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INTRODUÇÃO: É algo inerente a maternidade que a mãe cuide inicialmente do
bebê e eles se enxerguem como um só. Com o passar do tempo, o bebê se vê como
alguém além da mãe e começa a encontrar seu lugar como indivíduo no mundo.
OBJETIVO: Discutir sobre a importância da evolução infantil, enfatizando-se como
funciona o esse desenvolvimento, como ele pode contribuir e ajudar as crianças, de
forma a conhecer melhor sobre as etapas vivenciadas por elas e aumentar as
potencialidades de enfrentamento de suas dificuldades em diversos aspectos que
virão a enfrentar em suas vidas. METODOLOGIA: O presente trabalho foi realizado
por meio de resenha analítica descritiva da obra “A criança e o seu mundo” de
autoria de donald Woods Winnicott. RESULTADOS: A obra, a criança e seu mundo,
apresenta contribuições psicanalíticas a todos os envolvidos com a infância: desde a
relação mãe-bebê, pais e filhos e até orientações a escola e professores. O livro é
dividido em três partes, a primeira sendo sobre mãe e filho, a segunda sobre a
família e a terceira o mundo exterior. Winnicott fala sobre a evolução natural da mãe
ao seu filho e deixa claro que seu objetivo não é ensinar as mães como cuidarem de
seus bebês. É importante o conhecimento da mãe sobre a gestação e sobre o seu
recém-nascido, bem como as suas primeiras relações entre eles e o quanto isso
interfere no desenvolvimento da criança. O autor aborda a realização da alimentação
na criação de vínculos e na formação da personalidade da criança. Destaca a
importância do homem com a maternidade, a relação da criança com as outras
pessoas e também sobre o desmame. Através da leitura do livro a criança e seu
mundo, é possível conhecer e acompanhar desde o momento que a criança existe
apenas dentro de sua mãe e vai, aos poucos, adquirindo substância existencial na
família e no mundo ao seu redor. Entende-se também na obra o quanto esse
caminho é delicado e exige atenção de todos que cuidam da criança e da mãe.
Neste contexto destaca-se a importância da Psicologia, na teoria construtivista e a
valorização de todos os aspectos que compreendem o processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se importante indicar a obra em questão a
qual avalia-se de forma positiva por ter uma linguagem acessível, sequência lógica
de ideias com um desenvolvimento textual que atinge vários tipos de público. Além
disso, de forma mais específica, serve como um direcionamento inicial aos
profissionais e estudantes da psicologia, a fim de ampliar seus conhecimentos na
área infantil, bem como as mães que desejem conhecer um pouco mais sobre as
primeiras semanas e meses de vida de seu bebê.
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