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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo detectar os fenômenos oriundos de 
uma  gravidez,  tendo  como  foco  a  depressão  pós-parto  e  a  última 
conseqüência  desse  estado:  o  ato  do  infanticídio.  Para  tal  estudo,  será 
abordado o transtorno da depressão, passando pela situação do pós-parto e 
suas vicissitudes, chegando finalmente ao ato do infanticídio. O trabalho foi 
realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa uma reflexão teórica sobre 
o período de gestação, maternidade, relação inicial mãe-bebê e depressão 
pós-parto a partir de uma leitura psicanalítica e na segunda etapa foi feito 
uma análise de um caso de depressão pós-parto e dois casos de infanticídio. 
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I - Introdução

A escolha de tal tema se deu pelo meu interesse em Psicologia Forense, 

que  foi  o  que  fez  com  que  eu  ingressasse  na  faculdade  de  psicologia;  meu 

interesse  sempre  foi  estudar  casos  de  violência,  homicídio  e  transtornos  que 

pudessem levar uma pessoa a cometer tais atos. Vi neste trabalho, a oportunidade 

de estudar um fenômeno, pelo qual sinto grande atração que é a relação inicial 

mãe-bebê  e  relacioná-lo  com  esse  outro  interesse  que  já  vinha  em  meu 

pensamento antes mesmo de começar a estudar psicologia. Foi então que surgiu 

a vontade de estudar o que tenho visto freqüentemente nos jornais, noticiários, e 

demais meios de comunicação: o infanticídio. O que acontece com uma mulher 

durante  um  período,  naturalmente  e  socialmente  considerado  tão  essencial  e 

esperado,  a  gravidez,  para  que  cometa  um  ato  de  tamanha  intensidade  e 

agressividade: matar seu próprio filho? 

A princípio, quando pensei nesse tema, a intenção era entrevistar mulheres 

que tivessem cometido o infanticídio, porém, desisti logo de tal método, pois para 

isso  seriam  necessários  muitos  esquemas  burocráticos  para  que  eu  pudesse 

entrar  em um sistema prisional,  no  qual  estas  mulheres  estariam inseridas,  e 

assim realizar a pesquisa. Portanto, decidi realizar um estudo teórico focando no 

que pode levar uma mulher a cometer esse crime, tendo em vista a gravidez como 

um fenômeno socialmente reconhecido como extremamente significativo para uma 

mulher, e a relação mãe-bebê, que é básica e fundamental no entendimento da 

psicologia além de ser um tema que me chama bastante a atenção. Realizei um 

amplo levantamento bibliográfico sobre o tema a partir da obra de três autores 

principais:  Freud  (1917),  Melanie  Klein  (1952)  e  Winnicott  (1956,  1957,  1958, 

1963, 1964, 1966, 1968). Em um segundo momento realizei uma análise de um 

caso de depressão pós-parto visto em uma palestra e também de dois casos de 

infanticídio retirados da Internet.

Na nossa atualidade, é sabido que casos de infanticídio são cada vez mais 

freqüentes. Algumas vezes, nos deparamos com noticias que revelam crimes nos 

quais  as  mães  por  algum  motivo  tentam  abandonar  seus  filhos,  e  para  isso, 
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cometem atos extremamente agressivos, como o que ouvimos ultimamente, de 

jogá-los no rio, no lixo, enfim, com o desejo de livrar-se de um peso, que o filho é 

para elas. 

Essas mulheres, capazes de agir de maneira fria e cruel contra seu próprio 

filho,  possivelmente  se  encontram  em  um  estado  melancólico.  Por  diversos 

motivos, como veremos ao longo desse trabalho, a mulher pode entrar em um 

estado melancólico durante a gravidez ou logo ao fim dela. Essa mulher passará a 

sentir:

“...  um  desânimo  profundamente  penoso,  a  cessação  de 
interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar,  
a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos 
sentimentos de auto-estima a ponto de encontrar expressão em 
auto-recriminação  e  auto-envilecimento,  culminando  numa 
expectativa delirante de punição”. (Freud, 1917, p.276).

Nessas  condições  os  cuidados  necessários  ao  bebê  não  podem  ser 

fornecidos pela mãe, e o sentimento de incapacidade é tão intenso que a melhor 

forma de aliviar esse sentimento, é eliminando o agente causador: o próprio filho.

Todos os aspectos que uma mãe deve fornecer ao seu bebê,  como os 

cuidados físicos, ou seja, alimentar, vestir, banhar, e os aspectos psíquicos, como 

a capacidade de amar, de reparar, de cuidar, segurar e se preocupar tendem a 

serem facilmente fornecidos quando essa mulher, que um dia já foi bebê, também 

recebeu  todos  esses  cuidados.  Um  bebê  carente  de  uma  maternagem 

suficientemente boa em seus primeiros momentos de vida, ao crescer e tornar-se 

mãe, dificilmente conseguirá dedicar-se às necessidades de seu filho.

O estado de desamparo do neonato e de extrema dependência são tão 

grandes que mobilizam o sentimento de impotência e insuficiência da mãe. Ora, 

esse sentimento é exatamente o núcleo do estado depressivo que pode ser em 

grande  parte  superado  quando  a  mãe  recebe  apoio  e  amparo  imediato  do 

ambiente. Ter um filho implica entrar em contato com momentos de desamparo e 

fragilidade que a própria mulher viveu; exige o contato com toda a imperfeição que 

pode surgir,  tanto na mãe quanto no bebê. A mulher se depara com um novo 

papel e o medo de não ser capaz pode trazer conflitos de ser uma mãe ruim, não 
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perfeita. O bebê é idealizado pela mãe, e o bebê real não é aquele que existia na 

fantasia da mulher, por isso, qualquer imperfeição da criança também deve ser 

aceita, e muitas vezes é preciso trabalhar o luto do bebê imaginário para que se 

possa entrar em contato com o bebê real.  

