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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar a depressão pós-parto por meio da análise de um 

caso clínico e de um livro-depoimento de mulheres que sofreram essa depressão. Trata-se de 

primíparas que idealizavam a maternidade e que apresentaram bastante sofrimento na lide 

com o bebê recém-nascido. Almejou-se investigar a condição feminina no que diz respeito à 

maternidade, à família e à amamentação ao longo da História, de modo a situar a mulher 

contemporânea. Foi investigado, por meio dos estudos psicanalíticos freudianos e kleinianos, 

como se forma o psiquismo feminino e de qual maneira surge o desejo pelos filhos. A 

depressão pós-parto foi pesquisada à luz do referencial teórico psicanalítico. Os achados deste 

estudo apontam que a depressão pós-parto tem causas multifatoriais; podendo estar ligada a 

um superego exigente, à identificação (ou falta de) com a figura materna, às idealizações, 

frutos das influências culturais, porém, têm grande peso os acontecimentos da história pessoal 

da mulher. Ao longo da história da humanidade, a valorização da mulher foi sendo construída, 

passando da associação com Eva – a pecadora - para a visão de Virgem Santíssima. Essa 

visão idealizada atrapalha em muito o exercício da maternagem. Conforme os autores 

estudados, a mulher no puerpério entra em contato com a sua origem, com os primórdios, 

reencontra sua história primitiva, inconsciente e marcada pela ambiguidade de sentimentos 

opostos e intensos. Nos casos clínicos analisados pela autora desta pesquisa, bem como pelo 

relato contido no livro-depoimento, na vida dessas mulheres parece terem estado presentes, 

como fatores predisponentes à depressão pós-parto, todas as variáveis acima mencionadas. 

 

Palavras-chave: Maternidade. Psicanálise. Depressão pós-parto 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper is aimed at studying postpartum depression through the analysis of a clinical case 

and a testimony-book from women that had suffered this type of depression. It is related to 

primiparous mothers that idealized motherhood and presented a huge suffering in taking care 

of the newborn. The intent was to to investigate the woman condition in regards to 

motherhood, family and breastfeeding through history in order to position the contemporary 

woman. Through Freud and Klein psychoanalytic studies, it was investigated how female 

psychism and how the desire for being a mother arises. Postpartum depression was analyzed 

in light of psychoanalytic theory references. The findings on this paper suggest that 

postpartum depression has multiple origins, including a demanding superego, connection (or 

absence of) to maternal figure and idealizations as a result of cultural influences, however the 

personal history of the woman plays an important role. Through the mankind history the 

importance of the women was built, going from Eve (the sinner) to an image of Holly Virgin. 

This idealized view of women heavily disturbs the exercise of motherhood. According to the 

abovementioned authors, during postpartum a woman is exposed to her origins, her 

beginnings and meets her primitive history, unconscious and marked by ambiguity of intense 

feelings. On the clinical cases analyzed by the author of this paper as well as on the narrative 

from the testimony-book all the above variables seem to be present as precedent conditions to 

postpartum depression. 

 

Key-work’s: Motherhood. Psychoanalysis. Postpartun Depression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando pensava acerca do tema que eu gostaria de pesquisar em minha dissertação, 

uma ideia e algumas leituras foram surgindo. Em decorrências destas, certas perguntas foram 

sendo formuladas. Optei por estudar algum tema ligado à maternidade devido à proximidade 

pessoal desta questão, além de considerá-lo também instigante, em razão da valorização dada 

por nossa sociedade à maternidade e ao exercício desta. A mãe é uma figura de suma 

importância na vida de qualquer um, ao menos na sociedade ocidental.  

O interesse pelo tema também é proveniente de minha prática clínica e da observação 

de mulheres conhecidas, que tiveram suas vidas transformadas durante e após a gravidez. 

Além das questões hormonais, existentes na gravidez e no pós-parto, há uma miríade de 

sentimentos pelos quais uma mãe irá passar no decorrer de sua relação com os seus filhos.   

 Piccinini e Rapoport (2011) corroboram o que minha experiência diz sobre mães, ao 

afirmar que o nascimento de um filho traz consigo profundas transformações na vida das 

mulheres, seja de ordem prática ou de ordem subjetiva. Aquela que dá à luz lidará com as 

expectativas que são anteriores ao nascimento do bebê e com o cansaço físico e emocional de 

cuidar do filho real, e não o imaginado. Quando tudo corre bem, o filho será amado, esse 

contato inicial será prazeroso, mas costuma ocorrer também uma grande demanda por parte 

do bebê por ser este totalmente dependente de cuidados, com horários desencontrados da 

rotina comum à maioria das pessoas.  

Comumente, a mulher experimenta um estado de sensibilidade aumentada durante a 

gravidez, que pode estender-se pelo pós-parto e período de amamentação, combinado a 

sentimentos por vezes contraditórios, que a colocam em um estado emocional diferenciado 

(SETTE, 1991, p. 6). A maneira como as mães lidam com esses afetos conflitantes parece-me 

depender de uma variedade de situações que ocorreram em sua vida e que pretendo discutir ao 

longo deste trabalho. 

Talvez devido à importância do tema, há muita literatura, de variadas correntes, 

discorrendo a respeito da maternidade. A princípio, o que me chamou a atenção e começou a 

dar forma a esta dissertação foram textos que tratam a maternidade como um produto 

histórico. Acredito que o ser humano também é fruto da cultura em que vive, está num 

contínuo encadeamento com esta, com a sua comunidade, com os costumes e tradições de seu 

povo. Por isso, dedico um capítulo à conceituação histórica da maternidade, no qual trarei 



9 
 

autores que discorrem sobre como esta mudou ao longo dos séculos, de como trouxe e traz 

importância à feminilidade e como influenciou e continua a influenciar a vida das mulheres. 

Por um lado, há incentivo quanto à idealização do papel materno nas propagandas 

veiculadas na televisão ou em revistas e jornais, na visão religiosa e também no discurso da 

população em geral. Na literatura brasileira, poemas clássicos do Romantismo (e até alguns 

contemporâneos) reforçam essa idealização da figura de mãe como sendo detentora de 

grandes virtudes, quase santa, de importância vital na vida do ser humano.  

A publicidade vende mais um produto, que promete felicidade total e irrestrita às 

compradoras e que está muito relacionado ao desejo feminino, conforme veremos no segundo 

e terceiro capítulo, que destinei à compreensão da feminilidade pela psicanálise freudiana e 

kleiniana. Entretanto, também há relatos diversos de mães que expõem cotidianamente a 

dificuldade em lidar com esse papel, com os filhos. Há o dito popular: ―Ser mãe é padecer no 

paraíso‖. Considerando os conceitos de padecer e paraíso, conforme o senso comum, sem 

maior aprofundamento, não relacionaria a maternidade a nenhum dos dois, embora possa 

compreender a promessa de paraíso contida nos sorrisos, nos primeiros passos, nos abraços, 

na obtenção de um diploma etc. e também posso imaginar o padecer como a dificuldade em 

lidar com as respostas enviesadas dos filhos, com o choro estridente dos bebês ou as 

reclamações constantes dos adolescentes, com a interrupção ou as poucas horas de sono 

(quando o filho ainda é bebê, porque exige cuidados; quando jovem, porque precisa ser 

buscado em festas, embora isso possa ser discutível), entre outros.  

Certa vez ouvi uma senhora, conhecida pelos seus em decorrência da dedicação e 

carinho que teve e tem com os filhos, já adultos e encaminhados, dizer com graça e certa 

ironia que ―o amor materno floresce quando os filhos dormem‖. Achei a frase espirituosa e 

também verdadeira, por ter escutado muitas mães dizerem sobre como se enchiam de ternura 

ao olhar para o seu filho adormecido, embora possam ter sentido muita raiva deles no mesmo 

dia em que amorosamente os olharam  dormindo. Poderia ser resultado da culpa pelos 

sentimentos contraditórios que essa relação suscita? Ou quando eles dormem apenas não dão 

trabalho às mães? Pode-se pensar que a visão deles em repouso propicia a projeção dos 

próprios desejos, anseios, expectativas?  

A título de ilustração sobre as tantas maneiras de expressar a dificuldade com a 

maternidade, reproduzo aqui um texto provindo de um e-mail, de autoria desconhecida, que 

circulou pela internet há alguns anos e falava sobre um treinamento para ser realizado por 
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quem desejava ter filhos e ainda não os tinha, comentando diversas tarefas habituais dos pais. 

Uma delas era chamada de ―comendo sopinha‖ e dizia: 

Faça um buraquinho num melão, pendure-o de lado no teto com um 

barbante comprido e balance-o vigorosamente. Agora tente enfiar a 

colherinha com a sopa no buraquinho. Continue até ter enfiado pelo 

menos a metade da sopa. 

Despeje a outra metade no seu colo. Não é permitido gritar. Limpe o 

melão, limpe o chão, limpe as paredes, limpe o teto, limpe os móveis à 

volta. Vá tomar um banho. 

 

Outra parte desse mesmo e-mail descreve a maneira de passar a noite com o bebê para 

acalmá-lo ou fazê-lo dormir e diz: 

Pegue um saco de arroz de 5 kg e passeie pela casa com ele no colo das 

20h00 às 21h00 horas. Deite o saco de arroz. Às 22h00 pegue novamente 

o saco e passeie até as 02h00. Deite o saco e você. Levante às 02h15 e vá 

ver sessão corujão porque não consegue mais pegar no sono. Deite às 

03h00. Levante às 03h30, pegue o saco de arroz e passeie com ele até as 

04h15. Deitem-se os dois. Levante às 06h00 e pratique o exercício de 
alimentar o melão. Não é permitido chorar perto do saco. 

As anedotas costumam exagerar qualquer assunto para extrair o riso, mas também são 

uma forma de falar sobre assuntos considerados difíceis. Mencionei a frase que considerei 

espirituosa e uma parte do e-mail para salientar que, apesar de pensar que há idealização na 

maneira como a sociedade encara a maternidade, o que será ratificado por alguns autores 

utilizados ao longo deste trabalho, também acredito que quem tem ouvidos abertos para o 

mundo pode imaginar que há mais do que amor envolvido na criação de filhos.   

Portanto, através de toda a leitura realizada para o estudo do presente, pude levantar 

alguns questionamentos. Há toda uma ideologia voltada às mulheres, na qual a maternidade é 

apresentada como algo sublime, que a aproxima da divindade. Sabemos que a maternidade 

transforma a vida das mulheres e que uma mãe estruturada pode crescer muito como ser 

humano a partir do nascimento de um filho. Todavia, é também uma nova relação que 

começa, com sentimentos e expectativas diversas, com a implicação de dois seres e de 

emoções ambivalentes.  

Após o parto e mesmo durante este, as mães lidarão com o desconhecido (em caso de 

primeiro filho), sujeitas a uma alta carga hormonal. Minha hipótese é de que algumas 

mulheres têm um conhecimento adquirido anteriormente à sua primeira gestação que lhes 

permite saber que não haverá apenas amor e momentos sublimes na relação com o bebê, 
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(embora esperem também por ocasiões como essa), mas que haverá cansaço, indisposição e 

sentimentos contraditórios. 

Podemos falar de outras mulheres que acreditam nessa ideologia. Pondero que seria 

ingenuidade de minha parte creditar os comportamentos patológicos de algumas mães 

somente a essa ideologia, mas meu questionamento é sobre a participação dessas crenças no 

sofrimento enfrentado, se podem dar sustento a uma patologia anterior à gestação e de qual 

maneira isso ocorre. Complementando minha hipótese, além das mulheres que sabem que a 

maternidade não é apenas o que é vendido nas propagandas dos dias das mães, é possível 

afirmar que existem outras mulheres que acreditam na ideologia, mas que se dividem entre 

aquelas que, após o nascimento dos filhos, conseguirão vivenciar os sentimentos conflitantes, 

nos quais as emoções boas prevalecerão e poderão levá-las a desenvolver um bom 

relacionamento com o seu filho e outras que viverão um estado patológico. 

Também não afirmo que toda patologia pela qual passa uma mulher após o nascimento 

de um filho tenha origem na ideologia presente em nossa sociedade a respeito da maternidade; 

entretanto penso que essa ideologia pode vir a facilitar o estabelecimento de conflitos e está 

ligada a uma relação idealizada.  

Caso houvesse maior prazo para o cumprimento de um trabalho de mestrado, minha 

primeira opção seria pesquisar mães primíparas e averiguar como elas lidam com o discurso 

cultural a respeito da maternidade. A alternativa que se fez presente aos questionamentos foi a 

discussão de casos clínicos, por mim atendidos no decorrer do ano de 2007, nos quais 

pretendo investigar qual o grau de influência que as mulheres que tiveram depressão pós-parto 

sofrem do discurso social e cultural a respeito da maternidade, além de questões psicanalíticas 

vinculadas ao feminino. 

Elegeu-se, como referencial teórico, Sigmund Freud, Melanie Klein e Elizabeth 

Badinter e, como suporte teórico, diversos autores devidamente referenciados na lista de 

fontes bibliográficas. 

Objetivo geral: investigar a importância da maternidade na vida das mulheres, 

compreender como o psiquismo feminino se forma. 

Objetivo específico: realizar o estudo de casos clínicos à luz do referencial teórico 

desta pesquisa. 
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Metodologia 

Como metodologia de pesquisa, optou-se por pesquisa bibliográfica, com revisão da 

literatura, e estudo de caso à luz do referencial teórico adotado nesta pesquisa. Segundo Gil 

(1999, p. 72), ―O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado (...)‖ 

Yin, citado por Gil (1999, p. 730), esclarece que se trata de um estudo empírico que 

investiga um determinado fenômeno, utilizando-se de várias fontes de evidência, com os 

objetivos de explorar situações da vida real, descrever a situação em seu contexto e explicar 

as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não 

possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos.  

Para viabilizar este tipo de estudo, foram incluídas vinhetas clínicas de duas mulheres 

(Isabela e Maria Teresa) (Capítulo 6.1 e 6.2), sendo a primeira uma paciente que atendi há 

alguns anos e que sofreu depressão pós-parto anteriormente ao tratamento comigo realizado e 

a segunda se dá através da discussão de um livro-depoimento em que a autora expõe o 

sofrimento que enfrentou quando pariu o seu primeiro filho. Em relação ao caso Isabela, não 

obtive êxito ao tentar contatar essa paciente por mim atendida, devido a mudanças de 

endereço e de telefone. Seu nome e o de outros envolvidos no caso foram trocados, 

juntamente com a omissão de detalhes irrelevantes para a compreensão do caso, a fim de 

preservar a identidade dessas pessoas.  

São mulheres que sofreram depressão pós-parto, embora exista grande diferença na 

vivência de cada uma. No primeiro caso adiante exposto, houve fortemente o apelo do 

discurso cultural e as idealizações da persona materna. No livro-depoimento, o discurso 

cultural e as idealizações tiveram participação, mas não tão acentuadas quanto no primeiro. 

Foram acrescentadas nos capítulos 4 e 5 informações sobre a depressão e a depressão 

pós-parto tratando desses assuntos mais extensivamente.  
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2 A CONDIÇÃO FEMININA E A MATERNIDADE 

 

Acredito que qualquer tema ganha em abrangência quando é contextualizado 

historicamente e com a maternidade não poderia ser diferente, uma vez que essa concepção 

mudou muito ao longo da História. A maternidade também tem a ver com o papel da mulher 

ao longo dos anos, que se correlaciona aos valores sociais e morais vigentes à época. Para 

exemplificar e ater-me ao assunto desta dissertação, a maneira como a mulher se porta hoje é 

muito diferente da forma como se comportava há duzentos anos e provavelmente será ainda 

distinta no futuro, daqui a cem anos. Entretanto, esses comportamentos não são traçados 

somente por meio dos passos de cada uma individualmente, os rumos não são aleatórios, mas 

se sucedem através de encadeamentos com a sociedade, com a cultura.  

Para justificar minha afirmativa acerca da importância da História, da sociedade e 

cultura na vida pessoal de qualquer um, trago Psicologia de grupo e análise do ego, trabalho 

de Freud (1921), (1996, p. 81), no qual ele afirma que não se pode diferenciar a psicologia 

social da psicologia individual. Freud deixa claro que a psicologia individual trata do sujeito 

em situação e da forma com a qual ele lida com seus prazeres e dores, mas que não há como 

deixar de lado as relações que o paciente mantém com aqueles que o rodeiam e com o mundo 

em um sentido mais amplo.  

Freud (1921), (ibidem, op. cit p. 81-82) observa que há escolhas que são feitas de 

maneira narcísica, quer dizer, levam em conta o desejo pessoal e afrontam parcial ou 

completamente acontecimentos sociais. Também que a psicologia social da época deixava de 

lado as relações familiares, mas eram estas que constituíam os grupos maiores. Dessa forma, 

evidencia-se que o indivíduo afeta e é afetado pela cultura, em um contínuo encadeamento. 

Portanto, se a psicologia social e a psicologia individual podem entrelaçar-se, convido o leitor 

a um passeio pela condição feminina ao longo da História. 

 Uma autora que se dedica a esses estudos é Elizabeth Badinter. Escreveu um livro que 

chocou a opinião pública quando foi lançado e foi alvo de diversas controvérsias devido à 

questão central, que trata do mito do amor materno enquanto condição inata da mulher. 

Apesar de esta autora ter feito algumas críticas ao ponto de vista psicanalítico no que se refere 

à maternidade, este tema já era alvo de atenção em 1911, quando Hilferding (1991, p. 89-91) 

fez uma conferência em uma reunião da Sociedade psicanalítica de Viena, intitulada ―Sobre 
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as bases do amor materno‖, em que questionou a desilusão que algumas mães sentem por não 

amarem seus filhos logo após o nascimento e afirmou não existir amor materno inato. 

Badinter (1985, p. 11) defende que o amor entre a mãe e o bebê nasce a partir da 

convivência entre ambos, mas antes de chegarmos a essa questão, discorrerei um pouco sobre 

a condição feminina ao longo dos tempos. 

Camarotti (2002, p. 36) afirma que a fertilidade da mulher aparece correlacionada com 

a terra fecunda desde a pré-história, passando pelo Egito, Grécia e Roma antigos. A autora 

salienta que o homem sempre tentou dar significado ao desconhecido e uma das questões que 

sempre intrigaram a humanidade foi quanto a sua própria origem. Pela dificuldade em 

conhecer o funcionamento fisiológico do corpo, as teorias quanto à concepção eram baseadas 

em especulações e fantasias com origem greco-romana.  

Médicos gregos, como Hipócrates (460 a.C.) e Galeno (130 d.C.) diziam que a mulher 

e o homem tinham sua participação na concepção, sendo que o primeiro acreditava que as 

sementes masculinas e femininas eram misturadas no interior da mulher durante o ato sexual e 

o segundo afirmava que tanto o homem quanto a mulher produziam esperma, porém aquele 

produzido pela mulher era de qualidade inferior e serviria somente ao propósito de alimentar a 

semente masculina. Já a tradição aristotélica afirmava que a participação da mulher na 

gestação se dava através do útero, que recebia a semente masculina (CAMAROTTI, 2002, p. 

37). 

 Na Grécia antiga, a mulher tinha pouco valor como pessoa. Era considerada inferior ao 

homem e aos seus filhos, tendo pouca importância após o término da amamentação. Enquanto 

o homem personificava a forma, que dizia ser um princípio divino, tradução de inteligência e 

de pensamento, a mulher significava a matéria, o princípio negativo. Não era reconhecida 

como um ser moralmente pensante e somente ganhava valor quando era obediente ao seu 

marido (BADINTER, 1985, p. 32). 

Devido ao temor de que as ideias das grávidas pudessem de alguma forma marcar o 

corpo do bebê, as gestantes adquiriram alguns privilégios. Em Roma, suas casas eram 

marcadas por uma coroa de louro e não podiam receber a visita de cobradores ou de pessoas 

que viessem a admoestá-las. Para que a família da romana pudesse adquirir direito à herança, 

por exemplo, ela deveria  ter ao menos três filhos, caso contrário, os bens iam para parentes 

com filhos ou para o Estado. Na Grécia, somente ao parir o primeiro filho a mulher ganhava o 
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nome destinado àquelas que eram completas. Após a idade fértil, a mulher grega perdia os 

privilégios que lhe foram concedidos enquanto podia gerar (CAMAROTTI, 2002, p. 39-40). 

 Podemos pensar, por meio dos exemplos dados, que a mulher experimentava algum 

valor enquanto tinha possibilidade de gestar, mas que fora desse contexto ela era 

desvalorizada. Infelizmente, a mulher ainda é bastante menosprezada em diversas culturas, 

inclusive na brasileira. Claro que os tempos mudaram, a mulher ganhou espaço na sociedade, 

não é uma vítima das circunstâncias e é a responsável por sua vida. Mas não dá para deixar de 

notar que ainda hoje ela adquire mais valor quando é mãe, o que ocorre com mais frequência 

em camadas menos esclarecidas de nossa população. Esse é um dado que não pode ser 

menosprezado e que pode contribuir para que haja patologia no exercício da maternidade. 

Porque além de receber respeito e admiração dos seus conhecidos e da sociedade, a mulher 

ganhará um bebê totalmente carente de cuidados. É um pacote completo, com direito a 

momentos incríveis, sentimentos de completude, mas também com comprometimento das 

horas de sono, choro, rotina repetitiva, dificuldade para educar etc. 

 Alguns textos bíblicos ajudaram a reforçar esse menosprezo. Nas representações sobre 

os primórdios, a mulher aparece como um ser dúbio, desobediente, de caráter fraco perante as 

tentações, responsável pela condenação da humanidade por causa de sua curiosidade e 

audácia, entre outros. Badinter (1985, p. 34) traz, na leitura do Gênesis, a depreciação da 

primeira das mulheres, Eva, feita por Deus a partir da costela de Adão, o primeiro dos 

homens, para que ambos vivessem em harmonia no paraíso. O Criador formulou uma 

proibição, a de que o casal não poderia comer o fruto da árvore proibida, mas Eva, tentada 

pela serpente, que lhe prometeu a semelhança com Deus e o conhecimento do Bem e do Mal 

caso contrariasse a regra, não apenas come o fruto, como o oferece a Adão, que não o recusa.  

Como castigo à desobediência, Deus lança sobre Eva algumas maldições, entre elas, parir 

com muita dor, ser dominada pelo marido e morrer. A Adão restaram muito trabalho e 

também a finitude.  

 Apesar de recomendar aos homens que tratassem sua esposa com respeito e amor, São 

Paulo afirmava que a mulher deve ser obediente ao seu marido, pois o homem foi o primeiro a 

ser criado por Deus e seria a ele, portanto, que caberia a palavra final. A religião influenciou 

enormemente os costumes da humanidade, Badinter (Ibidem, p. 35) relata que até o século 

XVII a obediência ao marido era pregada nos sermões e nos escritos dos pensadores da época. 

A esse respeito, não posso dizer sobre várias religiões, mas em conversas com um pastor e 
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com duas frequentadoras de igrejas evangélicas, pude confirmar que esse sermão continua em 

voga nos cultos. 

 A revista Veja, edição 2312 de 13/03/13 traz uma reportagem que confirma como a 

igreja continua a ditar às mulheres, que devem ser subordinadas ao homem. A matéria diz 

respeito a um livro de autoria de Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir Macedo, que é o 

fundador da igreja Universal do Reino de Deus. O livro dela, escrito em parceria com o seu 

marido, um bispo conhecido da aludida igreja, chama-se Casamento Blindado – O Seu 

casamento à Prova de Divórcio e figura na lista dos mais vendidos, com vendagem de 

aproximadamente 500.000 exemplares desde julho de 2012, época do lançamento. 

(MEGALE, 2013) 

A reportagem diz que Cristiane é figura bastante conhecida entre os fiéis da referida 

igreja e prega algumas condições para que os casamentos sejam felizes. Entre elas, que a 

mulher deve submeter-se ao marido para que ele possa ser homem e dessa forma consiga 

exercer o seu papel no matrimônio. Também condena a mulher que tenha maior interesse em 

uma profissão do que em cuidar dos filhos, marido e casa. Há outras pérolas, do tipo não se 

chatear se ele largar o sapato no meio da sala, fazer sexo sempre que solicitada,deixá-lo 

descansar e não falar sobre problemas, caso ele chegue a casa nervoso. Agindo dessa forma, a 

mulher será virtuosa. 

 Mas não dá para condenar as igrejas evangélicas, ou ao menos, não somente elas, já 

que apenas reproduzem um discurso construído ao longo da história. A superioridade sobre o 

sexo feminino que a Igreja, neste caso, a católica,atribuiu ao homem se estendeu ao domínio 

dos filhos, que deveriam ser obedientes e respeitar seus pais, o que permitia às mulheres ter 

ascendência sobre os seus rebentos.  

Na Idade Média, havia interesse em que o poder paterno fosse garantido não apenas 

pela Igreja, mas também pelo Estado. Badinter (Ibidem, p. 40 e 41) considera que o Estado 

tinha interesse em manter o poder nas mãos dos pais, para que essa ordem se espelhasse na 

sociedade e fosse seguida hierarquicamente.  Dessa forma, era incutido na população que os 

pais seriam bons espontaneamente com os seus filhos, assim como os reis deveriam ter 

ascendência e ser benevolentes com os seus súditos, da mesma maneira que Deus é bom e 

soberano perante os homens. E cada qual devia obrigações e obediência aos seus superiores.  
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Ariès (1978, p. 131) nos informa que até o século XVI não se encontravam pinturas 

que aludissem à família tal qual hoje a conhecemos. A noção de família que temos atualmente 

foi construída historicamente, conforme podemos observar ao longo deste capítulo e dos seus 

subitens. Os quadros e calendários da referida época que não contivessem imagens religiosas 

geralmente traziam figuras de nobres, ou ligadas ao trabalho, geralmente ao ar livre e não 

traziam representações femininas. A partir do século XVI, ele observa que os calendários 

começaram a trazer outros desenhos além daqueles, que retratavam pessoas nas ruas, quando 

a figura feminina começou a aparecer. Nessa mesma época, também surgiram desenhos que 

retravam a mulher trabalhando em casa ao lado do marido ou ligada ao labor deste no campo, 

e as mulheres dos nobres também passaram a ser representadas em desenhos.  

 Se a noção de família que havia era para nós estranha, convém também lembrar que o 

casamento naquela época era diferente do que é atualmente. Araujo e Moura (2004) registram 

que na sociedade do século XVII, o amor estava mais relacionado à ideia de passividade, 

enfraquecimento, efemeridade e, portanto, não era levado em conta. Os matrimônios eram 

arranjos de conveniência em que restava à esposa e aos filhos a obediência.  

 Os cuidados com os filhos e a obediência ao marido não eram bem o sonho de todas. 

A busca por distinção levou algumas francesas do início do século XVII, denominadas 

preciosas, ao interesse pelo saber e por boas maneiras. Depois de trinta anos de guerra civil, 

não havia delicadeza nas relações, logo, uma maneira de se destacar era dedicar-se à polidez 

no trato com o outro, ao cultivo do espírito e domínio dos sentidos, sem abandonar a 

galanteria. Embora tivessem tido filhos, as preciosas eram contrárias ao casamento e à 

maternidade, mas não ao amor, que poderia ser vivido de forma espiritualizada e não sensual. 

Apesar de terem sido ridicularizadas por grande parte da sociedade, buscaram dar mais 

educação às suas filhas, favorecendo a que pudessem adquirir cultura com mais facilidade do 

que as suas mães, e sempre que podiam encontravam-se com mulheres cultas a fim de trocar 

impressões e adquirir instrução (BADINTER, 1985, p. 106-107).  

 Certas nobres francesas passaram então a se interessar pela filosofia, astronomia, 

matemática, entre outros. Badinter (Ibidem, p. 115) argumenta que essas mulheres tentavam 

provar que, com dinheiro e tempo, poderiam igualar-se aos homens e o exercício da 

maternidade tomaria um tempo de que não poderiam ou que não queriam dispor. A 

amamentação não era uma prática comum entre as mães, conforme veremos mais 

detalhadamente no subitem 1.2., mas tornou-se motivo de atenção de diversas parcelas da 

sociedade, por motivos apresentados ao longo deste capítulo e no referido subitem. Mas 
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podemos adiantar que o não aleitamento materno, associado às precárias noções de saúde e de 

higiene, fazia com que muitos bebês morressem. 

 Aos poucos iniciou-se um movimento que pretendia diminuir a mortalidade infantil e 

fazer com que a mulher retomasse a amamentação e os cuidados para com os seus próprios 

filhos. Badinter (Ibidem, p. 146) articula esse movimento a três discursos, sendo eles o 

econômico, que era dirigido aos homens esclarecidos; o filosófico, que era orientado tanto 

para os homens quanto para as mulheres e um terceiro discurso voltado somente às mulheres. 

 O discurso econômico, segundo a autora (Ibidem, p. 149-153), inicia-se no século 

XVII, com os primeiros levantamentos demográficos, que alarmaram por indicar uma 

diminuição no crescimento populacional francês em relação aos outros países da Europa. 

Também foi percebido o homem como gerador de riquezas para a pátria e como potencial 

soldado em caso de necessidade de defesa de território. Para isso era necessário que as 

crianças escapassem à morte e chegassem à idade adulta. 

 O discurso filosófico era sedutor, pois trazia as noções de igualdade e felicidade 

individual. Apesar do discurso da igualdade versar mais sobre os homens entre si do que entre 

homens, mulheres e crianças, inicia-se uma maior homogeneidade nas relações familiares. O 

poder sobre as crianças passa a ser parental e dirigido às fraquezas infantis, ou seja, à 

incapacidade das crianças de se cuidarem e se educarem sozinhas, estendendo-se e incluindo a 

adolescência, pois embora adolescentes, já com idade suficiente para sobreviver por si só, 

possuem muita inconstância. Na idade adulta, era esperado e recomendado que os filhos 

tivessem respeito e amor pelos pais, pois a eles deviam o nascimento e a educação. Alguns 

pensadores da época julgavam que esse era o tipo de poder que os pais tinham sobre os filhos 

na idade adulta deles, sendo resultado de uma obrigação moral e não do afeto surgido durante 

os anos de convívio (BADINTER, 1985, p. 162-164). 

 Segundo Badinter (Ibidem, p. 175), os pensadores do século XVIII na França 

dedicaram-se a reflexões a respeito da felicidade, acreditando tratar-se de um bem terreno que 

devia ser usufruído por todos. Para que uma pessoa fosse feliz, deveria ter saúde, estar em paz 

com sua consciência e ter uma condição financeira aceitável.   

 Esses discursos incitavam as mudanças. Diferentemente do que costumava ocorrer, foi 

a burguesia e não a aristocracia que iniciou uma alteração nos costumes, buscando o amor nas 

relações conjugais. Este sentimento estava mais próximo do que atualmente conhecemos 
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como ternura, um amor fundado na amizade. O amor desejado não era passional, intenso, 

feito de prazeres e de dores. A felicidade encontrava-se, portanto, dentro de casa, com um lar 

tranquilo. Dessa maneira, alguns valores foram modificados, o casamento deveria levar em 

conta a opinião dos noivos e não apenas a conveniência dos seus pais. De acordo com 

Badinter (1985):  

E algo que parece simples, como a mulher ter a permissão de escolher com 

quem quer se casar dá início a mudanças maiores, uma vez que essa liberdade de 

escolha lhe imbui uma certa igualdade. Dessa forma, ela precisaria ter mais 

acesso à educação, pois de outra maneira não teria discernimento para optar por 

um pretendente. Ao adquirir essa capacidade, passou a ter mais valor do que 

anteriormente, conseguindo libertar-se um pouco do jugo marital.
1
 

 

Com o casamento por amor valorizado, a consequência era a valorização do amor 

pelos filhos também. A felicidade conjugal seria completa com os filhos, resultado desse amor 

dito livre. Era prometido às mulheres grande ventura, caso amamentassem e educassem os 

seus filhos, pois estes lhes devolveriam muito amor e a sociedade bastante admiração. A 

intimidade do lar passou a ser valorizada, em detrimento da coletividade, então vista como 

controladora.  

Conforme Ariès (1978), era comum que nobres e criados tivessem uma relação bem 

próxima, o que, com o passar do tempo, foi substituído por relações formais. Outra mudança 

ocorrida refere-se ao rearranjo dos interiores das casas. Anteriormente havia cômodos que 

serviam a diversos propósitos, inclusive para dormir e pelos quais se passava para ir de um 

local da residência ao outro, porém, com as mudanças de valores quanto à formalidade e à 

intimidade, as camas foram movidas para os quartos, que passaram a ser de casal, de filhos ou 

de outros parentes. Essa nova organização do lar favoreceu a intimidade e levou às novas 

maneiras de se relacionar, como por exemplo, de as pessoas não mais aparecerem nas casas 

dos outros sem serem esperadas.    

A valorização da intimidade no Brasil, segundo D‘Incao (1997, p. 223), iniciou-se no 

final do século XIX e também promoveu mudanças na arquitetura. No início do século XIX, o 

Brasil era um país dedicado ao campo, não tendo quase nenhuma vida urbana. A autora 

descreve a cidade do Rio de Janeiro no século XVIII como bastante desorganizada e suja, 

com casas sem espaços delimitados, em que as portas e janelas abriam-se diretamente na rua, 

que não tinha calçada. Com a chegada da corte portuguesa, foi necessário introduzir algumas 

                                                             
1 BADINTER, Elizabeth (1985) Um amor conquistado: o mito do amor materno; tradução de Waltensir Dutra – 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 177 
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alterações na maneira como a cidade estava disposta e a rua passou a ser entendida como local 

público, devendo portanto ser mantida limpa pela população.  

 Já a partir do século XIX, os brasileiros tinham vontade de adquirir novos hábitos, de 

se modernizarem, imitando dos europeus as ideias sobre o uso das ruas e sobre a higiene. As 

festas e encontros coletivos que se davam nas ruas acabaram por ser banidos da cidade, que 

teve a arquitetura das casas rearranjadas, pois também aqui osimóveis que existiam na época 

não contavam com um corredor interno, as pessoas passavam de um quarto ao outro pelo 

meio dos mesmos, os cômodos eram utilizados por todas as pessoas da família 

indistintamente e para diversas finalidades (D‘INCAO, 1997, p. 226-227).  

Ao mesmo tempo em que a intimidade começou a ser apreciada, as famílias brasileiras 

mais ricas começaram a promover encontros e saraus em suas casas. Essas trocas sociais 

propiciaram o incentivo à leitura entre as moças. D‘Incao (Ibidem, p. 229) relata que as elas 

liam novelas “[...] românticas e sentimentais [....] que acabaram por incentivar a idealização 

das relações amorosas e das perspectivas de casamento‖. 

Penso que essa valorização da intimidade, da imagem da mamãe impecavelmente 

arrumada, sentada junto ao papai no sofá, ambos olhando embevecidamente para o filho que 

brinca silenciosamente de carrinho ou de boneca no chão da sala, fala de anseios femininos 

que ainda são atuais e que guardam relação com os casos que serão apresentados neste estudo. 

Como a paciente Isabela, por mim atendida, cujo caso vem exposto no capítulo 6, que 

idealizou o parto e pós-parto como um momento único do casal. Nada de família ou amigos 

dividindo as emoções na ocasião tão esperada e que, por ser real, mostrou-se tão diferente do 

que foi sonhado. Lembra-me também de outra paciente, a quem chamarei de Taís, que se 

casou grávida eque apresentou muito sofrimento por sua vida após o casamento e o parto ser 

tão diferente do que havia sonhado. Penso que não foi apenas a idealização da maternidade e 

da intimidade conjugal que levou Taís ao sofrimento, mas essa ideologia esteve presente. Um 

dos seus maiores sonhos era ter uma vida tranquila junto ao pai do bebê, esperando-o em casa 

com o jantar pronto em uma casa que tivesse um vaso de flores em cima da mesa da cozinha, 

na qual pudesse brincar de casinha. 

Antes dessas mudanças, do nascimento da burguesia com a valorização da intimidade, 

tínhamos pessoas que viviam em meio à coletividade e que, caso não pertencessem à nobreza, 

somente podiam ser conhecidas por sua profissão ou por seu local de nascimento. Com o 

passar do tempo, ansiaram por ser reconhecidas, quiseram ser retratadas em quadros, existir 



21 
 

enquanto indivíduo e inventaram o modelo familiar que é nosso conhecido. Talvez não haja 

uma maneira melhor ou uma pior de viver, apenas maneiras e épocas diferentes, nas quais o 

que pode complicar as situações seja os excessos. Em nossos tempos, o excesso de 

individualismo parece nocivo.  

Juntamente com essa modificação nos hábitos brasileiros, quer dizer, de vivenciar a 

intimidade nas famílias, assim como já acontecia na Europa, iniciou-se aqui também um 

movimento, operado principalmente pela classe médica, para que as próprias mães 

amamentassem os seus filhos, e não as escravas, como era o costume. Como a amamentação 

durava mais de dois anos, a mulher passou a ficar reclusa no lar. O discurso era para que as 

mulheres não deixassem os filhos pequenos aos cuidados de amas ou na rua, já que estas 

poderiam corromper a índole dos seus filhos, mas se estes ficassem sob os seus cuidados 

poderiam absorver boa educação e hábitos que formariam um caráter sólido (ARAÚJO; 

MOURA, 2004). 

De acordo com Badinter (1985, p. 184-185), apesar de todas as doçuras prometidas, 

algumas décadas se passaram até que a mulher reassumisse os cuidados para com seus filhos e 

a vida doméstica. Em toda a sociedade francesa, encontravam-se pessoas incitando as 

mulheres ao exercício da maternagem, desde médicos, pedagogos, filósofos, chefes de polícia, 

filantropos, moralistas etc. Parte desse discurso tinha como tema um retorno à boa natureza, 

quer dizer, a amamentação era algo natural e não era sábio contrariar a natureza, incutindo 

subliminarmente que seria o mesmo que contrariar Deus. Aquelas que não seguiam o curso 

natural poderiam esperar doenças diversas e até mesmo a morte, segundo alguns médicos do 

século XVIII.  

