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Desde Freud, a psicanálise lança olhar sobre a importância da relação entre mãe e
bebê como fundamentais para que o bebê possa se constituir enquanto sujeito. Isso porque,
durante os cuidados corporais, desde que o bebê é recém-nascido; o adulto lhe transmite,
durante os cuidados corporais, o afeto; a linguagem; a cultura; as marcas simbólicas, dentre
tantos outros fatores que introduzem o filhote humano no universo dos adultos.
A partir do enlaçamento entre mãe e bebê, a mãe atravessada por seu desejo, facilita
que o bebê seja incluído em uma filiação através da ordem familiar, e assim direciona seu
amor ao bebê que é recém-chegado ao mundo. Desse modo o bebê passa a demandar o amor
de sua mãe, buscando pela sensação de satisfação. Este movimento do bebê de buscar pelo
adulto ocorre após ser acolhido pelo mundo adulto. Num primeiro momento para que sejam
supridas as necessidades fundamentais à sobrevivência do bebê e num segundo momento a
relação prazerosa entre mãe e bebê faz com que o bebê demande o amor de sua mãe e não
somente a de suas necessidades básicas.
Vale salientar que o bebê age e reage ativamente na relação com o adulto, dessa
forma, afirmamos que desde as primeiras horas de vida, um bebê já é capaz de reagir à voz de
sua mãe, esboçando o que um dia virá a ser um sorriso e também movimentos com a boca que
no futuro poderá se desenrolar como fala endereçada ao adulto que é seu cuidador.
Concluindo, afirmamos que a relação entre mãe e bebê se dá desde antes o
nascimento do bebê, pois a mãe já imagina seu filho e já o coloca de alguma forma no plano
simbólico, esta realização se efetiva a partir do nascimento do bebê, pois este momento
promove um encontro (com sua mãe) e também um reencontro com esse lugar em que a
criança já era posta pelo adulto e a partir daí, ocupará – ou não – o lugar planejado pelo outro.