Maria Tereza Maldonado (1997), autora estudada para a investigação sobre 

a gestação, a maternidade, alguns aspectos da depressão pós-parto e o processo 

de transição que esse fenômeno implica na mulher, diz que:

“...  uma  situação  no  inicio  vivida  como  transição  venha  a 
transformar-se  numa  crise  quando  há  uma  quebra  muito 
violenta da expectativa, seja por um acidente inesperado (por  
exemplo,  um  natimorto  em  cuja  gestação  não  houve  
problemas), seja porque a realidade se revela muito diferente  
das fantasias construídas sobre ela”. (Maldonado, p.25).

E acrescenta que:

“A gravidez é uma transição que faz parte do processo  
normal  do  desenvolvimento.  Envolve  a  necessidade  de 
reestruturação  e  reajustamento  em  várias  dimensões:  em 
primeiro lugar, verifica-se mudança de identidade e uma nova 
definição de papéis – a mulher passa a se olhar e a ser olhada  
de maneira diferente”. (Maldonado, p. 26).

Essa  readequação  de  papéis  pode  causar  um  grande  desconforto  na 

mulher, que, por exemplo, não desejou a gravidez, ou é muito inserida no mercado 

de trabalho e não consegue se imaginar  no papel  de mãe,  que exige o devir 

cuidadora e protetora. Todos esses aspectos externos, juntamente com a própria 

estrutura egóica não fortalecida quando criança podem levar a mulher-mãe a um 

estado  depressivo  no  qual  sem os  cuidados e  suportes  necessários  ela  pode 

chegar à última conseqüência de tal condição: o infanticídio.  

O tema do infanticídio foi  estudado principalmente pelo autor Vicente de 

Paula Rodrigues Maggio (2001), mestre em Direito Penal. “O infanticídio é o crime 

previsto no art. 123 do Código Penal, onde a mãe mata, sob a influência do estado 

puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após”. (p. 23).
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Deve haver relação direta entre o estado problemático do puerpério e o ato 

do infanticídio para que fique prescrito esse crime, caso contrário, o ato cometido 

é definido como homicídio. 

O objetivo deste trabalho é estudar o fenômeno da gravidez e a possível 

depressão pós-parto chegando a seu último e mais grave estágio: o infanticídio. O 

que acontece durante um período socialmente considerado de grande importância 

na vida de uma mulher para que ela cometa tal crime contra seu próprio filho?  
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II - Método

O  método  adotado  foi  um  amplo  estudo  teórico,  na  abordagem 

psicanalítica. Foi feito um levantamento bibliográfico sobre depressão, passando 

pela  depressão  pós-parto  e  sua  última  conseqüência:  o  infanticídio.  Alguns 

autores foram selecionados para a estruturação da teoria sobre a relação inicial 

mãe-bebê para que posteriormente fosse feita a análise de casos.

Primeiramente um breve estudo sobre o conceito de melancolia em Freud 

foi  feito.  Em  seguida,  Melanie  Klein  e  Winnicott  foram  estudados  para  um 

entendimento da relação inicial mãe-bebê, que constituem a base desse trabalho. 

Os aspectos principais e legais do infanticídio foram estudados para que o 

leitor possa ter acesso aos conhecimentos básicos desse ato. 

O primeiro caso foi  retirado de uma palestra sobre depressão pós-parto 

onde não houve infanticídio. 

Dois casos de infanticídio foram retirados da Internet para que ilustrassem a 

análise feita na segunda etapa deste trabalho. 
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III – Amor materno, Gestação e Depressão Pós-Parto

No  século  XVI,  na  Europa,  não  era  a  própria  mãe  do  bebê  que  se 

encarregava de amamentar seu filho, elas confiavam seus bebês às chamadas 

“amas-de-leite” que tinham a função de amamentar e cuidar da criança. Havia por 

parte da mãe, cuidado e atenção ao escolher sua ama, pois acreditava-se que era 

através do leite dela que o caráter de seu filho se definiria. Esse fato contribuía 

para o adoecimento e até para a morte dos bebês, já que as amas deveriam 

cuidar  não  de  um,  mas  de  vários  bebês  simultaneamente  e  os  maus  tratos 

acabavam  sendo  recorrentes,  como  enfaixar  o  bebê  para  ficarem  com  os 

movimentos  restritos  e  assim  darem  menos  trabalho.  Também  pelo  fato  de 

amamentarem alguns  bebês,  o  aleitamento  não  era  satisfatório  e  as  crianças 

ficavam mais suscetíveis a adoecimentos. 

Ainda na Idade Média, o nascimento de filhos ilegítimos e a concubinagem 

eram praticas bastante aceitas; se o pai tivesse recursos de inserir essa criança 

socialmente, ela não sofreria maiores problemas. Com a Reforma protestante e a 

Contra-reforma  Católica  essas  práticas  começam  a  ser  reprimidas.  Nessa 

situação, as práticas de abandono, aborto e infanticídio passam a ser recorrentes. 

Aproximadamente  no  século  XVII,  com  o  aumento  do  abandono  de 

crianças, surgiram as instituições encarregadas de acolher essas crianças. Elas 

eram deixadas em casas de abrigo e também nas chamadas “Santas Casas” que 

utilizavam um método conhecido como “a roda” no qual o bebê era colocado em 

um espaço giratório na parte externa da casa e as freiras que lá residiam pegavam 

as crianças no lado interior da roda, de modo que as mães não precisavam ser 

reconhecidas. 

Foi a partir  do século VXIII  que a presença da mãe na educação e nos 

cuidados  do  filho  começaram  a  ser  enfatizados  e  considerados  de  extrema 

importância  para  o  desenvolvimento  do  bebê.  Ao  fim  desse  século,  o  amor 

materno  começa  a  ser  exaltado  e  as  mães  passam  a  cumprir  seu  papel, 

abandonando  por  completo  a  prática  das  amas-de-leite,  amamentando  elas 
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mesmas  o  seu  filho  e  criando  a  noção  de  que  a  boa  mãe  era  aquela  que 

amamentava seu bebê.

Com  o  surgimento  da  psicanálise  a  mãe  passa  a  ser  considerada  a 

responsável pela saúde do filho, físico e emocionalmente. A presença da mãe e o 

contato entre ela e seu bebê começa a ser visto  como essencial  para o bom 

desenvolvimento da criança. 