Foi, portanto, no final do século XVIII, que as francesas voltaram a amamentar seus 

próprios filhos e que as camponesas começaram a recusar aleitar outro que não o seu próprio 

bebê. E assim, com um papel importante reconhecido pela sociedade, as mulheres retornaram 

aos cuidados com a amamentação e, por conseguinte, adquiriram maior interação com seus 

filhos, aproximando-se do modelo materno atual, em termos de demonstrações de amor e de 

carinho. Com essa nova configuração familiar, o pai torna-se mais próximo não apenas da 

esposa, mas também dos seus filhos.  

A preocupação com a saúde e com as condições de higiene ficou bem maior, a 

mortalidade infantil diminuiu e os filhos passaram a ser o centro da vida das mães. A procura 

por internatos e conventos reduziu muito, pois a mãe, uma vez que manteve contato e 
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proximidade com seus rebentos, não tinha mais vontade de separar-se deles. Conforme afirma 

Badinter (Ibidem, p. 223), a mulher passou da figura bíblica de Eva para a imagem de Maria, 

mãe de Jesus, e adquiriu uma importância e respeito que jamais tivera. Na Antiguidade, a 

mulher era reconhecida enquanto tinha possibilidade de parir, mas quando a maturidade 

chegava, o seu status diminuía, o que deixou de ocorrer dessa época em diante, pois a 

consideração quanto ao seu papel social continuava. 

Ariès (1978, p. 143) afirma que os sentimentos relativos à infância e à família são 

ligados entre si de maneira indissolúvel, que um decorre do outro e vice-versa. São 

sentimentos ligados ao cotidiano familiar, que necessitaram da convivência entre os pais e os 

filhos para se estabelecer. A mulher antes desse período não tinha quase nenhum poder e com 

essa nova configuração encontrou força. Penso que não podemos julgar os costumes antigos 

com base em nossa moral e cultura atual. Ariès deixa claro que a família sempre existiu, mas 

a linhagem parecia ter maior valor do que os sentimentos atuais, aqueles pareciam mais 

ligados à perpetuação de bens e de nomes. Em suas palavras (ibidem, pg. 158): ―A família era 

uma realidade moral e social, mais do que sentimental‖.   

O cuidado com os filhos foi iniciado pela burguesia e foi seguido de maneira relutante 

pelas aristocráticas. Entretanto, as classes pobres foram as últimas a abandonar o uso de amas 

para amamentar os seus filhos. Badinter (1985, p. 216) acredita que o poder econômico das 

burguesas, que não necessitavam trabalhar e não tinham muitas distrações com que se ocupar, 

aliado ao status adquirido com seu novo papel, facilitou essa mudança. Já as mulheres pobres 

da cidade e do campo precisavam trabalhar e não podiam seguir-lhes o exemplo. 

Segundo Badinter (Ibidem, p. 241), Rousseau foi figura de grande importância na 

mudança da mentalidade feminina, pois tinha um discurso moralizador e idealizou a mulher 

que complementava o homem, sendo esta submissa, fraca, passiva, resignada, com 

inteligência prática somente para administrar um lar e educar os filhos. Foi dessa maneira que 

descreveu a mulher ideal em seu livro denominado Émile. Ele acreditava que a mulher se 

tornaria dócil se desde pequena fosse conduzida a sacrificar suas vontades em benefício de 

outrem, sendo educada também de acordo com os princípios religiosos dos seus pais.   

Forna (1999, p. 46) também dedica a Rousseau grande parcela de responsabilidade na 

transformação ocorrida no exercício da maternidade pelas mulheres, não apenas no discurso 

moralizador, entremeado de ―chantagens emocionais‖, como o de que as mães ocupadas com 

as intrigas de salões não podiam imaginar os sofrimentos que seus filhos passavam nas mãos 
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das amas mercenárias, mas também por afirmar que as crianças eram originalmente boas e 

não as pecadoras que os antigos afirmavam ser.      

Transcrevo a seguir um poema do século XVIII, que traz um exemplo do tamanho da 

abnegação exigida das mulheres. Atualmente, essa composição pode até provocar riso, no 

entanto, traz juntamente um imenso comprometimento com a doçura, com o sacrifício, com 

os ideais. Eis: 

―Um jovem amava uma linda donzela 

Que lhe disse:‖ Se me amas de verdade 

Traz-me sem falta hoje à tarde 

A cabeça de tua mãe numa baixela 

O jovem cortou a cabeça da mãe amada 

Arrancou-lhe do peito o coração 

E correu a entregar à namorada 

Mas na pressa tropeçou e foi ao chão. 

Rolou por terra o coração agonizante 

E ternamente, ainda rubro e pulsante, 

Sussurrou com um pungente gemido: 

―Meu filho, não estás ferido?‖2 

 

Além do amor maternal, foi instituída outra tarefa às mulheres: a educação dos seus 

filhos, não apenas no ensino de boas maneiras, mas enquanto transmissão de valores morais, 

de repressão às más inclinações, que perdurariam por toda a vida. A boa mãe deveria ser 

virtuosa, boa, corajosa e doce, para conquistar a confiança de seus filhos e exercer controle 

sobre estes. A mulher sempre era lembrada de que o amor pelos filhos era acompanhado de 

sacrifício, de dores, como se ela fosse por natureza devota e compadecida. Conforme lembra 

Badinter (1985, p. 267), a maternidade era a glória da mulher; e a devoção ao lar, ao marido e 

aos filhos, sempre cheia de amor e carinho, a aproximou da santidade. O resultado de tamanha 

dedicação eram os bons filhos.  

                                                             
2FORNA, Aminatta. Mãe de todos os mitos:como a sociedade modela e reprime as mães – 

Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, p. 50. 
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Já os homens que se desvirtuavam eram provenientes de mães más, aqui entendidas 

como ausentes, incapazes ou indignas. De acordo com Badinter (Ibidem, p. 50), não havia 

meio termo, as mães poderiam ser boas ou más e essa natureza selaria o destino dos seus 

filhos. A mãe ausente ou egoísta era aquela que se ocupava com seus filhos quando sentia 

vontade e não quando a criança necessitava; era aquela que se ausentava por eventos sociais; 

aquela que deixava os filhos brincando na ruae também a culpada pelo marido que tardava a 

retornar ao lar. Em suma, uma reprodução do discurso atual contido no livro de Cristiane 

Cardoso, segundo a já citada revista Veja. 

Não é demais lembrar que a maneira com a qual a sociedade lidava com a maternidade 

era ambígua, de acordo com a posição social e cultural que as mulheres ocupavam. Forna 

(1999, p. 51) apresenta dados nos quais demonstra que nos Estados Unidos as escravas, 

grávidas de seus ―senhores‖, trabalhavam até o momento do parto e posteriormente perdiam 

seus filhos, que eram delas retirados e levados para longe. Koutsoukos (2009) registra que, no 

Brasil, as escravas geralmente eram afastadas dos seus próprios filhos para que pudessem 

amamentar as crianças das sinhás, que por falta de vontade ou por motivos de saúde, não 

aleitavam os seus filhos. Os filhos das escravas podiam ir para a Roda dos Expostos, numa 

tentativa de que a criança, caso viesse a sobreviver, se tornasse livre, ou poderiam continuar a 

ser cuidados pelas escravas da casa a que sua mãe pertencia anteriormente. Era comum o 

anúncio de aluguel ou venda de escravas com a finalidade da amamentação e pouco 

importava que seus filhos fossem delas afastados. 

Outra coisa que chama a atenção foi o longo histórico de abandono de crianças, 

iniciado no Brasil colônia. Nas vilas brasileiras do interior era incomum o referido abandono, 

mas quando acontecia, os infantes acabavam sendo criados por outras famílias. Entretanto, 

nos espaços mais urbanos, muitos bebês foram deixados em praias e em terrenos baldios 

(VENÂNCIO, 1997, p. 190). 

 A maneira como essas crianças eram abandonadas chocava a população, 

predominantemente cristã, que se incomodava ainda mais com os bebês que morriam sem 

batismo. Comerciantes faziam doações às Santas Casas, que nos séculos XVIII e XIX 

chegaram a recolher 50.000 crianças rejeitadas. Algumas Santas Casas colocaram em suas 

dependências a Roda dos Expostos, local em que diuturnamente qualquer um poderia deixar 

um infante sem ser chamado a dar explicações sobre o seu ato (VENÂNCIO, Ibidem, p. 191). 



25 
 

 No campo, quase não havia abandono de crianças e parece haver alguns motivos para 

isso. Segundo Venâncio (Ibidem, p. 192), uma das razões seria a ajuda que os menores 

proporcionavam na manutenção de onde moravam desde muito pequenos, podendo auxiliar 

nas roças, no preparo da alimentação, no trato dos animais domésticos etc, e também porque 

no interior havia muito menos pessoas paupérrimas do que nas cidades. Neste último local, o 

auxílio das crianças não tinha valia, pois os trabalhos careciam de especializações ou de força 

física, o que impossibilitava a prática dos meninos. A miséria também era mais conhecida nas 

cidades do que nos campos, o que impulsionava o abandono, segundo o autor.  

Entretanto, não seriam apenas a pobreza material e a falta de habilidades para o 

trabalho que motivavam a rejeição, uma vez que mulheres que engravidavam de amores 

proibidos também podiam abandonar seus bebês. Venâncio (1997) sugere que nesses casos, a 

condenação moral sofrida levava-as ao abandono do filho, mas deixa claro que a origem da 

rejeição variava caso a caso. Algumas pessoas deixavam os bebês nas portas das casas de 

família, fazendo barulho para despertar os moradores, enquanto se escondiam e tinham a 

convicção de que o bebê fora acolhido. Quando as mães encontravam-se doentes nas 

enfermarias do Hospital da Misericórdia, seus bebês podiam ser encaminhados à casa de 

expostos, local em que eram cuidados enquanto elas se restabeleciam.   

Alguns bebês eram dados em adoção a famílias, que os deixavam aos cuidados de 

escravas para a criação. O auxílio financeiro dado às famílias que adotavam uma criança era 

baixo, não sendo este o fator que impulsionava a adoção. Venâncio (Ibidem, p. 194) mostra 

em sua pesquisa que a religião estimulava a adoção dos expostos, por propalar que essa era 

uma maneira de se conseguir graças; algumas pessoas também diziam que pegavam 

determinado bebê para criar devido ao pagamento de promessas. 

De acordo com Venâncio (Ibidem, p. 198), a austeridade moral vigente naquela época 

pode ser uma das razões que levavam ao abandono de filhos. As mulheres negras e mulatas 

não sofriam tanta perseguição moral caso tivessem filhos fora do casamento, mas o mesmo 

não se dava com as moças brancas, ainda que estas fossem pobres, pois elas seriam 

condenadas e desonradas pela sociedade. O autor afirma que em Salvador havia mais crianças 

brancas abandonadas do que negras ou pardas.  

Entretanto, no Brasil colônia, havia mulheres que viviam em cidades e vilas com 

filhos sem estarem casadas, chegando à proporção de uma entre três, em censos realizados em 

Salvador no século XIX. Essas mulheres podiam ser amantes de homens casados, viver em 
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estado de concubinato ou mesmo ser solteiras, vivendo com poucos recursos por via de 

trabalhos como lavadeira, cozinheira etc. Outras vezes, de acordo com Venâncio (Ibidem, p. 

201), mães solteiras podiam deixar os filhos por motivos de doença ou de impossibilidade de 

sustento, mas voltavam posteriormente para buscá-los. 

Mães com dificuldades financeiras às vezes recorriam às Santas Casas pedindo auxílio 

material para a criação de filhos próprios, mas que diziam terem sido enjeitados. Era comum 

que as crianças pobres fossem criadas não somente por sua mãe, mas pela comunidade, pelos 

amigos e familiares. 

Através do exposto, podemos pensar que as razões para as mulheres quererem assumir 

pessoalmente os cuidados com os seus filhos podem mesmo ser muito variadas. E passam 

provavelmente pelos privilégios concedidos na Antiguidade e que podem perdurar até os dias 

atuais. Também podem dizer respeito aos discursos morais, religiosos, culturais e 

socioeconômicos. Entretanto, não podemos nos esquecer de que existem as razões individuais 

de cada mulher, que estão correlacionadas às suas vivências familiares e pessoais.  

A mulher contemporânea que não se identifica com as características culturalmente 

concebidas, também pode cair em uma armadilha. Porque se por um lado, elas não querem 

mais ser as rainhas do lar, os anjos de candura por trás de um grande homem, as mães 

devotadas, por outro lado, não querem abrir mão do casamento, dos filhos e da profissão. E 

com um detalhe que complica tudo, relevante e perverso. Tem de ser boa em tudo. E a casa 

deve ficar em ordem. Tudo bem se ela não for mais a mãe devotada exclusivamente ao filho, 

mas este não deve passar por privações, traumas e todos os desvios de conduta dele serão 

culpa dela. Que deve preferencialmente ser magra, malhada, ter cabelos lisos e estar arrumada 

todos os dias. Sinceramente, não é fácil dar adeus a essa armadilha, tampouco existe um único 

caminho para isso. Mas penso que esse deve passar pelo não ao exagero. São muitas as 

cobranças dirigidas às mulheres, e ainda que a exigência atual não seja a de que elas devem 

exclusividade ao lar e aos filhos, a idealização da maternidade continua bem presente.  

A constatação que se faz atualmente é de que as mães modernas têm de delegar a 

outrem (creches, escolinhas, babá, à própria mãe, sogra etc) os cuidados a sua prole, para que 

possam fazer frente às solicitações do mundo do trabalho. Mesmo vindo de psicólogos e 

sociólogos com a ressalva de que é apenas uma constatação, sem caráter crítico, essa 

realidade inquieta a mulher moderna, que se vê puxada para dois lados opostos: o dos 

compromissos socioprofissionais e o do cuidado direto aos filhos. Não é possível atender a 
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todos os ideais modernos com a perfeição exigida e manter-se saudável. Alonso (2011, p. 

320) observa que atualmente há um grande aumento no diagnóstico de garotas com distúrbios 

alimentares do tipo anorexia e bulimia e questiona se esse fato não estaria ligado ―às 

dificuldades das mães em cumprir a função materna, solicitadas que estão pelos ideais para o 

cumprimento de muitas outras funções.‖ 

Outro ponto para reflexão diz respeito à falta de direcionamento que pode ser 

percebida em mulheres no trato com crianças. Na resenha do livro de Maria Rita Kehl, 

denominado de ―O tempo e o cão – a atualidade das depressões‖, Peron (2009, p. 238) registra 

que ultimamente, em algumas famílias, não ocorre a transmissão do papel de mãe para a 

mulher, que antes era passado por suas ancestrais. Nas palavras de Peron (Idem): ―(...) muitas 

mulheres sentem-se responsáveis por inventar sozinhas o que é ser uma boa mãe (...)‖. São 

mulheres que não têm a compreensão subjetiva e objetiva da maternidade, engravidam sem 

nunca ter trocado uma fralda ou acalentado um bebê e, quando se veem sozinhas com o seu 

próprio filho,podem enfrentar dificuldade, aliás, é esperado que enfrentem. Porém, essa 

questão trata de algo mais complexo do que essa compreensão, trata de desconhecimento  

sobre papéis a serem desempenhados, é algo que pode estender-se para além do puerpério.  

Posso exemplificar meu enunciado por meio de um programa televisivo que é exibido 

em canais da TV a cabo, produzido em outro país e também por meio de um nacional nos 

mesmos moldes, que é transmitido pela TV aberta, ambos chamados de Super Nanny. Neles, 

famílias que não conseguem educar os seus filhos contam com a ajuda de uma mulher que 

observa a conduta entre os pais e os filhos pelo tempo variável de uma semana e vai dizendo 

aos pais o que está errado e o que devem fazer para remediar a situação. As famílias retratadas 

nesses programas encontram-se bastante desestruturadas, mas, em maior grau, apresentam 

questões pertencentes a muitas famílias comuns da nossa população. Temos deste modo, tanto 

no Brasil quanto no exterior, pais que não sabem ser pais, tentam inventar o que é ser um, 

baseados nas experiências e fantasias pessoais e deslizam feio nessa tarefa. 

Se antes a mulher sabia o que podia esperar da vida, que em uma boa hipótese era 

casar-se com um homem honrado, ocupar-se com os filhos gerados e com a lide doméstica, 

atualmente não sabe mais, não há certezas. Assim como houve mudanças quanto ao papel do 

homem, das configurações familiares, de figuras admiradas, como professores, etc. Os ídolos 

hoje são personagens poderosos, porque ganham muito dinheiro ou porque são muitos 

bonitos, entre outras características de nossa cultura narcísica. A rapidez com que as 
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transformações sociais ocorrem acaba deixando o indivíduo fragilizado, pois os valores são 

inconstantes, mudam sem haver tempo para a fixação de outros. O imediatismo, próprio do 

sujeito ansioso, parece ser resultado dessa volatilidade. Aliada a essa sociedade ansiosa, há a 

valorização da individualidade em detrimento da subjetividade. A ênfase na satisfação 

individual torna a convivência difícil, há dificuldade em tolerar a frustração. 

Stern (apud SILVA, 1997, p. 95) ressalta que, hoje, se espera que o pai cumpra o 

papel antes reservado às avós, mas pode faltar sensibilidade ao homem que também vivencia 

o novo, além de ele não ter passado pelas dores do parto ou do pós-operatório, entre outras 

situações complexas pelas quais a parturiente passa. A parteira, que tinha mulheres ajudando 

em sua tarefa, foi apartada da sociedade e do seu labor. Boukboza (2002, p. 18) relata que em 

épocas passadas as mulheres no puerpério ficavam deitadas e eram cuidadas por outras 

pessoas, geralmente mulheres, atitude que o autor considera como uma compreensão do 

desamparo pelo qual as mulheres passam após parir e como uma não autorização desse 

sentimento atualmente.A indefinição quanto ao novo papel ou ao exercício da maternidade, 

que inclui diversas atividades atribuladas, pode causar sofrimento e influenciar um quadro 

depressivo. 

A sociedade e os valores sempre mudaram, não com tamanha rapidez como 

atualmente, todavia, sempre estivemos em transformação e este capítulo é prova disso. Temos 

alguns enfrentamentos novos e outros fundados em questões antigas, mas muitas dificuldades 

relacionadas à maternidade e ao mito criado sobre ela permanecem. Além de todos os fatores 

apresentados ao longo deste texto, há outros que concorreram para que tivéssemos a atual 

configuração da persona materna. Compreender a noção que as pessoas tinham das crianças e 

das questões relacionadas à amamentação demonstra-se importante nessa tarefa. Passemos 

então ao estudo de como o conhecimento das particularidades infantis mudou ao longo do 

tempo e como esse fato influenciou a família, a fim de aprofundarmos nossos estudos sobre a 

maternidade.  

 

2.1 A Criança e a Família 

 

A compreensão que se tinha da infância também era bastante diferenciada em relação 

aos nossos dias. Badinter (1985, p.55) menciona personagens importantes da História e que 

influenciavam os costumes; entre eles, Santo Agostinho, por exemplo,que concebia a criança 
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como um ser maligno devido ao pecado original e que continha toda sorte de imperfeições. 

Não havia distinção entre um erro cometido por uma criança ou por um adulto, quer dizer, 

não havia um olhar diferenciado que captasse as particularidades infantis e cabia aos pais 

educar seus filhos rigorosamente para que se tornassem adultos respeitáveis. Alguns teólogos 

inclusive criticavam as demonstrações de amor e de ternura que uma mãe pudesse oferecer 

aos seus filhos, por entenderem que isso poderia ser a causa de futuros desvios. 

 A religião não era a única a condenar a infância. Conforme Badinter (Ibidem, p. 62), 

Descartes, ao privilegiar a razão, considerava que as crianças eram fracas de espírito, por não 

possuírem a capacidade de conhecer e por serem vítimas das impressões oriundas de seu 

próprio corpo, sendo, portanto, guiadas por sensações de prazer e de dor.Cabia uma crítica às 

amas, que, segundo Descartes apud Badinter (idem), disseminavam preconceito e ignorância 

aos meninos por elas cuidados, exemplificado na forma de uma cuidadora que bate e xinga de 

feia a pedra na qual a criança tropeçou.   

 Se a ideia do casamento, do amor e da infância era diferente do que é atualmente, 

havia consequências nos costumes desses tempos. Em se tratando da criança, mesmo que essa 

não fosse pensada como um ser incompleto, ignorante ou maléfico, parecia haver uma espécie 

de indiferença da sociedade para com ela. Médicos não cuidavam de pequenos, até porque 

eles não falavam e, portanto, não poderiam informá-los sobre os seus padeceres. Pais 

comumente não compareciam ao enterro de filhos com menos de cinco anos de idade e não 

apresentavam demonstrações de pesar pela morte deles. Quando um dos pais sofria, 

geralmente esse fato era visto como um fenômeno excepcional e buscavam-se explicações 

para tanto, que podiam advir da beleza da criança, de sua amabilidade ou de outras qualidades 

(BADINTER, ibidem, p. 80-81). 

 Philippe Ariès escreveu um livro que é referência quando se trata do estudo da 

infância e das relações familiares ao longo da História. Ele observou, por meio da análise de 

obras de arte, vestuário, bilhetes, diários pessoais etc., como os costumes sociais mudaram, no 

período compreendido entre a Idade Média e a contemporaneidade. Em relação à infância, 

Ariès (1978, p. 99) igualmente afirma que havia total desconhecimento dos aspectos que 

diferenciam a criança do adulto. O que para este autor não significa que as pessoas 

desconsideravam a criança, apenas que não havia um olhar apurado para as suas 

particularidades. Assim que podiam liberar-se dos cuidados das mães ou das amas, os 

meninos e meninas eram misturados aos adultos no cotidiano. 
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Crianças muito pequenas, de acordo com Ariès (Idem), podiam ser ignoradas, fato 

que, para ele, se devia à alta mortalidade infantil, porque os pais e a comunidade não sabiam 

se as crianças sobreviveriam até a idade adulta ou não. Esse autor demonstra, de diversas 

formas, a indiferença da população em relação às crianças, como através do trecho de uma 

peça teatral de Moliére, na qual é apresentado um diálogo entre personagens, que diziam que 

apenas uma das filha contava, nesse caso por ser mais velha, já que a outra era muito pequena 

e podia morrer. Há também escritos de Montaigne, em que ele afirma que perdeu dois ou três 

filhos pequenos com pouco sofrimento; e ainda paródias da época, que descreviam, por 

exemplo, o discurso de uma mulher que, na tentativa de acalmar a sua vizinha parturiente, que 

já sentia cansaço com os cuidados dispensados aos cinco filhos que tinha, dizia que, antes que 

eles pudessem causar maiores preocupações, estariam quase todos mortos ou mesmo todos 

eles. 

Apesar dessas descrições que podem chocar nossa maneira de ver as crianças 

atualmente, Ariés (ibidem, p. 101) considera que as mães e amas sempre devem ter se rendido 

aos encantos infantis, mas que esses sentimentos não eram divulgados. O sentimento relativo 

à infância e à família era outro e as mães, segundo este autor, pensavam nos filhos mais pelo 

que estes poderiam fazer à sociedade do que pelo que faziam às suas próprias famílias.  

A diferenciação que havia no traje das crianças seria uma prova de que as crianças não 

eram desprezadas, pois a população dava grande importância ao vestuário.  Ariès (1978, p. 

39) nos diz que a roupa que os meninos de até cinco anos de idade usavam no século XVII 

possuía adereços femininos e que a roupa de meninas era igual às das mulheres adultas, tão 

logo isso fosse possível, o que o levou a crer que as crianças do sexo masculino foram as 

primeiras que começaram a se distinguir dos adultos. A meu ver, é mais um exemplo pelo 

qual podemos perceber a inferioridade com que a mulher foi tratada pela sociedade. 

Se para Badinter (1985), no período que compreende os séculos XVI ao início do 

século XVIII,as mulheres só passaram a se interessar pelos seus filhos quando começaram a 

conviver com estes, para Ariès (1978, p. 101),as mães sempre se deliciaram com os filhos, 

mas não divulgavam seu encantamento. Ariès observa que havia um entendimento mais social 

da noção de família. A concepção do viver era diferente e a mortalidade infantil era alta, o que 

podia levar as pessoas a não se apegarem às crianças pequenas. Pode ser difícil olhar para esse 

passado com isenção, tentando apenas observar que os costumes eram diferentes, sem que o 

espírito de nossa época interfira. Mas é possível compreender a essência teórica de Badinter, a 

qual pontua que o amor materno não é instintivo e sim uma criação cultural. 
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Acredito que a mãe que tinha contato diário com o seu filho tinha mais facilidade em 

nutrir sentimentos amorosos em relação a ele, entretanto, a falta de convívio, com crianças 

sendo cuidadas por amas em outras localidades, poderia afastar ou dificultar o 

estabelecimento e a expressão do amor como hoje o conhecemos. Quando as crianças 

voltavam da casa das amas para as suas casas permaneciam pouco tempo com suas famílias 

de origem, já que uma prática muito comum era a de enviar os filhos à casa de outros e 

receber os filhos destes, que auxiliariam, aprenderiam a realizar os afazeres domésticos e 

ainda assimilariam boas maneiras. Ariès (ibidem, p. 157) nos informa que servir à mesa e 

saber portar-se nela eram qualidades imprescindíveis para que alguém fosse considerado bem 

educado e o comum à época era que esse aprendizado se desse na casa de outras pessoas. 

Algumas vezes, depois de enviar os filhos para esse aprendizado, os pais não tornavam a ver 

os seus filhos novamente e isso não era sinônimo de pais ausentes, insensíveis ou malévolos, 

mas sinal dos costumes de outra época. 

A vida ocorria mais em comunidade, em locais públicos, do que na esfera privada, que 

praticamente inexistia. Ariès (ibidem, p. 193) registra que a criança vivia junto do adulto 

desde muito pequena e essa era a maneira de se desenvolver, de aprender sobre a vida. Os 

encontros eram coletivos, havia jogos nos quais participavam indistintamente todas as 

pessoas, inclusive as crianças. 

A criança já aparecia em quadros, mas começou a figurar também em calendários, 

brincando, servindo às mesas, cortando bolsas de mulheres a fim de furtá-las etc. Os desenhos 

passam a retratar mais o interior das casas do que os campos e trazem a família completa, com 

o pai, a mãe e os filhos, o que indica a valorização da intimidade da vida privada. A 

iconografia familiar ocorreu em diversos locais da Europa a partir do século XVI, época em 

que aparecia em pequena quantidade, mas que foi crescendo continuamente até o século XIX.  

 A proliferação das escolas que se deu após o período da Idade Média, segundo Ariès 

(ibidem, p. 159), é mais uma maneira pela qual podemos concomitantemente observar a 

ascensão do sentimento familiar contemporâneo. A aprendizagem saiu das casas de outras 

pessoas e passou para as escolas, o que favorecia o convívio entre os pais e os filhos, pois 

estes geralmente não ficavam em regimes de internato total, podendo, dessa forma, voltarem 

para casa e receber as visitas familiares com maior facilidade e assiduidade do que se 

estivessem em outras casas. O regime de internato foi mais frequente com o avançar das 

ideias a respeito da educação, que continham noções severas de disciplina e ocorreu com 

maior constância no final do século XVIII e no decorrer do século XIX. 
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 Aos poucos, algumas questões morais foram sendo discutidas pela população, como 

aquela que priorizava o filho mais velho, por meio da obtenção de estudos ou pelo 

recebimento da herança. Ariès (ibidem, p. 161-162) informa que moralistas passaram a 

condenar esses procedimentos, pregando que os pais deveriam dar tratamento igual aos filhos, 

pois o costume de deixar a herança para o mais velho era uma forma de continuar o brilho da 

família, mas era injusto para com os outros, tradição que foi aceita pelas pessoas.   

 O convívio com os próprios filhos e o olhar para as particularidades infantis, 

associados às ideias de valorização feminina por meio do exercício da maternidade e da 

realização obtida com a intimidade conjugal vieram a mudar e moldar o comportamento das 

mulheres. A amamentação teve um papel importante nessas mudanças, conforme poderemos 

observar no próximo subitem. 

  

 

2.2 A Amamentação ao longo da História 

 

A mortalidade infantil era um acontecimento frequente, relacionado com a maneira 

como os bebês eram criados, como não aleitamento materno e com a falta de hábitos de 

higiene, entre outros. Atualmente, o governo brasileiro costuma veicular pela mídia 

campanhas a favor da amamentação; os pediatras habitualmente incentivam o aleitamento 

materno, que pode ser um ato extremamente prazeroso entre mãe e filho, capaz de causar 

grande vinculação. Entretanto, uma matéria publicada pelo jornal Correio Brasiliense (2009), 

em 01/02/2009, apresenta dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde datada de 2006, em 

que apenas 39% das crianças com menos de seis meses de idade eram amamentadas.  

Nessa mesma publicação, há dados de uma tese de doutorado realizada na USP,no 

mesmo período,pela nutricionista Daniela Wenzel, que trouxe índices maiores do que os 

obtidos pelo Ministério da Saúde, em que 58% das mães aleitaram os seus filhos até os seis 

meses de idade. Os principais motivos apresentados pela nutricionista estavam relacionados à 

dificuldade de amamentação devido ao ingresso da mulher no mercado de trabalho e ao uso 

de creches. Não se trata de uma taxa baixa, mas que poderia ser maior, caso a amamentação 

fosse unicamente uma maneira de alimentar a criança, se fosse apenas realizada apenas pelo 

domínio da razão. Ou seja, faz bem à criança, está na lista dos fatores que evitam o risco de 

síndrome da morte súbita infantil (CASTRO; PERES, 1998, p. 589), evita alergias, infecções, 
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desnutrição, o leite materno pode ser tirado e estocado em freezer caso a mulher tenha de se 

ausentar, ajuda a mãe a emagrecer, etc. 

Dessa forma, restam dúvidas se são somente motivos de ordem prática que dificultam 

a amamentação, até mesmo porque a quantidade de leite é regulada pelo organismo da mulher 

de acordo com o tanto de leite que o bebê toma. Araújo, Cotinho e Silva (2007, p. 59) alertam 

que o uso frequente de mamadeira no início da vida do bebê pode levar ao desmame, em 

razão da facilidade com que o leite é ingerido dessa forma quando em comparação com o leite 

do peito materno, que obriga a criança a se esforçar bastante. Mas, a Rede Brasileira de 

Bancos de Leite Humano
3
, que faz parte do Ministério da Saúde brasileiro, preconiza que se a 

criança acostumar-se ao peito, a amamentação não precisa ser interrompida quando a mulher 

voltar a trabalhar após o término da sua licença-maternidade, pois ela pode ofertar o seio à 

noite, quando retornar da labuta. O leite não secará, apesar de haver muita falta de informação 

entre a população em geral. 

Atualmente, de acordo com Daniela Wenzel (2008, p. 108), o retorno ao trabalho é um 

dos motivos que levam as mães a desmamarem precocemente os seus filhos e, de acordo com 

o Ministério da Saúde, também a falta de informação sobre a possibilidade de continuação do 

aleitamento, ainda que ocorra uma vez ao dia, conforme já dissemos. Entretanto, cabe aventar 

que quer seja por força da necessidade de trabalho externo, ou por falta de informação, a 

descontinuidade do aleitamento pode gerar estresse e culpa à mãe.  

Por outro lado, ultimamente, em diversas camadas econômicas da população, crianças 

são amamentadas até dois anos de idade ou até mais, em alguns momentos do dia, ou apenas 

antes de dormir. O que não deixa de me parecer exagerado, apesar das recomendações da 

OMS impressas até em caixas de leite. 

Com relação ao tipo de parto, há um movimento que ganha cada vez mais espaço entre 

algumas mulheres, geralmente de classes social e econômica favorecidas, que buscam um 

parto chamado humanizado, preferencialmente sem anestesia, de cócoras, com a ajuda de 

―doulas‖ (mulheres com conhecimento em parto que pretendem ajudar a gestante no 

nascimento). O parto vaginal é o mais indicado na maioria dos casos e o Brasil parece ter de 

fato uma tendência a realizar muito mais cesáreas do que o necessário. Em minha 

compreensão, o melhor parto é aquele que a gestante deseja, desde que esteja de acordo com 

                                                             
3http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=384 acesso em 11/03/2013. 

http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=384
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as condições de saúde necessárias para a mãe e o bebê. Certamente, um parto confortável, 

realizado dentro da expectativa da genitora na medida do possível, acarretará ganhos para o 

bem-estar pós-parto. 

Esse grupo ao qual me referi prega a amamentação exclusiva quase que a qualquer 

custo até os dois anos de idade ou mais; demoniza o uso da chupeta e mamadeiras, busca um 

―retorno ao natural‖. Trata-se de um caminho aparentemente favorável à mulher, mas que me 

parece idealizado, romantizado. Penso que pode aumentar as expectativas de que a 

maternidade é tudo de bom na vida de uma mulher, de que esta deve bastar ao filho e ele a 

ela. 

Assim como a maternidade,a visão da amamentação pode ser contraditória e há 

registros antigos a respeito de outra forma de alimentação de bebês que não o leite materno. 

Drexler e Infanti (2011, p. 18) afirmam que foram encontrados em território europeu alguns 

túmulos de crianças datados de 2000 a.C. com objetos de argila com bico para amamentação, 

o que sugere o uso de outro tipo de nutrimento dados aos bebês. Entre povos antigos como o 

egípcio e o babilônio, o aleitamento materno era comum, mas já havia amas de leite. Em 

Esparta, havia uma lei que obrigava as mães a amamentar.A necessidade de lei parece-me 

explicitar a controvérsia que envolve a amamentação. Há de se crer que os motivos para o não 

aleitamento não sejam os mesmos em períodos variados na História. Poderia haver falta de 

conhecimento ou de vontade, pudor, entre outros vários argumentos,alguns questionados por 

Badinter (1985) e que serão apresentados ao longo deste subitem. 

Mas isso não impede a reflexão. Atualmente, muitos sabem que existem vários 

benefícios no aleitamento materno, que é um elemento de saúde importante, apesar de a 

sobrevivência dos bebês não depender unicamente desse fator. Apresento esse item para 

discussão por ser uma constante que aparece desde a antiguidade até os dias atuais. E por 

dizer tanto respeito à saúde, não apenas física, mas emocional da mãe e da criança. A 

dificuldade ou impossibilidade de amamentar pode gerar sentimentos de culpa em muitas 

mães. Por outro lado, para muitas mulheres, mesmo sendo prazerosa, é uma tarefa por vezes 

desconfortável, quando prolongada. Não por acaso, vem-me a mente a fala de uma paciente, 

que disse ter escolhido a data do feriado da independência do Brasil para desmamar sua filha. 

Trata-se de uma mãe dedicada e que amamentou até os onze meses de idade. Mas que queria 

saudavelmente separar-se de seu rebento. 
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No capítulo 6, subitem 1, será apresentada a história da depressão pós-parto de Maria 

Teresa Marques Moreira, através do resumo de seu livro-depoimento, intitulado 

―Maternidade. Ser mãe é padecer, mas não no paraíso. É a ditadura do peito.‖ Penso que é 

preciso cuidado no olhar dirigido às mães, que são mulheres distintas, com desejos e 

necessidades diferentes entre si. A imposição que pretende buscar a saúde pode causar muito 

sofrimento, como no caso dessa autora, que teria tido muito mais benefício para si e para o 

seu filho, caso houvesse optado pelo uso da mamadeira, ao menos em alguns momentos, para 

seu descanso. 

Mas, dando continuidade à nossa apresentação histórica, a frequência com que as mães 

amamentavam os seus filhos era muito menor do que é atualmente. Badinter (ibidem, p. 67) 

questiona o uso de amas-de-leite, que foi muito forte na França do século XIII, tendo início 

com a aristocracia e que se estendeu até o século XVIII, já inserido em diversas camadas 

sociais e em outros países, como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Tratava-se de 

mulheres que eram pagas para amamentar os bebês, na residência dos pais ou em suas 

próprias casas. Quanto melhor a posição financeira da família, mais próxima de casa a criança 

ficava. 

 As explicações que as mulheres davam para o não aleitamento variavam entre poder 

lhes faltar saúde caso o fizessem, por fraca constituição física para tanto, por terem de se 

ausentar nos momentos em que alimentavam o bebê, que não seriam poucos, já que o pudor 

não permitia que amamentassem na frente de outras pessoas e também por não poderem ter 

relações sexuais com seus maridos, já que muitos médicos condenavam o sexo durante a 

gravidez e o aleitamento.Havia também, entre a aristocracia francesa,uma visão de 

vulgaridade no ato de cuidar de seus filhos, o que foi seguido pelas mulheres burguesas e 

depois mesmo pelas mais pobres. 

 Leite fraco e pudor em amamentar na presença de outros são características 

encontradas na fala das mulheres até os dias de hoje. Penso que outra coisa que não foi dita 

(até porque não encontrei nas leituras utilizadas para este estudo), e que é importante, é que o 

seio é altamente estimulado pelo bebê, o que pode causar incômodo em algumas mulheres 

devido à excitação ocasionada.  

 Badinter (1985, p. 122-123) registra que, qualquer que seja o motivo, os filhos eram 

entregues às amas-de-leite, e que isso ocorria sem muito preparo. As crianças mais pobres 

viajavam em carroças mal cobertas, expostas às forças da natureza (frio, chuva, sol forte, 
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vento).As condições de viagem naquele tempo eram difíceis para qualquer um, havia 

precariedade nas estradas e a falta de conforto predominava; entretanto, os bebês são seres 

frágeis em comparação com os adultos e só podiam reclamar por meio do choro, que poderia 

ser constante. O que não impedia que alguns caíssem pelo caminho e fossem esmagados pelas 

rodas das carroças ou então que as pessoas só se dessem conta que qualquer criança havia 

caído quando não mais podiam encontrá-la. 

