adquire um 
domínio maior (decisão conjunta) da possibilidade de 
reprodução, com a criação dos métodos anticoncepcionais, 
passando a ser a maternidade um desejo de afeto e amor. 

 

 



A FUNÇÃO MATERNA, A CRIANÇA E SUAS 

NECESSIDADES NOS DIAS ATUAIS... 

 Surge então, a partir dos século XIX, até os nossos dias, a 
necessidade de suprir a criança também afetivamente. 

 

 Pode-se dizer que a Função MATERNA deve funcionar como 
uma engrenagem de 3 correntes básicas e principais de 
funcionamento. Essas correntes devem funcionar 
simultaneamente o tempo todo, conforme a necessidade. 
Vejamos a seguir quais são essas correntes da Função 
Materna: 

 

 

 



AS 3 CORRENTES PRINCIPAIS DA 

FUNÇÃO MATERNA: 

HANDLING 
(cuidados) 

TRANSIÇÃO  

HOLDING 
(sustentação) 



HOLDING 
 O Holding é a sustentação, a transmissão de segurança à criança em todas 

as suas fases de desenvolvimento, principalmente no início, pós 
nascimento. 

 

 O ato de segurar a criança, acolher, olhar nos olhos enquanto amamenta, 
seja no aleitamento materno ou mamadeira. Trata-se da transmissão de 
segurança emocional, dando o afeto e proporcionando à criança a 
experiência de sentir-se amada, desejada e o senso de pertencimento. 

 

 Este conjunto de comportamentos visam a apoiar a criança. Auxilia na 
estruturação, na edificação da personalidade, o que será importante para 
todas as relações que a criança exercerá em todas as demais fases de sua 
vida.  

 

 O Holding é emprestar-se a si mesmo frente às fragilidades da criança, é se 
adaptar às necessidades dela, não só fisicamente, mas também e 
principalmente afetivamente, fornecendo sentimentos de amor, proteção 
em todos os seus cuidados. 

 

 

 

 

 

 



TRANSIÇÃO 
 Esta se trata da adaptação da realidade externa, quando a criança 

começa a perceber a possibilidade das funções da mãe serem 
substituídas. 

 

 Aos poucos a mãe, ou a pessoa que exerce a função materna, vai 
proporcionando o encontro da criança com a criação de novos “objetos” 
que serão mais adequados naquele momento e que refletem grande 
importância em seu desenvolvimento. 

 

 Neste período, é comum darmos às crianças o que alguns autores 
chamam de “objeto transicional”: o bichinho de pelúcia, a chupeta, o 
travesseirinho preferido ou o paninho-cheirinho. Com esses, a criança 
vai aprendendo a lidar com a ansiedade. Normalmente, esses objetos 
acompanham a criança até os 5 anos, entretanto, pode variar de acordo 
com o desenvolvimento de cada uma. 

 

 Não existe necessidade de apressar esse processo, mas é muito 
importante os pais aos poucos irem ajudando a criança a lidar com suas 
angústias sozinha, sem ajuda desses objetos. 

 

 

 

 

 



HANDLING 
 Este refere-se aos cuidados físicos que envolvem o desenvolvimento da 

criança. Trata-se do suporte básico que deve estar presente durante 
todas as fases de seu desenvolvimento, principalmente na fase inicial, 
após seu nascimento. 

 

 O autor desta teoria, Winnicott (1975) diz o seguinte: 

“Um bebê pode ser alimentado sem amor, mas um manejo desamoroso, ou impessoal, 
fracassa em fazer do indivíduo uma criança humana e autônoma.” 

 

 Desta forma, entende-se que toda a engrenagem de funcionamento da 
FUNÇÃO MATERNA deve agir simultaneamente, como falamos 
anteriormente, pois somente suprir fisicamente sem o afeto (Holding) e 
sem o processo de transição pode ocasionar em falhas na construção 
psíquica desta criança. 

 

 É importante ressaltar que a função materna precisa ser desempenhada 
em todas as fases do desenvolvimento da criança, pois seja qual for a 
sua necessidade, será fundamental o olhar, o toque, o cuidado e a voz da 
mãe ou da pessoa que desempenha esta função na vida da criança. 



O QUE A BÍBLIA DIZ A RESPEITO? 
Podemos pensar na História de relação materna entre Ana e Samuel (I 
Samuel, capítulo 1 em diante). Vamos aqui analisar o trabalho que ela 
desempenhou: 

 

 Ana sonhou e desejou Samuel. Desde o ventre, criou-se um espaço de 
amor e segurança emocional (holding). 

 

 Ana deu-se totalmente nessa missão. Prezou por todas as necessidades 
primárias de Samuel, o amamentou, proporcionou também seus 
cuidados físicos e fez sua transição. Mostrou-se substituível. 

 

 Não nos resta qualquer dúvida quanto ao excelente trabalho que Ana 
executou ao desempenhar a função materna. Samuel em toda narração 
de sua história, sempre apareceu como um lindo ser humano, temente 
servo de Deus e sem qualquer mácula em sua trajetória de vida. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO... 

 Como vimos no bloco anterior, a funcionalidade materna na vida 
da criança baseia-se num vínculo de afeto e também no início do 
senso de substituição, quando a figura materna começa a 
mostrar-se substituível na relação mãe-bebê. 

 

 Percebe-se no vínculo materno uma dependência da criança em 
suas necessidades, onde o olhar, cuidado e afeto da mãe dão 
conta de suprir. 

  

 Analisando essa relação, nos parece ficar faltando o completar do 
ciclo de independência desta criança em relação a esse vínculo 
materno simbiótico com a figura materna. 