A depressão pode ser considerada universal e intrínseca ao ser humano, 

mas é importante considerar que emoções como a tristeza e o pesar são naturais, 

diferentemente da depressão patológica, no qual a tristeza e os sentimentos de 

impotência e desespero são altamente intensificados e permanecem assim por um 

longo período. Os sintomas gerais da depressão são a tristeza, pessimismo, baixa 

auto-estima junto à falta de energia, motivação e concentração. 

O humor de uma pessoa deprimida é triste. As queixas dos pacientes se 

resumem em tristeza profunda, se sentem miseráveis, infelizes. Nem o que era de 

muito interesse antes da doença é estímulo para eles, perdem o interesse por tudo 

que  gostavam  e  até  por  pessoas  que  estão  no  seu  convívio.  Muitos  não 

conseguem explicar porque se sentem assim, enquanto outros atribuem a fatores 

específicos. 

A depressão torna a pessoa cada vez mais improdutiva, não se interessam 

por  nada,  sentem-se  incapazes  de  desempenhar  tarefas,  têm  dificuldades  de 

concentração e também o desgaste da motivação e da ambição. 

O conceito de crise e transição também são relevantes nesse contexto, pois 

a  gestação pode  ser  considerada um período  de  transição  como também um 

período de crise. Transição é uma passagem de um estado a outro, que acontece 

de modo natural e tranqüilo. 

 Erikson, citado por Maldonado (1997), utilizou o termo crise não para se 

referir  a  eventos  traumáticos,  como  acidentes  ou  mortes,  mas  para  nomear 

momentos  naturais  da  vida  de  um ser  humano,  como puberdade,  casamento, 

gravidez  entre  outros,  que  são  momentos  considerados  previsíveis  no 
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desenvolvimento,  mas  que  podem  ser  vividos  como  eventos  caóticos  e 

perturbadores. 

A  gravidez  pode  passar  a  ser  vivida  como  uma  crise  dependendo  de 

algumas circunstâncias no qual ela pode estar inserida.  A quebra da expectativa 

referente ao bebê, a perda do marido, o momento impróprio da gestação podem 

ser exemplos de situações que desencadeiam uma crise. O processo gestacional 

envolve uma mudança de identidade, uma readequação de papéis, e a mulher 

deve estar preparada emocionalmente para lidar com tais transformações. 

Não é só a gestação que implica em diversas modificações na mulher, o 

puerpério, como é chamado o momento logo após o parto, também implica em 

grandes  mudanças,  pois  é  a  continuação  das  transformações  e  envolve  a 

adaptação da mulher às necessidades do bebê, à nova rotina e dinâmica familiar. 

A maternidade é entendida como um momento  progressivo,  no qual  a  mulher 

atinge um amadurecimento, uma nova fase com um novo papel a ser assumido, 

mas também compreende um aspecto regressivo, no qual a mulher revivencia seu 

próprio nascimento e estruturação psíquica. 

Simultaneamente com a satisfação de ser mãe e ter um bebê em casa, 

existe  a responsabilidade de assumir  novas responsabilidades e de deixar  em 

segundo plano algumas atividades que antes eram primordiais na vida da mulher. 

O lazer, o trabalho, e até mesmo a condição física são comprometidas com a 

situação atual de ser mãe. Esses são alguns aspectos que podem deixar uma 

mãe deprimida.

Existem  três  alterações  possíveis  relacionados  ao  puerpério:  tristeza 

materna (baby blues), psicose puerperal e depressão pós-parto. 

A  tristeza  materna  caracteriza-se  por  irritabilidade,  depressão,  choros, 

indisposição, mas diferencia-se da depressão pós-parto por ser um estado breve e 

menos severo e é considerado como conseqüência normal do parto. O que pode 

acontecer é esse estado permanecer durante um longo período tornando-se mais 

grave e assumindo características da depressão pós-parto. 

A psicose puerperal é a patologia mais grave dentre as três citadas acima. 

Segundo Faisal, citado por Juvanha Sanches, cerca de 0,1% a 0,2% das mulheres 
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atingem esse estado.  Caracteriza-se  por  “quadro  de  alteração da consciência, 

confusão mental, delírios com manifestações maníacas e com riscos importantes 

de infanticídios e suicídios”. (Faisal apud Juvanha Sanches, 2002, p.26).

Na psicose puerperal, a mulher desenvolve certa tendência à agressividade 

em relação à criança. É preciso a intervenção dos familiares e do psiquiatra assim 

que se perceba alguma atitude diferenciada em relação ao bebê, para que se evite 

danos mais graves. 

A psicose é considerada o estado de maior gravidade, porém na depressão 

pós-parto, as conseqüências também podem ser graves, como o infanticídio ou o 

suicídio. 

A  depressão  pós-parto  normalmente  é  intensa  quando  existe  uma 

frustração em relação ao parto, por exemplo, que não foi desejado pela mulher, 

muitas vezes é esperado um parto  natural  que não pode acontecer,  ou então 

expectativas que se tinha em relação ao bebê, como por exemplo, prematuridade, 

sexo, ou até, em casos mais delicados alguma deficiência do bebê diagnosticada 

ou não durante a gestação. A depressão também pode aparecer quando há um 

desapontamento  da  mulher  em  relação  a  ela  mesma,  sentimentos  de 

incapacidade e de fracasso no novo papel de mãe. 

Outros fatores também podem ser considerados como facilitadores para a 

entrada  em  um  estado  depressivo,  como  depressão  anterior  à  gravidez  ou 

histórico  de  depressão  na  família,  ser  mãe  solteira,  algum  acontecimento 

inesperado estressante, como morte na família,  desemprego ou qualquer outro 

fator aos quais todos estão submetidos. O importante numa situação como essa é 

ter  o apoio do ambiente, dos familiares e do médico, para que não apareçam 

sensações  de  desamparo  e  abandono  em  paralelo  a  tais  situações,  o  que 

certamente agravaria o estado de saúde da mãe.