Mas as intempéries que os bebês enfrentavam não terminavam com a chegada à casa 

das amas, pois essas senhoras geralmente eram muito pobres e viviam em estado de grande 

penúria. Algumas dessas mulheres trabalhavam em roças e deixavam os pequenos sozinhos, 

às vezes pendurados pelas vestes em pregos, a fim de evitar que animais os machucassem ou 

mesmo os matassem. Geralmente as mães eram desnutridas, algumas eram portadoras de 

doenças como sífilis, sarna, escorbuto, entre outros. A criança era amamentada pela ama ou 

por essa alimentada com restos de comida, com uma papa feita de água e pão, ocasionalmente 

castanhas moídas, pão velho dissolvido em vinho azedo etc. Somente no século XVIII é que 

as amas passaram a fazer uso do leite de vaca.  

 Como se ainda fosse preciso piorar esse cenário, não se pode esquecer das condições 

de higiene, que eram péssimas. As crianças podiam ficar em meio às suas fezes e urina por 

um dia inteiro ou ainda mais, e a palha sobre a qual elas permaneciam podia demorar semanas 

para ser trocada, o que ocasionava inflamações na pele, vermelhidões,ferimentos diversos e 

atrozes.Como resultado dessas adversidades, a mortalidade infantil era bem alta. Entre 

crianças com até um ano de idade, a taxa de mortalidade era de aproximadamente 25% entre 

aquelas que eram cuidadas por amas, sendo que este número diminuía para a metade quando o 

bebê era amamentado por sua própria mãe (BADINTER, ibidem, p. 124-125). 

No Brasil, os cuidados referentes à alimentação e higiene que as crianças recebiam 

eram muito variados. A criança que não era amamentada por alguma escrava, mãe ou ama de 

criação, acabava correndo riscos de adoecimento e até mesmo de morte, como ocorria na 

França e outros países. A alimentação artificial era deficiente e a maneira como era realizada 

podia trazer graves consequências devido à falta de noções de higiene.  

Venâncio (1997, p. 195) esclarece que as crianças não amamentadas recebiam leite de 

vaca, mel ou açúcar misturado à água, servido em colheres de pau, ou por meio de um pedaço 

de linho desgastado ou ainda de pequenas bonecas feitas de algodão ou esponja, que eram 

molhadas no caldo escolhido. Apesar de existir o incentivo ao uso das mamadeiras de vidro 
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no século XVIII, as condições de higiene eram precárias e levavam à morbimortalidade 

desses pequenos.  

Segundo Venâncio (ibidem, p. 197), algumas amas, irritadas e impacientes com os 

pequenos, misturavam aguardente ao leite ministrado aos bebês, de modo a adormecê-los, 

razão que levou ao estabelecimento de uma lei prevendo prisão de trinta dias para quem a 

descumprisse. Era também comum que o bebê fosse levado ao próprio leito da ama, prática 

que podia gerar trauma em algum membro, sufocamento ou até a morte.  

Na atualidade, a insuficiência de horas de sono é uma reclamação constante de jovens 

mães e foi uma das principais queixas de Isabela,entre outras assistidas em minha clínica, que 

tiveram depressão pós-parto e cujo caso será apresentado no capítulos6. Na falta de sonim
4
, 

medicamento da modernidade, as amas antigas receitavam cachaça. Mais difícil mesmo é 

seguir o ritual proposto na introdução, de passear com o bebê/saco de arroz pela casa. Ou, 

ainda que me pareça cruel, mas como propõem alguns pediatras: ouvir o choro do bebê sem 

retirá-lo do berço, sem pegá-lo no colo ou sem fazer alguma tentativa de contenção. São 

tantas as informações e conselhos que as mães recebem que, em momentos de exaustão 

devido às longas horas de dedicação, pode ser difícil seguir o seu próprio instinto ou um 

caminho que lhe pareça mais sensato. Acrescente-se a isso a insegurança típica das 

primíparas. 

 Na Europa, após a temporada na casa das amas, que variava de dois a quatro anos, 

sendo mais comum a duração de quatro anos, as crianças eram devolvidas aos pais. As 

famílias ricas destinavam então as meninas às governantas e os meninos aos preceptores, para 

serem educados e até os dez anos de idade novamente eram enviados para internatos e 

conventos, a fim de completarem a educação ou talvez, como afirma Badinter (1985, p. 132 e 

133), como um modo de os pais verem-se livres deles. 

 Badinter (Ibidem, p. 102) acredita que o uso de amas-de-leite na França e na Inglaterra 

foi mais frequente do que em outras nações, em razão do fato de que esses países eram mais 

liberais em relação às mulheres do que em outras regiões na Europa, o que foi gerando desejo 

de emancipação feminina, através do interesse pela política, pelo poder, pela vida social e 

cultural e do claro desinteresse pela maternidade, já que naquele momento histórico, não 

trazia nenhum reconhecimento à mulher. Usualmente as amas eram mais procuradas pelas 

                                                             
4 Medicamento utilizado por muitas mães para acalmar o bebê e induzi-lo ao sono. 
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moradoras das cidades do que pelas camponesas ricas, uma vez que estas, segundo Badinter 

(Ibidem, p. 105), tinham menos distrações no campo, sobrando-lhes tempo e disponibilidade 

para se dedicarem às crianças. Essas camponesas também procuravam as amas, mas em 

menor número do que as residentes nas grandes cidades.  

 Forna (1999, p. 40) lembra que o estudo de Badinter foi amplamente  baseado em 

documentação histórica, mas que os sentimentos dos pais não eram registrados nesses 

documentos. Ela observa que as mães poderiam enviar seus filhos para o campo porque o seu 

leite era considerado de qualidade inferior aos das mulheres do interior e também porque a 

vida no campo era mais saudável do que a vida na cidade. Dessa forma, afastar-se de seus 

filhos poderia ser uma maneira de protegê-los. Pode-se pensar também que os pais se 

resguardavam emocionalmente ao não se apegarem aos seus filhos, em decorrência da alta 

mortalidade infantil, como propôs Ariès. São suposições que não devem ser ignoradas, 

entretanto, o fato confirmado que se tem do período é o falecimento em massa das crianças 

cuidadas por amas. 

Forna (Idem) ainda lembra que foram os irmãos Grimm, no século XIX, que 

modificaram o conto da Branca de Neve, que originalmente era perseguida por sua própria 

mãe e não pela madrasta e questiona se essa mudança, ocorrida no contexto de valorização do 

papel materno, não teve por finalidade encobrir a visão anterior que a sociedade tinha das 

mães.  

 Drexler e Infanti (2011, p. 22) citam dois fatos que, correlacionados aos argumentos 

descritos por Badinter, contribuíram para a condenação do uso de amas de leite, que foram a 

descoberta da América e a ocorrência de sífilis e gonorreia em crianças pequenas. Essas 

doenças poderiam ser transmitidas pelas amas, o que levava à conclusão de que haveria 

segurança somente com a própria mãe (caso ela mesma não possuísse a doença antes da 

entrega à ama). Já com o descobrimento da América, puderam observar que as nativas 

amamentavam seus filhos até um ano e meio de idade, aproximadamente, e que não havia 

desnutrição entre as crianças, o que era muito contrário ao que acontecia na Europa.  

 Para que as crianças sobrevivessem, era preciso uma mudança nos arranjos familiares. 

Araujo e Moura (2004) argumentam que o Estado fez-se presente perante seus cidadãos 

através da família, diferentemente do método anterior, em que governavam as famílias. 

Médicos influenciaram os lares abastados, ajudando na modificação dos hábitos, ao mesmo 

tempo em que se beneficiavam por meio de uma valorização de sua profissão, que vencia os 
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métodos leigos. Já a população pobre obteve auxílio filantrópico diverso do que recebia, pois 

o interesse nesse momento era tornar as famílias pobres possíveis.  

Podemos observar que também no Brasil havia um forte apelo moral no discurso 

médico da época. De acordo com Koutsoukolos (2009), os médicos separavam em quatro 

maneiras a amamentação: materna, artificial, mercenária e mista feminina. Ela cita um 

higienista, Celso Reis que, em 1882, publicou que a amamentação era decorrente do amor da 

mãe, ―o impulso mais sublime e generoso que emana do instinto da reprodução, e existe em 

todo o coração bem formado". Ao lado do discurso moral, havia também as ameaças dirigidas 

às mães da perda do amor do filho e de inflamações em seus seios devido ao acúmulo de 

líquido adquirido na gravidez, que só sairia com a amamentação.  

Mães ditas selvagens foram enaltecidas por amamentar seus filhos e destes não 

desgrudar até o desmame; igualmente mães de tempos antigos e bárbaros. Lembravam a 

maternagem exercida pelas mulheres em Roma à época de seu império e deixada de lado no 

período que precedeu a queda, numa condenação ao luxo e à riqueza. 

A amamentação, os cuidados e o devotamento para com os filhos passaram a ser 

pregados de diversas formas. Se as mulheres reclamavam que a amamentação lhes diminuía a 

beleza, os encantos da lactante eram declamados, seja pelo aumento dos seios ou pela beleza 

da sua pele. Um argumento que, de acordo com Badinter (1985, p. 183), teve maior alcance 

entre as mulheres foi o de que as crianças amamentadas pela própria mãe eram mais 

saudáveis, porque o leite materno tinha todas as propriedades que as crianças necessitavam e a 

saúde do bebê, com essa prática,era algo que elas podiam de fato observar.Há que se destacar 

a esse respeito que, com total respaldo científico, a recomendação de aleitamento materno 

continua existindo entre pediatras, emanada também de órgãos oficiais, propagada pela mídia, 

sendo atribuídas ao leite materno propriedades antibióticas naturais. 

A amamentação e a maternidade são fortemente vinculadas e o aleitamento nos seios é 

uma maneira (mas não a única) de aproximar mães e filhos. Após a apresentação da condição 

da mulher ao longo da História, passemos à contribuição da psicanálise na compreensão do 

feminino, que inclui a maternidade. 
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3 A PSICANÁLISE E A MATERNIDADE 

 

Para que possamos compreender o que move a mulher em direção à maternidade e 

também o que nesse desejo pode haver de patológico, é necessário mais do que o estudo dos 

movimentos históricos. A cultura está ligada ao desejo feminino pela maternidade, mas não 

pode explicá-la integralmente, portanto, é preciso levar em conta a subjetividade de cada 

mulher, as suas escolhas pessoais e acredito que nesse campo, a psicanálise pode dar valiosa 

contribuição. O ser humano é por demais complexo para que apenas uma teoria dê conta de 

sua totalidade. 

Foram escolhidas as teorias freudiana e kleiniana para falar a respeito do feminino, 

devido ao interesse de ambas as teorias nesse assunto, de suas pesquisas referentes aos 

caminhos de formação da mulher e por fornecerem subsídios para a compreensão das 

diferentes maneiras de exercer a maternidade. Embora caibam alguns questionamentos a 

respeito da visão freudiana dos caminhos que a menina percorre para se tornar mulher, seu 

aporte é realmente importante e foi a partir dele que outros psicanalistas trouxeram suas 

contribuições. 

Pensaremos, com base nas referidas teorias, como a mulher comum se forma e o 

porquê de a maternidade ser importante. A partir dessa compreensão, poderemos aprofundar 

nossa reflexão e pensar em possibilidades que levem à depressão pós-parto. 

A primeira parte deste capítulo é dedicada à teoria freudiana, a segunda parte deste 

versa sobre a compreensão kleiniana; por fim, temos algumas considerações sobre a 

feminilidade em Freud e reflexões sobre as diferenças e semelhanças entre esses autores.  

 

 

3.1 Freud e a compreensão da feminilidade 

 

Para a compreensão do conceito da maternidade, segundo a psicanálise freudiana, é 

preciso entender como se dá o desenvolvimento psíquico da mulher. Para tanto, utilizaremos 

dois importantes temas dentro desta teoria, que são o complexo de Édipo e o narcisismo. 

O complexo de Édipo deve seu nome a um mito grego, transformado por Sófocles na 

tragédia universalmente conhecida. De acordo com Roudinesco (1998, p. 166), com o 

nascimento de Édipo, seus pais, Jocasta e Laio, reis de Teba, recebem uma revelação profética 
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de que o menino, quando adulto, mataria o pai e se casaria com a mãe. Para fugir desse 

destino, Laio ordena a um criado que largue o menino em uma montanha distante, com os pés 

pregados. Ao invés de obedecer ao seu rei, o empregado entrega a criança a uma pessoa que, 

por sua vez,a repassa aos reis de Corinto, que o adotam. 

Já crescido, Édipo consulta um oráculo, que lhe confirma a profecia dada aos seus pais 

biológicos. Para fugir ao triste destino, Édipo foge de sua cidade e após uma briga, acaba por 

matar Laio em uma encruzilhada. O rapaz foge para Tebas, onde enfrenta a Esfinge, um 

monstro fabuloso dotado de cabeça humana, corpo de leão e que comia a todos aqueles que 

não lhe respondiam ao enigma proposto. Édipo adivinha a questão e como prêmio por livrar a 

cidade desse ser, ganha a mão da rainha em casamento.  

Édipo vira rei, casa-se com Jocasta e juntos concebem quatro filhos. Após um longo 

período de bonança, chega um dia em que os cidadãos de Tebas passam a sofrer com a fome e 

a peste e novamente consultam o oráculo, que responde que o sofrimento cessará quando o 

assassino do antigo rei for mandado embora da cidade. Édipo acaba por saber que cumpriu 

seu trágico fado, apesar de acreditar ter tentado fugir dessa sorte e, horrorizado, fura seus 

próprios olhos e se exila em outra cidade, acompanhado por sua filha Antígona. 

Freud (1900), (1996, p. 287-290) (A interpretação dos sonhos-Sonhos com a morte de 

pessoas queridas) apoiou-se nessa tragédia para demonstrar quão antigo é o amor do homem 

por sua mãe, dizendo que o horror e a comoção que a peça nos causa estão ligados aos 

sentimentos que uma vez nutrimos por nossos pais na infância. O autor assim analisa a 

questão:  

Apaixonar-se por um dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes 

essenciais do acervo de impulsos psíquicos que se formam nessa época e que 

é tão importante na determinação dos sintomas da neurose posterior. Não é 
minha crença, todavia, que os psiconeuróticos difiram acentuadamente, 

nesses aspectos, dos outros seres humanos que permanecem normais — isto 

é, que eles sejam capazes de criar algo absolutamente novo e peculiar a eles 
próprios. É muito mais provável — e isto é confirmado por observações 

ocasionais de crianças normais —, que eles se diferenciem apenas por 

exibirem, numa escala ampliada, sentimentos de amor e ódio pelos pais, os 
quais ocorrem de maneira menos óbvia e intensa nas mentes da maioria das 

crianças.
5
 

 

O complexo de Édipo é comentado em diversos trabalhos ao longo da trajetória do pai 

da psicanálise e é central na compreensão do psiquismo humano. A princípio, Freud pensava 

                                                             
5 Freud, Idem, op. cit., p.287-290. 
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que esse complexo era igual tanto para os meninos quanto para as meninas, que investiam nos 

genitores de sexo oposto ao seu, ou seja, o menino se apaixonava pela mãe e a menina por seu 

pai, desde o início. Posteriormente, ele reconhece que, com as mulheres, as coisas podem ser 

mais complexas. Entretanto, para chegar a esse ponto, faz-se necessário um maior 

esclarecimento sobre o referido complexo e o caminho percorrido por Freud. 

  Roudinesco
6
 (1998) assim o define:  

O Complexo de Édipo é a representação inconsciente pela qual se exprime o desejo 

sexual ou amoroso da criança pelo genitor do sexo oposto e sua hostilidade para com 

o genitor do mesmo sexo. Essa representação pode inverter-se e exprimir o amor 

pelo genitor do mesmo sexo e o ódio pelo sexo oposto. Chama-se Édipo à primeira 

representação, Édipo invertido a segunda e Édipo completo à mescla das duas. 

  

Freud (1917), (1996, Conferência XXI, p. 333) nos diz que o primeiro objeto de amor 

da criança é a mãe, que tal fato se apoia em instinto, ou seja, que isso se dá devido ao contato 

com o seio, que fornece o precioso leite para o bebê. Comumente a mãe é a responsável pela 

própria existência do bebê, é quem dele cuida e também satisfaz suas primeiras necessidades, 

ao fornecer-lhe o primeiro alimento, acalentá-lo nos momentos de choro, entre outros. Esse 

contato não é isento de sexualidade, pois a mãe, em seus cuidados, erogeniza o corpo de seu 

filho. 

Na perspectiva freudiana, é esperado que a criança tenha por primeiro objeto de amor a 

sua mãe, devido à satisfação inicial do mamar, da ternura e do carinho recebidos. O contato 

diário, os cuidados por ela dispensados, a dedicação exercida, a segurança que a criança tem 

junto de sua genitora, são características que, a meu ver, conduzem naturalmente ao complexo 

de Édipo. A maior hostilidade em relação ao pai, ou a qualquer coisa que tire da mãe a 

atenção, existe porque será simplesmente considerado um empecilho pela criança.  

A observação direta de crianças pequenas, segundo Freud (1917), (Idem, op. cit., p. 

336-337), pode comprovar sua teoria. Os próprios pais acabam cedendo à força da atração 

sexual e incentivam o desenrolar do complexo ao demonstrar preferência, a mãe pelo filho e o 

pai pela filha. Podem-se verificar, ao se observar os pequenos, divertidas demonstrações de 

amor do menino por sua mãe e de ambivalência de sentimentos em relação ao pai. Em alguns 

momentos, o menino pode odiar o seu genitor e em outros demonstrar grande admiração. A 

admiração sentida pelo menino decorre da identificação com o seu pai, da capacidade deste de 

                                                             
6
 ROUDINESCO, Elizabeth, 1998. Dicionário de psicanálise; tradução de Vera Ribeiro, Lucy Magalhães; 

supervisão da edição brasileira Marco Antonio Coutinho Jorge. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. p. 166 
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realizar atividades complexas aos olhos da criança e também porque seu pai é o marido de sua 

mãe, o que lhe parece algo muito valioso. Nas meninas, a ambivalência em relação à mãe é 

acrescida de mais elementos e será tratada posteriormente. Neste mesmo texto, Freud ainda 

afirma que não seriam necessárias proibições tão severas contra o incesto, caso esse desejo 

não habitasse o inconsciente humano. 

No texto de 1925, intitulado Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica 

entre os sexos, Freud (1925), (1996, p. 286) diz que ―nas meninas, o complexo de Édipo 

levanta um problema a mais que nos meninos‖ e questiona-se sobre o porquê das meninas 

abandonarem a mãe como objeto de amor.  

Nos meninos, o abandono da mãe enquanto objeto está diretamente relacionado ao 

complexo de castração. O garoto, no período em que vivencia a fase fálica, se dá conta dos 

genitais femininos (por vê-los ou relembrar-se de tê-los visto) e acaba por constatar a 

castração feminina. É um momento de grande angústia devido à ameaça narcísica da perda 

dos seus genitais. Essa ameaça pode ser acrescida com fatos, por exemplo, o garoto pode ter 

sido repreendido quando se masturbava ou mexia em seu pênis, o que vem juntar-se à 

lembrança dos genitais femininos. Apesar da dor sentida por ter de abandonar seu objeto de 

amor, a ameaça narcísica prevalece e faz com que ele rume ao desfecho do complexo de 

Édipo, no qual reconhece a autoridade do pai, identifica-se com seus genitores 

(principalmente o pai) e abandona a mãe como objeto de amor (FREUD (1924), 1996, A 

Dissolução do complexo de Édipo, p. 196). 

Freud (Idem, op. cit., p. 279) não deixa de nos lembrar que o complexo de Édipo pode 

ser mais complicado também no caso dos meninos, pois o pequeno igualmente possui 

possibilidades de satisfação do tipo ativa e passiva, relacionadas neste momento na obra 

freudiana como atitudes masculinas e femininas, respectivamente. Ou seja, ele desejará ser 

também objeto de amor de seu pai ao invés de sua mãe, pois tanto o homem quanto a mulher 

possuem em sua constituição a bissexualidade. Freud (Idem, op. cit., p. 286) diz que as 

diferenças entre os sexos existem e não podem ser negadas, no entanto, tanto homens quanto 

mulheres comportam atitudes ativas e passivas em maior ou menor grau. Portanto, conceitos 

como masculinidade e feminilidade puras são mais construções teóricas irresolutas do que 

atribuições que podem ser feitas aos homens e mulheres, devido à bissexualidade inerente à 

humanidade. 
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Em Feminilidade, texto de Freud (1933[1932]), (1996c, p. 115, 116), o autor discorre 

que os conceitos de ativo e passivo, coincidindo com masculino e feminino, não encontram 

correspondência a não ser que se leve em conta o paralelo com os órgãos sexuais, em que a 

mulher recebe passivamente o espermatozoide do homem, mas que isso por si só não servia a 

grandes finalidades. Ele ainda adverte que as meninas não podem ser consideradas 

intelectualmente defasadas em relação aos meninos, mas que pelo contrário, parecem ter 

maior disponibilidade à curiosidade do conhecimento. 

A complexidade da mulher parece relacionar-se, segundo Freud (Idem, op. cit. p. 118-

119), à mudança de objeto de amor que a menina fará (de sua mãe para o seu pai) e à 

mudança de zona erógena, no caso, do clitóris para a vagina, sendo o primeiro, fonte de 

sensações prazerosas na masturbação infantil, mas que deve ceder lugar, total ou 

parcialmente, à segunda no decorrer do desenvolvimento sexual feminino.  

Freud (1925), (1996, p. 280) (Algumas consequências psíquicas da distinção 

anatômica entre os sexos), diz que assim que a menina toma conhecimento do órgão genital 

masculino, deseja tê-lo para si. Sente-se injustiçada, inferiorizada, em alguns momentos acha 

que o órgão poderá vir a crescer, que um dia terá, entre outras teorias. O Complexo de Édipo 

feminino, ao contrário dos meninos, decorre justamente da ausência de pênis, é isto que faz 

com que a menina ingresse no referido complexo. 

A menina sentirá inveja do pênis e disso decorrerão diversas consequências. Uma das 

direções aponta para o que Freud (Idem, op. cit., p. 282) denominou complexo de 

masculinidade, que ocorre quando a garota nega a falta do pênis e age de maneira masculina 

em seu cotidiano. Pode também desenvolver um sentimento de inferioridade que fará com que 

menospreze as mulheres em geral, compartilhando daí com alguns homens um juízo que é 

tipicamente masculino. A menina também poderá passar a crer que sua mãe é responsável por 

sua ausência de pênis, que se interessa mais por outra criança e diminuir gradualmente seu 

afeto para com ela. Outra consequência formulada por Freud neste artigo é o abandono da 

masturbação devido à inferioridade sentida pelo seu órgão sexual.  

Posteriormente, em Feminilidade (1933[1932]), (1996) Freud valida a sublimação da 

inveja peniana exemplificada através do trabalho intelectual como uma das direções a seguir. 

Acrescenta que três caminhos se abrirão a partir da constatação da sua ferida narcísica, sendo 

um deles o já citado complexo de masculinidade; a inibição sexual caracterizada na neurose e 

a própria feminilidade.  
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  Freud
7
 (1925), (1996) diz que neste percurso: 

... a libido da menina desliza para uma nova posição ao longo da linha – não há 

outra maneira de exprimi-lo- da equação pênis-criança. Ela abandona seu desejo 

de um pênis e coloca em seu lugar o desejo de um filho; com esse fim em vista, 
toma o pai como objeto de amor.   

 

A inveja sentida pelo pênis faz então com que a menina passe a desejar um bebê, no 

princípio de sua mãe e posteriormente do seu pai. No período em que Freud (ibdem, 

Feminilidade, p. 120) se refere como pré-edipiano, a menina sentiu sensações prazerosas nos 

cuidados que recebeu de sua mãe, referentes à higienização, além dos já referidos cuidados 

relacionados às primeiras satisfações orais e de contenção psíquica, no embalar, sorrir, 

elogiar, etc., o que fez com que ela elegesse a mãe como primeiro objeto de amor. Nesse 

intrincado processo psíquico, vê-se uma possibilidade de justificativa para o desejo de ser mãe 

diferente daquele creditado pelo senso comum - como legado cultural – ao instinto atávico 

que a mulher teria de cuidar, de querer gerar outro ser. 

Freud (Idem, op. cit. p. 122) diz que a retirada do leite materno inicia o aborrecimento 

da criança em relação à sua mãe e que esse fato é sentido como falta de amor da mãe por seu 

bebê, ao que o autor contrapõe-se, alegando que essa contrariedade do bebê está ligada à 

voracidade infantil e não à ausência de amor. A chegada de outro bebê é outro motivo de 

extremo incômodo para a criança, que vê não apenas a mãe dar o leite que não desejava ter 

perdido ao outro, como quer receber todos os cuidados que são dispensados ao novo irmão, 

mesmo que a outra criança continue a ser a preferida de sua mãe. Freud
8
 (1933[1932]), 

(1996c) avalia que: 

Uma poderosa tendência à agressividade está sempre presente ao lado de um 

amor intenso, e quanto mais profundamente uma criança ama seu objeto, mais 

sensível se torna aos desapontamentos e frustrações provenientes desse objeto; 

e, no final, o amor deve sucumbir à hostilidade acumulada. 
 

Dessa forma, podemos pensar que sentimentos veementes de amor costumam 

caminhar ao lado de uma tendência agressiva com igual teor de intensidade, por causa da 

dificuldade em suportar as frustrações que são próprias a esses relacionamentos, mas não será 

esse acontecimento que fará com que a menina troque a mãe pelo pai como objeto de amor, 

senão o mesmo haveria de acontecer com os meninos, o que não ocorre. 

                                                             
7
 FREUD, S. 1925 Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. In: FREUD, S. 

Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. V. XIX., p. 284 

 
8
FREUD, S. 1933[1932]). Conferência XXXIII. Feminilidade. In: Novas conferências introdutórias sobre 

psicanálise. In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996c. V. XXII. p. 124 
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Para entender o motivo da substituição de objeto de amor, Freud (Idem, op. cit. p. 125) 

recorre à inveja do pênis sentida pelas meninas quando constatam não possuir esse órgão.  A 

menina sofre ao perceber que o homem possui pênis e ela não, vindo a acreditar que ainda lhe 

nascerá um, ou que seu clitóris se desenvolverá, entre outras fantasias. Em seus atendimentos 

clínicos, o autor pôde constatar, embora não sem surpresa, que as mulheres culpavam a 

própria mãe por não possuírem pênis.      

A menina a princípio sentia a mãe fálica e considerava que talvez apenas ela própria 

não tivesse pênis. Somente com o passar do tempo estende sua descoberta para todas as 

mulheres, incluindo sua mãe; então a hostilidade presente devido às frustrações do 

relacionamento emerge de maneira intensa. A menina então deseja que seu pai lhe dê o 

genital masculino, o qual sua mãe lhe negou (FREUD (1933[1932]), 1996c, Feminilidade, p. 

127). 

Freud (Idem, op. cit. p. 128) argumenta que o bebê desejado anteriormente à inveja do 

pênis era devido à identificação que tinha com a sua mãe e com a possibilidade de passar, nas 

brincadeiras com as bonecas, da passividade à atividade. É somente com a inveja do pênis que 

a menina passa a querer ter um filho de seu pai, parecendo que o desejo pelo filho é ainda 

maior do que o desejo pelo pai. No começo a menina quer mesmo é que o seu pai lhe dê um 

pênis, trocando este pelo bebê posteriormente, que virá substituir a falha narcísica. 

Seu complexo de Édipo [da menina] culmina em um desejo, mantido por muito 

tempo, de receber do pai um bebê como presente — dar-lhe um filho. Tem-se a 

impressão de que o complexo de Édipo é então gradativamente abandonado de 

vez que esse desejo jamais se realiza. Os dois desejos — possuir um pênis e um 

filho — permanecem fortemente catexizados no inconsciente e ajudam a 

preparar a criatura do sexo feminino para seu papel posterior.
9
 

 

 Dessa forma, a menina continua seu caminho para a feminilidade e frente à 

impossibilidade de ter do pai um filho, abandona novamente um objeto de amor, neste caso o 

pai, e substitui por um homem que na idade adulta, poderá lhe dar o tão desejado filho.   

 A resolução do complexo de Édipo traz consigo um importante acontecimento. 

Afirmou Freud:  

As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações. A 

autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do 

                                                             
9
 FREUD, S. 1924. A dissolução do complexo de Édipo. In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das 

Obras Psicológicas Completas.  Rio de Janeiro: Imago, 1996. V. XIX. 

Idem,  p. 198. 
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superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra 

o incesto, defendendo assim o ego do retorno da catexia libidinal.
10

 
 

O superego surge então como resultado do complexo de Édipo e traz consigo a marca 

da interdição do incesto, da impossibilidade, da lei. O investimento nos pais é deixado de lado 

e em seu lugar entra a identificação. Laplanche e Pontalis (2001) assim definem este último 

termo: 

Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma 

propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, 

segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por 

uma série de identificações.
11

 

 

Por essa linha de raciocínio, o superego não se ergue somente por meio do exemplo 

obtido no cotidiano com seus genitores, mas através do modelo que estes apreenderam que, 

por sua vez, foi transmitido por seus pais e por seus avós, ou seja, foram interiorizados pela 

cultura de gerações.  

As identificações, por sua vez, não ocorrem somente dos filhos para com os pais. Os 

pais também se identificam com os seus filhos e neles projetam muitos anseios e desejos. 

Freud postulou que “que o amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é 

senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, 

inequivocamente revela sua natureza anterior”,
12

 ou seja, quando a criança nasce, os pais 

revivem seu narcisismo, atribuindo ao seu bebê qualidades e características que são suas, ou 

que desejariam ter como próprias. Este bebê idealizado será o depositário de anseios, 

expectativas e desejos a que os pais renunciaram. De certo modo, pode-se pensar que um filho 

traz consigo a ideia de imortalidade para os seus pais. Freud (1914), (1996) afirma que: 

 
... Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de 

reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, 

que de há muito abandonaram. [...] Assim eles se acham sob a compulsão de 

atribuir todas as perfeições ao filho — o que uma observação sóbria não 

permitiria — e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. 

(Incidentalmente, a negação da sexualidade nas crianças está relacionada a isso) 

Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o 
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Idem, Ibidem, p. 196. 
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 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J-B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 226. 
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FREUD, S. (Sobre o narcisismo: uma introdução. In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. V. XIV 
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funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi 

forçado a respeitar, e a renovar em nome dela as reivindicações aos privilégios 

de há muito por eles próprios abandonados. A criança terá mais divertimentos 

que seus pais; ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como 

supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua 

vontade própria não a atingirão; as leis da natureza e da sociedade serão ab-

rogadas em seu favor; ela será mais uma vez realmente o centro e o âmago da 

criação — ‗Sua Majestade o Bebê‘, como outrora nós mesmos nos 

imaginávamos. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais 

realizaram — o menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do 

pai, e a menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe. No 

ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida 

pela realidade, a segurança é alcançada por meio do refúgio na criança...
13

 
 

O narcisismo é um estádio normal do desenvolvimento psicossexual do ser humano, 

em que este toma a si mesmo como objeto de amor, antes de escolher objetos externos a si. 

Trata-se de um momento de onipotência da criança, que parece reaparecer nas expectativas 

que os pais criam para os seus filhos (ROUDINESCO, 1998, p. 531). 

Antes do nascimento, a mulher imagina como será o seu bebê e a sua relação com ele. 

Este bebê imaginado é construído pelo seu desejo, por suas fantasias e expectativas e está 

profundamente vinculado ao narcisismo. Parece-me esperado, portanto, que as mulheres 

geralmente imaginem que seu bebê será bonito, saudável, alegre, bom, em resumo, perfeito. 

Resumidamente, essa é a forma pela qual Freud concebe o feminino e os anseios pela 

maternidade. Na sequência deste estudo, investigamos quais contribuições a psicanálise 

trouxe para o conhecimento do feminino através da leitura de Melanie Klein. Conforme nos 

lembra Mezan (2002, p. 85), embora alguns pós-freudianos tenham apresentando teses 

distintas de Freud, ainda assim se trata de psicanálise, devido à concordância com as ideias 

centrais, entre elas, o inconsciente, a sexualidade infantil etc. É o caso da teoria kleiniana, que 

embora tenha divergência em diversos aspectos, em outros, parece complementar a de Freud 

no que diz respeito ao feminino. 

 

 

3.2 A feminilidade segundo Melanie Klein 

 

A psicanálise atribui grande importância aos primeiros anos de vida de uma criança, 

incluindo as experiências do bebê, conforme já visto, através do narcisismo freudiano e dos 
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Sobre o narcisismo: uma introdução. In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. V. XIV , p. 97 e 98. 
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seus desdobramentos, por exemplo. Entretanto, a escola inglesa de psicanálise aprofundou os 

estudos sobre esses primeiros meses de vida do bebê, chegando a outra teoria, ainda que 

embasada em Freud, ou, dependendo do ponto de vista, a uma complementação das 

proposições freudianas.  

De qualquer maneira, uma leitura que pode ser feita das aproximações freudianas do 

feminino é de que, a partir da inveja do pênis, restam alguns caminhos para a mulher adulta, 

como o adoecimento através da neurose, o complexo de masculinidade, a maternidade ou a 

sublimação dessa inveja por meio do trabalho intelectual, embora seja possível acreditar no 

trabalho intelectual como possibilidade de sublimação, independentemente de ser homem ou 

mulher quem o realiza.  

Também creio que não se pode negar a inveja que a menina sente do pênis, para isso 

basta observar diretamente crianças do sexo feminino e esse fato se apresentará sob diversas 

formas. Independentemente desse fato, Melanie Klein pensou a constituição feminina de uma 

maneira diferente. Assim como ocorreu com Freud, Klein também revisou aspectos de teoria 

desse psicanalista, conforme novos dados se apresentavam e sua visão sobre o conceito de 

feminilidade, juntamente com o complexo de Édipo, levou-a a descobrir a posição depressiva, 

que será descrita abaixo, no momento devido.   

Klein, a partir da análise de crianças pequenas, observou que a relação que o bebê tem 

com o seio é muito intensa e ambivalente, o que a levou aos conceitos de objetos internos 

bons e ruins. As sensações que a criança tem em seu corpo desde o nascimento são por ela 

relacionadas a objetos introjetados. Uma maneira mais fácil de visualizar esse tema é pelo 

exemplo do bebê com fome. A sensação de fome em um adulto é sentida como algo 

desagradável, mas que podemos contornar, seja alimentando-se, ou sabendo que logo se 

poderá comer. Na criança, essa experiência pode ser sentida como aterradora, como se algo 

dentro dela quisesse destruí-la, ou no mínimo, causar-lhe sensações desprazerosas. O 

contrário também se dá quando, ao sentir fome, a criança é alimentada e sente prazer com a 

ingestão do leite, ou seja, nesse caso há a fantasia de um objeto bom a animar-lhe. Do mesmo 

modo ocorre com variadas sensações corporais que a criança tem e é ou não atendida pela 

mãe, ou por quem dela recebe cuidados (HINSHELWOOD, 1992, p. 88-89; KLEIN (1946), 

1991, p. 21). 

O objeto bom é sempre importante para o ser humano, mas no início da vida é ainda 

mais significativo, pois ajuda a estabilizar o ego, viabilizará a vivência da posição depressiva 
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e existe sempre em contraste com o objeto mau (KLEIN, 1932) (1997, p. 28). O bebê pequeno 

não tem condições, inclusive físicas, de reconhecer pessoas, no começo existe o seio e, 

posteriormente, o rosto da mãe; então ele lida com partes, com os objetos parciais. Entretanto, 

a tendência é que no futuro os objetos venham a ter essas características mescladas, que se 

possa enxergar um objeto dotado tanto de qualidades boas quanto de ruins, o que começa a 

acontecer na posição depressiva.    

Melanie Klein (1932) (1997, p. 213-215) analisa que tanto a menina quanto o menino 

têm uma relação ambígua com a mãe.  As crianças sentem que o seio é farto, fecundo, 

poderoso e que não reparte o que tem adequadamente porque não quer, o que desperta a 

inveja e gera o ataque furioso ao corpo materno, que por sua vez leva ao temor da perda da 

mãe e também ao consequente contra-ataque desta. Aqui, a ansiedade é persecutória, é o olho 

por olho, dente por dente, se o objeto foi atacado, vai revidar. As emoções infantis são 

demasiadas intensas; portanto, para a criança, o objeto não pode passar incólume aos ataques, 

é como se ele sentisse o que ela própria sente. 

A menina sente muita raiva por sua mãe não satisfazê-la oralmente e é essa raiva que a 

leva a procurar o pai, por acreditar que seu pênis é dado à sua mãe em troca do seioe que o 

pênis seria então fonte de satisfação oral formidável e inesgotável. A fúria que ela sente por 

sua mãe aumenta consideravelmente também por achar que ela nega não apenas o seio, mas 

também o pênis paterno, o que a leva aos ataques imaginários ensandecidos, desejosos de 

estragar o corpo materno (KLEIN, idem). Hinshelwood (1992, p. 102) diz que a menina volta-

se ao pai, em atitude feminina e maternal e deseja incorporar oralmente o pênis do seu 

progenitor, pois sente inconscientemente que seu pai, assim como o seu próprio corpo, 

contém bebês de modo potencial. 

Klein (1932) (1997, p. 215-217) esclarece que o pênis do pai não é desejado por 

representar de alguma forma a masculinidade ou por ser resultado da castração, mas sim por 

ser fonte de fartura, de satisfação oral ilimitada e também pela inveja que sente de sua mãe, 

que incorporou o membro do pai. Entretanto, em razão do fato de a criança estar no auge do 

sadismo, ela entende que também o pênis pode ser bom e ruim, o que a leva a sentimentos 

ambivalentes em relação à mãe e ao pai. 

