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 O estresse diário anula o atendimento 
das necessidades dos pais (o sono, 
descanso, relaxamento, etc), 
provocando dificuldades na sua 
capacidade ou vontade de responder 
apropriadamente as necessidades de 
seus filhos.  



 Demandas psicológicas a serem supridas pelos 
cuidadores e ambientes, conforme 
determinada etapa do desenvolvimento. São 
elas: 

1. Aceitação e pertencimento – desenvolvimento 
de vínculos seguros, relacionamentos amorosos 
e estáveis com outros indivíduos. 



2. Autonomia, competência, autoeficácia e 
independência dos outros. 

3. Limites realistas e desenvolvimento do 
autocontrole. 

4. Autoestima - Respeito aos desejos e 
aspirações – validação das necessidades 

5. Expressão emocional legítima – liberdade 
para sentir e expressar as emoções. 
 



Filho mais velho:  
 Baixa autoestima e autoeficácia; 
 Dificuldades escolares; 
 “Você nunca me ajuda em nada”. 

 
Filho do meio: 
 Dificuldades em lidar com regras; 

 
Filha mais nova: 
 Apego ansioso: Pegajoso, incapaz de lidar 

com a ausência do cuidador. Procura 
garantias constantemente. 
 
 



 Privação emocional; 
 Abandono/instabilidade; 
 Desconfiança/abuso; 
 Defectividade/vergonha; 
 Isolamento social; 
 Fracasso; 
 Autocontrole/autodisciplina insuficiente. 



Modo adulto saudável 
 Um adulto saudável apresenta 

tolerância à frustração, empatia e 
capacidade de atender as próprias 
necessidades.  

 A mãe precisa conseguir dividir os 
cuidados com o pai ou os avós para 
descansar e se divertir.  



Modo pais felizes 
 Retrata as experiências de vínculo e 

conexão harmoniosas dos pais com os 
filhos.  
 



Modo criança zangada/irritada  
 Surge quando a frustração das 

necessidades dos pais (sono, descanso, 
lazer ou sossego), situações de sobrecarga 
(vida familiar, profissional) ou o choro da 
criança podem ativar o modo criança 
zangada ou modo irritado dos pais.  

 Se o cuidador principal é solteiro ou possui 
recursos psicossociais insuficientes, quando 
o modo é acionado pode ocasionar 
reações de raiva contra a criança, as 
quais, posteriormente, podem levar a 
sentimento de culpa ou vergonha. 
 



Modo pais punitivo/exigente 
 As internalizações das pessoas de 

referência (pais, professores ou 
cuidadores) exigentes ou punitivas, 
caracterizam o modo pais 
punitivo/exigente apresentado por essas 
pessoas. 
 
 



Protetor desligado  
 Pode se manifestar como um 

desligamento ou por 
confusão/desorientação da mãe.  

  Isso pode provocar como resultado um 
vínculo inseguro e cada vez menos 
expressões de afeto do bebê para com 
a mãe, confirmando as crenças 
maternas de rejeição e desconexão.  
 
 



 Modo agressor (bully and attack): pode 
ser caracterizado por cuidadores que 
sentem raiva ou até mesmo o ódio da 
criança.  

 Os efeitos causados pelas limitações da 
vida social e de lazer (em função dos 
cuidados com o bebê) e gratificação 
são experimentados como intoleráveis. 
Em casos extremos, podem ocorrer 
abusos reais.  
 

 



 OBS.: Intervenções da Supernanny 
aumentam as demandas e cobranças 
com a mãe. 

 Reforçam o modo pais punitivos. 
 Aumentam a privação emocional dos 

filhos. 
 



1. Atendimento às necessidades centrais 
da mãe: 
 Acionar ou desenvolver rede de apoio 

(pai, avós materna e paterna, tias, etc). 
 Auxílio nos cuidados com a casa e 

tarefas domésticas. 
 Tempo livre sem as crianças. 

 



2. Cuidar das “cicatrizes do divórcio”; 
 
3. Intervenção cognitiva para esquema de 
fracasso e enfrentamento de resignação. 
 
4. Voltar nas experiências da infância com a mãe 
punitiva/exigente – acessar a criança vulnerável 
(técnica de imagem). 
 
5. Associar as experiências da infância com as 
ações na maternidade – desenvolver compaixão 
com os filhos. 



6. Promoção de momentos agradáveis 
com os filhos, de troca de afeto. Descobrir 
o prazer na maternidade para além das 
obrigações. 
 
7. Estabelecimento de organização e 
rotina. 
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