Maldonado  (1997)  afirma  sobre  a  dificuldade  de  se  determinar  a  linha 

divisória entre a normalidade e a patologia no caso da depressão pós-parto. O que 

existe como dado concreto para tal verificação são as intensidades dos sintomas e 

a duração, estabelecendo-se uma ordem que vai da tristeza materna, depressão 

pós-parto e por último a psicose puerperal. 
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Para Harvey,  citado por Juvanha Sanches, “a depressão pós-parto pode 

começar logo após o parto, ou de seis meses a um ano depois”. (Harvey apud 

Juvanha Sanches, 2002, p.31).  Por isso, é possível que a depressão apareça 

algum tempo após o nascimento da criança, e que a mãe fique tomada por esse 

estado sem que o companheiro ou familiares se dêem conta, pois existe uma idéia 

coletiva  de  que  tal  estado  pode  surgir  apenas  logo  após  o  parto.  Nessas 

condições, os familiares podem não dar a devida importância ao caso deixando 

que ocorram conseqüências mais graves, como o infanticídio. 

O que está em jogo durante a vivencia da gestação, do parto e do papel de 

ser mãe é muito mais a vivência dessa mãe com sua própria mãe, ou seja,  a 

estrutura  egóica  estabelecida  durante  a  infância  e  que  foi  fornecido  por  uma 

maternagem suficientemente boa ou não, do que simplesmente o nascimento do 

bebê. 

A depressão pós-parto diferencia-se da depressão por estar relacionada a 

uma causa especifica, por ser possivelmente causada por alterações hormonais 

próprias da gravidez e por estar limitada a um período – seis meses até um ano - 

como já foi dito acima. Os sentimentos que comumente aparecem na depressão 

pós-parto são: frustração, raiva, ansiedade e culpa. 

A depressão leve vai gerar um estado de desanimo, mas o período será 

curto,  e  a  parturiente  conseguirá  dar  continuidade  a  sua  vida.  Na  depressão 

moderada, os sintomas passam a ser mais marcantes, podendo existir maiores 

dificuldades no enfrentamento do cotidiano.  Em um estado de depressão pós-

parto grave, os sintomas são evidentes e fica praticamente impossível continuar 

com os afazeres diários.

A psicoterapia é bastante aconselhável quando se trata de depressão pós-

parto, pois em alguns casos, se for efetuado algum tratamento apenas com o uso 

de remédios, o problema pode ser somente mascarado existindo a possibilidade 

que a doença volte, pois os motivos que a desencadearam continuam presentes, 

mesmo que latentes.  
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IV – O conceito de Melancolia em Freud

Em seu  texto,  “Luto  e  Melancolia”,  Freud  faz  uma comparação  entre  a 

natureza da melancolia e o processo de luto.

O luto é a reação a qualquer perda, pessoa, condição ou estado. O trabalho 

de luto é a reação esperada obviamente a qualquer uma dessas perdas. Porém, 

para algumas pessoas, esse processo de luto pode se tornar melancolia, ou seja, 

a  intensidade  e  a  durabilidade  do  trabalho  de  luto  é  que  dão  evidencias  do 

estabelecimento de um estado depressivo. Quando se cai nesse estado, torna-se 

impossível elaborar a perda e há então uma paralisação na situação.

As características da melancolia, como coloca Freud, são as mesmas que 

caracterizam o luto, com exceção da falta de auto-estima, que aparece apenas no 

processo depressivo e na melancolia. O desanimo profundo, o desinteresse pelo 

mundo externo, a perda da capacidade de amar e da vontade de realizar qualquer 

atividade existe tanto em um processo de luto quanto em uma melancolia. 

É importante salientar a diferença entre estado depressivo e melancolia. O 

primeiro consiste em um estado mais leve,  onde a tristeza predomina sobre o 

ódio. Aqui entra o trabalho de luto, no qual existe a perda e a dor, sentimentos 

normais existentes para a elaboração da perda. Já a melancolia é um estado mais 

grave, beirando a psicose e as depressões psicóticas. Aqui, ao contrario do luto, o 

ódio é que prevalece; o ódio do outro acaba voltando-se para si, daí a auto-tortura, 

e a conseqüente desvalorização de si próprio. Pretendo focar aqui os aspectos da 

melancolia por ser este o processo que desejo estudar neste trabalho.

Na melancolia, a perda existente não é a perda concreta, a morte em si, 

mas sim a reação à perda de um objeto amado, ou seja, o objeto deve ter sido 

perdido  enquanto  objeto  de  amor.  O luto  é  a  reação não apenas à perda de 

alguém, como também a reação a qualquer perda, seja ela real ou simbólica. 

A diferença entre luto e melancolia é a questão da depreciação da auto-

estima existente nesta ultima. A grande diferença entre esses dois processos é 

que no luto o mundo é que é visto como pobre e vazio ao passo que na melancolia 

é,  de  fato,  o  ego  do  individuo.  O  melancólico  se  apresenta  completamente 
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desvalorizado e desprezível, incapaz de qualquer ato. Isso porque, é o ódio pelo 

outro que se sobressai e tal sentimento se volta contra o próprio individuo, o que 

faz com que ele se desvalorize, se despreze, e esmague seu eu. Segundo Freud, 

a  insatisfação  com  o  ego  é  a  principal  dentre  todas  as  características  do 

melancólico. No luto normal, não há falta de auto-estima e não há auto-ódio, o 

processo existe como uma dor, porém uma dor saudável, aquela necessária para 

elaboração e reestruturação do eu.

Percebe-se  no  processo  terapêutico  de  um  melancólico  diversas  auto-

acusações e auto-depreciações, e o que se entende disso quando se examina 

mais profundamente é que,  de fato,  tais  acusações se referem a um outro,  a 

alguém por quem o paciente tem sentimentos fortes, e portanto o que se retira 

disso é que houve um deslocamento dessas recriminações, do objeto para o ego 

do individuo. 

Uma outra maneira de falar  do ódio é mencionando a ambivalência.  No 

caso da melancolia esse é um fator que emerge da perda de um objeto de amor, e 

em conseqüência dessa perda, o ódio prevalece sobre o amor. Em uma pessoa 

melancólica os sentimentos desencadeados incluem desconsideração, desprezo 

ou desapontamento, provavelmente porque ela foi  desprezada, desapontada, e 

isso pode levá-la a sentimentos ambivalentes (amor e ódio), ou à ampliação de 

uma ambivalência  já  existente.  O que caracteriza o estado da melancolia  é  a 

ambivalência por ser este um fenômeno que consiste em amor transformado em 

ódio.  