A menina sente grande curiosidade e atração pelo corpo da mãe, no qual acredita 

existirem bebês e objetos. Ela quer não somente atacar o corpo materno, mas tomar para si os 

objetos que imagina que lá se encontram. Através da oralidade, com a ingestão do leite, por 
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exemplo, a criança fantasia haver ingerido alguns destes objetos, que agora podem atacar seu 

corpo por vingança (HINSHELWOOD, 1992, p. 338). 

Para Klein (1932) (1997, p. 218), dentre os objetos mais assustadores para as crianças 

encontra-se a figura combinada dos pais. Trata-se da percepção infantil de que os órgãos 

sexuais materno e paterno encontram-se dentro da mãe em estado de fusão e permanente 

cópula; que os pais atacam-se mutuamente utilizando seus dentes, unhas, fezes, urina etc 

como arma, sendo tão agressivos e ferozes entre si como o são com a própria criança e com os 

sentimentos que ela tem por seus pais. O temor que a menina sente pela mãe é maior do que o 

que sente por seu pai, porque a mãe é ainda mais odiadae invejada e esse ódio persegue a 

criança, volta-se contra ela.  

 Klein (1959), (1991, p. 62; 282) explica que, ao contrário de Freud, que localizou o 

complexo de Édipo a partir do atendimento de adultos, ela pôde perceber por meio de suas 

técnicas que lhe permitiam atender crianças muito pequenas, que o referido complexo 

remonta ao primeiro ano de vida da criança, época marcada por ansiedade e culpa, por 

componentes pré-genitais.  Ela percebia que a maneira como as crianças com menos de três 

anos de idade brincavam nas consultas demonstrava identificações com os pais e também 

amor e ódio por seus genitores, o que contradizia a teoria freudiana de que o referido 

complexo ocorria entre os três e cinco anos de idade. Hinshelwood (1992, p. 71) diz que, para 

Klein, a fantasia é parte intrínseca do desenvolvimento infantil. Mais do que aos pais reais, as 

crianças parecem ligadas aos pais fantasiados no complexo de Édipo.  

O sadismo presente nas fantasias infantis edipianas, que chegou a chocar Klein (1948) 

(1991), levou-a a perceber que a criança sente medo e culpa por suas fantasias. Medo do que 

vai acontecer aos seus pais e temor pelo contra-ataque, já devidamente descritos acima. Essa 

situação gera intensa ansiedade na criança, que, quando mais integrada, mais temerá haver 

perdido ou matado a mãe boa e carinhosa. É quando ingressa na posição depressiva 

(HINSHELWOOD, Ibidem, p. 152). 

Klein (1946), (1991, p. 33; 97) afirma que na referida posição, a criança passará a lidar 

com objetos totais e não mais parciais. Se no início, até por limitações físicas, o bebê não 

conseguia reconhecer a mãe como um todo, mas apenas como objetos parciais, que eram 

dotados de intenções boas ou ruins; com o passar do tempo e a aquisição de desenvolvimento 

emocional e corporal, consegue compreender a mãe numa totalidade boa e má ao mesmo 

tempo. Hinshelwood (1992, p. 155-156) acrescenta que o objeto bom, então, muda de figura, 
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há desconfiança em relação a essa mãe, pois uma vez que ela sofreu diversos ataques por 

parte da criança, como poderia ter escapado ilesa? Como ela pode ser boa se contém aspectos 

maus? Ela não é mais parcialmente, boa ou ruim, não é mais perfeita quando atende suas 

solicitações e isso é realmente difícil para o bebê. 

Entretanto, apesar dessas percepções, o objeto pode ser muito amado e desejado, os 

erros e deslizes podem ser tolerados e não mais despertar uma raiva incontida, o que por si só 

leva a uma maior integração psíquica. Por meio da apreensão da totalidade materna, tanto o 

mundo interno quanto o externo do bebê passam a ser mais palpáveis. Os processos de 

projeção e introjeção passam a ser mais equilibrados, pois o bebê teme perder o objeto bom 

pela projeção e ao mesmo tempo consegue introjetar mais características boas do exterior. A 

culpa e o amor sentidos são agora pelo objeto e não mais pela satisfação que este lhe 

proporcionou. A criança terá então de lidar com o medo de ter danificado ou de ter destruído 

o objeto e com a culpa por ter atacado e danificado esse objeto (KLEIN (1946), 1991, p. 33-

34). 

Toda essa complexidade, a maneira com a qual a criança lida com o medo e a culpa, 

foi denominada por Klein de reparação. Não se trata de um mecanismo de defesa nem de uma 

forma de fugir da culpa, mas de um movimento natural de querer reparar seus ataques, de 

querer conservar o objeto total devido ao amor por ele sentido. A maior tolerância em relação 

aos objetos pode ser sentida também em relação a si própria, até porque algo de bom 

sobreviveu na criança e ao mesmo tempo em que repara ao objeto, também o faz ao objeto 

introjetado (HINSHELWOOD, 1992, p. 162-163).  

Diante do exposto, é razoável afirmar que, na teoria kleiniana, a maior angústia vivida 

pela menina não se relaciona à inveja do pênis, mas aos ataques que fez à sua mãe e aos 

contra-ataques sofridos. A maneira com a qual a mulher lida com a maternidade estaria então 

ligada à sua vivência nas posições esquizoparanoide e depressiva, quase como uma 

constatação das angústias da primeira posição referida, que foram ultrapassadas e como um 

modo de solucionar as angústias da posição depressiva.  

A relação com a maternidade dependerá da forma como ela internalizou a sua mãe, ou 

seja, como um objeto que lhe persegue a fim de se vingar ou se houve identificação com uma 

mãe bondosa. Havendo identificação com a mãe boa, a menina poderá então voltar-se ao pai 

em atitude feminina, desejosa de ter filhos e poderá exercer a maternidade com maior 

tranquilidade na idade adulta. 
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Pode-se assim inferir que, para a mulher, ter um filho então significa uma espécie de 

redenção, a comprovação de que seu ódio não destruiu o corpo de sua mãe, que por sua vez 

não arruinou o seu corpo nos contra-ataques que surgiam em sua fantasia. É uma maneira de 

superar sua maior angústia, de liberar-se da culpa, é fonte de inteireza, de saúde e reparação. 

Conflitos inevitavelmente surgirão, sejam durante a gestação ou durante a vivência com o 

filho, mas a resolução destes dependerá da força egoica da mulher em questão. 

 

 

3.3 Algumas considerações acerca das teorias apresentadas 

 

Conforme o exposto, podemos perceber tanto semelhanças quanto diferenças na 

maneira como Freud e Klein enxergam a mulher. Ambos, com base nos casos clínicos 

atendidos, de adultos por Freud e de crianças por Klein, formularam teorias que remetem à 

relevância da vivência infantil e do inconsciente na construção do ser humano, o que, 

consequentemente, determinará em grande parte o grau de equilíbrio do adulto diante das 

demandas do ato de existir em seus múltiplos papéis na sociedade. Dedicaremos então 

algumas páginas para refletir sobre os fatos expostos. 

A inveja é um tema importante na compreensão do ser humano, conceito este o qual 

Mezan (2002, p. 86) propõe uma discussão. Ele nos diz que Freud pouco se dedicou ao tema 

da inveja em si, não ligada à inveja peniana, ao contrário de Melanie Klein, psicanalista, cuja 

concepção sobre este tema é central em sua obra e que vem apresentada no decurso deste 

trabalho. Para Freud (apud MEZAN, idem), o sentimento invejoso deseja para si aquilo que 

gratifica o outro e pode também conter a intenção de que o outro não possua aquilo que tem. 

Pode ser, entre outros, a beleza, a riqueza, a juventude e até mesmo podemos invejar aqueles 

que agem contra a lei, aquele que faz o que nós precisamos reprimir, o que nos é proibido.  

Está ligada à projeção, quando se acredita que o outro quererá o que é precioso e é seu, 

porque se fosse em caso contrário, o próprio sujeito assim desejaria. Teme-se então a inveja 

por temer a destrutividade que carregamos em nós mesmos, o ―mau-olhado‖ do outro que 

pode voltar contra si, que na verdade pode ser o portador da inveja.  

No caso da inveja do pênis, Mezan (2002, p. 92) acredita que a menina passa primeiro 

pelo desejo de um pênis e que Freud pouco diferencia esses dois conceitos (inveja e desejo). 

Ele nos diz que o desejo é por um objeto perdido, por algo que já se teve, ainda que na 



54 
 

fantasia ou em alucinações, como os bebês, por exemplo, mas que não se tem mais. A menina, 

nesse caso, imagina que já teve um e o perdeu. 

Em relação ao pensamento de Melanie Klein, Mezan (ibidem, p. 99) argumenta que o 

que a menina deseja não é qualquer pênis, mas sim o do seu pai. O bebê kleiniano sente muita 

angústia, vivencia em fantasia situações aterrorizantes, que foram melhor explicadas no 

subitem anterior. Entretanto, para ajudar na diferenciação do conceito de inveja para Freud e 

Klein, faz-se necessário pensar um pouco mais a respeito. A criança, terrivelmente frustrada 

com o desmame, agride dramaticamente a sua mãe e principalmente o interior dela, o qual, 

para a criança, contém verdadeiros tesouros. Com receio de que a mãe retruque a agressão, a 

criança volta-se para o seu pai e ao pênis deste em substituição ao seio perdido. O detalhe é 

que o bebê crê que o pênis do seu pai se encontre no interior de sua mãe, juntamente com 

outros bebês. Quer dizer, a inveja do pênis, para Melanie Klein, é secundária à inveja do seio, 

e serve à menina como defesa aos contra-ataques que imagina sofrer e como compensação por 

ser fonte de gratificação oral. 

Mezan (Idibem, p. 102-103) ainda acrescenta que a inveja que ocorre é do objeto bom, 

justamente porque ele é bom, quer dizer, o seio representa tudo que há de bom, todo o amor, o 

agrado, a fecundidade, fartura etc e viria de um conhecimento anterior ao seu nascimento. 

Como se algo fora do bebê, exterior a si, pudesse completá-lo e dar de tudo, liberá-lo das 

angústias e privações, dar segurança. Então, por mais que a mãe faça, por mais que ofereça o 

seio e que a amamentação seja boa, a criança nunca ficará satisfeita. Porque ela deseja 

segurança, amor, afeto e imagina que como o seio tem tudo, não lhe dá mais porque não quer, 

ou porque deseja para si próprio. A raiva por não ter a fartura do seio leva o bebê a atacar o 

objeto e o temor do contra-ataque leva ao medo da retaliação.  

A inveja é do seio que frustra, que é onipotente, mas que não oferece tudo o que 

poderia. Dessa forma a criança o transforma em um mau objeto, em algo que não precisa de 

nada porque é tudo e que não reparte adequadamente porque não quer. Se a inveja for muito 

intensa, dificultará a introjeção do seio bom, o que leva a consequências que não são bem-

vindas, pois gerarão muita ansiedade e angústia no bebê e repercutirão em toda a vida futura 

do sujeito.  

Mezan (ibidem, p. 115) aponta a diferença fundamental sobre o conceito de inveja 

entre os dois autores: para Freud, a inveja que importa conceitualmente é a do pênis, diz 

respeito às diferenças entre os gêneros e está ligada à sexualidade, cujo tema é central na 



55 
 

teoria freudiana.  Faz parte do complexo de Édipo e definirá não apenas a identidade sexual 

da mulher ou do homem, mas a sua estrutura clínica (neurose, psicose ou perversão). Já para 

Melanie Klein, o cerne de sua teoria não é a sexualidade, mas sim a angústia. A inveja do 

pênis é apenas um derivado da inveja do seio, sendo esta que mais conta na evolução psíquica 

humana, que se integra pouco a pouco. Conforme o peso de sua angústia e a austeridade das 

suas defesas, esse sentimento é atenuado.  

Entretanto, não existem apenas divergências na obra dos dois autores, Mezan (ibidem, 

p. 116) destaca algumas convergências no que concerne à inveja. Para ambos os autores, em 

alguns momentos podemos pensar tanto na inveja quanto no desejo quase como adjetivos um 

do outro, há uma flutuação entre esses conceitos.  Freud e Klein têm o seio e o pênis como 

objetos fundamentais em sua doutrina e que estão ligados às maiores angústias do ser 

humano, no caso a de castração em Freud e a de aniquilação em Melanie Klein. 

Podemos pensar também que ambos valorizaram as relações iniciais da mãe com o 

bebê e se dedicaram intensamente ao estudo do inconsciente. Passemos então ao segundo 

ponto dessas considerações.Ambas as teorias são alvos de críticas, Freud foi e é duramente 

combatido por feministas, entre outros, que não interessam neste estudo. Alguns argumentos, 

por ele postulados em relação à mulher, podem incomodar quando lidos isoladamente, no 

entanto, acredito que é válido ponderar que o autor, na conferência XXXIII, denominada 

Feminilidade Freud (1933[1932]), (1996c, p. 117), confessou que o universo feminino era um 

enigma e continuou a estudá-lo até quase o final de sua vida. A psicanálise de escola inglesa 

chegou à outra compreensão sobre a mulher, conforme já vimos; e não sabemos se Freud 

manteria a teoria sobre a feminilidade conforme aqui delineio ou se ele apresentaria novos 

conceitos.  

A condição feminina no início do século XIX comportava situações inimagináveis 

atualmente. As mulheres eram proibidas de votar em quase toda a Europa; eram alvo de 

preconceito caso quisessem desempenhar profissões liberais, sendo então rotuladas de loucas 

ou homossexuais, além de intelectualmente incapazes, fracas devido à constituição física e 

melindrosas. Primeiramente eram domínio de seus pais; após o casamento o controle sobre a 

mulher era exercido pelo marido. Restava às senhoras a dedicação ao K.K.K., que 

corresponde a Kinder/crianças, Küche/cozinha e Kirche/igreja (HILFERDING; PINHEIRO; 

VIANNA, 1991, p. 32-33; 37). 
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Em minha compreensão, Freud, além de ser um homem genial, foi um autor corajoso, 

que não hesitava em rever seus conceitos, caso percebesse que seus constructos teóricos não 

davam conta do que era apresentado por seus pacientes em seu consultório e que deu voz ao 

sofrimento feminino. Um exemplo que, a meu ver, demonstra como ele estava à frente de seu 

tempo é que, apesar da adversidade enfrentada pelas mulheres, em 1911, Margarete 

Hilferding, médica vienense, foi admitida na sociedade psicanalítica de Viena como membro 

com direito ao voto nas determinações e estatutos dessa associação, entre outras mulheres que 

participaram dos movimentos iniciais da psicanálise (HILFERDING, PINHEIRO; VIANNA, 

p. 71) 

Silvia Leonor Alonso, no livro O tempo, a escuta, o feminino: reflexões,  publicado 

em 2011, traz importantes considerações sobre a obra freudiana a respeito da feminilidade. 

Alonso (2011, p. 299) informa que na leitura freudiana, não se pode dizer o que é a mulher, 

mas que, por meio da fala delas e dos seus sintomas, Freud percebeu que havia necessidade de 

pensar no caminho que a menina percorre para se tornar mulher, devido à importância desse 

percurso. De acordo com o autor, este passa pela singularidade de cada uma e não é decidido 

nem pelo biológico nem pelo cultural, mas é permeado por ambos, fica nesse lugar.  Em suas 

palavras
14

: 

(...) o processo pelo qual, desde a perversidade polimorfa, a mulher se constitui 

como tal. Com isso Freud inaugura uma perspectiva diferente para perguntar e 

responder sobre a diferença dos sexos, que não coincide com as determinações 

biológicas nem com as determinações culturais, e sim com um ―entre elas‖, 

espaço dos movimentos libidinais e dos caminhos identificatórios: sexo além da 

materialidade da carne, mas nela apoiado; corpo marcado, cortado e recortado 

pela cultura; processo de tornar-se mulher que só pode ser pensado na 

singularidade, pois são caminhos guiados pela dialética do desejo, que contarão 

no corpo sua história num momento particular da história e da cultura. Sabemos 

que o desejo, o amor e a lei se articulam de diferentes maneiras nos diversos 

momentos da cultura, dando lugar a configurações distintas dos modos de 

sofrimentos predominantes (...) 
 

 Não se pode desprezar a constituição física e o movimento cultural quando 

pretendemos conhecer o feminino, pois o psiquismo é o resultado do entrelaçamento de 

ambos, entre outros conceitos que não cabem neste momento, afim de que não nos afastemos 

do objetivo destes comentários, que é refletir a respeito de quais aspectos culturais e teóricos 

influenciaram Freud na concepção do feminino. Conforme vimos pelo trecho citado, é 

possível ratificar a ideia de que as mulheres, objetos de nosso estudo, sofrem a influência do 

                                                             
14 Alonso, S. L. In: O tempo, a escuta, o feminino: reflexões; Interrogando o feminino, São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2011, p. 299. 
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momento histórico e cultural ao qual pertencem, afinal conhecemos a importância dada à 

maternidade por nossa cultura, conforme apresentado no primeiro capítulo. 

Consequentemente, podemos aventar que também a psicanálise sofre a influência do 

momento histórico vivido, pois a humanidade é o seu objeto de estudo. 

 Alonso (2011, p. 301) examina a conferência de Freud do ano de 1933, denominada de 

Feminilidade, para demonstrar a sabedoria e originalidade de seu autor, que podem ser 

observadas por meio do rompimento com o pensamento dominante entre os seus 

contemporâneos. Exemplificando, à época de Freud, pensava-se que homens e mulheres eram 

metades complementares; que a anatomia e não o psiquismo explicaria as questões femininas 

e ainda que a neurose seria consequência de degeneração ou que era transmitida pelos 

ancestrais.  

 Freud negou todas essas questões, o que não quer dizer, segundo Alonso (Idem), que 

tudo o que ele pensou a respeito do feminino esteja isento das particularidades da época, 

tampouco que se possam desabonar todas as suas considerações a esse respeito. Ele pôde 

enxergar à frente do seu tempo, mas havia questões femininas que diziam respeito às 

mulheres de sua época.    

 Alonso (Ibidem, p. 302) chama a atenção para algumas mudanças que ocorreram no 

decorrer da teoria freudiana sobre o feminino, por exemplo, que antes de 1925, o temor que a 

menina tinha da castração era marcado por teorizações e fantasias infantis, mas após essa 

data, passou a ser encarado como um fato. Outro exemplo fornecido pela autora refere-se à 

inveja do pênis, uma particularidade que acontece com a menina em uma dada ocasião do seu 

desenvolvimento e que, de acordo com Alonso (Idem), pode estar ligada não apenas ao desejo 

de ter esse órgão para si, contudo, na ótica freudiana, acaba por determinar todo o futuro da 

mulher.   

 Conforme anteriormente apresentado, com o aprofundamento dos estudos e da prática 

clínica, Freud promoveu algumas mudanças na maneira de perceber a constituição feminina, 

como a maior observação do período pré-edípico e que, segundo Alonso (Ibidem, p. 304), 

essa nova perspectiva foi bem-vinda, por abranger mais o feminino, por dar importância à 

intensidade amorosa e também hostil do relacionamento inicial e posterior de mãe e filha, por 

incluir acontecimentos que são consideráveis no desenvolvimento da feminilidade.  
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 Por outro lado, Alonso (Ibidem, p. 305) pontua que, apesar da maior percepção das 

particularidades ocorridas com as meninas, a sexualidade feminina foi sempre pensada de 

acordo com o masculino, repetindo o mito da criação, segundo o qual a mulher foi criada a 

partir do homem. A fim de ratificar sua afirmação, Alonso sublinha que, em 1908, Freud 

apresentava as questões da sexualidade centradas no pênis e que o garoto não notava que as 

mulheres não tinham esse órgão. Já em 1923, foi apresentada a concepção de falo, na qual o 

garoto percebe a ausência de pênis nas meninas, porém acredita ser essa ausência resultado da 

castração e por sua vez as meninas pensam ter um falo diminuído ou igualmente castrado.  

Conforme apresentado no subitem 2.1, no princípio Freud entendia que os conceitos 

de atividade e passividade coincidiam com características masculinas e femininas, 

respectivamente, e que essas figurações refletiam sobre as diferenças, mas posteriormente 

reflete que ambos acontecem tanto com homens quanto com mulheres e não serviam a 

grandes finalidades. Alonso (Ibidem, p. 306) avalia que Freud reconhece que havia 

participação da cultura nessas questões e também no que se refere ao narcisismo, mas que ele 

―mantém em pé, no entanto, a ideia de que só haveria libido masculina. Essa posição criará 

dificuldades à tentativa de compreender o processo de sexuação feminina‖ (ALONSO, 2011, 

p. 307).   

Conforme a menina vai crescendo, segundo Alonso (Ibidem, p. 315), vai se 

identificando com os pais, diferenciando-se como um ser do sexo feminino e isso  acontece 

com a percepção das diferenças entre os órgãos femininos e masculinos. Ainda assim, temos 

de considerar que a distinção entre os gêneros é marcada pela cultura e que os pais, que são 

modelos identificatórios, apresentam comportamentos delimitados pela sociedade, inclusive 

no que diz respeito ao gênero. O fato de a diferença sexual ser ressaltada na teoria 

psicanalítica também diz respeito ao simbólico, neste caso, nas palavras de Alonso (Idem): 

―aqui não entendido como ordenamento de significantes, mas sim como normatividade que os 

produtos culturais introduzem por meio dos discursos específicos e recortados de cada 

domínio da cultura, como por exemplo, as instituições educativas(...)‖. 

Com a constatação de que a cultura influencia as questões ligadas ao gênero, Alonso 

(Ibidem, p. 316) propõe que a psicanálise deve refletir sobre a posição de Freud, quando ele 

diz que a teoria não almeja delinear o que é a mulher, mas questionar como ela se torna uma. 

Alonso  (p. 317) afirma que: 
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Trata-se de um processo, não de algo absoluto: são vicissitudes, e não essências. 

E será trabalho para nós, analistas, repensar em que lugares as próprias teorias 

psicanalíticas em alguns momentos essencializam os mitos, absolutizam as 

crenças, universalizam o que é próprio de um momento histórico. 
 

Sua afirmação faz bastante sentido e deve ser levada em consideração. Os mitos 

demoram a ser substituídos, mas muitas mudanças ocorrem em nossa sociedade. Como 

Alonso (Ibidem, p. 319-320) nos lembra, há a exposição frequente de corpos femininos, o que 

exerce efeito no desenvolvimento sexual da criança; há mães que não conseguem exercer seu 

papel; há imposição de ideais estéticos de magreza absoluta e a psicanálise deve questionar 

como a prática clínica pode contribuir com questões de nossa época, como por exemplo, de 

que maneira a menina se forma e absorve os padrões culturais, bastante ligados aos ideais.  

Em relação à Melanie Klein, algumas críticas recebidas dizem respeito à precocidade 

com que ela concebe os movimentos das crianças. Marbeau-Cleirens (1989, p. 24) diz que 

alguns acontecimentos situados por Klein nos primeiros oito meses parecem-lhe pertinentes, 

desde que correspondessem ao segundo ano de vida do bebê. São sentimentos ligados à 

percepção da dependência materna, ao ciúme, à culpa, ao amor, entre outros.  
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4 DEPRESSÃO 

 

Antes de adentrarmos no conceito de depressão pós-parto, é necessário que se faça 

uma breve introdução à ideia de depressão propriamente dita, não apenas como aquela que 

ocorre com as mulheres que deram à luz, mas ao conceito de depressão como um todo, que 

acomete homens e mulheres em idades, épocas e condições de vida variadas desde o início 

dos tempos. Julgo que esta inclusão torna-se necessária para que possamos compreender o 

que está em jogo quando um indivíduo é tomado pelo ―sol negro‖
15

, para que saibamos se é 

possível relacionar a depressão em geral com a ocorrida com as mulheres que são sujeito 

deste estudo.  

A depressão pode ser descrita de diversas formas, dependendo de qual área do saber a 

define. Atualmente, há críticas consistentes a respeito do alto índice de pessoas diagnosticadas 

como depressivas, ou que se enquadram na classificação de alguma síndrome do famoso 

manual de psiquiatria americano (DSM). Vivemos em uma época de pouca tolerância à dor e 

à frustração; vários colegas de ofício questionam se novas categorias de doenças não estariam 

sendo lançadas pela indústria farmacêutica e também sobre a imposição do viver 

politicamente correto, homogêneo, que não levanta muitos questionamentos. Sentir tristeza é 

normal, o sofrimento e a dor fazem parte da vida (AMARAL, 2006, p. 16). 

Se em nossa época temos uma sociedade intransigente em relação à tristeza, o mesmo 

não pode ser dito de outros idos, quando a melancolia era tida como uma característica de 

pessoas inteligentes, como na Grécia da época de Aristóteles, por exemplo. Já no período da 

Idade Média, quaisquer sentimentos ligados à tristeza, como o sofrimento e o desespero, eram 

fortemente condenados pela Igreja Católica, que pregava que os crentes deveriam ser felizes 

por saberem do amor e da misericórdia divina. Se Deus amava os seus filhos e lhes prometia o 

paraíso quando finda a vida, só havia espaço para tristeza se esta fosse fruto de inspiração 

divina. Scliar apud (AMARAL, ibidem, p. 20) considera que a melancolia era vista pelo Clero 

como uma doença da alma que incidia sobre um pecado, no caso, a acedia, na época 

compreendida como preguiça.  

Esse parágrafo fez-me lembrar de uma paciente que atendi e que também sofreu 

depressão pós-parto, porém em um momento anterior ao meu atendimento. Na época do 

                                                             
15 Alusão a depressão, em um livro que trata este tema e que foi escrito pela psicanalista Julia Kristeva em 
1989.  
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atendimento, essa moça, a quem chamarei de Paula,estava em meio a um processo depressivo 

grave, severo, sem forças para sair da cama, se alimentar, cuidar de si, de sua filha ou de sua 

casa. Um fato que aumentava a sua culpa e que não servia para que ela melhorasse era um 

tratamento para a depressão realizado em um centro espírita. 

Ela era levada por sua tia com grande esforço e escutava neste local que Deus era 

amor, que quem acreditava nele sabia que qualquer sofrimento era transitório, que todos 

podiam praticar a caridade, etc, e nas sessões seguintes em meu consultório chorava 

desesperadamente por não conseguir responder ao amor divino, por ter ouvido que pessoas 

em situações mais difíceis do que a sua (Chico Xavier em diversas passagens de sua vida, por 

exemplo) conseguiram reagir e ela não conseguia. A religião pode auxiliar várias pessoas em 

momentos difíceis de suas vidas, mas o discurso que Paula escutava não lhe era confortador 

ou reanimador, pelo contrário, fazia aumentar sua escuridão. 

Penso que se pode problematizar o assunto e levantar algumas questões sobre a origem 

de algumas definições do senso comum a respeito de estados depressivos e de como as 

condenações morais endossam o sofrimento enfrentado pelo sujeito. Frases como: ―Pobre não 

tem depressão‖ ou ―Quem tem um tanque de roupa suja não tem tempo para depressão‖ 

podem ter tido origem nos conceitos postulados pela Igreja na Idade Média.  

A partir do Renascimento, a melancolia foi novamente pensada como uma 

particularidade de pessoas cultas e reflexivas. Era tema das artes e da literatura, 

comparecendo em peças de teatro, poesias, pinturas, romances etc. Pode-se dizer que esteve 

na moda até o século XVIII, quando foi novamente condenada pelo racionalismo cartesiano, 

mesma época em que se pregavam a valorização da individualidade e da vida doméstica, que 

traziam a promessa de felicidade (AMARAL, ibidem, p. 24). 

A melancolia voltaria a ser novamente aceita já no final do século XVIII, salva pelo 

Romantismo, que nela via beleza e nobreza. Entretanto, nesta mesma época, a melancolia 

começou a ser estudada por uma nova categoria médica: a psiquiatria, que posteriormente 

mudou a forma de denominar a melancolia, doravante chamada de depressão (AMARAL, 

ibidem, p. 31). 

Não há consenso na comunidade psicanalítica sobre a equivalência dos termos 

melancolia e depressão. Segundo Teixeira (2005, p. 53), a tendência é que a psicanálise 

considere a segunda como uma forma atenuada da primeira, presente nas estruturas 
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neuróticas, enquanto a melancolia seria uma patologia ligada às neuroses narcísicas ou às 

psicoses. Este trabalho não tem por finalidade aprofundar-se neste tema, cuja discussão 

poderia tornar-se longa, complexa, trazer discordância sobre a afirmação acima e com relação 

às estruturas clínicas, entre outros. Independente de nomenclatura, quando a 

depressão/melancolia é real e não tristeza, fruto de situações circunstanciais da vida, que serão 

atenuadas com o tempo, deve ser levada a sério.  

Apesar dos exageros de médicos e afins, não se pode de maneira alguma desacreditar a 

depressão. Muito pelo contrário, trata-se de uma doença deveras séria, incapacitante e que 

pode trazer inúmeros prejuízos para aquele que por ela é acometido, que a sente. Temos 

registros dessa doença desde a Antiguidade, com tentativas infrutíferas de extingui-la, o que 

leva a pensar que a depressão faz companhia a humanidade desde sempre e continuará a fazer. 

Nas tocantes palavras de Kristeva (1989, p. 12-13), encontro uma tradução dessa dor sem 

tamanho: 

... Tento lhes falar de um abismo de tristeza, dor incomunicável que às vezes nos 

absorve, em geral de forma duradoura, até nos fazer perder o gosto por qualquer 

palavra, qualquer ato, o próprio gosto pela vida (...) Donde vem esse sol negro? 

De que galáxia insensata seus raios invisíveis e pesados me mobilizam no chão, 

na cama, no mutismo, na renúncia? (...) o sentido impossível da vida, cujo fardo, 

a cada instante, me parece insustentável (...) Vivo uma morte viva, carne 

cortada, sangrante, tornada cadáver, ritmo diminuído ou suspenso, tempo 

apagado ou dilatado, incorporado na aflição... Ausente do sentido dos outros, 

estrangeira, acidental à felicidade ingênua, eu tenho de minha depressão uma 

lucidez suprema, metafísica. Nas fronteiras da vida e da morte, às vezes tenho o 

sentimento orgulhoso de ser a testemunha da insensatez do Ser, de revelar o 

absurdo dos laços e dos seres... 

 

Como tudo que diz respeito ao ser humano, também aqui existem diversas compreensões. 

Conforme referido, dentro da psicanálise, há aqueles que consideram a depressão/melancolia 

como característica de estrutura clínica e os que, seguindo a escola inglesa, compreendem a 

depressão como algo que faz parte da constituição humana. Para iniciarmos a investigação 

psicanalítica sobre a depressão, faz-se necessário investigarmos Luto e Melancolia, trabalho 

de Freud cujo primeiro rascunho foi escrito em fevereiro de 1915 e concluído em meio do 

mesmo ano, mas que foi publicado somente em 1917.  

Freud, em Luto e Melancolia (1917[1915]), (1996, p. 249), faz a comparação da 

melancolia com o afeto normal do luto, questionando o porquê de algumas pessoas 

desenvolverem luto e de outras pessoas desenvolverem melancolia. É exposto que o processo 

de luto é o resultado da perda de alguém querido ou de algo que pode ter tomado o lugar de 
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um ente, como o país, a liberdade, um ideal etc e que, embora alguém enlutado possa ter 

atitudes perante a vida que pareçam patológicas, esse estado é apenas temporário. Portanto, 

podemos considerar que sentir tristeza após a perda de algo importante é o que se pode 

esperar, é natural e não o contrário, apesar de vivermos em uma sociedade que quer afastar a 

dor e o sofrimento.  

Tanto o luto quanto a melancolia apresentam sintomas parecidos, entre eles a perda de 

interesse pelo mundo externo e da capacidade de amar de outro objeto além daquele que foi 

perdido, um estado de desânimo muito grande, inibição das atividades comuns, que não 

digam respeito ao ente que se foi. O que diferencia a melancolia é que neste caso aparece uma 

diminuição da autoestima que faz com que o melancólico se julgue com muita severidade e 

busque punição (FREUD (1917[1915]), 1996, p. 250). 

Freud (1917[1915]), (ibidem, p. 250) explica que, no processo de luto, o objeto amado 

não existe mais, o que faz com que o enlutado tenha de reaver a libido que estava direcionada 

para aquele objeto. Isso não acontece de maneira simples, o ego precisa envolver-se em um 

processo grandioso, tem de abandonar uma posição libidinal, de tal maneira que quando se 

pensa no objeto, pranteia-o, lastima a sua perda, há uma recuperação bem lenta e gradual da 

libido, que acaba por retornar ao ego, e pode então ser liberada para a busca de outros objetos. 

Na melancolia, há algo que não chega à consciência que se perde, o melancólico sabe 

que perdeu alguém, mas não tem condições de saber o que perdeu junto desse alguém, uma 

vez que isso permanece no inconsciente. Essa também é uma diferença em relação ao luto, já 

que o neurótico não tem nada de inconsciente em sua perda, neste, o mundo fica 

empobrecido, ao passo que no melancólico, o que se empobrece é o próprio ego. Aparece 

então um quadro de delírio de inferioridade, principalmente moral, que não atua somente no 

momento presente, mas faz com que a pessoa reveja toda a sua vida através deste prisma 

negativo. Em outras palavras, uma pessoa que tenha sido moralmente correta durante toda a 

sua vida pode julgar-se como alguém imoral desde que se entende por gente. Este estado 

costuma ser agravado por insônia e perda de apetite, o que faz com que a pessoa não se 

alimente e deixe de lado o instinto inato a todos os seres de buscar a vida (FREUD, 

1917[1915], ibidem, p. 251). 

Ainda que algumas das acusações que o melancólico se faça pareçam corresponder à 

realidade, Freud (1917[1915], (ibidem, p. 251) sustenta que não é comum alguém recriminar 

a si próprio com tanta severidade e espalhar isso a tantos quantos queiram ouvir. Parece haver 
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uma parte do ego que se volta contra outra parte do mesmo. Por meio da escuta clínica, Freud 

pôde perceber que algumas das acusações que o paciente fazia contra si poderiam facilmente 

ser aplicadas ao objeto perdido.  

O melancólico escolhe um objeto e se liga a ele libidinalmente. Após uma desilusão 

concreta com o objeto, a relação objetal foi destroçada e não ocorreu o que se deveria esperar, 

ou seja, que a libido pudesse ser direcionada a outro objeto. O que ocorre nestes casos é que a 

libido retorna para o próprio ego e serve para fazer uma identificação com o objeto 

abandonado. Uma parte do ego torna-se objeto dele mesmo.  

Em Luto e Melancolia, Freud (1917[1915]), (ibidem, p. 253-255) disse que não tinha 

dados clínicos suficientes que corroborassem a ideia de que os melancólicos faziam escolhas 

objetais narcísicas, mas presumiu que no meio termo entre as observações clínicas que tinha 

na época e o caminho teórico que se apresentava no momento, havia uma regressão do 

investimento objetal para a fase oral, ainda narcisista da libido. Essa seria a maneira 

encontrada pelo ego para driblar os obstáculos encontrados pelo investimento libidinal, ao 

invés de renunciar ao objeto, identifica-se com ele, incorporando-o ao ego como na fase oral 

do desenvolvimento libidinal. Talvez por não suportar a separação do objeto, arruma uma 

maneira de se compensar, que é a identificação.  

Fazendo uma comparação entre a melancolia e as neuroses histéricas e obsessivas, 

Freud (1917[1915],(ibidem, p. 256) encontra alguns paralelos. Na histeria também há 

identificação com o objeto, no entanto nesta o investimento objetal continua, ao passo que, na 

melancolia, o investimento regride para o próprio ego, na forma da identificação narcísica. A 

semelhança com a neurose obsessiva advém da ambivalência presente nas relações de objeto, 

neste caso, o obsessivo culpa-se por, de alguma maneira, haver desejado mal ao objeto e a 

decorrência desse desejo seria então a morte do objeto, como se o pensamento tivesse poderes 

para executar tal tarefa. Entra então em ação um sadismo que faz com que o sujeito se volte 

contra si próprio, através de recriminações e punições. Ainda foi afirmado que se pode 

interpretar os pensamentos suicidas de neuróticos como impulsos assassinos dirigidos aos 

outros e que acabam por se voltar contra a própria pessoa. 

Voltando aos melancólicos, Freud (1917[1915]), (ibidem, p. 256-257) preconizava 

que, quando ocorre a perda de um objeto, há também a expressão da ambivalência de amor e 

ódio por ele, em que este último sentimento prevalece e tortura o ego do melancólico, trata-o 

como se fosse o próprio objeto, que se encontra incorporado. O sujeito se autorrecrimina para 
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não atacar o próprio objeto, numa tentativa de preservá-lo dentro de si, mas, quando a raiva 

sentida é muito grande, toma proporções assassinas e há o ataque ao objeto, tendo como 

decorrência o suicídio, ou a tentativa de pôr fim à própria vida. Conforme veremos adiante, a 

ambivalência afetiva é uma das dificuldades enfrentadas pelas mães, no caso, não apenas as 

primíparas, mas as que têm vários filhos também.  

A partir da leitura de Luto e Melancolia, podemos questionar se a mulher que pariu 

sentiu ter sofrido algum tipo de perda ao dar à luz seu filho. É comum escutar gestantes 

dizerem, nas últimas semanas da gestação, que seu estado físico é muito difícil, que atividades 

cotidianas como sentar-se, levantar-se, dormir etc tornavam-se complicadas e cansativas e que 

não viam a hora de ter seus filhos nos braços. Contudo, o parto conduz a uma transformação 

de estado e, nesse caso, poderia implicar perda, apesar do ganho do bebê. Perda de sua 

condição anterior.  