 

 E é aqui que entra a função paterna. 

 

 

 



 Então, qual é o lugar da figura paterna nesta relação entre 
mãe-filho? 

 

 A função paterna, assim como a materna, tem importante 
valor na vida da criança em sua formação psíquica e de 
sua personalidade. 

 

 Nesta oportunidade falaremos dos 3 básicos e principais 
eixos que compõem a função paterna. Vejamos a seguir: 

 



OS 3 EIXOS BÁSICOS DA FUNÇÃO 

PATERNA 

IDENTIFICAÇÃO 

RESSIGNIFICAÃO 

DESCONSTRUÇÃO 



DESCONSTRUÇÃO 
 O início da formação da criança foi marcado por um intenso cuidado 

proporcionado pela função materna. As necessidades da criança eram sanadas e o 
vínculo afetivo bem provido. 
 

 Neste aspecto, percebe-se a necessidade de um rompimento desta relação de 
total dependência e provisão afetiva e física proporcionadas pela maternagem, e 
esse papel cabe à função paterna. 

 

 Aqui o pai, ou a pessoa que exerce a paternagem, irá desconstruir partes desta 
relação de dependência oriundas do vínculo mãe-bebê. 
 

 Essa desconstrução é fundamental, pois neste momento, o pai demarca o limite 
nesta relação de dependência, produzindo uma frustração momentânea na 
criança, revelando a ela que, embora seja muito amada, não é a única figura 
parental no lar que necessita de cuidados e afeto. O papel de frustrar, demarcar 
limites e fronteiras, apresentar a lei e as regras cabe a essa função paterna.  
 

 Aqui o pai permite o filho se ver incompleto, perceber e assimilar a 
lei/regra/limite. Perceber a falta e que não é o centro de tudo, mas que há uma 
interdependência. Sem falta não há o que buscar. Sem frustração não há treino de 
habilidade de superação. 

 



RESSIGNIFICAÇÃO 

 Após causar a frustração e a desconstrução da dependência 
simbiótica da mãe, a figura paterna ressignifica o lugar desta 
criança. 
 

 A criança sai do lugar de assujeitado, isto é, parte 
funcionante dependente da mãe e entra no lugar de sujeito 
individual e subjetivo. 
 

 Aqui surge na criança a necessidade do SER e não apenas do 
TER. Inicia-se a construção do EU IDEAL.  

 

 

 



IDENTIFICAÇÃO 
 Após o desempenho das duas primeiras funções de forma adequada, a 

criança passa a projetar na figura paterna a identificação, pois esse pai 
dividiu seu espaço com esta criança e superou sua abdicação da 
totalidade do afeto da mãe para que provesse ao filho. Essa superação 
passa a ser idealizada pela criança que começa a aprender a dividir, 
superar suas angústias, exatamente como o pai mostrou ser possível 
realizar. 

 

 O lugar de cada um agora está bem demarcado. É comum neste período 
a criança brincar de ser adulto e, neste espaço de expressão, projetar no 
brincar o lugar que deseja ocupar na família e como deseja ser nesse 
espaço. 
 

 Na ressignificação, a criança passa a visualizar seu novo lugar no 
contexto familiar, não é só ela e a mãe, mas abre-se espaço para outras 
relações familiares. Divide-se a afetividade agora também com o pai ou 
demais pessoas que entram neste espaço e reivindicam o dar e receber 
amor e afeto. 
 

 Surge a identificação e, aos poucos, a constituição de sua identidade. 

 



O QUE A BÍBLIA DIZ A RESPEITO... 

 Biblicamente podemos usar o contexto do que Deus falou a 
Jeremias sobre a casa do Oleiro (Jeremias capítulo 18 em diante), 
onde, através da simbologia, quis ensinar seu povo sobre a 
necessidade de serem moldados, desconstruídos e ressignificados. 
Somente um Pai de amor teria tal dedicação. 

 

 Assim como o vaso precisava ser desfeito para ser refeito, nosso Pai 
Celestial se propõe a nos desconstruir para nos ressignificar, e 
experimentar a evolução como filhos diante da perfeita 
paternidade. 

 

 Essa desconstrução e ressignificação a todos aqueles que se 
entregam a Deus, e também a  demarcação dos limites em nossa 
vida pessoal e fé cristã através do entendimento de sua lei, só 
reforçam a importância da função paterna e o quanto ela condiz 
com as Sagradas Escrituras. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 PARA A ESTRUTURAÇÃO ADEQUADA DA CRIANÇA, É NECESSÁRIO 
BASICAMENTE O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MATERNAS E PATERNAS. 

 

 A SINTONIA DESTAS FUNÇÕES, QUE SE RESUMEM EM VÍNCULO 
AFETIVO E DEMARCAÇÃO DOS LIMITES, SÃO OS MEIOS MAIS 
EFICAZES NA CONSTITUIÇÃO DA CRIANÇA EM SEU MEIO, SUA 
ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA, FÍSICA E AFETIVA. 

 

 É IMPORTANTE SALIENTAR QUE AS FUNÇÕES MATERNA E PATERNA 
NÃO NECESSARIAMENTE PRECISAM SER DESEMPENHADAS PELA 
MÃE OU PAI, POIS SABEMOS DE FAMÍLIAS ONDE A MÃE CRIA E 
EDUCA SOZINHA SEUS FILHOS, OU AINDA AVÓS QUE EXERCEM ESSE 
CUIDADO, ETC. O QUE PRECISAMOS ENTENDER É QUE TODA 
CRIANÇA PRECISA QUE ALGUÉM DESEMPENHE ESSAS FUNÇÕES EM 
SEU DESENVOLVIMENTO.  