O ódio se expressa através da auto-tortura, da auto-punição. Isso acontece, 

porque, se o amor pelo objeto não pode ser renunciado, mas ao mesmo tempo o 

objeto já está sendo, e este amor encontra espaço na identificação narcisista, o 

ódio  vai  entrar  como afeto  substitutivo  e assim,  abusando,  depreciando,  auto-

torturando. Isso, no melancólico é agradável, pois ocorre a satisfação do sadismo, 

do ódio. É pela auto-punição que o individuo vai vingar-se do objeto original e 

torturar o objeto amado através de sua doença, assim evitando a expressão direta 

de seu ódio com ele. Em uma situação de gravidez vivenciada paralelamente com 

uma  situação  de  perda,  por  exemplo,  do  marido,  seja  simbólica  como  uma 
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separação ou concreta como a morte, existe o amor anterior à gravidez, o amor 

que era voltado e dirigido a este homem. Se tal sentimento não for elaborado é 

possível  que  seja  transformado  em  ódio  e  que  se  inicie  aí  um  processo 

melancólico. Assim, o amor pelo objeto que não existe mais, que foi perdido e 

transformado  em  ódio  vai  voltar-se  para  a  gravidez  e  para  o  bebê; 

conseqüentemente mais tarde, voltando-se também para ela mesma. 

Pensando  na  perda  como  um  estado,  uma  condição,  e  não  a  morte 

propriamente dita, pode-se verificar que a gravidez, para algumas mulheres pode 

ser um momento de muitos ganhos assim como de muitas perdas.

A liberdade e a beleza, por exemplo, são dois elementos da vida nos quais 

a gravidez pode interferir. O desejo de ser mãe existe, mas as perdas da liberdade 

e da beleza não podem ser vividas, a mãe se recusa a elaborar tais perdas, ou 

seja,  realizar  o luto  de situações que o novo momento implica,  daí  a possível 

entrada em um estado deprimido. Aceitar a perda é o luto saudável, não aceitá-la 

é a “abertura” para o estado depressivo. 

Vivenciar a gravidez como esse processo dúbio, não elaborando o luto de 

algumas condições, ou seja, de alguma maneira, não aceitando a gestação, leva a 

mulher a entrar em um processo de paralisação, e o estado deprimido avança, 

essa  mãe  pode  assumir  características  próprias  de  uma  melancolia,  como  o 

desinteresse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar e de se sentir 

capaz de realizar qualquer atividade. Nessas condições, a gravidez se torna um 

estorvo,  uma  mulher  passando  por  esses  estados  dificilmente  consegue 

estabelecer contato com esse filho, provavelmente rejeita-lo-á; as dificuldades de 

ser mãe vão começando a ficar evidentes. 

Ainda  seguindo  o  pensamento  freudiano,  na  melancolia  é  o  ego  do 

individuo que se encontra empobrecido, fraco, incapaz. Daí surge a questão: como 

uma mulher  que se sente incapaz,  desprovida de qualquer  capacidade afetiva 

pode vir a cuidar de um bebê? A resposta é que nesse processo, a mãe realmente 

não consegue, há uma paralisação. O deprimido deseja que o mundo faça por ele, 

que ele não tenha que fazer nada e que tudo seja feito por outros, caindo em um 

processo chamado de alienação. O deprimido perde a confiança de que pode, de 
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que  tem capacidade  de  fazer,  agir,  tomar  atitudes,  cai  então  numa  sensação 

extrema de impotência.
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V – Melanie Klein e as Posições Esquizo-paranóide e Depressiva

A  posição  esquizo-paranóide é  o  momento  mais  arcaico  e  menos 

elaborado  da  vida  infantil.  Essa  posição  ocupa  o  lugar  de  caracterização  dos 

primeiros meses de vida do bebê, no qual os sadismos contra o corpo da mãe e a 

destrutividade predominam. 

Melanie  Klein  começa  a  dar  importância  aos  chamados  “mecanismos 

esquizóides” e passa então a chamar a posição paranóide de “posição esquizo-

paranóide”  quando  percebe  que  nesta  posição  há  mecanismos  paranóides  e 

esquizóides.  Estados  esquizóides  é  o  nome  dado  aos  estados  de 

incomunicabilidade  e  solidão  provenientes  dos  mecanismos  esquizóides  que 

isolam  o  ego  do  ambiente  e  que  operam  a  partir  de  cisões  que  levam  ao 

fechamento  em  si  mesmo,  o  que  cria  uma  sensação  de  auto-suficiência  e  a 

conseqüente negação da importância da relação de objeto e da dependência em 

relação aos outros. Já os mecanismos paranóides são os que fazem com que 

exista  uma indiferenciação entre  o  ego e os objetos externos;  ocorre aqui  um 

estado de fusão entre o eu e o outro. A “posição esquizo-paranóide”, diz respeito a 

um  ego  arcaico,  que  oscila  entre  estados  de  isolamento  e  diferenciação 

(esquizóide) e estados de extrema fusão e indiferenciação (paranóide). 

Para a autora, na posição esquizo-paranóide, não é a repressão que vai ser 

usada como defesa do ego contra a ansiedade e sim a expulsão do sadismo que 

terá como função aliviar o ego e atacar os objetos persecutórios. Os processos 

ligados à cisão e à projeção, considerados mecanismos de defesa, fazem parte de 

um conceito amplo ao qual Klein denomina  identificação projetiva  que é para a 

autora  a  principal  defesa na posição esquizo-paranóide.  É  como se  o  fato  de 

expulsar o sadismo de si para um alívio do ego fosse um pedido de ajuda desse 

mesmo ego,  ainda imaturo e arcaico,  dirigido ao ambiente.  Esse ego precário 

encontra um caminho favorável ao enviar partes do seu self, (para Klein, self é 

equivalente ao também arcaico “ego-id”) ao ambiente, para que ele se encarregue 

dos  aspectos  que  o  bebê  não  consegue  suportar.  O  ego  saudável  faz  uso 

moderado  da  identificação  projetiva,  pois  segundo  a  autora  certo  grau  desse 
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mecanismo deve ser necessário. Porém, ela aponta dois aspectos da identificação 

projetiva  que  podem  ser  considerados  patológicos:  o  uso  excessivo  desse 

mecanismo que pode levar a um empobrecimento do ego e também um estado de 

profundo  isolamento  e  retraimento  em  relação  ao  ambiente,  que  pode  ser 

considerado  como  um  fechamento  narcísico  excessivo,  ou  seja,  um 

aprisionamento em si mesmo.