Quando a mulher está grávida, tem condições especiais, como pegar uma fila 

diferenciada para pagar qualquer coisa que compre; geralmente é alvo de sorrisos e gentilezas 

por parte dos seus conhecidos e até mesmo de estranhos. A mãe com o bebê pequeno continua 

a receber amabilidade das outras pessoas, mas somente quando se encontra com o bebê em 

seu colo. Uma das alterações ocorridas é que após o nascimento, a criança torna-se o centro 

das atenções e não mais a mulher. 

Através da leitura realizada, pode-se inferir que a perda predispõe o sujeito ao 

sofrimento. O caminho que este tomará, segundo a leitura freudiana, dependerá da estrutura 

psíquica de cada um, aqueles que têm maior fixação na fase oral e sofrem mais as influências 

do superego desenvolverão a depressão/melancolia. O que me parece remeter aos casos de 

Isabela e de Maria Teresa, que tratarei extensivamente no capítulo 6 e 6.1. 

Klein tem uma maneira diferente de conceber a questão da depressão. Conforme já 

anteriormente citado, a criança passa, em seu desenvolvimento psíquico, pela posição 

esquizoparanoide, na qual o bebê ataca e sente-se atacado pelos objetos e pela posição 

depressiva, em que temerá ter prejudicado definitivamente sua mãe, agora compreendida 

como um objeto total, dotada de qualidades boas e ruins. Concomitantemente com as referidas 

posições, que se alternam no decorrer de toda a vida de uma pessoa, há a convivência com os 

objetos (bons e maus) internalizados. 
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As tentativas de reparação aos ataques dirigidos à sua mãe podem conter germes para 

um desenvolvimento saudável. Hinshelwood (1992, p. 153) nos lembra que Klein notava na 

posição depressiva uma reação à perda, no caso, da mãe boa, que cuidou e amou. Ocorre 

então a compreensão de que o próprio bebê ama e odeia, ou seja, há a apreensão de sua 

ambivalência, juntamente com o luto pela perda do bom objeto e a culpa pelos ataques.  

Na posição depressiva ocorreria então um permanente choque entre a agressividade 

própria do bebê e seus impulsos amorosos reparadores, sendo que aquele que mais se 

sobressai proporcionará ou não maior equilíbrio perante a vida futura. Em outras palavras, se 

a capacidade de reparação do nenê não der conta da sua agressividade, pode haver choro e 

ranger de dentes; já em caso contrário, haverá esperança perante a vida. Se o infante crer em 

sua capacidade de reparação, poderá lidar bem com a culpa, ou poderá ter desesperança,caso 

não se sinta à altura de consertar seus estragos (HINSHELWOOD, ibidem, p. 155-156). 

Como a posição depressiva, bem como a posição esquizoparanoide não são superadas, 

mas sim alternadas de acordo com a situação vivenciada por cada um, circunstâncias que 

envolvam perda e conflitos levam ao revivescer das angústias e ansiedades primitivas 

(FOLINO, 2008, p. 135). 

Dessa forma, daremos início à conceituação da depressão pós-parto. Apesar de haver 

divergências entre os pensamentos freudianos e kleinianos, há uma característica em comum a 

ambos. Trata-se de uma reação à perda.  
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5 DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

 

Apesar de a depressão fazer parte da história da humanidade, essa doença acontece 

50% a mais em mulheres do que em homens e há alta prevalência de depressão pós-parto em 

mulheres que sofreram essa perturbação anteriormente. A psiquiatria, por exemplo, costuma 

diferenciar a depressão puerperal da depressão maior apenas em relação ao início desta, 

atendo-se principalmente aos sintomas sofridos pelas mulheres (CAMACHO et al., 2006, p. 

96). 

 Se pensarmos no caminho percorrido pela menina para se tornar mulher, dentro das 

condições freudianas, ou na quantidade de conflitos que a criança enfrenta em sua primeira 

infância, segundo a ótica kleiniana, parece esperado que uma mulher que tenha enfrentado 

algum episódio de depressão terá maiores condições de vir a sofrer de depressão puerperal do 

que outras que não o tiveram. Assim como os outros fatores de risco listados por Camacho et 

al. (ibidem, p. 94), entre eles, história de transtorno de humor ou de ansiedade, abuso sexual 

na infância, gravidez precoce ou não planejada, reduzido suporte social, violência doméstica, 

abuso de substâncias, entre outros. 

 Ainda que não dê para vaticinar, pois o ser humano sempre surpreende, o esperado é 

que quanto mais difícil tenha sido o histórico emocional de uma mulher, maior dificuldade ela 

terá em lidar com questões complexas. E a chegada de um bebê é uma situação complexa até 

para famílias organizadas emocionalmente, por todas as modificações que trará no cotidiano, 

pela ambiguidade de sentimentos que marca a maternidade, pela revivência de emoções 

ambivalentes e pelo reencontro com o passado. É necessária a ressalva de que dentro da teoria 

kleiniana, a gravidez pode ressignificar a vida da mulher, devido à compreensão intuitiva de 

que escapou ilesa aos contra-ataques sofridos, conforme vimos no capítulo 2.2.  Esse advento 

é capaz de trazer mudanças positivas para a mulher, que pode sentir a maternidade como 

reparadora, pode despertar um potencial que modifique a vida da mulher para melhor. 

Entretanto, de acordo com o mote deste estudo, trataremos aqui daquelas que mais sofrem do 

que tem alegrias. 

A carga emocional e as mudanças decorrentes da gestação e do nascimento costumam 

aparecer de diversas formas, sendo uma manifestação bastante comum entre as parturientes o 

baby blues. Não se trata da depressão pós-parto, mas de uma certa tristeza, da assunção de um 

estado frágil, com labilidade de humor, irritação e muita emotividade, que costuma durar 
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entre uma semana e um mês, sem incapacitar a mulher nos cuidados com o seu bebê. O choro 

é comum nessa época, há saudade do período anterior ao parto e até do que precedeu a 

gestação, já que algumas funções ocupadas anteriormente dificilmente coexistem com o pós-

parto. 

Segundo Folino (2008, p. 145), essa manifestação é decorrente da constatação de que 

o filho e a mãe não são mais unidade, mas seres diferenciados e também da dificuldade 

própria em lidar com um recém-nascido. Pode não ser simples dar adeus às fantasias de 

completude, acabar com o estado fusional compreendido na gestação. A fragilidade e a 

dependência do bebê podem repercutir na parturiente como um espelho, quer dizer, a mãe 

pode identificar-se com a vulnerabilidade e o desamparo do bebê e com isso adentrar no baby 

blues, por não se sentir à altura da tarefa.   

Iaconelli (2005, p. 3) diz que o baby blues, também chamado de tristeza materna, é 

decorrente de acontecimentos importantes que antecedem esse período e estão ligados a esse 

momento, como a transformação sofrida pela mulher que passa do papel de filha para o de 

mãe, sentindo ainda insegurança quanto à sua habilidade em dar conta das demandas do bebê. 

Outro fator gerador de angústia é em relação ao próprio corpo, que não é mais de grávida, 

tampouco é o que tinha anteriormente, continua grande e disforme, porém sem carregar o 

bebê. A autora ainda salienta que é o momento em que a mãe e o pai revivem a situação 

triangular que tiveram com os seus pais, pois será preciso configurar o espaço do bebê em sua 

nova família. 

O baby blues é um quadro benigno, que leva à elaboração das situações apresentadas. 

Algumas mulheres podem passar por esse período de forma amena, sentindo bem pouco os 

efeitos da tristeza materna. Mães que têm maior suporte social e que contam com mulheres 

que passaram por essa experiência tendem a sofrer menos nesse período. O apoio pode vir da 

mãe, da sogra, da irmã/cunhada, babá etc., que cuidam do bebê ou da casa e liberam assim a 

primípara para momentos de descanso, de reposição de energia. Podem oferecer ainda mais: a 

experiência com o desajuste pelo qual também passaram com o seu próprio filho recém-

nascido, que pode vir acalmar a nova mãe em sua insegurança e confusão.  

Os cuidados iniciais com o bebê são repetitivos, cansam, tanto pelo trabalho físico 

como pela demanda emocional e trazem pouca gratificação no começo, pois o bebê não 

interage muito. Trata-se de um período de bastante investimento, o que pode ser um pouco 
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enfadonho e causar culpa às mães por não experimentarem apenas momentos felizes, devido à 

expectativa que a sociedade tem do seu papel, e não apenas pela ambiguidade de sentimentos.  

Mas e quando a tristeza sentida no pós-parto é avassaladora, intimidante, incapacitante 

e até perigosa para a mãe e o bebê? O que torna o momento de ter o bebê nos braços muito 

mais difícil do que feliz? O que faz com que a desencanto impere?  

A depressão pós-parto, de acordo com Folino (2008, p. 125), não se deve a uma única 

causa, mas a vários acontecimentos, que agem em conjunto, alguns como os já citados na 

primeira página deste capítulo, entre outros, como o impacto dos hormônios, predisposição 

genética, difíceis condições de sustento, não aceitação da gravidez etc. A autora também 

salienta que funcionam como fatores de risco a dificuldade em lidar com a ambivalência de 

sentimentos relacionados ao recém-nascido e a expectativa pessoal e cultural sentida como 

devida ao momento. 

Folino (ibidem, p. 154) diz que pode haver um número maior de mulheres que passam 

pela depressão pós-parto do que as que são diagnosticadas atualmente e destaca a importância 

desse fato, devido às consequências futuras do relacionamento entre mães e bebês, do 

desenvolvimento psíquico destes, já que a depressiva geralmente cuida mecanicamente do seu 

filho, sem um colorido emocional, é impedida de investir narcisicamente na criança. A autora 

acredita que a idealização que a sociedade faz da maternidade influencie as mulheres para que 

não relatem seu sofrimento. 

Diversos questionamentos são levantados, dentro de uma mesma linha teórica. 

Reportando-se a Freud, por exemplo, Folino (ibidem, p. 155) pergunta se o parto pode 

representar um trauma para a parturiente, com um excesso de libido impossível de ser 

representado psiquicamente, o que poderia remeter a uma ―pane‖ geral da mulher. 

Costa (2006, p. 16-18) apresenta as ideias de Bydlowski acerca da gestação, que de 

certa maneira, tratam do aspecto econômico do dinamismo psíquico. Para essa autora, durante 

a gestação, ocorre um movimento denominado de transparência psíquica, no qual a mulher 

encontra-se mais aberta aos conteúdos recalcados, inconscientes. Esses conteúdos tentam 

tornar-se conscientes na vida de qualquer um, como já nos é conhecido, entretanto, na 

gravidez, as mulheres teriam uma saída privilegiada, maior facilidade em passar pelos 

processos repressivos. 



70 
 

A gestante e futura parturiente se encontraria nesse estado diferenciado devido ao 

grande investimento de libido no bebê, que mexeria com o dinamismo das forças psíquicas e 

necessitaria do rebaixamento de energia utilizada no recalcamento, o que consequentemente 

levaria ao regresso do passado recalcado. Costa (2006, p. 20) afirma que esse retorno pode ser 

notado em atitudes inconscientes regressivas, referentes à fase oral e à anal do 

desenvolvimento e também a lembranças boas e ruins da infância, que na época causaram 

vergonha, mas que no momento perdem a força. O retorno desse reprimido pode impulsionar 

a mulher à resolução de conflitos antigos, mas também pode levá-la a uma grande 

desorganização psíquica.   

O fenômeno da transparência psíquica, na experiência clínica de Costa (ibidem, p. 22-

23), deu-se através da fala de suas pacientes sobre experimentações infantis que remetiam as 

suas mães. Mas não exatamente à mãe real e sim à mãe que foi introjetada quando a gestante 

era bebê. Esse revivescer dos fenômenos infantis levaria então a gestante a reencontrar 

sensações corporais de seu passado, que podem remeter a uma intensa fragilidade, pois pode 

ter sentido que os cuidados recebidos não foram suficientes para acalentá-la. Pode fazer com 

que a parturiente necessite da presença de sua mãe real, para conseguir exercer a maternagem. 

Pode também ser o que gera, após o parto, a reconciliação na relação da puérpera com a sua 

mãe. 

Pensemos então como pode ser complicado para mulheres que não tenham uma boa 

estrutura psíquica reviver em seu corpo e em seu psiquismo situações de desamparo. O início 

da vida pode ser difícil, ou ao menos, conter momentos muitos difíceis. A criança tem de lidar 

com situações que adultos podem resolver com facilidade, mas que são desconhecidas da 

criança e pode ser aterrorizador sentir frio, fome, sede, calor, dores. O desconhecido pode ser 

aterrorizante e reviver isso pode desequilibrar. A paciente aqui retratada sentiu-se 

desamparada e teve dificuldade para lidar com isso. 

O Hilflosigkeit, traduzido por Laplanche e Pontalis (2001, p. 112) como estado de 

desamparo, é um tema persistente na obra freudiana e tem a ver com a incapacidade do 

neonato em lidar com as complexidades às quais fica exposto a partir de seu nascimento. Essa 

questão está ligada a temas importantes, como por exemplo, a experiência de satisfação da 

mítica primeira mamada. Só pensando na angústia à qual fica exposto, o recém-nascido, 

imerso no caos de toda espécie de sensações novas, desconfortáveis e até ameaçadoras é que 

faz sentindo pensarmos no aconchego experimentado pelo bebê após uma experiência 
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confortadora, que transmita sensação de amparo. A vivência de satisfação é uma experiência 

que marca o ser humano, que está ligada ao processo primário e ao processo secundário. Após 

receber esse conforto, quando a criança sente-se desamparada,pode ter como saída à 

alucinação, porém, essa saída tem data de validade. Um bebê com fome pode sugar o seu 

dedo e alucinar a presença do peito, porém, passado um período determinado, caso não seja 

atendido, irá chorar como forma de pedir pelo alimento real. Além disso, com o passar do 

tempo, a criança passa a distinguir a realidade da fantasia, mas o desejo de sentir-se amparado 

permanece. 

O estado de desamparo, de acordo com Laplanche e Pontalis (Idem), influencia a 

dependência que o ser humano tem de seus pares, pois o bebê é totalmente dependente de um 

adulto para sobreviver e esse fato deixa marcas na formação do seu psiquismo, quer dizer, no 

decorrer da vida o homem continua a depender do outro, quer ser amado, viver em sociedade, 

por mais dificuldades que essa convivência traga. Freud (1933[1932]), (1996b, p. 91), na 

Conferência XXXII, diz que o medo de perder o amor da mãe é oriundo, em sua essência, da 

ansiedade despertada pelo desaparecimento da mãe ou por alguma falha dela e que pode ainda 

ter tido origem nas sensações decorrentes do parto, que representaram afinal a primeira 

separação real da mãe.  

Laplanche e Pontalis (2001, p. 112) destacam que: ―O estado de desamparo, em 

correlação com a total dependência do bebê humano com relação à mãe, implica a 

onipotência desta.‖ Essa afirmação faz lembrar a teoria kleiniana, na qual o bebê se relaciona 

com o seio, que igualmente é onipotente, poderoso, possuidor de todas as qualidades e de um 

defeito, no caso o egoísmo, porque não divide adequadamente tudo o que tem,porque deseja 

para somente para si. 

Esse estado de desamparo, segundo Laplanche e Pontalis (Idem), ainda está ligado ao 

trauma, é o precursor desta condição, pois a ausência do objeto pode desencadear um grave 

aumento das excitações internas, com as quais o bebê pode não ter condições de lidar 

adequadamente. 

A transparência psíquica então poderia despertar, por meio da identificação da 

parturiente com o filho e da apreensão da total dependência que o bebê tem de si, as sensações 

primevas de desamparo, que seriam dificilmente suportáveis em pessoas emocionalmente 

instáveis. Além do reviver desse desamparo e do desconhecido, por si só bastante angustiante, 

se lembrarmos da conceituação kleiniana apresentada neste estudo sobre o primeiro ano de 
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vida do bebê, o fenômeno da transparência psíquica pode gerar ansiedade e angústia além da 

conta para algumas mulheres, o que poderia levar à depressão pós-parto. 

Costa (2006, p. 66) acredita que a ideia bydlowskiana de transparência psíquica esteja 

intimamente relacionada com os conceitos kleinianos de projeção e de identificação projetiva. 

A abordagem desses termos por Klein fez-se necessária em razão do seu entendimento de que 

a relação que o ser humano tem com o outro é mediada pelos objetos internos, pelas fantasias 

e defesas, características de cada posição. 

Segundo Hinshelwood (1992, p. 429), uma das possibilidades do emprego da 

projeção, tanto por Freud quanto por Klein, é a capacidade que um indivíduo tem de colocar 

em outro características que lhes são próprias, mas que não são passíveis de ser assimiladas 

pelo ego. Klein, particularmente, deu outros destinos ao significado de projeção que não 

apenas o descrito acima, como a compreensão de projeção do objeto interno, em que o bebê 

expele para fora de si o objeto que sente como ameaçador e que lhe aterroriza menos do lado 

de fora do que dentro de si. 

Há também a ideia de projeção da pulsão de morte, na qual uma agressão primária 

dirigida inicialmente ao próprio sujeito volta-se a um objeto externo. E por fim, há a 

externalização de conflitos, em que a criança, quando brinca em seu cotidiano, na verdade dá 

expressão aos seus conflitos internos, quer dizer, projeta-os para fora (HINSHELWOOD, 

idem). Quanto ao conceito de identificação projetiva, o autor (p. 196) acredita não haver clara 

diferenciação entre este termo e a projeção. 

Poderíamos pensar então que a mãe que deu à luz entra com facilidade em um estado 

diferenciado, quadro constituído de hormônios e mudanças sofridas com o pós-parto. Haverá 

fadiga, confusão, talvez dores corporais e também agitação, animação pelo encontro com o 

bebê. É esperado que em decorrência disso a mãe apresente alterações de humor, certa 

inconstância, mas também que se adapte à sua nova condição com o passar do tempo. 

Por outro lado, podemos pensar que a mulher que adentra a depressão pós-parto revive 

as angústias e ansiedades de que foi vítima em sua tenra infância, podendo lidar com um 

objeto-interno mau, perseguidor e também pode projetar no bebê esse mesmo objeto. É como 

se a puérpera ficasse sujeita à sua mãe internalizada, no caso da depressão pós-parto, da mãe 

má. 
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Ainda existe a possibilidade de a depressiva vivenciar o parto como perda. Perda dos 

privilégios adquiridos na gravidez. Perda da completude narcísica que a gestação induziu. 

Perda do bebê imaginado que não se assemelha ao real, da criança que completou a mulher 

quando estava em sua barriga, que a fez sentir-se plena, engabelando o seu narcisismo ferido 

devido ao seu complexo de castração. Perda de uma idealização da maternidade, que 

geralmente se mostra diferente quando posta em prática. 

Como nos lembrou Freud, em Luto e Melancolia, devidamente apresentado no 

capítulo anterior, tanto o obsessivo quanto o melancólico exprimem sentimentos ambivalentes 

em relação ao objeto perdido. Lidar com a ambivalência em uma situação idealizada não é 

tarefa fácil, quer seja para neuróticos ou para psicóticos.   

Ainda, juntando as interpretações de escolas variadas que foram aqui apresentadas, 

podemos pensar que, com a transparência psíquica, a mulher revive sensações de quando era 

bebê e podia atacar sua mãe objeto-parcial, sentindo-se refém da lei do Talião. Se ela atacou, 

porque não seria atacada? Pode voltar a sentir a vulnerabilidade a qual foi exposta quando 

bebê; também desconforto com a inveja do pênis, secundária à inveja do seio de quando era 

bebê de acordo com Klein, e que volta a sentir de maneira acentuada, conforme nos descreveu 

Freud. Pode lidar novamente com as angústias do complexo de Édipo e sentir-se culpada por 

um bebê tido como incestuoso. 

Em minha compreensão, toda a leitura psicanalítica está correlacionada às condições 

familiares, socioeconômicas e culturais vivenciadas por cada mulher. Há uma explosão de 

conflitos subjetivos e também sociais. Através da leitura exposta, aparecem diversas 

possibilidades. Entretanto, cada mãe vivenciará a depressão pós-parto de acordo com a sua 

experiência anterior e muitas possibilidades de leitura são abertas. Nas páginas seguintes, 

analisaremos brevemente o papel do pai no contexto da depressão puerperal, já que ele é 

figura importante nesse processo, para podermos passar ao próximo capítulo, em que faremos 

as análises de casos clínicos e de depoimento de mulheres que sofreram depressão pós-parto. 
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5.1 O Pai do bebê na Depressão Pós-parto 

 

De acordo com minha experiência clínica, observo que não podemos esquecer-nos de 

alguém que tem um papel importantíssimo no ajuste da mulher a sua nova condição: o 

marido/pai do bebê. O amor, o apoio, o conforto e a segurança que ele oferece darão suporte, 

fornecerão sustento à mãe para que ela se adapte ao seu novo papel, às suas novas condições, 

rotina, dependência do filho etc. 

 O papel do pai em nossa sociedade tem passado por grandes transformações ao longo 

do tempo. Tradicionalmente, o pai era uma figura central na família, por ser o provedor do lar 

e o representante da lei e da autoridade, porém tinha reduzido envolvimento com os filhos. De 

acordo com Rezende e Alonso (1995), alguns fatores contribuíram para a aproximação que 

vem ocorrendo entre pais e filhos, tais como a participação feminina no mercado de trabalho e 

o próprio questionamento quanto ao papel do homem na sociedade, entre outros. 

Atualmente, o pai continua uma figura de grande importância na família, mas seu 

papel modificou-se e abrangeu maiores funções. Nas famílias formadas por homem e mulher 

que vivem maritalmente,é comum que a mulher trabalhe e contribua com os rendimentos 

familiares e também que o pai tenha maior participação na educação e criação dos filhos do 

que anteriormente, o que não quer dizer que homens e mulheres dividam igualmente todas as 

tarefas e responsabilidades. Segundo os autores Aquino e Menezes (1998) e Jablonsky (1998), 

citados na tese de doutorado de Silva (2007, p. 25-26), apesar de todas as mudanças ocorridas, 

não podemos falar de equivalência nos papéis masculinos e femininos no que diz respeito aos 

cuidados dispensados aos filhos e à lide doméstica, pois a maior parte destes cuidados 

continua cabendo à mulher. Mas a aproximação do pai junto aos filhos é um fato que continua 

a acontecer, ainda que a passos pequenos. 

A fim de nos atermos à proposta de investigação da depressão pós-parto, mote deste 

estudo, questiono qual seria então o papel do pai no puerpério, época de eclosão de 

sentimentos complexos, conforme vimos nos capítulos anteriores. Silva (2007, p. 95) salienta 

que, para que a mãe possa exercer seu papel com confiança, é esperado que algumas 

condições se estabeleçam; no que concerne ao pai, por exemplo, almeja-se que ele consiga dar 

conta do movimento regressivo ao qual a parturiente fica exposta, que ele possa acatar suas 

dúvidas, angústias, dores, fantasias etc, para que a mãe consiga dessa forma suportar essas 

mesmas características no bebê.  O que costuma ocorrer, entretanto, é que em famílias nas 
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quais há depressão pós-parto, surja uma série de dificuldades tanto da mulher quanto do 

homem em desempenhar os seus papéis adequadamente.  

Silva (2007, p. 40) ressalta que os estudos que focalizam esse aspecto geralmente 

concentram-se na função protetora que o pai pode ter tanto na saúde emocional da mãe, afim 

de que ela não desenvolva depressão pós-parto, como na do bebê, em caso de a mãe vir a 

apresentar esse quadro, já que a relação com o bebê será afetada. Outros aspectos estudados 

são a relação entre a saúde psíquica do pai e a depressão puerperal materna e como o pai 

participa nas famílias nas quais há mãe com depressão pós-parto. 

De acordo com Silva (idem), há diversos estudos que demonstram a alta incidência de 

depressão pós-parto em mulheres que têm uma vida conjugal insatisfatória, porém não se 

pode afirmar que a insatisfação com o relacionamento leva à depressão puerperal. Para essa 

autora, parece que a insatisfação com a vida conjugal e a depressão materna estão 

correlacionadas e se alimentam mutuamente, ou seja, a dificuldade no relacionamento 

predispõe (mas por si só não leva ) à depressão e esta, uma vez que se estabelece, contribui 

para a dificultar o entendimento familiar.  

No caso objeto deste estudo, que será adequadamente discutido no capítulo 6 do 

presente, temos um casal em que afirmar que havia dificuldade no relacionamento pode 

parecer a princípio antagônico, pois eles pareciam viver bem, tinham o costume de sair para 

bares badalados, ir ao cinema, tinham assuntos em comum, admiravam-se, ocasionalmente 

entendiam o que um queria dizer ao outro apenas com troca de olhares etc. Entretanto, entre 

eles havia boa convivência e pouca troca realmente. Não havia real dedicação da parte de 

nenhum dos dois. 

Quando nos aprofundamos na relação deles, um primeiro aspecto que salta aos olhos é 

o do descontentamento com a vida sexual. Sem maiores aprofundamentos na teoria 

psicanalítica, há casais que vivem relativamente bem tendo poucas relações sexuais, mas esse 

não era o caso de Isabela e Marcelo, uma vez que a falta de sexo foi motivo de brigas 

constantes entre o casal. A falta de sexo era tolerada pelo uso contínuo de maconha conforme 

veremos em maior profundidade no capítulo seguinte. 

No caso aqui pesquisado, podemos dizer que a insatisfação com o casamento foi um 

dos vários preditores para a depressão pós-parto. Ambos, por terem gostos parecidos, 

acabavam por apreciar as mesmas coisas, o que facilitava para que não houvesse grande 
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investimento em seus parceiros. Havia poucas trocas entre eles, que quando ocorriam, 

geralmente partiam de Isabela. O olhar de Marcelo para ela era superficial, não focava suas 

necessidades reais. Cabe dizer que Marcelo tampouco parecia olhar para as suas próprias 

necessidades e apresentava várias particularidades condizentes com um quadro depressivo. 

Silva (ibidem, p. 47) diz que mulheres depressivas tendem a se relacionar com homens que 

tenham algum tipo de patologia, fato confirmado por esse casal e também ratificado por 

outros atendimentos nos quais observei que pacientes com poucos recursos emocionais 

demonstraram tendência a se envolver com pessoas comprometidas psiquicamente. 

Parafraseando um trecho da música Sampa (1978), de Caetano Veloso: ―É que narciso acha 

feio o que não é espelho‖. 

Em relação aos filhos, Silva (2007, p. 75) registra ter percebido em um estudo a 

respeito do exercício da paternidade no contexto da depressão pós-parto materna que, apesar 

da ambivalência presente no discurso dos pais, eles sentiam-se satisfeitos com o envolvimento 

com seus bebês, tanto pelo contato com eles, em si sentido como prazeroso, como pela 

sensação de cumprimento de seu papel, de modo mais próximo dos filhos, e que é valorizado 

por nossa sociedade.        

Se os cuidados com o bebê pareceram agradáveis para esses pais, também houve 

respostas negativas desses mesmos homens, relacionadas ao cansaço, tanto físico quanto 

emocional de cuidar do bebê, juntamente com a lide doméstica e o humor depressivo das 

esposas. Outro aspecto que chama a atenção e que foi encontrado nas respostas dos 

pesquisados Silva (ibidem, p. 77) é referente à angústia provocada pela necessidade de 

trabalhar mais para dar conta das despesas da casa, aumentadas pelos gastos com o bebê, e 

pela vontade de estar mais próximo dos filhos. Essa é uma questão que há bastante tempo 

aparece na fala das mulheres, impelidas tanto para os filhos quanto para o mercado de 

trabalho. 

Silva (ibidem, p. 76) afirma que os homens que participaram de seu estudo relataram 

dificuldade em lidar com o humor deprimido da esposa, e a partir deste fato, tomaram 

caminhos distintos. Alguns participantes sofriam por exaustão devido ao acúmulo de funções, 

tais como cuidar da casa, do bebê, do trabalho externo etc; por preocupação quanto ao futuro 

do filho e por não conseguir, apesar das tentativas, que o humor da esposa melhorasse. Outros 

se aborreciam com o fato de a cônjuge dedicar-se muito mais ao bebê do que a eles próprios, 
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apresentavam dificuldade em lidar com o quadro depressivo dela, que inclui labilidade de 

humor, desesperança, entre outros, além de sentir falta de tempo para o lazer ou descanso. 

Outro conflito que apareceu no discurso dos pais objetos do estudo de Silva (2007, p. 

78) é em relação a sua ancestralidade. Todos tinham proximidade com sua família de origem, 

podiam relacionar-se bem ou não com os seus próprios pais, mas não os consideravam como 

modelos a serem seguidos, fossem por considerá-los muito bons, com dificuldade em colocar 

limites ou porque foram do tipo muito severo, que colocavam muito limite e dispunham de 

pouca afetividade.  

Outra particularidade notada foi que esses homens tinham uma relação de dependência 

com os seus próprios pais, o que os aproximava muito mais do papel de filho do que de pai. 

Silva (Ibidem, p. 80) considera que a transformação do papel de filho para o de pai é um 

processo gradual, e que em caso de dependência, essa transição torna-se muito mais difícil e 

complica o exercício da paternidade.  

Adiantamos neste subitem alguns pormenores do caso clínico de uma mulher, aqui 

denominada Isabela, traçando um breve perfil do seu companheiro, a quem chamaremos de 

Marcelo, por vir ao encontro das afirmações de Silva (Ibidem, p. 80). Embora fosse adulto e 

casado, contava mais com a mesada recebida dos seus pais do que com o dinheiro que 

conseguia ganhar eventualmente em trabalhos descompromissados. Seus pais ainda 

constantemente o auxiliavam quando os gastos ultrapassavam a quantia mensal e tinham 

atitudes que impediam sua autonomia e certamente contribuíram para a dificuldade dele em 

conseguir assumir a função paterna, dar sustento à sua esposa no puerpério e amparar a sua 

filha.  

Silva (Ibidem, p. 95) informa que em seu estudo, os pais não conseguiam dar conta das 

angústias às quais suas esposas estavam submetidas por conta da depressão materna, por não 

terem condições emocionais suficientes para isso. Ela traz as ideias de Stern de que 

atualmente é esperado que o pai faça o papel que antes era atribuído às avós ou cunhadas, pois 

anteriormente as mulheres que davam à luz eram cuidadas por outras mulheres, que 

geralmente tinham experiência com parto e com bebês. Em caso de primeiro filho, o que 

comumente acontece hoje em dia é que nem a mãe e nem o pai têm qualquer intimidade com 

crianças, o que pode elevar a ansiedade no casal.  
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De fato, Marcelo, apesar de ter irmãos mais novos, nunca ajudou a cuidar de nenhum 

deles, embora mantivesse com eles um bom relacionamento. Seus irmãos, quando pequenos, 

foram cuidados por sua mãe ou por babás e as noções que ele tinha sobre os bebês foram 

aprendidas em livros durante a gestação de sua esposa, o que pouco lhe ajudou. Podemos 

perceber nele boas intenções nas ações que antecederam o parto, pois ele comparecia com 

regular frequência às consultas ou exames com Isabela, buscava atender aos seus pedidos, 

frequentou curso para gestantes com ela e outros pais etc. Mas a lide com um bebê recém-

nascido envolve emoções que não podem ser aprendidas em livros ou cursos e despertou nele 

quase tanta angústia quanto em sua esposa. Sua falta de experiência, aliada aos seus poucos 

recursos internos, foi determinante para que ele não conseguisse fazer valer o seu papel de pai 

no puerpério.  

Após o acontecimento doloroso relatado adiante, cabe ressaltar que Marcelo 

empenhou-se para atender as necessidades de sua esposa e que ele principalmente dedicou-se 

à sua filha, auxiliando em trocas de fraldas, banho, alimentação etc. Ele tentava dar à sua filha 

o que considerava bom e podemos dizer que havia bastante ternura no trato com ela. Quanto 

mais o tempo passou e a menina cresceu, mais ele se envolvia em atividades prazerosas com 

ela, como a leitura de livros, brincadeiras, sempre com carinho e paciência. Seu esforço pode 

ter contribuído para a saúde emocional que sua filha apresentava na época em que atendi 

Isabela, de quem trataremos no capítulo 6. 
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6 CASOS CLÍNICOS 

 

6.1 Caso Clínico Isabela 

 

Para apoiar minha argumentação ao longo deste estudo, trago a história de Isabela, 

uma mulher generosa, sensível, inteligente, boa mãe e que viveu uma situação muito difícil 

com o nascimento de sua única filha. Isabela casou-se jovem, com dezoito anos, com um 

rapaz que tinha a mesma idade e é igualmente sensível, generoso e inteligente. Ambos 

moravam no interior e Marcelo, seu marido, era filho de pessoas importantes e ricas da região; 

entretanto, viviam em uma situação econômica muito diversa dos seus parentes, pois Marcelo, 

porquanto fosse inteligente, montou diversos tipos de negócio que faliram com capital dos 

seus pais. O casal fazia uso diário de vários cigarros de maconha e também bebia, às vezes 

demasiadamente, aos finais de semana. 

O sexo entre eles era raro, costumava ocorrer em intervalos de três meses, mas quando 

acontecia, era intenso. Eles eram muito amigos, companheiros e viviam bem, mas Isabela 

sentia falta de sexo e no começo do seu casamento, que durou 12 anos, tentou de diversas 

formas reverter essa situação, como quando tentava criar ocasiões que excitassem o marido, 

ou quando tentava beijá-lo para iniciar uma relação sexual ou ainda por meio de discussões 

frequentes a esse respeito, que no entanto não provocavam qualquer tipo de modificação. Se 

Isabela sugeria que eles assistissem a um filme pornográfico, por exemplo, ele dizia que 

deveriam deixar para outro dia e dessa forma o casal ia vivendo.  Uma forma de substituição 

ao sexo, praticada tanto por Isabela quanto por Marcelo, era a masturbação, que não ocorria 

quando estavam juntos, mas quando estavam sozinhos, ao banho etc.  

Em certa ocasião, Isabela, que era muito bonita, foi cortejada por um rapaz e com ele 

flertou, mas não chegou a ter qualquer contato físico, pois a paquera ficou apenas em 

conversas telefônicas, que figuraram na conta, uma vez que o moço era de outra cidade. 

Marcelo, ao notar as ligações frequentes para essa localidade, pressionou sua esposa, que 

confessou estar envolvida com outro.  

Marcelo sofreu muito, contou a todos o ocorrido, saiu de casa, separou-se 

temporariamente de Isabela e resolveu mudar-se para o exterior. Isabela tentou reabilitar-se 

moralmente perante os familiares do seu esposo e os amigos em comum. Quando a avisaram 
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sobre a mudança de Marcelo, pediu que ele a levasse junto, este a perdoou e ambos se 

mudaram para outro país. Lá, viveram tranquilamente em um vilarejo, trabalhando em 

restaurantes refinados da região. Após dois anos naquele local, voltaram ao nosso país, a 

princípio para visitar os amigos e parentes, porém Isabela tinha muita vontade de permanecer 

em território brasileiro e Marcelo não. Ela, que já tinha vontade de ser mãe, sabia que se 

engravidasse convenceria o marido a permanecer no Brasil, e assim foi feito.  

Antes do episódio da traição platônica, Marcelo já não queria mais viver em sua 

cidade natal. Ele buscava um local sossegado e ao decidir-se a permanecer no Brasil, mudou-

se com a esposa para uma cidade mais tranquila, conhecida por baixos índices de 

criminalidade e boa qualidade de vida. Isabela nunca teve uma profissão fixa e não trabalhou 

durante a gravidez. 

Durante a gestação, Isabela, que era dependente de maconha, continuou o uso da droga 

em quantidades bem menores, em poucas ocasiões e vivenciou a gravidez em toda a sua 

plenitude. Frequentou cursos para gestantes com seu esposo, nos quais disse ter sido 

preparada para o parto normal, além de somente ter ouvido coisas boas a respeito da gravidez 

e da relação mãe e filho. Leu alguns livros, os quais, segundo Isabela, falavam de como a 

criança se acalmava com a voz da mãe, com o contato com a pele dela, com o seu cheiro, 

entre outros. Enternecia-se quando via mães passeando com seus filhos, encantava-se com os 

anúncios voltados às mães, fascinava-se com fotos de mulheres com crianças. Marcelo, que 

sempre a tratou bem, mimava-a cotidianamente durante a gestação, o que fazia com que ela se 

sentisse vivendo um conto de fadas. Cor de rosa.  

Isabela lembrava-se de uma boa infância, de brincar muito na rua, de pais amáveis, 

porém bastante severos em relação à educação e aos costumes. Ela tinha dois irmãos e uma 

irmã, era a caçula e a filha preferida de seu pai, sendo este muito carinhoso e protetor 

enquanto ela era criança. Porém, quando Isabela entrou na adolescência, seu genitor mudou 

de comportamento com ela, não queria que saísse de casa e passou a ser agressivo, chegando 

a dar-lhe surras porque ela saía com amigas para tomar um sorvete, por exemplo. Com os seus 

irmãos não havia muita briga, mas também não havia muito diálogo, era uma relação insossa, 

ela os ignorava e eles a ela, pois havia muita divergência de ideias. Toda a sua família tinha 

valores bastante tradicionais, como por exemplo, a de que os domingos pela manhã deviam 

ser reservados à missa; a de que a mulher deveria casar-se virgem, devia obediência ao 
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marido, a de que homem é diferente de mulher e, portanto, poderia trair e a mulher não, entre 

outras, que eram muito distantes da concepção de mundo de Isabela.  

Ela iniciou o uso de maconha bem jovem, quando contava com quinze anos de idade. 

Nessa ocasião, sua família encontrou um cigarro feito com a droga em meio aos seus 

pertences e internou-a em uma clínica, onde passou por um tratamento à base de sonoterapia, 

no qual dormiu ininterruptamente por uma semana. Depois a levaram para casa e fizeram-na 

prometer que nunca mais faria uso do entorpecente. Isabela considerava que seus pais eram 

pessoas boas e simples, este último não sendo considerado como o equivalente a 

inferioridade, porém irritava-se com as ideias que considerava reacionárias, e esse fato, aliado 

às indisposições que tinha com todos em sua casa por sua busca por liberdade, pode ter sido 

fator precipitador para que o seu casamento tenha ocorrido quando era tão jovem.  

Se Isabela tinha um relacionamento conflitante com os seus pais em relação às ideias, 

o mesmo não se dava com os seus sogros. Ela os admirava, achava-os cultos, inteligentes, 

viajados, gostava de conviver com eles e também Marcelo tinha uma boa relação com os seus 

pais. Entretanto, Isabela e Marcelo, apesar de viverem em uma cidade estranha, na qual 

haviam se fixado havia poucos meses, decidiram que não queriam ninguém da família ou 

qualquer um de seus amigos por perto durante o parto e o pós-parto. Esperavam viver um 

momento íntimo e mágico que pertencia somente ao casal, totalmente idealizado, justamente 

por esse par que não tinha os pés firmes no chão. 

O fato de eles quererem ter o bebê sem a presença das respectivas famílias parece estar 

ligado às idéias culturais acerca da valorização da intimidade familiar, apresentadas no 

primeiro capítulo deste trabalho. Entretanto, podemos considerar que os fatores sociais e 

culturais somente forneciam base para uma questão mais profunda, havia algo mais do que 

esses elementos a influenciar essa decisão, pois a relação que Isabela tinha com os seus pais, 

que poderiam apoiá-la nesse momento, embora houvesse melhorado bastante desde que 

mudara de cidade, ainda era complicada.  

Ela não queria as sugestões de sua mãe a respeito dos cuidados com um bebê por 

considerá-la conservadora, imaginava que sua mãe criticaria seu manejo e que de sua filha ela 

mesma e o seu marido saberiam, afinal havia lido alguns livros a respeito de bebês que 

continham princípios contrários às ideias antigas, como enfaixar umbigo ou colocar linha 

vermelha na testa da criança para esta parar de soluçar, entre outras atitudes que acreditava 

que sua mãe teria. Seu pai, com quem manteve um melhor relacionamento após seu 
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casamento, não entendia de crianças, pois quem cuidou de si e de seus irmãos foi sua mãe. Se 

conscientemente ela desejava um momento encantador entre ela, o marido e a filha, 

inconscientemente, pode ter sentido que chamar seus sogros ou alguma amiga que já tivesse 

filhos para ajudá-la poderia ser considerado como um ataque pessoal por parte de sua mãe.   

Ao final, o escolhido foi um parto que ocorreu em um hospital, natural, sem anestesia, 

de cócoras, com a presença de Marcelo, do médico e de enfermeiras. Ela sofreu com as dores 

e o descreveu como intenso, mas ainda assim aconteceu do jeito que havia idealizado.O 

mesmo não se deu, porém, com a maneira pela qual ela lidou com a sua filha recém- nascida. 

Diferentemente do que ela havia acreditado, não achava o seu bebê bonito, parecia-lhe uma 

completa estranha e não aquele ser com quem ela conversava quando estava em sua barriga. 

Sua filha chorava diuturnamente. Isabela tinha dificuldade em amamentá-la, pois a 

criança não pegava o bico corretamente, então este doía, sangrava e ela também não 

conseguia ter calma para lidar com o aleitamento.  Diversamente do que havia lido e ouvido 

nos cursos preparatórios, sua presença não acalmava a bebê, sua pele não serenava a criança, 

seu cheiro não adormecia a pequena. Isabela, onipotentemente, pensava que conseguiria 

acalmar a sua filha simplesmente com a sua presença, também acreditava, ainda que 

inconscientemente, que o seu desejo pela criança faria com que esta se comportasse como os 

bebês de anúncios voltados às gestantes, nos quais a criança geralmente aparece adormecida 

no peito de uma mãe satisfeita e serena. Ou talvez ela sentisse, conforme vimos com Badinter 

no primeiro capítulo, que os filhos são a realização da mulher e neste caso, seriam fáceis de 

cuidar. 

Em atendimento, disse-me que esperava continuar com um modo de vida parecido 

com o que tinha e que foi pega de surpresa. Uma de suas fantasias dizia respeito a fumar um 

baseado na sala, olhar ternamente para a sua filha dormindo no berço, voltar à sala, tomar uma 

lata de cerveja enquanto assistia a programas de televisão, de vez em quando voltaria ao 

quarto para apreciar a nenê que continuaria a dormir placidamente; depois a beijaria e se 

prepararia para o seu sono, sem que a criança nesse meio tempo acordasse ou ainda que isso 

acontecesse, conseguiria que ela voltasse a dormir rapidamente com alguma cantiga de ninar. 

Durante o dia continuaria com o uso da maconha e alternadamente brincaria com a menina, 

amamentaria, trocaria a fralda, passearia pela cidade conversando com sua filha sobre o que 

viam ou acerca de onde estavam, sem ter dificuldade.  
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De certa forma, ela procurava um tipo de distração e também objetivos para a sua 

vida, que era um tanto quanto fútil e sem sentido. Em relação a sua filha, Isabela realmente 

acreditava que superaria todo e qualquer problema na lide com ela. Essa jovem tinha um alto 

grau de idealização e desejava ardentemente o que ela captava das propagandas, de filmes ou 

de novelas em que aparecem bebês geralmente dóceis, assistidos por mãe felizes pelo simples 

fato de eles existirem. Uma das questões apresentadas ao longo do primeiro capítulo diz 

respeito à idealização existente em nossa sociedade no que se refere à maternidade, que pode 

ser aplicada no caso de Isabela, ainda que a idealização não fosse seu único problema, nem 

sequer o mais grave, mas sim consequência da sua realidade interna e externa. 

Conforme já descrito, Isabela e Marcelo são pessoas boas, generosas e sensíveis, 

entretanto eram alienados pelo uso constante da maconha. Essa droga realmente entorpecia-os 

perante a vida, protegia contra os dissabores, fazia com que as dificuldades fossem 

suportadas. Freud (1930[1929]), (1996, p. 84) em o Mal-Estar na Civilização, argumenta que 

o maior objetivo na vida das pessoas é ser feliz. Tal fato se daria através da busca de prazer, 

de satisfação e também com a proteção contra os desgostos causados pela vida, em que uma 

ou outra forma de obtenção de prazer seria predominante. Esse é um projeto fadado ao 

fracasso, que demonstra um modo de funcionamento psíquico, no caso o princípio de prazer e 

que está presente desde o começo em nossas vidas.  

As aflições que o homem enfrenta são derivadas de três fontes principais, sendo elas: 

as agonias derivadas do corpo, que ao final é condenado à morte, seja pela decrepitude dos 

órgãos, seja por acontecimentos que põem fim a ele; o mundo externo, fonte de constantes 

desgostos e de agressividade e,por fim, através das relações com outros homens. Esta última, 

Freud (idem) argumenta ser a maneira mais penosa de enfrentamento a que o homem está 

exposto durante a vida. A decorrência de todo este sofrimento é a diminuição das exigências 

perante a vida, ou seja, já que não se pode ter tudo o que se quer, é melhor adaptar-se ao que 

dá para conseguir. Trata-se do modo de funcionamento psíquico do princípio de realidade, 

que é oriundo do princípio de prazer.  

O homem abre mão das maneiras mais tentadoras de encarar a vida, quer dizer, através 

da máxima obtenção de prazer, por temer as penalidades a que estará sujeito caso venha a 

infringir as leis. O modo de funcionamento psíquico do princípio da realidade não contraria 

necessariamente o princípio de prazer, mas propõe um adiamento na obtenção deste ou outras 

maneiras de encontrar satisfação. 
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Enfrentar essas dificuldades, sujeitar-se aos sofrimentos impostos pela vida ou assistir 

ao absurdo desta, requerem do homem algum tipo de amortecimento. Freud apresenta 

diversas maneiras que os homens encontram para diminuir a dor perante a vida, como as 

sublimações ofertadas pela arte, a vivência do amor, a religiosidade, entre outras. Entretanto, 

apresento aquela que era largamente utilizada por Isabela, nas palavras de Freud 

(1930[1929]), (1996, p. 86) ―o mais grosseiro, embora também o mais eficaz, desses métodos 

de influência é o químico: a intoxicação‖. 

Esse era um dos papéis da maconha na vida de Isabela. A bebida também cumpria 

com esse compromisso para a prostração dos sentidos, mas penso que só se tornava 

patológica quando era exagerada. No cotidiano, Isabela consumia no máximo uma lata de 

cerveja por dia, mas costumava exagerar quando se encontrava em reuniões sociais, o que de 

certa forma valida a afirmação de Freud de que talvez a maior dificuldade que o homem 

enfrenta esteja na lide com os seus semelhantes. Em seu dia a dia a maconha bastava, porque 

ela geralmente se relacionava somente com Marcelo. Mas quando em contato com mais 

pessoas, a quem ela inclusive era afeiçoada, era necessário maior entorpecimento para que 

fosse possível a convivência. Dessa forma, adormecendo os sentidos e protegendo-se contra 

os dissabores, a maconha fazia a sua parte perante as dores da vida, mas fazia também com 

que esta fosse se arrastando indefinidamente e se tornasse sem sabor. 

Acredito que a droga a paralisasse para que ela não se desse conta de suas 

insatisfações. O meio social frequentado por Isabela era diferente daquele de sua realidade, 

seja porque o marido, apesar de ter família rica, não conseguia ganhar dinheiro através do 

trabalho ou porque a sua origem familiar era da classe média.Os amigos em comum do casal 

também eram ricos, o que poderia fazer com que inconscientemente se sentisse deslocada, 

inferiorizada. Mas cabe a ressalva de que toda a grande maioria das pessoas com quem 

convivia bebia mais do que o social permite e muitos amigos faziam uso da maconha.  

Podemos pensar que a droga também servia como defesa contra um estado de 

desamparo, que ficou latente no pós-parto. Isabela começou a fazer uso da maconha quando 

era muito jovem, na adolescência, época marcada por turbulências emocionais, por confusões 

quanto a direcionamentos na vida, papéis, entre outros e por outra mudança particularmente 

importante em sua vida. Até essa época, ela tinha em seu pai um aliado, sempre disposto a 

dispensar-lhe carinho e proteção; era um ídolo que constantemente a abrigava, mas que 

mudou radicalmente de atitude quando ela começou a resplandecer em sua mocidade, a 
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apresentar sua beleza exuberante. Ele não apenas lhe deu as costas, como passou a ser 

frequentemente agressivo com ela, movido supostamente pelo ciúme, pela incapacidade de 

permitir que sua filha saísse da infância e seguisse o curso de sua vida.  

Freud (1933[1932]), (1996b, p. 91-92) na Conferência XXXII, denominada Ansiedade 

e Vida Instintual, afirma que o receio da perda de um objeto ou do amor deste joga o bebê em 

um estado de desamparo, que esse fato se deve à sua dependência do objeto para sobreviver e 

que algumas pessoas sempre serão dependentes emocionalmente do outro. Esse parecia ser o 

caso de Isabela, talvez a dependência que havia do amor do seu pai tenha sido transferida para 

o seu marido, porque embora a relação deles deixasse bastante a desejar, ela se sentia segura 

com Marcelo e não conseguia se enxergar sem ele. 

A situação do ciúme exacerbado de seu pai e a agressividade dele para com ela já são 

motivos suficientes para despertar angústia em qualquer jovem, porém temos aqui alguém 

com tendência a uma maior instabilidade emocional. Lidar com a ausência de carinho e 

proteção do seu pai em um momento propício à inconstância de sentimentos pode ter 

despertado o medo da perda de seu amor, o que consequentemente gerou-lhe o desamparo e 

para lidar com isso, pode ter iniciado o uso da maconha, que se tornou frequente por ser 

viciante, por trazer talvez o amparo que não encontrava em sua família e por colocá-la no 

modo de funcionamento de princípio de prazer, tão ansiado pelas pessoas, por ter sido tão 

intenso na mais tenra infância. 

Se ela considerava seus pais retrógrados, certamente sabia que eles condenariam o uso 

de qualquer entorpecente, então o fato de eles terem descoberto o uso da maconha logo no 

início desse hábito pode ser considerado um ato falho ou um pedido inconsciente de ajuda, já 

que quem não quer ser descoberto arruma maneiras para que isso não aconteça. Entretanto, se 

realmente houve um pedido de ajuda, essa não saiu conforme o desejado, pois em lugar de 

conversas francas acerca do porquê da utilização da erva, o que ocorreu foi o uso da 

repressão, com internação e ameaças severas. O fato de seus amigos e do homem com quem 

veio a se casar também fazerem uso da droga só facilitou para que o vício pudesse se 

estabelecer definitivamente. 

Podemos ainda pensar em outra característica psíquica relacionada ao uso da maconha, 

neste caso, que diz respeito à maneira de execução do cigarro. Freud (1920), (1996, p. 26-28) 

em Além do princípio do prazer, descreve a brincadeira de um garoto de um ano e meio de 

idade com um carretel, na qual a criança atirava o rolo para longe enquanto pronunciava um 
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longo ooó, balbucio que, segundo os pais dele, referia-se à palavra alemã fort, que traduzida 

para o português significa ir embora. Esse menino brincava com o carretel sempre que sua 

mãe saía e quando o puxava de volta pronunciava com regozijo a palavra da, que corresponde 

a ali.  

Freud (Idem) percebeu que a criança projetava nesse carretel o objeto ausente, no caso, 

a sua mãe. O menino não reclamava quando ela se ausentava, mas nessa brincadeira podia 

passar da passividade à atividade ao controlar o objeto, mandando-o embora quando quisesse, 

por raiva devido ao abandono e também o trazendo de volta quando achasse que era o 

momento oportuno. Já pensamos na influência do pai de Isabela em relação ao uso da 

maconha, mas poderíamos refletir sobre o papel da mãe também. A droga poderia representar 

o carretel do fort da, podemos pensar em uma mãe substituta, que a acolhe? O enrolar do 

baseado poderia simbolizar uma tentativa de aproximação de sua mãe? 

A princípio pode parecer que Isabela não apresentava questões ligadas ao feminino, já 

que ela teve alguns namorados, casou-se, teve sua filha etc. Entretanto, durante a gestação, o 

apelo à idealização da maternidade propagada por nossa cultura foi bastante forte. A 

identificação com esse ideal feminino amplo e social sugere uma falha na identificação com a 

sua mãe. 

Laplanche e Pontalis (2001, p. 227) defendem que o conceito de identificação é 

fundamental na psicanálise, pois representa ―mais do que um mecanismo psicológico entre 

outros, a operação pela qual o sujeito humano se constitui”, ou seja, o homem se constitui 

humano a partir das identificações com os seus semelhantes.  

De acordo com os referidos autores (ibidem, p. 229), Freud demonstrava 

descontentamento com o conhecimento teórico desse conceito, talvez devido à importância do 

tema e tentou apresentar três maneiras de identificação. Dessa forma, temos a identificação 

primária, que surge antes mesmo que haja uma relação de objeto, quer dizer, a princípio ela 

não é distinta do investimento no objeto e ocorre no pré-edipo, onde há ambivalência e 

predomínio da oralidade. Também é possível que a identificação ocorra em substituição a um 

objeto ao qual foi necessário renunciar, por exemplo, um menino precisa renunciar a sua mãe 

enquanto escolha de objeto, mas para compensar essa perda, identifica-se com ela, guardando 

em si características dela. Pode-se pensar também que as pessoas identificam-se por 

reconhecer no outro características que são também suas. 
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Dessa forma, porque Isabela precisou procurar a maternidade nos modelos sociais? 

Antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer que de uma maneira ou de outra, todos os que 

vivem em sociedade são afetados pela cultura em graus variados e é comum que busquemos 

modelos não apenas em nossa família, mas nas pessoas que ajudaram a nos formar, nos 

círculos de relacionamento e mesmo na sociedade em geral. Neste caso, a intensidade é que 

chama a atenção. Infelizmente, na época do atendimento, a relação de Isabela com a sua mãe 

não foi devidamente trabalhada e não tenho à minha disposição muito material, então 

podemos pensar em possibilidades. Outra questão que dificulta é que o atendimento foi feito 

após haver passado quase três anos do início da depressão pós-parto e a relação com a sua 

mãe melhorou bastante a partir daí.  

Uma destas possibilidades aventa que Isabela não se identificou com a sua mãe e por 

isso precisou partir para a amplidão social. O fato de estar em uma cidade distante daquela na 

qual viveu a maior parte de sua vida até o momento relatado também pode ter influenciado, 

pois as mulheres com as quais poderia haver identificação não se encontravam presentes. Mas 

o fato é que com a sua mãe havia dificuldade no relacionamento desde que adentrou a 

adolescência, pois se quando criança Isabela era obediente, na adolescência rebelou-se com os 

pais por não aceitar a visão deles a respeito da vida.  

Na infância, a descrição de sua mãe era de uma mulher bastante firme quanto aos 

princípios e educação, mas também de alguém carinhosa. Talvez esse carinho tenha sido 

repassado à sua filha quando ela de fato assumiu a maternidade. Isabela também demonstrava 

admiração por sua mãe haver criado ela e os irmãos junto com toda a lide doméstica, sem 

ajuda de empregada, era uma mulher responsável com seus afazeres. Bastante ao contrário de 

Isabela, que cuidava da casa sem muita vontade e esperava na filha encontrar sentido para a 

sua vida.  

Outra fonte constante de descontentamento era quanto a sua vida sexual. Tinha receio 

de trair o marido e dessa forma perdê-lo. Suas tentativas para ter uma sexualidade bem 

resolvida foram rechaçadas por Marcelo. Dessa forma, habituou-se à masturbação, quer dizer, 

resolveu satisfazer a si própria sem o auxílio de ninguém, mas não se sentia verdadeiramente 

satisfeita. 

Ainda se pode aventar que em relação ao trabalho havia descontentamento. Ela dizia 

que não gostava de trabalhar e que apreciava ficar em casa. Questionada em relação a isso na 

terapia, percebeu que tinha uma percepção idealizada do cotidiano de dona de casa, mas que 
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este não a satisfazia, já que não encontrava graça em cozinhar, lavar, passar ou qualquer outra 

tarefa ligada a casa. Não sabia o que poderia trazer sentido a sua vida, mas podia saber sobre 

algumas coisas que não o traziam.  

Outra questão implícita neste caso era o fato de que o casal vivia bastante para si, sem 

muitas obrigações, como dois adolescentes, que não viviam mais na casa dos pais, mas a 

quem estes amparavam em momentos de dificuldade financeira. Quando este fato ocorria e a 

mesada dos pais de Marcelo era insuficiente, Isabela dava aulas de música ou trabalhava em 

alguma loja, ele comprava e revendia livros. Pareciam guiados pelo princípio do prazer e 

cuidar adequadamente de um bebê faz parte do princípio da realidade. 

Apesar de se importarem com amigos, com conhecidos e com causas sociais, não 

tinham responsabilidade com ninguém além deles próprios, buscavam um estilo de vida 

voltado ao hedonismo, protegendo-se das adversidades com o uso da maconha e do álcool. 

Outra característica comum aos dois era a crença em um ―pensamento positivo‖, em dias 

melhores futuros, ambos acreditavam que sempre se deveria buscar o lado bom das coisas e 

das pessoas, de tal maneira que dava a impressão de que com isso eles tentavam anular a 

maldade, ou a agressividade existente no ser humano e na cultura, de forma geral. 

Com o nascimento da filha, eles entraram em parafuso. Não conseguiam dormir, 

comer e tinham dificuldade até para tomar banho ou ir ao banheiro. Quando o bebê estava 

com aproximadamente 15 dias, em um momento no qual Isabela estava só e não conseguia 

fazer seu nenê parar de chorar, ela tentou sufocá-la com o travesseirinho e parou de apertar 

somente quando a criança silenciou. 

Isabela, ao se dar conta de que havia tentado matar sua filha, teve uma forte crise de 

choro, sentiu-se muito mal e assumiu toda a sua vulnerabilidade. Nesse momento pediu ajuda 

aos seus parentes e viajaram, o casal e a criança, no mesmo dia para a sua cidade natal. Lá 

Isabela passou por um psiquiatra que diagnosticou depressão pós-parto e a medicou. Com o 

apoio familiar, dos amigos e da ajuda médica, ela conseguiu enfrentar a situação. 

Em pouco tempo Isabela estabilizou-se e cuidou muito bem de sua filha. Sua sogra 

buscou ajuda com uma menina nova, filha de uma das suas empregadas, que era muito 

amorosa. Essa moça foi morar com Isabela e sua família e ajudou-os muito, pois conhecia 

bebês, por ter ajudado sua mãe na criação dos irmãos e permaneceu por lá por 
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aproximadamente dois anos e meio. Isabela contou com a ajuda dessa babá, mas não 

descuidou de sua filha, dispensando-lhe amor, atenção, carinho e também regras.  

Isabela revoltou-se com o não esclarecimento à população quanto à ambiguidade de 

sentimentos pela qual as mães passam, considerava um absurdo um curso para gestantes ou o 

médico que cuida de uma gestação não contar sobre as dificuldades pelas quais as jovens 

mães passam. Penso que aqui podemos fazer um aparte e questionar se Isabela não ouviu 

apenas o que gostaria de ouvir e deixou de registrar nesses cursos, ou em suas leituras, 

episódios que alertassem quanto às dificuldades enfrentadas por jovens mães, 

independentemente da possibilidade de desenvolver um quadro tão sério.  

Passados aproximadamente três anos do ocorrido, ela conheceu um rapaz, chamado 

João, por quem se apaixonou, viveu com ele um caso extraconjugal que veio a pôr fim no 

casamento que tinha com Marcelo. Uma característica do seu novo relacionamento era quanto 

à qualidade, considerada muito boa e a frequência do sexo, que era alta e assim permaneceu 

mesmo com o passar de alguns anos. O atendimento psicológico comigo durou pouco tempo, 

cerca de oito meses, devido à mudança de cidade que impossibilitou a continuação. Porém ela 

seguiu a minha orientação e continuou o tratamento em outra cidade, mandando notícias 

frequentemente. Nas últimas que recebi, ela encontrava-se casada com João; trabalhava e 

sentia-se satisfeita com isso; sua filha contava com sete anos de idade e sua descrição, aliada à 

lembrança dos momentos em que eu com ela interagi, me faz crer que a criança continuava a 

ser criativa, carinhosa, eu diria que saudável em todos os aspectos. 

Penso que nessa história não se pode culpabilizar somente a ideologia que existe por 

trás da maternidade, mas acredito que ela esteve presente nesse caso. A maneira como a 

maternidade é vendida na publicidade e propalada em nossa cultura de modo geral, e que foi 

apresentada por Badinter e outros autores, configura-se sob medida para pessoas que nossa 

sociedade descreve como ―sonhadoras‖, mas que podemos chamar de alienadas. Em outras 

palavras, parece-me um prato cheio para pessoas idealizadoras. 

 No caso de Isabela, essa ideologia parece ter servido apenas como arrimo, como 

apoio, para uma situação crítica aparecer, mas não seria a causa principal. Minha hipótese é 

de que uma pessoa saudável do ponto de vista psíquico pode provar um pouco dessa 

ideologia, entretanto terá suporte emocional para lidar com a diferença entre aquilo que 

sonhou e a realidade que se apresentou. Como um conto de fadas pode virar história de terror? 

Diversos fatores influenciaram uma quase tragédia. Será que Isabela queria calar junto com o 
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choro de sua filha a imagem de mãe incapaz que tinha no momento de si? Imaginaria ela que 

com o bebê poderia consertar o seu casamento e assim formaria uma família feliz dos 

comerciais de margarina? Queria ela dar a seu nenê aquilo que um dia gostaria de ter tido, 

mas não aceitou a sua própria fragilidade e dificuldade em fazê-lo? A filha recém-nascida 

trazia a realidade ostensivamente para dentro de casa, para duas pessoas que viviam 

alienadas? 

Podemos pensar em algumas possibilidades. Uma delas está ligada ao uso da droga, 

diz respeito a sua falta de ânimo perante a vida e pode estar ligada a sua baixa autoestima. 

Podemos pensar em um superego severo que fazia com ela se paralisasse. Podia ser mais fácil 

lidar com a falta de tentativas do que com o fracasso. Aceitar uma certa mediocridade era 

mais difícil. Estamos, portanto, no domínio do superego. 

Para mais subsídios à compreensão do caso clínico exposto, há que se retomar a 

questão do superego, iniciada no capítulo 2. Em Luto e Melancolia, Freud (1917(1915), 

(1996, p. 257) se dá conta de que uma parte do ego volta-se contra o próprio indivíduo e o 

trata com mais severidade do que necessita. Segundo Roudinesco (1998, p. 744-745), os 

estudos freudianos a respeito do superego iniciaram-se com ―Sobre o narcisismo: uma 

introdução‖, trabalho de 1914, cuja conceituação perdurou, passando por alguns trabalhos, 

tais como O eu e o isso (1923), O mal-estar na cultura (1930 [1929]) e a XXXI Conferência 

de introdução à psicanálise, do ano de 1933. 

Na XXXI Conferência, Freud (1933[1932]), (1996a, p. 65) apresenta o superego 

existindo como instância que apresenta como funções a auto-observação, a censura contra a 

prática de atos inapropriados, também como julgadora, que produz culpa, caso o indivíduo 

faça algo que seja prazeroso, mas que igualmente seja considerado incorreto. De acordo com 

Freud (Ibidem, p. 67), o superego não existe desde o princípio da vida; quando a criança é 

bem pequena, a atividade que ele produz é realizada pelos pais, que juntamente com as 

demonstrações de amor, educam a criança para que entre em acordo com as regras morais e 

também punem quando a criança erra. 

Entretanto, há uma característica peculiar à qual Freud (Ibidem, p. 68) chama a 

atenção. O superego é a identificação que a criança faz da autoridade dos pais, que assimila o 

rigor e a austeridade dos mesmos quando educavam os pequenos e que deixa de lado o 

carinho recebido. Na verdade, o superego identifica-se com o superego dos seus pais, ou seja, 
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há a transmissão de valores de uma geração para a outra que só aceita mudanças de valores 

vagarosamente.  

Na iminência do término do complexo de Édipo, Freud (1924), (1996, p. 69) diz que a 

criança terá de abandonar os pais enquanto objeto de amor e com isso se identificará com eles. 

Parece-me uma maneira de compensar o próprio ego sobre a perda sofrida. No decorrer da 

vida, o superego também se identificará com outras pessoas que são importantes na vida, que 

se aproximam dos ideais do sujeito.  

A relação do superego com o ego é então baseada na rigidez. O superego formou-se a 

partir da identificação com a autoridade dos pais e isso ocorre em um momento em que os 

pais são considerados ídolos pelos filhos. No decorrer da vida, eles perdem esse 

endeusamento, mas a identificação é com a imagem dos pais da infância. O ego nunca poderá 

competir com essa imagem, que pode ser muito mais severa do que os próprios pais seriam. 

Os pais de Isabela eram, em sua visão, bastante conservadores. Com os exemplos por 

ela fornecidos, tais como a prática impreterível de cultos de religiosidade com o ritual de ir às 

missas de domingos, a ideia de que a mulher deve ser virtuosa, ou seja, deve ser obediente ao 

esposo etc, podemos ter a percepção de que os pais dela eram de fato pessoas rígidas quanto 

ao seguimento dos princípios da moral em vigor, ou ao menos em vigor em uma parcela da 

sociedade, que pode ser maior no caso de uma cidade interiorana. Se pensarmos que seu 

superego foi construído por meio da identificação com o superego deles, temos no caso um 

superego no mínimo exigente. No caso de Isabela, parece-me mais sádico. E poderia ser 

parcialmente responsabilizado pelo uso da maconha, por precisar ser acalmado. 

Isabela pode ter tido dificuldade em seguir com os estudos ou em ter uma profissão 

devido a essa união perniciosa entre a maconha e o superego. A droga fazia com que o 

superego relaxasse a vigilância perante o ego, mas também o fragilizava perante a vida, tirava 

a sua força. Quando Isabela era adolescente, sonhava em ser estilista, pois gostava muito de 

moda, mas os anos passaram e ela não estudou ou se dedicou ao assunto. Poderíamos aventar 

a hipótese de que o superego tenha participação neste caso, travando a sua vida por não 

aceitar a mediania, por propor um ideal tão alto que não pudesse ser atingido, restando à 

Isabela os cuidados com a casa e o entorpecimento.  

O superego pode não ter aceitado que ela, que já não era a boa dona de casa 

consagrada, não conseguisse ser a mãe que havia idealizado, ou seja, aquela dedicada e 



92 
 

amorosa, também poderosa, já que conseguiria tranquilizar sua filha com seu toque ou sua 

voz. Ser incapaz em outras esferas da vida poderia ser tolerável com o uso da maconha, mas 

não conseguir dar conta de exercitar a maternidade conforme os seus sonhos pode ter sido um 

golpe muito cruel para o ego fragilizado de Isabela. Não se sentir à altura de cuidar de um 

bebê que foi bastante desejado é mesmo difícil. O superego não estava domado pelo uso do 

entorpecente no pós-parto, quer dizer, poderia estar com os dentes de fora, raivoso.  As 

exigências superegoicas pareciam ser de que Isabela fosse o modelo materno descrito no 1º 

capítulo deste trabalho. Como um ego fragilizado por ebulição hormonal, por modificações da 

rotina, pela ruína das idealizações da gestação poderia dar conta das exigências do superego? 

Uma saída parece ter sido a inibição. Freud (1921), (1996, p. 114) explica esse 

conceito, diferenciando-o do sintoma, que em uma de suas manifestações poderia ser 

compreendido como uma solução de compromisso entre o ego e o id na qual o sintoma seria 

uma forma de satisfação substituta àquela que o ego não pode tolerar. Em relação à inibição, 

Freud (Ibidem, p. 93) afirma que esta―(...) é a expressão de uma restrição de uma função do 

ego (...). O ego então, para não ter de se haver com o rigor do superego, deixa de exercer 

determinada atividade. Parece-me que havia inibição no fato de Isabela não ter uma profissão 

e também por não conseguir desempenhar seu papel de mãe, já que é esperado que um recém-

nascido chore, dê trabalho e que a mãe, juntamente com o pai alimente, embale e acalente 

esse bebê. Se não dava para cuidar do bebê onipotentemente, então melhor não cuidar, pois o 

que não era possível naquele momento era entrar em atrito com o superego. Essa 

possibilidade parece particularmente forte devido ao bom desempenho posterior apresentado 

no cuidado com sua filha, que se mostrou saudável em seu crescimento. 

Em Melanie Klein, o superego tem outra conotação, sendo formado pelos objetos 

internos, que interagem entre si no início da vida. Klein percebia em crianças com pouco mais 

de dois anos manifestações de culpa, que conforme já dissemos, contrariava a teoria freudiana 

do superego, tal qual aqui apresentada. A teoria kleiniana também pressupõe que o superego 

passa por transformações, tornando-se mais brando com o passar do tempo. De qualquer 

forma, após romper definitivamente com a teoria clássica a respeito do superego, Klein pouco 

se ocupou deste (HINSHELWOOD, 1992 p. 113). 

Entretanto, nos interessa uma particularidade a respeito do início da culpa ser anterior 

ao surgimento do superego na teoria freudiana, porque fala da interação com os objetos 

internos. Um dos aspectos gritantes da gestação de Isabela é que esta foi carregada de 
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idealizações, assim como diversos aspectos da vida dela e a idealização é uma forma de 

defesa. Hinshelwood (Ibidem, p. 136) diferencia as defesas neuróticas e os mecanismos 

primitivos de defesa. No caso das primeiras, a defesa contrapõe-se à libido, enquanto os 

mecanismos primitivos, que é o caso da idealização, situam-se nas posições psicóticas e 

originam-se no início do desenvolvimento do ser humano. 

 De acordo com Hinshelwood, (Ibidem, p. 141), a idealização visa afastar o objeto 

bom do objeto ruim, em uma tentativa de proteger o bom, trazendo o problema de que uma 

única falha do objeto idealizado faz com que ele se transforme em ruim. No caso de Isabela, a 

idealização pode ter tido essa função, afastar os objetos ruins, impedir algum tipo de 

contaminação do bom objeto, entretanto, a maternidade, ao tornar-se real com o nascimento, 

virou tudo de ruim. A idealização está ligada a outras defesas, como a negação e a 

onipotência, sendo esta última discutida adiante. 

Poderíamos inferir que é preciso proteger o objeto bom através da idealização devido à 

proximidade do objeto ruim. Esses movimentos que falam do início da vida psíquica aludem à 

transparência psíquica que, conforme Costa (2006), remete às mães enquanto objetos 

internalizados e ao conceito kleiniano de projeção. 

Poderíamos pensar que Isabela reviveu as angústias e ansiedades que sentiu quando 

era bebê, em que lidou com um objeto-interno mau, perseguidor que pode ter sido projetado 

em sua filha. Seu bebê poderia ser como ela foi um dia. De acordo com Freud e com Klein, 

projeta-se no outro aquilo que é insuportável em mim. O que ameaçava Isabela tinha que ser 

extinto, poderia acabar com sua dor, com seu sofrimento. Poderia haver, além de projeção, o 

mecanismo de defesa da identificação, no qual Isabela estivesse totalmente identificada com 

sua filha e com o desamparo próprio dela e não suportando isso, tentou eliminá-la. 

São possibilidades fortes. Outro conceito ligado ao início da vida é o narcisismo. 

Conforme anteriormente apresentado, durante a gravidez, a mulher pode viver um estado de 

plenitude narcísica, no qual o bebê é parte do corpo de sua mãe, onde vivencia a fusão de dois 

corpos em um só (HILFERDING; PINHEIRO; VIANNA, p. 119). Isabela sentia-se em um 

estado de encantamento com o bebê que estava em seu corpo, entretanto, não soube lidar com 

sua filha após o nascimento. Outra maneira de pensar o ataque ao bebê, é que o nascimento 

trouxe a quebra desse estado de completude narcísica que a levou a desenvolver um quadro 

psicótico e com isso tentou atacar seu próprio bebê quando tentava agredir a si própria, ou a 

sua própria incompetência. Ou que tentou matar sua filha, porque esta já não fazia parte de si 
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própria, já não era mais o seu ideal e não conseguiu elaborar a perda, realizar um trabalho de 

luto. 

Assim como o melancólico não sabe o que perde junto com seu objeto, parece-me que 

Isabela igualmente não sabia o que havia perdido junto do parto, pois desse momento em 

diante, a mudança ocorrida foi grande. Durante a gestação tudo era cor de rosa, ela gostava de 

ver sua barriga crescer, de sentir seu bebê mexer; imaginava os lugares que gostaria de 

apresentar à sua filha e como ela seria, as coisas eram cercadas de carinho, de afeto; sua filha 

era sua companheira, mas com o nascimento virou uma estranha. Após o parto poderíamos 

pensar que teria a ―sombra‖ do ideal caído sobre a realidade e esta se tornou insuportável? É 

uma hipótese a se trabalhar, a de que o conflito que impossibilitava a assunção da 

maternidade ter surgido entre o seu ideal e a vivência com a recém-nascida, tão distante do 

sonhado na gravidez, porque real, e não baseado em idealizações e projeções culturais. Surgiu 

um abismo entre o que Isabela desejava e o que ocorreu após o parto, que só foi possível de 

ser percorrido devido ao acolhimento familiar e apoio psicológico. 

Em Luto e Melancolia, Freud (1917[1915]), (1996) registra que a impossibilidade de 

aceitar a perda faz com que o melancólico volte a sua agressividade contra si próprio. A 

ambivalência presente na relação faz com que o ódio seja direcionado para si e o amor 

encaminhado para o outro. Talvez no caso de Isabela, agredir a sua filha era como agredir a si 

própria, ou agredir ao seu marido, que também lhe deixava muito a desejar e não conseguia 

ajudar no acalanto à filha deles. 

Ela não pensava na possibilidade de uma separação, no caso de Marcelo retornar ao 

exterior e de ela ficar por aqui. Isabela admirava genuinamente seu ex-marido, achava-o 

inteligente, desprendido, por ter pais tão ricos e contentar-se em viver com o dinheiro 

contado, generoso, por não julgar os outros. Ele realmente era um bom homem, mas sua 

figura era idealizada por Isabela. Outra forma de descrevê-lo era dizer que ele era 

inconsequente,  por investir sem discernimento em negócios de retorno financeiro duvidoso e, 

por isso, contentava-se em viver com pouco dinheiro (em relação ao patrimônio dos seus 

pais). Poder-se-ia dizer que ele era inteligente, porém imaturo, já que sua inteligência não o 

levava a avançar em uma profissão nem trazia estabilidade a sua vida e que a sua 

generosidade em não julgar os outros poderia estar atrelada ao fato de não querer julgar a si 

próprio, tampouco que o julgassem.  
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Marcelo talvez fizesse o papel que o pai de Isabela fez em sua infância, o de alguém 

amoroso, que a sustentava financeiramente e permitia-lhe que continuasse a brincar de 

casinha, de ser dona de casa. O uso contínuo da maconha fazia com que suportasse a falta de 

sexo e amenizasse seus defeitos. Entretanto, suponho que podemos aproximar a idealização 

que Isabela fazia de seu marido das idealizações narcísicas. Que Isabela idealizava para não 

atacá-lo. 

Não acredito que se possa diferenciar muito o tipo de escolha de objeto de Isabela em 

relação a Marcelo, em anaclítica ou narcísica, pois parece aqui haver uma combinação dos 

dois, em que há prevalência da escolha narcísica. Por escolha de objeto anaclítica, podemos 

entender como a escolha que o sujeito faz tendo como referência o modelo internalizado dos 

seus pais e, por escolha narcísica, a busca por alguém que seja como ela própria é, ou como 

ela foi, ou ainda como gostaria de ser (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 155-156). Se 

pensarmos que nos constituímos de acordo com o modelo apreendido de nossos genitores, a 

escolha anaclítica também cabe na escolha narcísica.  