Em seu texto “Notas sobre alguns mecanismos esquizóides” (1946), Klein 

aponta  as  defesas  relacionadas  à  posição  esquizo-paranóide.  São  elas:  os 

mecanismos de cisão de objetos e a cisão de impulsos, idealização, negação da 

realidade interna e externa e abafamento das emoções. O mecanismo de cisão de 

objetos é o que faz a separação entre o objeto bom e o objeto mau. A cisão dos 

impulsos  é  a  que  separa  o  sentimento  de  amor  do  sentimento  de  ódio.  A 

idealização  é  intensa  porque  amor  e  ódio  estão  completamente  cindidos  e, 

portanto,  um  objeto  bom  e  idealizado  é  construído  para  superar  os  objetos 

persecutórios.  Essa  idealização,  por  outro  lado,  causa  uma  intensificação 

exagerada dos próprios aspectos da realidade que são gratificantes e por isso os 

desprazeres e os desconfortos tendem a ser anulados; mas essa intensificação 

exagerada também causa desconforto e desprazer, gerando então, a negação da 

realidade interna que vai fazer com que todos os aspectos da realidade psíquica 

que causam graus excessivos tanto de amor quanto de ódio sejam negados. Esse 

mecanismo  é  um  importante  recurso  para  regularização  do  prazer,  mas  se 

transformado  em  extrema  negação  da  realidade  psíquica  e  assim,  em  uma 

estratégia radical de tornar-se indiferente a todos os aspectos do mundo externo, 

ganha  o  caráter  psicótico  do  chamado  abafamento  das  emoções.  Esse 

mecanismo leva o individuo a um sentimento de completo vazio e uma sensação 

de irrealidade; tudo passa a ter um aspecto de tédio e o sentimento de futilidade 

também existe. 

A  posição  esquizo-paranóide  caracteriza-se  pela  angustia  arcaica  e 

primitiva. O trauma do nascimento e a frustração das necessidades corporais são 

dois fenômenos que podem ser considerados como fonte dessa angustia arcaica. 

O  primeiro  é  a  separação  que  ocorre  com o  nascimento  no  qual  existe  uma 
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ameaça,  e,  portanto,  geração  de  angustia.   O  segundo  consiste  em qualquer 

demora no atendimento à necessidade do bebê, o que vai causar um desequilíbrio 

na relação entre a mãe e o bebê e decorrente disso, sentimentos de angustia. 

Nessas situações, a sensação de frustração e de desprazer gera um sentimento 

de raiva ocasionando desintegração e, conseqüentemente, angustias. 

Mas  não  é  só  o  aspecto  agressivo  que  faz  parte  da  posição  esquizo-

paranóide. Os aspectos amorosos também são expelidos e projetados e é preciso 

que sejam projetados para que o bebê consiga desenvolver boas relações com o 

objeto e para integrar seu ego. Portanto, o essencial é que exista um equilíbrio 

entre  processos  introjetivos  e  projetivos  e  também  a  identificação  projetiva 

moderada, incluindo o amor e o ódio para que o objeto seja reconhecido e amado, 

ou seja, que o amor prevaleça sobre o ódio e assim haja integração do ego. No 

desenvolvimento  normal,  os  estados  de  desintegração  são  vividos  como 

transitórios e a introjeção do objeto bom é o que auxilia na ultrapassagem dos 

estados esquizóides. 

Portanto, para Melanie Klein os estados de desintegração transitórios fazem 

parte do desenvolvimento normal e saudável e os aspectos de despersonalização 

e dissociação futuros são conseqüência de uma regressão a estes estados infantis 

de desintegração. 
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A  posição depressiva caracteriza-se por uma mudança nas relações de 

objeto da criança. Na posição esquizo-paranóide o que se tinha era uma relação 

de objeto parcial e agora, na posição depressiva, o que existe é uma relação de 

objeto  total.  O ego agora está  colocado em uma nova posição,  na  qual  há  a 

identificação com seu objeto, o medo de perder esse objeto bom amado e também 

o sentimento de culpa pela agressividade que foi voltada ao objeto. 

A relação de objeto total é a capacidade de perceber o outro como um ser 

desejante e como alguém a ser preservado e não consumido e devorado como 

acontece na posição esquizo-paranóide.  A palavra  posição significa justamente 

que o ego deve se encontrar agora em uma nova posição perante o objeto. A 

posição depressiva  significa o reconhecimento do objeto  como alguém que se 

quer preservar e que se pode perder. 

Durante a permanência da relação de objeto  parcial,  a  angustia  que se 

sente  é  de  cunho  paranóide,  persecutório.  Isso  porque  o  bebê  projetou  seu 

sadismo contra o objeto, e por isso passa a ter medo de sofrer por parte do próprio 

objeto os mesmos ataques que projetou contra ele. Quando o eu é capaz de se 

identificar com o seu objeto como sendo uma pessoa, passa-se a sentir angustia 

depressiva, o qual inclui o medo de ter feito mal ao objeto amado e o medo de 

perder tal objeto, medo que ele morra ou desapareça. Tem-se medo dos danos 

feitos no objeto de amor, e por isso é uma angustia culpada. O sadismo, agora, é 

equilibrado com sentimentos de amor juntamente com o desejo de preservar o 

objeto  vivo.  Amor  e  ódio  aparecem  presentes  simultaneamente,  ou  seja,  a 

ambivalência passa a existir. 