Por um lado, Marcelo tinha um papel protetor que muito lembrava o de um pai. Mas a 

semelhança entre ele e Isabela também chama a atenção. Ambos eram pessoas parecidas, não 

tanto fisicamente, embora os dois fossem loiros, altos e vistosos, mas em relação ao jeito de 

ser. Tinham o mesmo timbre de voz, o mesmo olhar, a mesma postura física, vestiam-se de 

maneira parecida (o mesmo estilo de calça jeans, camiseta branca e tênis all star), defendiam o 

mesmo posicionamento político, gostavam do mesmo tipo de filmes, acreditavam nos 

mesmos valores. Geralmente casais compartilham de valores parecidos, mas discordam em 

algumas questões, o que raramente acontecia entre eles. Mais do que semelhança entre pontos 

de vista, havia em Isabela idealização na maneira de ver, descrever e de se relacionar com 

Marcelo. Ela nunca o criticava, mas pelo contrário, sempre afirmava a superioridade dele em 

relação a ela. 

Trouxe a questão da escolha de objeto de Isabela porque parece falar sobre um 

movimento dela, no caso, o narcísico. Para adentrar a questão do narcisismo permeando o 

comportamento da paciente em estudo, primeiramente vamos conhecer um pouco mais sobre 

o assunto.  

Freud (1914), (2004, p. 97) inicia o importante trabalho À guisa de introdução ao 

narcisismo discorrendo sobre as pessoas que amam a si próprias de tal forma que acabam por 

se satisfazer sexualmente de maneira perversa. Imagino que Freud não esteja neste momento 
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descrevendo pessoas que se masturbam, ou ao menos não somente isso, entretanto chama a 

atenção, porque essa era a forma majoritária de satisfação do casal, e nesse caso há um claro 

problema, é um sexo consigo próprio que desconsidera o outro, não o inclui. Isabela 

reclamava com Marcelo, no princípio, sobre a falta de sexo, mas com o passar dos anos, 

acabou acostumando-se a essa forma solitária de obtenção prazer. Mesmo que ela tenha a 

princípio tentado mudar esse estado de coisas e não tenha obtido resposta dele, nada a 

obrigava a permanecer com Marcelo, entretanto Isabela contentou-se com a masturbação, 

aliada a altas doses de cannabis sativa.    

Continuando com o pensamento freudiano a respeito do narcisismo, temos a relação 

que Freud (Ibidem, p. 98) faz dos povos primitivos, em analogia com a vida psíquica das 

crianças, nos quais há uma mística que credita valores mágicos aos desejos, pensamentos e 

palavras, como se estes possuíssem força para se realizar através do desejo. Aqui encontramos 

novamente um paralelo com o pensamento de Isabela e de Marcelo, já que ambos 

valorizavam muito a força do pensamento positivo.   

Antes do conceito de narcisismo ser apresentado por Freud em 1914, Hilferding (1991, 

p. 89) discorreu sobre as bases do amor materno em uma conferência na sociedade 

psicanalítica de Viena em 1911. Hilferding, antecipando em muitos anos Elizabeth Badinter, 

afirmou que o amor materno não é inato, mas que pode surgir como resultado de uma 

construção, de uma certa compaixão, de convenções sociais, na lide com a criança. Seria por 

via do contato físico entre a mãe e o bebê que o amor surgiria, fato que levou Hilferding 

(Ibidem, p. 90) a propor a controversa hipótese de que o bebê representa um objeto sexual 

natural para a mãe. Para ela, quando a mãe sente os movimentos do bebê em seu corpo, é 

invadida por excitação sexual, da qual não tem controle. 

De acordo com Hilferding, muitas mães experimentam uma desilusão após o 

nascimento de seus filhos, por não sentirem o tão propalado amor materno, apesar de 

inicialmente terem ficado contentes quando souberam da gravidez e também durante a 

gestação. Essa desilusão, entendida pela autora como falta de amor, poderia expressar-se pela 

recusa da amamentação, da depressão pós-parto, do infanticídio, entre outros.  

Entretanto, Hilferding (Ibidem, p. 89) afirmou que uma vez que a mãe comece a 

amamentar, dificilmente abandonará sua criança, o que leva a pensar que dessa forma o 

contato físico restauraria a unidade entre mãe e bebê desfeita com o parto. Pinheiro(1991, p. 

119) faz uma leitura que se aproxima do teor da referida conferência do narcisismo, ao 
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afirmar que o bebê que deixa a mãe feliz com seus movimentos não é uma pessoa ainda, mas 

alguém que está crescendo no ventre da mulher, um ser imaginado e dessa forma investido 

narcisicamente. Pinheiro assim afirma:  

 

...O poder de gerar vida dentro de si mesma, essa plenitude de ser dois num só 

corpo é, sem dúvida, para a mulher o ápice de sua vivência narcísica. Estão por 

aí as mulheres grávidas, com ar de felicidade saindo pelos poros, sentindo-se 

plenas, poderosas, para nos lembrar permanentemente que ali, naquele momento 

daquela mulher, algo muito particular e prazeroso está sendo vivido por ela.
16

 

 

A gravidez traria consigo sensações de plenitude, grandeza, completude para a mulher. 

Dessa forma, o narcisismo estaria presente novamente, como um investimento feito pela mãe 

no bebê idealizado, mas que pode trazer consigo a desilusão com o nascimento, devido ao 

filho não corresponder aos anseios anteriores. Pode-se pensar que o investimento que os pais 

fazem nos filhos antes do nascimento estaria mais próximo do narcisismo do que do amor, 

pois parece vir para suprir uma falta dos pais.  

 Segundo Labaki (2008, p. 273), deve-se fazer distinção entre a mulher grávida e o 

exercício da maternidade, já que entre a gestação e a maternagem ocorre o parto, o que 

segundo esta autora, descontinua a relação anteriormente existente e explicaria a sensação de 

estranheza relatada por algumas mães em relação ao seu bebê recém- nascido. A partir dessa 

prerrogativa, Labaki propõe que o desejo de ter filhos não necessariamente fará com que a 

gestante seja uma boa mãe após o parto. E que, justamente ao contrário, para que a mãe tenha 

disponibilidade para com o seu bebê, ela precisará se desvincular do bebê idealizado durante a 

gestação para poder se haver com o bebê real. 

 Não se trata de uma separação total entre o bebê idealizado anteriormente e o bebê que 

se apresenta na realidade, mas de uma fusão entre ambos, ou melhor dizendo, a partir da cisão 

realizada pelo parto, a mãe deve cuidar do bebê real, cuja imagem será amparada na criança  

idealizada. Labaki (Ibidem, p. 274, 281 e 282) pressupõe que essa separação coloca mãe e 

filho no caminho da alteridade, da diferença, o que permite o olhar para o filho como objeto 

de amor e não como objeto narcísico.  

 Cabe aqui um breve comentário sobre a maneira pela qual Klein concebe o narcisismo. 

O narcisismo, para Freud, é uma época sem relação de objeto, um período de 

autoinvestimento. Para Klein, o narcisismo e os investimentos objetais ocorrem 

                                                             
16 Pinheiro, 1991, As bases do amor materno, p. 119. 
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concomitantemente e o objeto existe sempre em função do bebê e das suas fantasias a respeito 

de sensações corporais. Dessa forma, tem-se a introjeção do objeto parcial e com isso a 

identificação com o objeto, o que torna o relacionar-se com o objeto uma conexão consigo 

próprio. O bebê relaciona-se com uma parte de si mesmo por meio do objeto interno e, deste 

modo, obtém prazer, o que levou Klein a pensar nisso como uma reação defensiva 

(HINSHELWOOD, 1992, p. 374-375).  

Na teoria kleiniana, não há estágios narcísicos, mas sim estados narcísicos, cobertos de 

onipotência e de outros mecanismos primitivos de defesa. Quando estes estados ocorrem, o 

que os caracteriza é ―a identificação onipotente por projeção ou introjeção, com uma 

violência que desfaz a fronteira existente entre o ego e o objeto com uma consequente perda 

de consciência da realidade interna e externa‖ Hinshelwood (Ibidem, p. 376). O autor chama 

a atenção de que a identificação projetiva está ligada à inveja, pois dessa forma o bebê pode 

introjetar-se no objeto, controlá-lo e assumir seus atributos, sendo uma defesa contra a inveja 

sentida pelo objeto. 

A identificação projetiva está então ligada à onipotência. Outra possibilidade para 

trabalharmos é a de que Isabela, no momento da agressão, não tentava matar a sua filha, mas 

sim fazer onipotentemente com que esta se calasse. Ou seja, ela não desejava realmente a 

morte de sua pequena, mas o silêncio, fazer com que ela ficasse quieta, que parasse de chorar, 

ansiava talvez por um pouco de sossego. A forma escolhida para isso foi atravessada pela 

onipotência. Como o bebê, que pode acreditar que, porque piscou os olhos ou fechou a sua 

mão, fez com que a luz se acendesse. Igualmente que, ao desejar ardentemente a presença de 

sua mãe e vendo-a adentrar no recinto onde ele se encontra, crê ter sido o responsável por sua 

chegada. É a propriedade da criança que, para defender-se do estado de extrema fragilidade e 

dependência no qual se encontra, reveste-se de poderes ilimitados. Sendo o rei do universo, 

não corre nenhum risco. 

A gravidez surgiu de um desejo anterior, mas também foi utilizada por Isabela para 

permanecer no Brasil, o que faz pensar no lugar que essa criança ocupava no mundo interno 

de sua mãe. Poderia ser o de um brinquedinho sem vontade própria, aquela boneca a quem as 

meninas dão de comer, trocam a fralda, colocam para dormir e que só respondem ao sabor do 

seu próprio desejo. 

Ainda que no momento tenha efetivamente tentado matar sua filha, a onipotência 

poderia estar presente de outro modo. Neste caso, poderia calar a bebê através do 
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sufocamento e ressuscitá-la quando achasse que era a hora. Como as crianças de idades 

variadas que matam seus amiguinhos, pais e irmãos em suas brincadeiras e depois dizem: 

―Agora você vive de novo!‖. Ainda pensando na onipotência, Isabela acreditava que sua 

simples presença imantaria a criança de veneração e a tornaria dócil, sujeita aos seus 

comandos. Por mais que tenha ficado sugestionada por leituras afirmativas de que a presença 

da mãe acalma a criança, ela se imaginava dotada de superpoderes, que superam em muito o 

poder real de uma mãe em tranquilizar seu rebento. 

A onipotência é considerada uma qualidade intrínseca aos mecanismos de defesa 

primitivos na teoria kleiniana,com ativa participação nos primórdios do psiquismo humano. É 

a maneira pela qual a criança consegue proteger-se do desamparo, da separação e da inveja 

que sente. A criança fantasia que introjetou e projetou onipotentemente objetos e através 

desses movimentos, acaba por alterar verdadeiramente o próprio ego. Exemplificando, se na 

fantasia ela introjetou um objeto ruim, este passará a lhe perseguir e causará consequente 

medo e insegurança como se fosse real. Poderíamos formular a hipótese de que a rejeição que 

Isabela sentia por sua filha tinha por base uma identificação desta com a sua mãe má 

internalizada. 

Se estamos pensando em onipotência, podemos nos lembrar da afirmativa a esse 

respeito feita por Laplanche e Pontalis (2001, p. 112), segundo a qual o bebê se sente 

desamparado devido a sua total dependência do outro para a sua sobrevivência, especialmente 

em relação a sua mãe, que é sentida como onipotente. Isabela, devido à dificuldade em lidar 

com sua filha, sentia-se fragilizada, desamparada, e ninguém conseguia fazer com que esse 

estado passasse, menos ainda o seu marido que, embora estivesse mais estruturado 

emocionalmente do que ela, tampouco conseguia acalantá-la ou à filha deles. Ele tentava 

racionalmente, ao telefonar para o médico, ao buscar resposta em algum livro sobre bebês, 

mas não conseguia fazer com que este parasse de chorar, o que aumentava a sensação de 

desamparo de sua esposa. 

Freud (1926[1925], (1996, p. 135-136; 164-165) diz que a saída do útero é sentida 

pelo neonato de maneira altamente ansiogênica. Ao nascer, o bebê é exposto a situações 

caóticas, mas acaba por reconhecer por meio da prática que existe um objeto, no caso a mãe, 

capaz de ampará-lo, de diminuir ou acabar com esse estado alarmante de ansiedade. Ao sentir 

que a mãe satisfaz as suas necessidades, sente-se confortado, entretanto, a ausência dela passa 

a ser um contraponto, pois é sentida de maneira dolorosa pela criança, que fica a mercê do 
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desconforto, por não conseguir compreender que a mãe voltará. O que causa a segurança e o 

aconchego é o objeto e não apenas os cuidados recebidos, a dependência passa a ser então da 

mãe. 

Com o passar do tempo, entende que a mãe pode ausentar-se, mas sempre retorna e 

continua com os cuidados necessários. Contudo, também começa a perceber que a mãe não é 

sempre devota ou que às vezes pode zangar-se com ele, então se inicia o medo da perda do 

amor desse objeto. Levantamos a hipótese de que Isabela iniciou o uso da maconha quando 

entrou na adolescência e que uma das razões apontava para o desamparo sentido pelo temor 

da perda do amor do pai. 

Isabela diminuiu bastante o uso da maconha durante a gestação e não a consumiu no 

pós-parto, por temer que a situação piorasse; temia que a droga, transmitida pelo leite 

materno, provocasse cólica ou qualquer outra coisa que agravasse o estado de sua filha. Se 

durante a gravidez ela vivenciou a plenitude, o parto pode ter feito com que ela entrasse em 

contato com suas experiências mais arcaicas, conforme vimos no capítulo dedicado à 

depressão pós-parto, que fala também sobre a transparência psíquica. Identificada com a filha 

e com o seu desamparo devido a sua falta de capacidade em cuidar do bebê e de si própria; 

sem a maconha que a acalmava e ao lado do marido, que também parecia apavorado, Isabela 

se descompensou. 

Entretanto, o amor pela filha e pela vida falou mais alto, pois foi capaz de pedir 

socorro e ao receber este, reergueu-se. Seus pais gostaram de ficar perto da neta e sua mãe não 

foi tão retrógrada quando ela imaginou que seria, pelo contrário, ambos deram bastante 

conforto à Isabela e ao bebê. Ela não imaginava que sua mãe compreenderia as aflições de 

uma jovem mãe, mas estava enganada, afinal ela teve três filhos e pode ter passado pelo baby 

blues, por exemplo. Apesar de receber de sua mãe alguns conselhos quanto à lide com o bebê 

que considerava descabidos, conseguiu filtrar o que interessava e passou a respeitá-la muito 

mais. 

Isabela era uma pessoa muito querida por seus sogros, que lhe deram bastante carinho 

e não julgaram seu ato, mas tentaram compreendê-lo, aliás, foram eles que insistiram para que 

ela passasse por um médico e por tratamento psicológico. A presença dos amigos também foi 

recompensadora, ela era bem quista por todos e ao sentir-se assim, querida e cuidada, pôde 

liberar seu potencial materno. 
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Isabela e seus pais tiveram muitos conflitos devido à divergência de ideias, mas 

também pela não aceitação por parte de seus pais do estilo de vida de Isabela e Marcelo. Seus 

pais gostavam do genro; eram de fato conservadores, mas também a pressionavam para que 

tivesse uma vida mais regrada, com menos bebida e alienação, quer dizer, tinham motivos 

genuínos para chamar a sua atenção. Com o pai, Isabela conseguia se entender melhor, mas 

com sua mãe as coisas eram mais difíceis, ela percebia apenas as suas críticas e não se elas 

eram cabíveis ou não. Não podemos afirmar que só havia censura nas palavras de sua mãe, 

mas foi a partir do carinho por ela dispensado em um momento tão difícil que fez com que 

Isabela pudesse sentir-se realmente compreendida e daí em diante a relação das duas 

melhorou consideravelmente. 

Sua mãe já havia ficado satisfeita com a notícia da gravidez, talvez por acreditar que 

com a maternidade sua filha teria mais juízo, mas a resistência de Isabela diminuiu mesmo 

com o aconchego recebido, com a diminuição das cobranças. Podemos pensar que a gravidez 

pôde ressignificar a vida de Isabela somente após o parto; que antes desse momento ela 

poderia sentir que seu corpo escapou ileso aos contra-ataques de sua mãe, mas permanecia 

alienada, buscando nos ideais caminhos para a sua vida. Segundo Hinshelwood (p. 458), a 

reparação contém elementos que propiciam a saída da posição depressiva. Após o ataque à 

sua filha, pôde agir no sentido de reparar seu erro e essa reparação estendeu-se à sua mãe. A 

maternidade então pôde ser reparadora, despertou um potencial que modificou a vida de 

Isabela para melhor. 

A qualidade do amor e da educação que Isabela ofereceu à sua filha, logo que se 

recompôs e que foi mantida até a época em que tive contato com ela, chamam a atenção. 

Parker (1997, p. 24) afirma que o reconhecimento da ambivalência afetiva das mães em 

direção aos seus filhos contém um potencial positivo e criativo para a relação familiar. A 

despeito de toda a idealização cultural de nossa sociedade, para que a relação entre mãe e 

filhos cresça, é preciso que a mulher aceite que seu bebê não suscita apenas bons sentimentos. 

Apesar da dramaticidade com que Isabela deparou com sua ambivalência de sentimentos, 

podemos dizer que foi o reconhecimento do seu ódio que lhe propiciou o pedido de socorro e 

que junto com o amparo recebido a levou a ser a boa mãe que esperava ser. Se antes ela 

pensava apenas em bons sentimentos, foi com a ajuda da raiva e do ódio que pôde liberar seu 

bom potencial de maternagem, foi quando pôde pedir ajuda. Na gestação havia apenas um 

lado da moeda, que ela pensava poder existir. A criança não se dobrou aos encantos que 
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Isabela imaginava ter. Sua filha, por ser diferente dela mesma, não podia simplesmente aceitar 

o seu desejo, comportar-se como a sua bonequinha. 

A rápida recuperação de Isabela quando teve os cuidados médicos, familiares e o amor 

dispensado à sua filha posteriormente ao episódio chocante, fazem pensar que o 

reconhecimento do problema foi crucial para ela. Quando recebeu cuidados, conseguiu cuidar 

de seu bebê e sentir prazer nessa empreitada. Segundo Boukboza (2002, p. 18), em épocas 

passadas as puérperas repousavam e recebiam cuidados de outras pessoas, comumente 

mulheres, o que de acordo com o autor, seria uma compreensão do desamparo pelo qual as 

mulheres passam após parir, estado que atualmente não é autorizado.  

Penso que a mudança de atitude de Isabela em relação à gestação e a vivência do pós-

parto têm diversas implicações e que não é possível esgotar a sua história, principalmente 

devido à brusca mudança ocorrida em sua vida após este período. Mas podemos considerar a 

participação da idealização da figura materna, tanto no nível cultural quanto na maneira como 

a idealização é vista pela psicanálise.  Enfrentar um momento considerado complexo por 

diversas escolas, aliado a um ego fragilizado desde um período bem anterior ao pós-parto, 

pode ter colaborado para que Isabela não conseguisse dar conta das suas necessidades. 

 

 

6.2 Caso Maria Teresa 

  

Conforme descrito na introdução, trataremos de ora em diante da compreensão da 

depressão pós-parto de Maria Teresa. Temos aqui uma análise um tanto diferenciada da 

anterior, devido ao fato de não se tratar de uma paciente que passou por tratamento 

psicológico com a autora desta dissertação, entretanto, o estudo de seu caso se torna possível 

graças ao relato do seu sofrimento, que se tornou um livro publicado no ano de 1993, no qual 

descreve corajosamente as agruras enfrentadas em sua depressão pós-parto.   

 Maria Teresa nasceu na cidade de Washington, nos Estados Unidos e formou-se em 

Comunicação Social na PUC. Na época em que escreveu o livro, trabalhava como 

coordenadora de relações públicas e projetos institucionais em uma empresa transnacional e 

residia em Ipanema, bairro da cidade do Rio de Janeiro.  

Em seu livro ela expõe cruamente o seu sofrimento, suas dúvidas e angústias. A leitura 

de seu relato suscita a impressão de que a autora vivenciava um colapso, um estado de 
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profunda fragilidade. A minha percepção de que ela vivia um colapso é creditada ao estado de 

ansiedade que transparece nas situações descritas por ela, juntamente com a angústia 

vivenciada nesses momentos. Ela parecia incapaz de tocar sua vida adiante sem estar 

acompanhada pelo desespero. Algumas passagens, nas quais há o relato de muita dor, 

parecem ter saído em torrente, servindo como um desabafo, na tentativa de encontrar algum 

equilíbrio. A vivacidade do texto talvez seja devida ao fato de Maria Teresa ter escrito o livro 

no auge da depressão, em uma tentativa de organizar seus pensamentos, de sair do estado 

crítico em que se encontrava. Portanto, ela escrevia tudo o que sentia. 

A impressão de fragilidade parece-me advir da descrição dos acontecimentos, que em 

alguns momentos parecem proceder de uma criança assustada, que necessita ela própria dos 

cuidados de uma mãe, que pudesse abraçá-la e dizer para que se acalmasse, que o susto iria 

passar e tudo iria ficar bem.Em outros poucos momentos, parecia precisar de uma outra faceta 

materna, que lhe dissesse: ―escuta criança, você pode ficar triste, mas agora não dá mais pra 

trocar a boneca pela bola, a compra já foi feita. Você é uma boa menina, relaxa e brinca um 

pouco que vai aprender a gostar‖. Ao longo deste capítulo, esses comentários serão 

exemplificados. 

 Algumas falas de Maria Teresa remetem à idealização da maternidade estudada no 

primeiro capítulo deste estudo. Seu sofrimento aparece pontuado pelo desespero em vários 

momentos, nos quais não conseguia exercitar a maternagem. Em outras passagens de seu 

livro, ela transmite uma sensação de solidão pujante, por achar que é inferior às outras 

mulheres em razão de sua dificuldade em amamentar; por não ter conseguido realizar o parto 

de cócoras; por não ter amado o seu filho assim que o viu; por achar que as outras mães 

enfrentam facilmente a lide de um bebê com cólica e outras tarefas cotidianas que se referem 

ao trato de um recém-nascido etc. Sua sensação é de que seu sofrimento é único, de que as 

outras mulheres se tornam mães e exercem a maternidade sem passar por aflições, que estão 

sempre felizes pelo simples fato de serem mães. 

 Ela  conta que antes do parto era uma pessoa alegre, ativa e cheia de energia. Gostava 

muito de trabalhar e seu salário era o único com que podia contar no período da gestação, já 

que seu marido, Cesar, era um músico experiente que, entretanto, passava por um período 

profissional difícil, sem conseguir trabalho com o qual pudesse contribuir efetivamente para o 

sustento do lar e que contava apenas com o dinheiro que conseguia no exercício de aulas 

particulares de música. Às vésperas do parto, Maria Teresa vivenciava um momento 
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profissional importante, ligado à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, que ficou conhecida por Rio92 ou Eco 92.   

 Ela e Cesar eram casados havia cerca de dez anos quando tiveram o bebê. Quatro anos 

antes de o filho nascer, Cesar ganhou uma bolsa de estudos e passou dois anos estudando 

música em Berklee 
17

, uma célebre faculdade de música americana. Na época, Maria Teresa 

cogitou a possibilidade de acompanhá-lo, mas acabou desistindo justamente pela 

oportunidade de emprego que surgiu na empresa na qual ela trabalhava até o momento em que 

escreveu o livro, ou seja, à época do nascimento do filho e da depressão pós-parto. Apesar de 

ter recebido boas ofertas profissionais no exterior, Cesar acreditou que conseguiria um bom 

trabalho no Brasil e optou por voltar para junto de sua esposa. Entretanto, ele não conseguiu a 

estabilidade financeira desejada, o que levou o casal a pensar no retorno de Cesar aos EUA. 

Maria Teresa diz que não tinha certeza de que queria continuar casada, embora não discutisse 

esse assunto com o seu marido e acabou engravidando, o que fez com que ele permanecesse 

com ela. 

O pai de Maria Teresa era, à época, Ministro da Economia no governo do presidente 

Collor, o que ocupava muito o seu tempo, pois o país enfrentava uma crise séria, devido a 

diversas conjunturas. Sua mãe ocupava-se com a elaboração de uma tese de doutorado, 

realizada em uma universidade americana e posteriormente, quando voltou ao Brasil, também 

com os cuidados da avó materna de Maria Teresa, que havia sofrido um sério acidente 

vascular cerebral. Ela tinha duas irmãs mais novas, que residiam no exterior, em local não 

especificado. Sua família não podia dispensar-lhe os cuidados de que necessitava.  

O livro começa com a descrição dos dias que antecederam o parto. Na ocasião, eles 

moravam em uma casa emprestada pelos pais de Maria Teresa, devido a uma reforma no 

apartamento deles, que se encontrava na iminência do término. A mudança era planejada para 

acontecer na semana que antecedia à chegada do bebê. Entretanto, o parto precisou ser 

adiantado e eles voltaram para o apartamento próprio logo após a saída do hospital, o que os 

deixou em uma situação ainda mais complicada com a chegada do bebê. Havia, portanto, a 

bagunça emocional e a física, que é própria da arrumação que se segue a uma mudança de 

casa, a qual havia acabado de passar por longa restauração. 

                                                             
17 O nome que a autora escreveu no livro foi Berklee, não sabemos se é esse o nome ou se ocorreu um erro e 
se trata da faculdade denominada Berkeley 
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Havia ainda a preocupação com o seu trabalho. Maria Teresa sentiu-se bem 

fisicamente durante a gestação e trabalhou até o dia anterior ao parto. Apesar da proximidade 

do nascimento, tinha diversas tarefas pendentes, que ela acreditava poder terminar na semana 

que lhe restava. O comentário que faço neste momento não tem julgamento de valor, no 

sentido de criticá-la por não se preparar para o parto, mas parece-me que ela contava realizar 

tarefas importantes na semana que antecedia o parto, como a mudança de casa e a realização 

de tarefas consideráveis no trabalho, sem contar com imprevistos, tão possíveis em um final 

de gestação.  

 Os médicos geralmente predizem uma data para o parto, mas é explicado que o bebê 

pode nascer alguns dias antes ou depois do previsto. Parece-me que Maria Teresa estava 

desconectada da realidade total, da chegada do bebê, esperava continuar grávida, apesar de 

sentir dores, desconforto e também de algumas pessoas, como um amigo médico e sua 

acupunturista, dizerem para ela que o nascimento parecia estar próximo. Ela não se dava 

conta e se preparava para a reunião importante que teria no dia seguinte. Ela se descreve como 

uma pessoa controladora. Nesse caso poderia haver fantasia de controle sobre o momento do 

parto ou haver uma inibição, fatos comuns em neuróticos obsessivos, dos quais a vida 

impiedosamente se encarrega de cuidar. Ou mesmo indicar uma cisão, pois cuidar de variados 

e importantes compromissos profissionais na semana que precede o parto parece dividi-la em 

duas: a profissional competente e a gestante. Mas daremos continuidade ao fenômeno da cisão 

adiante, mecanismo de defesa que parece prevalecer nesse caso. 

Temos em seu caso alguns fatores que predispõem à depressão pós-parto, listados por 

Camacho (2006) e Folino (2008), que são a instabilidade matrimonial e financeira, a falta de 

um ―local de pouso‖, quer dizer, incerteza quanto à adequação do local de moradia e a 

ausência de familiares ou pessoas conhecidas com quem pudesse contar. Ainda que pareça 

que Maria Teresa era alguém proveniente de uma família abastada, ela comenta em diversas 

passagens de seu livro sobre a dificuldade que tinha para pagar todas as contas, do saldo 

negativo no banco, que não possuía recursos para pagar uma babá etc. Sua situação financeira 

poderia ser invejável para grande parcela da população brasileira, mas é preciso levar em 

conta que ela batalhava para manter o seu padrão de vida, que era elevado, então, encontrava-

se em desvantagem financeira. 

Além dessas circunstâncias, outro fator importante para predispor à depressão veio 

juntar-se a eles. Maria Teresa havia escolhido um médico favorável ao parto normal e queria 
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realizá-lo de cócoras, entretanto, devido à pressão alta que apresentou ao final da gestação, o 

nascimento do bebê precisou ser adiantado em uma semana e como ele se encontrava sentado, 

foi necessário realizar uma cesárea, o que lhe provocou grande consternação. Ela passou por 

uma consulta no período da manhã, onde ficou sabendo surpresa que teria de fazer a operação 

cesariana impreterivelmente às três horas da tarde do mesmo dia. 

Maria Teresa tentou, mas não conseguiu comunicar-se com seu marido para avisar 

sobre o parto, então telefonava aos seus pais a todo instante, sendo que sua mãe se encontrava 

nos Estados Unidos e seu pai em Brasília. Ela descreve que se manteve feliz e serena até 

alguns momentos antes do parto, agradecida pela presença de algumas amigas, de uma ―tia-

mãe‖ e de sua acupunturista, mas que com a proximidade do momento da operação cesariana, 

começou a perder a lucidez. 

No trajeto percorrido até a sala de cirurgia, o estado emocional de Maria Teresa 

desabou, ela fez esse caminho chorando e sentindo-se abandonada. Seu marido chegou ao 

local em um momento indeterminado, sem avisá-la e estava com máscara cirúrgica, o que a 

impediu de reconhecê-lo no momento e só o distinguiu bastante tempo depois. A cesárea foi 

assustadora para Maria Teresa
18

, em suas palavras:  

Me sentia invadida por ―seres‖ estranhos: médicos, máquinas e luzes. 

Aquele cenário me trazia à memória a sala também cheia de luzes de minha 

primeira operação, de apendicite, aos seis anos de idade. Sentia-me a última 
das mulheres por estar realizando uma cirurgia e não um parto de cócoras 

com toda a magia que cultivei na minha cabeça.(...) O momento mítico do 

nascimento do bebê, a emoção de ver o filho pela primeira vez, aquela cena 
linda que todas as mulheres parecem viver, eu não tive. 

 

 Não sabemos em quais condições Maria Teresa foi operada aos seis anos de idade, 

mas em seu livro há uma boa descrição do momento da cesárea. Ela encontrava-se sedada 

pela anestesia, bastante assustada, com medo do que poderia acontecer aliado a uma sensação 

de que algo de errado já estava acontecendo e ainda que poderia desmaiar a qualquer instante. 

Ser pega de surpresa, quando ainda contava com a possibilidade do parto normal, pode ter 

sido um fator que contribuiu para desestabilizá-la. Sentir medo perante uma cirurgia, 

desconforto pela dificuldade de controlar a situação podem ser esperados também. Além do 

fator surpresa, ela não pôde contar com a presença do marido por não saber onde ele estava, o 

                                                             
18 Maldonado, Maria Teresa Marques. Ser mãe é padecer, mas não no paraíso. É a ditadura do peito. Editora 
Brasiliense, São Paulo, 1993, p. 16 
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que fez com que fosse de táxi sozinha para o hospital. São situações que, por si só,suscitam 

vulnerabilidade e podem ter sido um fator desencadeante da depressão pós-parto. 

 Folino (2008, p. 55) questionou se a mulher que tem depressão pós-parto sofre um 

trauma por ter o aparelho psíquico inundado de libido, sem possibilidade de escoamento,no 

qual não consegue representar psiquicamente o acontecimento. Os casos aqui apresentados 

não nos permitem averiguar essa possibilidade, seria preciso mais estudos nesse sentido, mas 

sabemos que muitas mulheres descrevem o momento do parto como um acontecimento 

bastante assustador, independente do tipo, ou seja, cesárea ou normal. O fato de o parto de 

Maria Teresa não ter sido normal, de cócoras, trouxe grande sofrimento para ela, foi descrito 

em diversas passagens de seu depoimento, nas quais se sente menos mulher, menos mãe, se 

sente inferiorizada.   

 Maria Teresa conta que durante a gestação e mais particularmente próxima do final 

desta, comprava exageradamente roupas, sapatos e outros objetos para o seu filho. O ato 

excessivo de comprar alude à oralidade: quando o bebê ingere o leite/alimento coloca algo 

para dentro de si, esse algo se torna um objeto que é incorporado e futuramente essa sensação 

pode ser representada entre outras formas por compras, por objetos que se adquirem, que se 

incorporam. Temos aqui um quadro regressivo.  

Freud (1917[1916-17], (1996, p. 343-344), para exemplificar a respeito dos conceitos 

de regressão e fixação, compara o desenvolvimento da libido ao desenvolvimento da 

humanidade, em que determinados povos seguiram marcha rumo a um local melhor de 

moradia. Entretanto, até que chegassem ao local escolhido, os grupos paravam por diversos 

motivos em pontos do caminho, alguns indivíduos desses grupos lá permaneciam e 

ocasionalmente podiam receber visita dos que seguiram adiante. Através da metáfora, Freud 

ainda frisa que caso os grupos que seguiram em frente sofressem alguma derrota, certamente 

voltariam para o local que tivesse maior número de indivíduos conhecidos estabelecidos. 

Nesse exemplo, o povo representa a libido e os assentamentos representam os pontos de 

fixação. 

No desenvolvimento psicossexual do ser humano, alguns locais do corpo marcam o 

bebê devido às sensações e às importantes atividades lá exercidas, como a boca e o ânus, por 

exemplo, marcas estas que permanecerão na vida adulta como características de personalidade 

ou como pontos de fixação. Através da alimentação ou da expulsão das fezes, a criança pode 

sentir bastante alívio, por não sentir mais fome ou constipação intestinal, atividades que não 
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nos parecem amedrontadoras porque hoje nos são conhecidas, mas que podem assombrar 

quem não as conhece. A libido percorre esses locais e algumas fases são criadas, sendo a 

primeira a oral, na qual as sensações provenientes desse local são predominantes e na 

sequência teremos a fase anal e a genital, com igual predomínio de sensações nessas 

respectivas áreas. 

Em casos de aflição, que predispõe à ansiedade em um nível particularmente alto, é 

comum que o sujeito regrida aos pontos de fixação em uma tentativa de aliviar o que lhe 

assalta. Uma imagem que me parece pertinente para exemplificar um recurso à oralidade é a 

da garota que terminou o namoro, veste um pijama e pega um pote de sorvete para comer 

enquanto chora a perda. Ou, no caso de uma paciente que atendi, que quando ficava muito 

ansiosa e queria variar sua válvula de escape mais comum que era a oralidade, ocasião na qual 

exagerava na comilança, fazia uma faxina detalhada em algum cômodo de sua casa, 

recorrendo neste caso à fase anal. Portanto, podemos pensar que Maria Teresa, às vésperas do 

parto, regrediu para a oralidade e encontrou como defesa as compras (FREUD, idem). 

 A oralidade remete aos primórdios que, de acordo com a teoria kleiniana, é uma fase 

dominada pela posição esquizoparanoide. Conforme vimos, sabemos também que a criança, 

em seu começo de vida, sente bastante desconforto e fantasia muito sobre a projeção e 

introjeção de objetos. A criança sente-se atacada e revida ao ataque, o que faz com que entre 

em um círculo vicioso. A paranoia, neste momento, é decorrente do temor da retaliação 

(HINSHELWOOD, 1992, p. 170-171). E m um estado regredido, poderia haver temor de que 

seu filho ao nascer a agredisse tanto quanto ela própria em sua fantasia teme ter agredido a 

sua mãe. A sensação que teve no parto de ser invadida por máquinas e luzes também parece 

remeter ao conceito kleiniano da posição esquizoparanoide, no qual a criança sente, entre 

outros, que objetos maus lhe invadiram e fica à mercê do ataque deles.  

Maria Teresa narra que levantava diariamente às quatro horas da manhã sempre se 

sentindo muito mal, então vomitava, em seguida ao vômito tinha diarreia; por volta das seis 

horas da manhã, se acalmava e então amamentava o filho. Não sabemos por quanto tempo 

isso ocorreu, porque não foi relatado no livro, mas a impressão que se tem é que ocorreu ao 

menos por duas semanas, pois em algumas passagens de seu livro ela comenta ter vivido duas 

semanas terríveis. Vômito seguido de diarreia deixa qualquer pessoa indisposta; ocorrendo 

por vários dias seguidos debilita qualquer um. Não sabemos se havia uma causa física para 

essa indisposição gastrointestinal, é provável que houvesse, mas não há menção a nenhum 
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tipo de virose, a algo que pudesse explicar esse quadro ou mesmo a outras pessoas que 

também estivessem atingidas por um vírus, como o seu marido ou a sua sogra, que estavam 

constantemente com ela. Mas do ponto de vista psicológico, são situações que remetem à 

posição esquizoparanoide.  

Klein (1946, p. 21; 26-27) diz que desde o começo da vida, ou seja, desde que o ser 

humano nasce já se relaciona com objetos. No começo, o objeto é o seio, que será cindido em 

bom e mau, posteriormente a criança se relacionará com o corpo todo da mãe, inclusive antes 

mesmo que possa haver compreensão de sua genitora enquanto uma pessoa completa, inteira. 

O objeto precisa ser cindido para que não haja contaminação, o bom e o mau são tão fortes e 

distintos que precisam ser bem separados, o que ocorre juntamente com a idealização do 

objeto bom, para que este ganhe poder perante o mau objeto, para que exista algo que defenda 

a criança de todo e qualquer ataque que possa aniquilá-la. Quando o objeto é cindido, também 

o é o ego rudimentar da criança.  

Os processos de cisão (bom e mau), projeção e introjeção estão correlacionados e 

acontecem muito no início da vida. A introjeção acontece principalmente através da oralidade 

(mas não somente por meio dela); o que é bom passa a pertencer à criança, é ingerido através 

do leite, por exemplo, e também o que é ruim lhe é introjetado, instala-se em seu interior e 

persegue, quer controlar, destruir, retaliar. O que é mau persegue e não somente o objeto é 

sentido como mau e perseguidor, mas todo o mundo exterior à criança pode ser vivenciado 

dessa forma (KLEIN, idem).  