Na  posição  depressiva,  a  culpa  pela  agressividade  faz  surgir  um outro 

fenômeno: a reparação por amor. Este é um mecanismo de defesa, no qual a 

criança quer  devolver  ao  objeto  de  amor  sua total  integridade,  quer  reparar  o 

objeto danificado expressando todo sentimento positivo em relação a ele. 

Durante  toda  a  vida,  mas  principalmente  nos  primeiros  cinco  anos  de 

desenvolvimento ocorre uma alternação normal entre a posição esquizo-paranóide 

e a posição depressiva. Mas segundo Melanie Klein, a posição depressiva deve 
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predominar sobre a posição esquizo-paranóide, o que significa que o objeto bom 

foi introjetado e é isso que vai determinar a capacidade de amar, cuidar e reparar. 

A introjeção do objeto bom significa que as experiências de prazer foram 

inseridas no aparelho psíquico e permanecem nele como uma espécie de reserva 

de sentimentos de prazer, que dão à criança a capacidade de tolerar possíveis 

estados de privação e de frustração. O objeto bom introjetado significa então, que 

a  experiência  de  satisfação  foi  introjetada  e  transformada  em  sensação  de 

segurança, significa que houve uma relação inicial positiva, um equilíbrio entre as 

necessidades do bebê e aquilo que o ambiente pôde proporcionar a ele. Isso faz 

com que o desenvolvimento como um todo e as trocas com o ambiente sejam 

satisfatórios e saudáveis. 

É a elaboração bem-sucedida da posição depressiva e o modo de lidar com 

a ambivalência  que vão possibilitar  a  capacidade de amar e reparar;  a  saúde 

psíquica resulta dessa capacidade e da prevalência do amor sobre o ódio. 

Para Klein, a infância é um período no qual a angustia arcaica de cunho 

psicótico está sempre presente.  A elaboração dessas angustias é o centro  da 

posição depressiva, e foi  denominada por ela como  neurose infantil.  A posição 

depressiva vai ser superada e trabalhada através da neurose infantil, que visa um 

processo de organização e integração psíquicas.

Em seu texto “O luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos” 

(1940), a autora relembra Freud (Luto e Melancolia - 1917) em relação ao tempo 

que  é  necessário  para  a  aceitação  da  perda  de  alguém,  ou  seja,  para  a 

elaboração do processo de luto. Na infância também é necessário certo tempo 

para elaboração do caos interior oriundos da ambivalência de sentimentos; aceitar 

a realidade psíquica e transformar o caos em ordem requer tempo. A separação 

dos pais e a consciência de que a transitoriedade de tudo faz parte da realidade 

são exemplos de lutos presentes na infância e é preciso tempo para elaborá-los. 

Tempo e transitoriedade são aspectos fundamentais aos processos psíquicos e 

fazem parte da elaboração bem-sucedida da posição depressiva.

A primeira perda significativa que o bebê vivencia é o desmame. O bebê 

tem que elaborar o luto do seio da mãe, junto com o que ele representou para ele: 
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amor  e  segurança.  Com  o  desmame  o  bebê  pode  se  sentir  totalmente 

desprotegido e inseguro, como se tivesse perdido aqueles sentimentos positivos 

que o seio havia lhe proporcionado. Essa sensação de que tudo foi perdido pode 

permanecer ao longo da vida, deixando uma sensação de vazio, de que nada tem 

valor,  de degradação,  depreciação,  enfim,  toma um aspecto melancólico.  Para 

Melanie Klein, os melancólicos não tiveram sucesso em seus trabalhos de luto, os 

objetos bons não foram introjetados no inicio da infância; o melancólico nunca 

elaborou e superou a posição depressiva. 

Portanto,  a  condição  necessária  para  ultrapassar  com  sucesso  os 

processos de luto que a posição depressiva implica é estabelecer os objetos bons 

internos, ou seja, que eles sejam de fato, introjetados ao ego do bebê. Esse é o 

primeiro passo para que o bebê atravesse os outros trabalhos de luto inerentes à 

vida. Mas esse passo só é dado com o auxílio dos pais, ou seja, deve haver uma 

internalização harmoniosa e tranqüila dos pais. Para Klein, o bebê incorpora seus 

pais, ele sente os pais como pessoas vivas dentro de seu corpo. Isto é, se os pais 

internos são sentidos como amorosos e harmoniosos, conseqüentemente, o caos 

interior tomará aspectos pacíficos. Se, ao contrario, os pais são sentidos como 

hostis  e brutos,  o caos será ainda mais intenso e profundo.  O bebê ao sentir 

conforto e prazer com outras pessoas, ao se sentir amado por elas, terá confiança 

na bondade dos outros e na sua própria.  Experiências desagradáveis e a falta de 

contato  com  pessoas  amadas  aumentam  a  ambivalência,  e  diminuem  essa 

confiança. 

No processo de luto, a pessoa volta a entrar em contato com os diversos 

lutos vividos ao longo da vida, mas principalmente aqueles relacionados à primeira 

infância.  Por  isso  é  importante  que  os  primeiros  lutos,  como,  por  exemplo,  o 

desmame, seja elaborado de maneira saudável e satisfatório para que, então, haja 

condições de restabelecimento e reintegração do mundo interno numa situação 

posterior  de dor  e  luto.  O que deve acontecer  durante o trabalho de luto  é a 

diminuição  dos  sentimentos  de  persecutoriedade  e  o  resgate  de  sentimentos 

positivos em relação à pessoa perdida, a capacidade de amar quem já partiu é o 

que dará segurança e possibilitará um novo sentido ao mundo interno e à vida do 
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individuo. Essa reconstrução do mundo interior que surge quando a pessoa sente 

que é capaz de resgatar sentimentos de amor, e a partir daí volta a se interessar 

pela vida e pelas pessoas é o que caracteriza o luto bem-sucedido. 