Já a projeção acontece bastante por meio da fantasia na qual o bebê expulsa os 

aspectos maus do seio e de si próprio, já que seu ego também está cindido. Uma das 

modalidades de projeção se dá por meio da micção e da evacuação de fezes, ou seja, é 

também através da expulsão de particularidades orgânicas e concretas da criança e pode 

representar tanto aspectos bons quanto maus, ou seja, pode ser tanto um ataque ao objeto na 

tentativa de fazer com ele o mesmo que sente que ele faz consigo, quanto pode ser um 

presente a este, um agradecimento, uma tentativa de salvar o que de si próprio é bom e pode 

ser contaminado pelo mau objeto que lá se instala (KLEIN, idem). 

Podemos pensar que no momento do parto, os médicos, máquinas e luzes, entre 

outros, a invadiram na tentativa de controlar seu organismo, fazerem-lhe mal. Regredida e 

identificada com o momento vivido por seu filho, no caso o objeto bom, Maria Teresa 

precisaria projetar no ambiente essas maldades, esse veneno que poderia contaminar o bom 
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objeto, poderia prejudicar sua criança, precisava ser devolvido. Somente após os vômitos e a 

diarreia, ou seja, de purgar de si o que era ruim, conseguia acalmar-se e então amamentava o 

seu filho, podia dar a ele aspectos bons de si, não contaminados. Claro que ninguém com 

cólica ou vômito consegue executar bem qualquer tarefa, mas um ritual que acontece 

seguidamente implica em algo da ordem do inconsciente. 

 Voltando à questão do parto, não deixa de chamar à atenção a idealização do momento 

do nascimento como algo mágico, como se a mãe nascesse junto com o bebê. Durante toda a 

gestação, comumente a mulher vai se preparando para a lide com o filho, mas isso não 

acontece de maneira mágica. Tal qual Isabela, Maria Teresa sonhava viver emoções 

indescritíveis ao olhar para o seu bebê, aquelas vendidas por nossa cultura e que foram 

evidenciadas no primeiro capítulo deste estudo. O nascimento é um momento bastante 

desejado, é normal querer ver aquele a quem se carregou durante toda a gestação, emocionar-

se nessa espera ou na imaginação de como será esse acontecimento. Mas não houve preparo 

para intempéries e ocorreram acontecimentos desestabilizadores, como o medo da cirurgia 

indesejada, o imprevisto do bebê que nasceu antes do esperado, a insegurança gerada pela 

falta dos seus pais etc. Ainda podemos pensar na possibilidade da culpa incestuosa ter surgido 

junto com o bebê, pois assim que o viu achou que ele tinha as mãos parecidas com as do seu 

pai. 

 Logo após o nascimento e nos meses que o seguiram, Maria Teresa cobrava-se pela 

falta da emoção idealizada com o nascimento e o pediatra cobrava-lhe a amamentação do seu 

filho. Como agravante, durante a cesárea, os médicos perceberam que ela tinha outra doença, 

chamada endometriose e resolveram operá-la em seguida ao parto, sem explicar-lhe direito o 

que acontecia, ou ao menos sem que ela tivesse compreendido o que estava acontecendo. Ela 

só conseguia pressentir que havia algo errado.  

Nossa competência não é médica, portanto não podemos afirmar se a cirurgia devia 

acontecer naquele momento ou não, mas podemos observar que faltou sensibilidade aos 

médicos com o estado de Maria Teresa. Ela se encontrava apavorada, com o corpo ainda 

aberto pela cirurgia e com um neonatalogista insistindo na amamentação. Os pediatras 

recomendam que a amamentação aconteça o mais próximo possível do nascimento para 

facilitar o aleitamento e mais de uma mulher me relatou esse primeiro acontecimento como 

algo maravilhoso, no entanto, é sempre preciso olhar realmente para a mulher em questão. 
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Nesse caso, tratava-se de uma parturiente que só teve a perder com a insistência precoce do 

aleitamento. 

 Uma das palavras de Maria Teresa denuncia o sentimento de perda ocorrido após o 

nascimento. Sentindo-se pressionada para amamentar, disse na página 18 de seu livro: ―Senti 

ali que tudo seria para o André, nada para mim‖. Por ter recusado a amamentação no 

momento indicado pelo médico, sentiu-se incomodada, então perguntava a todo instante 

quando o bebê viria se alimentar. Ela não conseguia lembrar-se com exatidão de como 

aconteceu a primeira mamada, mas uma das primeiras vezes em que isso aconteceu estava 

acompanhada de sua referida tia-mãe, que a ajudou, tornando este um momento tranquilo, no 

qual o bebê sugou o seio, apesar do seu nariz aparentar estar sufocado pelo seio. 

 A amamentação transformou-se em um grande drama para Maria Teresa e causou-lhe 

bastante sofrimento. Quando o bebê tinha por volta de sete dias de vida, ele passou a primeira 

noite aos prantos e a única coisa que o acalmava era a amamentação. Seu marido lia os livros 

dedicados à maternidade que aconselhavam colocar o bebê próximo ao coração da mãe para 

que ele se acalmasse, entre outras dicas, que infelizmente não funcionavam. Então Cesar 

insistia para que ela amamentasse para que o bebê não chorasse. Novamente transparece uma 

sensação de perda nas palavras dela, que dizia que tudo era direcionado para o bebê e nada 

para a mãe, que não se buscava integração, ou uma relação custo-benefício, mas sim a saúde 

do bebê independentemente da situação da mãe. Em diversos trechos do seu livro, Maria 

Teresa remói a cirurgia cesárea à qual foi submetida, e descreve sensação de vazio por dentro, 

de ter perdido um pedaço dela. 

Esses acontecimentos nos remetem ao conceito do narcisismo. Conforme vimos nas 

explanações freudianas a respeito do feminino e no caso Isabela, durante a gestação ou em 

alguns momentos desta, a mulher sente-se plena, feliz, poderosa. São dois corpos habitando 

um mesmo espaço, neste momento não há falta, não há castração, há completude, êxito. Mãe 

e filho não são separados, são unidade, se completam. Maria Teresa, próxima do final da 

gravidez, era uma mulher poderosa, que não sentia cansaço e trabalhava como se não 

esperasse um bebê. 

De acordo com Freud (1924, p. 196), é devido à ameaça narcísica que o menino 

desiste de sua mãe enquanto objeto sexual. Essa não é uma desistência simples, sua mãe é um 

objeto muito importante, mas é sua integridade narcísica que está em jogo, é por isso que ele 

desiste. Por essas afirmações, pelo abandono de um objeto extremamente importante, 
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podemos ver o quanto o narcisismo é significante. No caso de Maria Teresa, uma 

possibilidade é que o nascimento trouxe uma quebra desse estado de completude e isso não 

foi tarefa fácil para ela lidar.  

Freud (1917), (1996, p. 416) esclarece que a libido pode ser dirigida tanto aos objetos 

quanto ao próprio ego e que todas as pessoas, independentemente do tipo de estrutura 

(neurótica, psicótica ou perversa), em alguns momentos recolhem a libido para si, como 

quando vão dormir e necessitam se desligar dos objetos, entre outros. Entretanto, há pessoas 

em que o retorno da libido para si é predominante e o narcisismo é a etapa da vida em que a 

concentração de libido na própria pessoa ocorre bastante. O narcisismo é a ―nova ação 

psíquica‖ que ocorre após o autoerotismo. 

Na gravidez podemos pensar também que enquanto mãe e bebê são dois em um corpo, 

estãomisturados um ao outro, mas em essência podem ser apenas um. Dessa forma, o 

investimento libidinal de Maria Teresa no bebê podia ser considerado um investimento nela 

própria. A partir do nascimento, o bebê tornou-se um outro diferente de si e pode ter havido 

dificuldade de investir libidinalmente nesse outro, pois se tornou um objeto separado, distinto. 

Talvez a quebra da completude narcísica ocorrida com o parto requeresse maior investimento 

em si própria para dar conta da situação e não em outros objetos, no caso o seu filho. 

Pensemos um pouco na sensação de perda relatada por Maria Teresa. A psicanálise 

freudiana e a kleiniana dizem que o estado deprimido é uma reação à perda. A fim de 

diferenciar o enlutado do melancólico, Freud (1917[1915]), (1996, p. 250) observa que no 

segundo caso, acontece uma severa diminuição da autoestima, que faz com que o melancólico 

se avalie de maneira muito austera e procure punição. Em diversas passagens do livro, quando 

não consegue sentir o prazer que esperava sentir por ser mãe ou quando se julga incapaz por 

ter feito cesárea, entre outros, essa característica de menos-valia transparece em Maria Teresa. 

É possível que ela não tenha conseguido aceitar a perda da sensação de completude que é 

própria da gestação e que isso tenha contribuído para o seu sofrimento ser tão intenso.  

Klein (1957), (1991, p. 210) também discorre sobre a dificuldade que neste caso o 

bebê enfrenta por separar-se de sua mãe, por não ser mais com ela uma unidade segura, 

sensação que tinha antes do parto. Klein (idem) afirma que devido às sensações uterinas, ou 

seja, a acontecimentos ocorridos antes mesmo do seu nascimento, o bebê sente que há algo 

exterior a si que pode completá-lo, que há alguém em quem confiar e após o parto, toma a 

mãe como esse objeto, devido à amamentação e aos cuidados por ela dispensados.  
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Entretanto, as sensações desagradáveis já ocorriam mesmo antes do nascimento, 

continuam a acontecer após este, o que faz o bebê ressentir-se com o objeto, por ele não 

destruir quem quer destruí-lo. E o inveja por ter tudo aquilo que ele deseja para si e por não 

repartir consigo. Klein (ibidem, p. 215; 225) ainda lembra que mesmo que a amamentação e 

os cuidados sejam bons, a inveja pode acontecer, já que o bebê inveja aquilo que sente como 

um dom que não é acessível a ele. Conforme já afirmamos, junto com a inveja pode vir a 

idealização do objeto bom, porque o bebê se sente tão perseguido devido à inveja e à própria 

perseguição, que precisa idealizar um objeto todo-poderoso que possa aplacar todas as 

tormentas. 

Talvez a idealização do parto como um momento mítico e do amor incondicional que 

surge ao se ter o filho pela primeira vez em mãos, para além da idealização cultural, esteja 

ligada a um medo anterior. Pode-se falar de um temor inconsciente que não dá para ser 

colocado em palavras; de uma fragilidade à qual ela sentia que ficaria exposta e que só podia 

ser suportada imaginando estes momentos como acontecimentos incríveis. Conforme 

questionado na introdução deste estudo, não são apenas as maravilhas de ser mãe que são 

propagadas por nossa cultura, o parto pode ser representado tanto em relatos maternos como 

em filmes ou livros como um momento bastante difícil, no qual a mulher sofre bastante até 

que a expulsão do bebê aconteça. 

E no caso de Maria Teresa, temos a sensação de que ―tudo é para ele‖, no caso, seu 

filho e nada é para si, parece que ele é melhor, que ele tem tudo, que merece tudo, toda a 

atenção e os cuidados. Pode haver inveja da capacidade deste de ter tudo para si. A situação 

difícil vivenciada com a cesárea, aliada à dificuldade em separar-se de seu filho, pode tê-la 

levado à cisão e à inveja, sendo ela o objeto ruim e o bebê o objeto bom, detentor de todas as 

maravilhas do mundo. Ela se sentia esvaziada, incompetente, todo o bom estava fora de si, em 

seu filho que merecia todas as atenções e na sociedade cheia de mães maravilhadas com o 

aleitamento e suas crias, enquanto a ela restava tudo de ruim, a incompetência de não saber 

ser feliz como as outras são. A felicidade materna podia ser idealizada porque Maria Teresa 

sentia-se perseguida por sua incompetência. 

Os meses que sucederam o parto foram dramáticos. A narrativa desse período é 

permeada pelo desespero, por choros constantes, por sensação de culpa por não corresponder 

ao ideal. Dois personagens na história de Maria Teresa receberam bastantes críticas da autora, 

são eles a sua sogra e o seu marido. Sua sogra, que ganhou nome apenas nas páginas finais do 
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livro, permaneceu em sua casa por dez dias seguidos e depois por mais dez, sempre 

demonstrando prontidão para acolher o neto e nervosismo quando este demonstrava qualquer 

sinal de aflição, como o choro, por exemplo.  

A sogra, Alice, é retratada como uma pessoa intrusiva e inconveniente, que na 

tentativa de auxiliar a nora, acaba por prejudicá-la. De fato, algumas passagens do livro 

sugerem que ela se intrometia em assuntos que não lhe pertenciam, como quando Maria 

Teresa solicitava que a deixasse a sós com o bebê e Alice relutava em deixá-los, 

argumentando que achava muito bonito um bebê sendo amamentado, ou quando colocou a 

mão entre o seio de sua nora e o nariz do bebê, por sentir que este não conseguia respirar. Não 

sabemos o que Alice de fato pensava, se ela não arredava pé por perceber a inconstância de 

Maria Teresa e por temer pela integridade do neto, por exemplo, ou se era apenas uma 

senhora enxerida e atrapalhada, mas o fato é que ela não conseguia tranquilizar ou ajudar a 

sua nora realmente. Entretanto, me parece que a irritação que a sogra despertava estava 

relacionada a algo mais, do qual Maria Teresa não conseguia se aperceber.  

 Maria Teresa pediu a Alice que a ajudasse na arrumação da casa à qual havia se 

mudado muito recentemente, mas irritava-se muito com as perguntas que esta lhe fazia a 

respeito de onde colocar as coisas, especialmente quando se encontrava amamentando. Outra 

coisa que a exasperava era como sua sogra se embevecia ao vê-la amamentar. Maria Teresa 

cansava-se muito com o aleitamento, estava atrapalhada com este fato, não tinha vontade e 

sua sogra orgulhava-se de dizer que havia amamentado todos os seus filhos. Alice pode 

mesmo em alguns momentos ter atacado sua nora, insuflado a inveja ou ter tentado incentivar 

o aleitamento de maneira desastrada, mas, independentemente da intrusão, de sua sogra não 

respeitar sua intimidade com o seu bebê, parece-me haver projeção na figura da sogra das 

dificuldades e das condenações que a própria Maria Teresa se fazia. Como alguém pode achar 

tão lindo algo que lhe era tão complicado? Maria Teresa, assim como Isabela, parecia ter 

questões a serem resolvidas com o superego. 

 Nas palavras de Maria Teresa, (1993, p. 32): ―Ela falava pouco, mas os olhares, a 

maneira de pegar o neném, de falar, de respirar, eram, para mim, de reprovação‖. Não 

podemos ignorar que há pessoas que se expressam bastante corporalmente, talvez Alice de 

fato reprovasse a maneira como sua nora cuidava do filho, mas transparecer reprovação 

através até da respiração me parece exagerado, ou, caso isso acontecesse realmente, seria um 
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fato para expulsar essa pessoa de sua casa e não para se sentir culpada. Parece-me que Maria 

Teresa ―vestia a carapuça‖ porque esta lhe servia, porque se sentia mesmo incompetente.  

 Vimos no quinto capítulo, assim como podemos ver entre conhecidos ou 

pacientes,como é comum atrapalhar-se com um recém-nascido, cansar-se, não saber por vezes 

como agir, ter dificuldade para adaptar-se à nova rotina. São situações que por si só geram 

insegurança e sofrimento, mas algumas pessoas o sentem intensamente. Também foi dito no 

referido capítulo que pode ser muito bom ter alguém de confiança a quem entregar o bebê 

para refazer energia, Maria Teresa podia deixar seu filho com sua sogra e dormir ou passear 

pela praia para tomar um pouco de sol no rosto. Mas ela ressentia-se na cobrança própria de 

felicidade impossível no exercício da maternagem. Talvez por ser idealizada, não cabia 

insatisfação com a rotina materna, somente júbilo. E como a maternidade, assim como 

qualquer outra coisa na vida, não traz somente ventura, quem mais lhe fazia companhia era a 

tristeza. 

 Conforme vimos em Luto e Melancolia ,apresentado no capítulo dedicado à depressão 

e comentado neste mesmo capítulo e no anterior, há entre os melancólicos a cobrança 

excessiva de alguns aspectos de suas personalidades, cobrança essa que parece ser 

proveniente de um superego exigente demais ou mesmo sádico. Laplanche e Pontalis (2001, 

p. 497, 499) afirmam que, para Freud, o superego pode ser considerado um censor das 

atividades egoicas, que incluem questões ligadas à moral e aos ideais. Os mesmos autores 

também dizem que, para Melanie Klein,o superego surge na fase oral, formando-se pela 

projeção e introjeção dos objetos, época em que sabemos que o sadismo da criança está em 

seu auge.Dessa forma, podemos pensar que o superego devia indicar que quem deveria estar 

de prontidão sempre que necessário era Maria Teresa e não a sua sogra; que quem deveria 

orgulhar-se por amamentar ou por ter muito leite era ela e não Alice. E era sádico, porque o 

sofrimento ao qual essa moça foi exposta foi muito grande. 

 Outra possibilidade era que a raiva que Maria Teresa sentia por sua mãe não poder 

ajudar com o bebê era projetada em sua sogra. Em momento algum do livro sua mãe foi alvo 

de mágoa por não poder ajudá-la. Mas, será que ela nunca cogitou a possibilidade ou sentiu 

que sua mãe deu pouca importância as suas necessidades, por não ter voltado dos EUA 

quando o neto nasceu e, quando aqui chegou, ter se dedicado somente à avó adoecida? Não se 

trata de comparar a gravidade dos casos (nascimento e AVC), tampouco de não compreender 

a situação enfrentada pela mãe de Maria Teresa, mas me desperta a atenção que sua mãe seja 
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totalmente poupada e sua sogra seja muito culpada. Novamente podemos pensar em cisão, 

como se a mãe pudesse ser o objeto bom e a sogra o objeto mau. 

 Além do processo de cisão, podemos pensar no processo de identificação em relação a 

sua mãe. Roudinesco (1998, p. 363) pontua que a identificação é a maneira pela qual o ser se 

torna humano, ao absorver características que são de outrem ou se apoderar delas, que o 

modificam. É um processo que acontece desde o início da vida e se estende por toda ela, é a 

base da constituição humana.   

 Aqui, a questão da identificação parece apontar dois caminhos controversos. Ao 

contrário do caso Isabela, que apontou para uma falha na identificação materna, podemos ter 

aqui uma identificação com uma mãe que era devota aos estudos, mas não era aos filhos e 

tampouco sabia deles cuidar, além de uma dificuldade em saber ser forte como a sua mãe era.  

 Vejamos. Maria Teresa surpreendeu-se deveras ao ver sua mãe desempenhar com 

desenvoltura a lide com bebês; essa é outra característica digna de nota. Sua mãe agia com 

tranquilidade, dava banho no neto com segurança, atitudes inimagináveis para Maria Teresa, 

que cresceu vendo-a dedicar-se aos estudos, algo que lhe parecia incompatível com a 

maternagem. O trabalho de Maria Teresa também ocupava um espaço grande em sua vida, 

por dar-lhe sentido e bastante satisfação, ela era executiva de uma grande empresa, tinha 

status nesse papel, também podia parecer-lhe uma tarefa inconciliável ser executiva e mãe ao 

mesmo tempo, como se ela tivesse que optar entre ser uma coisa ou outra. Talvez desejasse 

que sua mãe tivesse se ocupado mais com ela do que com os livros e tinha medo e raiva de 

fazer com o seu filho o mesmo que sua mãe fez com ela. 

 Ela também observou que a mãe a considerava muito sensível, carente e lhe dizia que 

deveria ser mais prática perante a vida. A mãe de Maria Teresa é descrita como uma mulher 

forte, que sofreu dois abortos não provocados e enfrentou dificuldade com as três filhas 

quando eram pequenas, como uma cirurgia delicada na primeira semana de vida de uma das 

crianças, além de problema no sangue de outra e das cólicas de Maria Teresa, que duraram até 

os três meses de idade. Sentir-se enfraquecida pela depressão tendo uma mãe tão forte deve 

ter sido bastante difícil para ela. Por este lado, podemos pensar em dificuldade na 

identificação com essa mãe, que era forte, prática e tranquila, ao passo que Maria Teresa 

desesperava-se com o choro do seu filho.  
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 Os aspectos ligados à maternidade a atordoavam, como quando sentia que rejeitava o 

seu filho, quando achava que o seu leite não era suficientemente bom ou que acabaria. Seu 

filho mamava, depois tinha cólica e ela experimentava a culpa. Sentia-se o tempo todo 

pressionada por seu marido e por sua sogra. No final do livro, ela reconhece que tanto Cesar 

quanto Alice a ajudaram muito, mas que na ocasião da narrativa não tinha condições de 

discernir, só conseguia ver os aspectos negativos.  

Seu marido arrumou emprego justamente na semana em que o bebê nasceu, o que não 

o impedia de interromper o sono, levantar-se junto com ela e preparar-lhe alguma coisa para 

comer após o aleitamento e os cuidados dispensados ao filho. Ele tinha muita paciência com o 

pequeno em todos os momentos, acalentando-o em seus braços por horas, segundo a autora, 

sendo que ela mesma perdia a paciência com facilidade. Talvez houvesse inveja de seu 

marido por ele conseguir fazer aquilo pelo qual ela ansiava, mas não conseguia, que era obter 

felicidade no contato com o filho, por isso ele era alvo de ataques constantes.  

 A inveja é uma questão importante na obra de Melanie Klein. Conforme vimos, a 

inveja que a criança sente é do objeto bom, daquele que representa e contém tudo que há de 

melhor, toda a abundância, a falta de limitação. O seio bom é aquele que tem o poder de 

liberar o bebê das angústias, da insegurança, do estado precário. E, por mais que faça, por 

mais que ofereça o seio e que a amamentação seja boa, a criança nunca ficará satisfeita. 

Porque imagina que o seio não dá tudo o que tem porque é mesquinho, não quer dividir, não 

dá tudo o que poderia. O que leva o bebê a atacar o seio. 

Pode ser que neste momento de desespero de Maria Teresa, seu marido estivesse no 

lugar do seio bom, por ter a paciência que ela gostaria de ter com o bebê, por ter amor para 

dar para ela e para o filho do casal. Por conseguir compor e cantar músicas carinhosas para o 

filho, por ter a emoção que ela gostaria de ter tido. Maria Teresa, para suportar, atacava-o, 

transformando-o em um mau objeto, em alguém que não a compreendia, que por sua vez, em 

um círculo vicioso, a perseguia com todos os benefícios da amamentação e com a paciência 

junto ao bebê que a exasperava. 

Várias passagens do relato de Maria Teresa sugerem que em alguns momentos da 

gestação e em sua depressão pós-parto havia cisões. Entre a casa boa e arrumada dos seus pais 

e a sua própria desarrumada, ainda que recém-reformada. Entre a executiva que ignorava os 

sinais do seu corpo e a jovem prestes a dar à luz. Entre as mães felizes com a amamentação e 

a rotina materna e ela com seu estado desesperador frente a essas questões. Entre a sua mãe 
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poderosa, que dá conta de terminar um doutorado e cuidar da avó doente e ela que não 

consegue cuidar de um bebê. Ou ainda entre a sua mãe boa e a sua sogra ruim. Entre o marido 

exemplo de paternidade e ela exemplo de inutilidade. 

Parece que Maria Teresa tomou atitudes importantes perante a vida de maneira 

inconsciente, que depois cobraram a fatura. Ela dizia que não sabia se queria continuar o 

casamento, mas mesmo assim engravidou. O que pode indicar que ela queria manter o 

casamento, ainda que inconscientemente, ou desejava de seu marido apenas um filho. O que 

não podemos negar é que o filho foi desejado, porque nasceu. 

Ela, que sempre foi alegre e cheia de vida, sentia-se impotente por não conseguir fazer 

o filho parar de chorar, por querer morrer e mesmo assim amamentar, algo que fazia 

frequentemente. Talvez o bebê sentisse cólica tanto quanto qualquer outro bebê, mas podemos 

também pensar que ele podia sentir desconforto por mamar muito e não ter tempo adequado 

para fazer a digestão antes de ingerir mais leite, pois o seio era ofertado a qualquer sinal de 

desconforto. Com o passar do tempo, Maria Teresa percebeu que ela própria se cobrava pela 

amamentação e não a sua sogra, o seu marido, o pediatra ou a sociedade. 

Maria Teresa passou realmente por acontecimentos difíceis no pós-parto, começando 

pela própria cirurgia cesárea. A falta da contingência que desejava receber dos seus pais, a 

preocupação com as finanças familiares, o suicídio de um amigo portador do vírus HIV 

ocorrido quando ela pensava em morrer diariamente, entre outros tantos acontecimentos 

complexos relatados neste capítulo remetem mesmo ao sofrimento. 

Ela conta que voltou a trabalhar diariamente por telefone enquanto seu bebê ainda era 

pequeno e que este procedimento ajudou-a a melhorar. Ao mesmo tempo, culpava-se por não 

se dedicar somente ao filho, por sentir falta de suas tarefas profissionais, por querer saber de 

coisas que não diziam respeito à maternidade. Sentia-se cobrada pela sociedade para ser mãe 

devota, ao mesmo tempo em que deveria ser boa profissional e um ser humano bacana. A 

culpa por sentir interesse por questões próprias e não apenas do filho costuma aparecer no 

discurso de muitas jovens mães e me parece ligada à idealização cultural da maternidade, 

como se apenas a relação mãe-filho pudesse dar desse sentido à vida. Entretanto, a cobrança 

que ela se fazia era maior, era para que ela desse conta de vários aspectos da vida 

perfeitamente bem em um momento de grande fragilidade. Novamente parece haver a ação de 

um superego muito exigente, que lhe dava as caras na fala de seu marido, de sua sogra, do 

pediatra, nas próprias cobranças, entre outros. 
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Além da volta ao trabalho, ainda que dentro de sua casa, Maria Teresa obteve ajuda 

psicanalítica e psiquiátrica, o que a ajudou a se organizar. No término de seu livro, havia se 

passado nove meses do nascimento de seu filho e ela achava que na maternidade nem tudo 

eram flores, mas tampouco eram somente espinhos. Ainda estava depressiva e pensava muito 

na morte; tinha raiva de ter de trabalhar e não poder ficar mais tempo com seu filho, porém 

quando acontecia de ter mais tempo com ele, perdia a paciência rapidamente. Tinha receio de 

que seu filho fosse carente como ela e que se enfraquecesse por ela tê-lo desmamado. 

Talvez ao final do seu livro Maria Teresa se encontrasse mais integrada, uma vez que 

conseguia reconhecer aspectos bons e ruins da maternidade, condição que coincide com as 

sensações da posição depressiva descrita por Klein (1950), (1991, p. 65-66), na qual a criança 

consegue perceber a própria ambivalência de sentimentos em relação ao objeto e com isso 

ganha maior percepção da realidade. Juntamente com essa percepção vêm a dor e o medo de 

ter estragado o objeto, o temor de que o seu ódio tenha ocasionado danos irreversíveis ao 

objeto, o que parece coincidir com o medo de que seu filho fosse carente ou fraco.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há por que negar a importância da cultura na vida subjetiva do ser humano. 

Somos seres sociais, não vivemos isolados, influenciamos e somos influenciados pela 

sociedade em um encadeamento contínuo. Durante um longo período na História da 

humanidade, a mulher foi subjugada, considerada um ser moral e fisicamente inferior, fraca 

perante as tentações, ardilosa, fútil, entre outras características menos louváveis (BADINTER, 

1985, p. 34). Apenas recentemente conseguiu dar voz à opressão pela qual passou e continua 

a passar, dependendo do meio em que vive. Muitas das características acima descritas ainda 

podem ser associadas à mulher, entretanto, sua situação é outra, existe poder de reação e, ao 

menos no mundo ocidental, a mulher não sofre tantos preconceitos calada, muito menos se 

comparado com outros tempos. 

Conforme vimos no primeiro capítulo, culturalmente, na Antiguidade, a mulher 

experimentava valorização quando era mãe e podia conservar esse valor ao menos enquanto 

tivesse possibilidade de engravidar (CAMAROTTI, 2002, p. 39).  Porém, Badinter (Ibidem) 

nos mostrou que em um período posterior à Antiguidade, a noção de família era muito 

diferente da que temos atualmente, a mulher continuava a ser depreciada e não cuidava dos 

seus próprios filhos, quem deles se ocupava eram as amas. Quando as crianças voltavam às 

suas famílias de origem, passavam um período com estas, mas depois eram mandadas a outras 

casas ou escolas, para aprenderem a se comportar e ajudar outras famílias. Ariès (1978, p. 

157) afirmou que podia acontecer inclusive de os pais não mais verem aqueles que colocaram 

no mundo, a família tinha uma conotação mais social do que moral. 

A partir do século XVIII, segundo Badinter (Ibidem, p. 146, 223), diversas parcelas da 

sociedade passaram a incentivar a mulher para que esta assumisse os cuidados com os seus 

filhos e a mulher, que não experimentava valor enquanto pessoa, pôde encontrar na 

maternidade respeito e importância como não teve em nenhuma outra época. Desde que a 

mulher fosse mãe, passaria daquele momento em diante a ser representada pela figura da 

Virgem Maria e não mais de Eva, a culpada por termos sido expulsos do paraíso. 

Reportei-me a alguns dados constantes do primeiro capítulo para justificar, muito 

resumidamente, que podemos pensar que a valorização cultural e social da imago materna 

influencia em maior ou menor grau as mulheres, pois fala de algo ligado a elas desde o 

princípio. Apesar de vivermos em uma sociedade que parece estar em dúvida quanto aos 
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ideais (ou apreciar ideais por vezes duvidosos) e cujos valores oscilam em diversas direções, a 

representação da mãe santificada permanece. Essa visão idealizada pode atrapalhar as 

mulheres, de maneira a dificultar o contato com o seu íntimo ou com a sua própria intuição no 

que diz respeito ao cuidado dos filhos. Também há a questão de não saber ao certo qual é o 

papel a ser desempenhado, o que esperam delas como mães, já que muitas simplesmente não 

sabem como agir, seu papel enquanto mãe não lhes foi transmitido por sua geração anterior, o 

que gera angústia. 

Entretanto, para além do nosso meio e da cultura, há outras questões envolvidas no 

desejo da mulher pela maternidade. Há também razões referentes à própria mulher, 

pertencentes a sua história de vida e a sua subjetividade, que margeiam a relação dela com os 

filhos. Apesar da idealização social da persona materna, há questões que a extrapolam e são 

individuais. E quando olhamos de perto, para a vivência pessoal de alguém, podemos ter na 

psicanálise uma contribuição substancial.  

Uma das perguntas que regeram este trabalho estava ligada ao questionamento do 

sofrimento que algumas mulheres enfrentam quando dão à luz. Também interrogamos o 

porquê de algumas mulheres se ligarem tanto à imagem materna idealizada, de esperarem 

tanto da maternidade. Para Moraes (2010, p. 43), nem a ciência nem os homens admitem o 

ódio materno, independentemente de sua forma de se manifestar e isso se deve ao 

endeusamento da maternidade e a consequente impossibilidade de aceitação dos seus aspectos 

negativos. É verdade que quando o reconhecimento existe, geralmente vem implicado em 

alguma patologia, poucos são os autores como Badinter, Parker, Hilferding, entre outros, que 

afirmam que a mãe dita normal pode naturalmente sentir também ódio pelos filhos, sem estar 

regredida. Mas sabemos que o ser humano pode sentir tanto ódio quanto amor em relação a 

variados objetos.  

Entretanto, se por um lado podemos dizer que há ódio, por outro não podemos deixar 

de dizer que há amor e que este prevalece largamente na relação comum entre mãe e filho. 

Isso deve acontecer independentemente do motivo, quer dizer, pode se dever ao narcisismo 

revivido ao qual Freud se referiu; ao reviver do complexo de Édipo na relação com o 

filho;pode ser pela redenção conseguida pela gravidez, devido à comprovação de que o ódio 

que sentiu por sua mãe não destruiu a ambas, conforme a teoria kleiniana e ainda ao simples 

convívio, conforme preconizou Badinter. Ou a todos esses acontecimentos juntos e outros 

mais. 
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É fato que a maternidade pode ressignificar a vida da mulher. A gravidez tira a mulher 

do seu eixo corporal, o seu ponto de equilíbrio passa a ser outro, algo dessa ordem não 

poderia passar incólume, os desdobramentos serão muitos. A criatividade e a sensibilidade 

podem aumentar muito, a mulher tende a se tornar mais humana. Do nascimento em diante 

sempre haverá um outro, que comumente estará na frente dela própria em relação aos anseios, 

preocupações etc.  

Vimos que o baby blues é comum às parturientes, que sentir uma certa tristeza é 

esperado, afinal com o parto, as mulheres dão adeus às fantasias de completude, deparam-se 

com a fragilidade do bebê, passam a enfrentar insegurança com o seu novo papel, entre 

outros, como as idealizações culturais (FOLINO, 2008, p. 145;  IACONELLI, 2005, p. 3). 

Entretanto, vimos também que a mulher entrará em contato inconsciente com emoções dos 

seus primórdios que não foram nada fáceis de ser vivenciadas e esse contato pode 

desestruturá-la. Para algumas mulheres, a tristeza materna não passa, pode aumentar de 

tamanho com o passar do tempo e trazer sérias consequências. 

Se no contato comum entre mãe e filho os bons sentimentos têm predomínio sobre os 

maus, na depressão pós-parto, a incidência de sentimentos ambivalentes e ruins é maior, não 

apenas na relação com o bebê, mas no que diz respeito à própria pessoa e ao ambiente que a 

cerca. Tudo fica ruim e pode perder o sentido. O sentimento de perda, referenciado tanto por 

Freud (1917[1915]), (1991, p. 251) quanto por Melanie Klein (HINSHELWOOD, 1992, p. 

153), encontrou-se presente nos dois casos analisados neste estudo.  

Silva (2007, p. 40) constatou que vários estudos afirmam que entre as mulheres que 

sofrem de depressão pós-parto há insatisfação com a vida conjugal. A paciente Isabela não se 

imaginava sem o seu esposo, entretanto tinha diversos motivos para sentir-se insatisfeita com 

seu relacionamento e poucos meses de terapia, conjugado ao fato de haver um rapaz 

interessado nela, fizeram com que seu casamento ruísse (e a sua vida melhorasse 

consideravelmente). Já Maria Teresa não sabia se queria continuar com o seu casamento e 

projetava em seu marido várias demandas que pareciam ser provenientes do seu superego. 

Além do sentimento de perda e da insatisfação com o casamento, pudemos notar em 

ambos os casos o estado de desamparo que estas jovens mães vivenciaram. Isabela e Maria 

Teresa pareciam incapazes de cuidar de si e dos bebês no puerpério, incapacidade que poderia 

estar ligada à identificação com seus filhos e à dependência destes em relação a elas. 

Laplanche e Pontalis (2001, p. 112) esclarecem que o estado de desamparo tem a ver com a 
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falta de preparo do bebê para estar no mundo, com a dependência total que este tem do outro 

para sobreviver. Entrar em contato com essa angústia pode remeter a mulher ao horror, 

conforme pudemos observar em Maria Teresa e Isabela.  

Maria Teresa sofreu bastante, sentiu-se muito insegura por não ter os seus pais por 

perto no momento do nascimento do seu filho, embora tivesse amigos e familiares que 

poderiam lhe transmitir segurança. Já Isabela contou apenas com seu marido no parto da filha, 

por opção do casal e não de seus familiares. A falta dos familiares pode ter despertado 

insegurança e fragilidade nessas mulheres.  

Folino (2008, p. 252) diz que a mulher no puerpério entra em contato com a sua 

origem, com os primórdios, reencontra sua história primitiva, inconsciente e marcada pela 

ambiguidade de sentimentos opostos e intensos. Os casos aqui apresentados parecem indicar 

um reviver de emoções e sensações provenientes desta primeira infância, como a angústia 

profunda de Maria Teresa, que se sentia atacada constantemente por seu marido e por sua 

sogra ou a onipotência e perda de realidade de Isabela. 

 Duas mulheres em conflito, vivenciando uma situação difícil, atormentadas por um 

superego exigente. Outra característica comum a elas, que não foi comentada no corpo do 

trabalho porque não foi encontrada na literatura utilizada para este estudo, diz respeito a 

algum tipo de conflito com a identificação com a figura materna. Em se tratando de depressão 

pós-parto, a presença de algum tipo de conflito anterior com a própria mãe parece 

indiscutível. 

Entretanto, através de tudo o que vimos, podemos afirmar que a depressão pós-parto 

não se deve a um único fator e está ligada a vários acontecimentos da história pessoal da 

mulher que a sofre. Algumas situações podem se repetir, mas não podemos dizer, por 

exemplo, que alguém que tem um superego exigente sofrerá de depressão puerperal, uma vez 

que várias outras mulheres em uma situação parecida quanto a essa instância psíquica podem 

não padecer desse mal. É certo que o sofrimento não será pequeno, uma vez que a depressão 

se instale.   

 Muita coisa se repetiu, não apenas nos casos, o que já seria esperado, por fazerem 

parte do mesmo fenômeno. Mas somente neste final consigo compreender o que meu paciente 

orientador me disse há alguns meses. Ele dizia que cada parte de meu trabalho estava boa, 
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interessante, porém no todo o estudo estava compartimentado e não precisava ser dessa forma, 

as informações poderiam estar na discussão dos casos. 

 Talvez minha insegurança de pesquisadora de ―primeira viagem‖ não permitisse que 

eu visualizasse o todo. Incerteza quanto à própria capacidade é uma característica das 

primíparas, talvez também seja de qualquer um que tenta algo pela primeira vez. Mas o 

mergulho no universo feminino foi enriquecedor, sinto-me recompensada e orgulhosa de meu 

gênero. De certa forma, posso dizer que esta dissertação equivale a uma gestação, que no final 

fez nascer uma pesquisadora cheia de vontade de aprender. 
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