Ao se deparar com a perda e entrar em um trabalho de luto, o caos parece 

ser  o  único  sentimento.  Algum  tempo  depois,  com  o  trabalho  de  luto  em 

andamento, os objetos internos bons são recuperados e revitalizados no mundo 

interno. Essa recuperação do objeto bom interno (aquele que foi perdido e todos 

os outros que foram instalados desde a infância), é o que traz a sensação de 

renovação, de bem-estar que se relaciona diretamente à capacidade de voltar a 

amar, de investir e se interessar pelo mundo. É essa recuperação do objeto bom 

interno que o deprimido e o melancólico não conseguem realizar e, portanto, ficam 

presos ao sentimento de vazio, ódio, e desinteresse pelo mundo. 
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VI – A relação inicial mãe-bebê em Winnicott

Winnicott  menciona  um termo  simples  para  designar  o  cuidado  que  as 

mães  têm naturalmente  com  seus  filhos:  a  mãe  dedicada  comum.  Com essa 

denominação ele quer dizer que a mãe naturalmente se ocupa em se dedicar ao 

seu filho. 

Durante  a  gravidez  e  algumas  semanas  ou  poucos  meses  após  o 

nascimento, a mãe se encontra em uma fase no qual o bebê é ela e ela é o bebê, 

para este autor existe aí uma identificação plena. Essa mãe, obviamente já foi um 

bebê e traz com ela lembranças de tê-lo sido, possui recordações de tal fase, de 

quem a cuidou e de como foi vivenciada. Tais recordações podem tanto ajudá-la 

como  atrapalhá-la  no  processo  de  ser  mãe.  Com  isso,  pretendo  dizer  que 

naturalmente  quem  recebeu  carinho,  dedicação,  e  foi  suficientemente  bem 

cuidada terá mais facilidade de oferecer o mesmo a seu bebê, e possivelmente 

quem não recebeu, terá dificuldades futuras de conseguir oferecer, de conseguir 

se doar. 

A  mãe  sabe  e  age  naturalmente  e  é  esse  cuidado  intrínseco  que  vai 

capacitar  o  bebê  a  se  sentir  real,  é  esse  saber  natural  que  dá  ao  bebê  a 

oportunidade de ser. 

A mãe dedicada comum tem seu pensamento centrado no bebê, ele é e 

deve  ser  o  centro.  Outros  fatores  não  ocupam  seu  pensamento,  ficam 

naturalmente em segundo plano. É claro, que existem circunstâncias que podem, 

inevitavelmente fazer  com que o bebê passe a ser  deixado de lado,  é  o  que 

Winnicott  denomina  de  situações  problemáticas  que  podem  interferir  no 

amadurecimento e estruturação do ego do bebê, como por exemplo, uma nova 

gravidez antes do tempo desejado, ou uma depressão, que faz com que a mãe 

sinta que não está dando o que seu filho necessita e nesses casos a criança é 

atingida drasticamente antes que tenha um ego formado e estruturado. 

São nesses primeiros momentos da vida do bebê, de extrema dependência, 

que  o  ambiente  no  qual  esse  bebê  se  encontra  deve  ser  suficientemente 

favorável, para que ele obtenha condições de formar um ego estruturado. Todos 

os fragmentos de atividades e sensações do bebê vão se integrando com o apoio 
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do ego da mãe, ou seja, o apoio do ego materno facilita a organização do ego do 

bebê. Este, só constitui sua própria individualidade e constrói um ego estruturado 

quando há harmonia na relação inicial mãe-bebê. 

Assim como a organização do ego do bebê está relacionada com o apoio 

do ego materno, a psicossomática do bebê também está ligada diretamente com a 

pessoa que cuida dele,  com a atenção que é dirigida e com o cuidado que é 

fornecido. Problemas na área do cuidado podem afetar diretamente a saúde do 

corpo, podendo ocasionar sintomatologias futuras. 

As relações objetais posteriores também têm conexão direta com a relação 

positiva existente na fase inicial mãe-bebê. Os objetos que o bebê deve usufruir, 

como o dedo na boca ou qualquer objeto que ele possa segurar, só emergem 

como fonte de prazer quando a relação mãe-bebê é positiva. Isso, porque quando 

essa relação positiva existe,  o bebê pode substituir  a mãe pelo dedo na boca 

quando ela estiver ausente, fantasiando nessa experiência a mãe que não está 

presente.   Qualquer  problema nessa fase pode acarretar  uma insuficiência  da 

capacidade  de  relações  objetais  futuras.  Segundo  Winnicot,  nas  experiências 

futuras  desse  bebê,  ou  seja,  nos  estágios  de  vida  posteriores  à  infância,  os 

resultados apenas serão positivos se essa relação inicial tiver sido satisfatória. 

Aquela  reação  natural  que  a  mãe  tem  ao  cuidar  do  bebê,  citada 

anteriormente, é o que o autor chama de “Preocupação Materna Primária”. Este é 

o estado no qual a mulher se encontra durante a gravidez e semanas ou meses 

após o nascimento, um estado de profunda identificação com seu bebê, no qual 

ela desenvolve a capacidade de ir ao encontro das necessidades básicas que o 

bebê possui. Esta identificação é tão grande que as mães se colocam no lugar do 

bebê e, portanto, sabem exatamente o que eles necessitam em cada momento.

Um  bebê  que  foi  suficientemente  bem  cuidado,  que  obteve  todos  os 

cuidados necessários, que recebeu o  holding  materno, teve um ego potencial e 

em formação desde o primeiro momento, pois a mãe foi capaz de atuar como um 

ego auxiliar e também de se identificar por completo com seu bebê, percebendo 

suas  necessidades  primordiais.  O  holding  materno  é  esta  capacidade  de  dar 

suporte ao ego incipiente do neonato, significa além dos cuidados naturalmente 
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exercidos pela mãe em um sentido mais amplo, o ato físico de ter o bebê nos 

braços,  e,  fundamentalmente  é  o  suporte  psíquico  que a mãe proporciona ao 

bebê; é isso que vai desencadear circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis na 

vida  do  bebê.  Aprofundarei  os  conceitos  de  preocupação  materna  primária  e 

holding materno nos sub-capítulos 4.1 e 4.2 respectivamente. 

Quando  os  bebês  vivenciam  a  experiência  do  holding,  de  maneira 

favorável, conseguem passar pelas fases de seu desenvolvimento emocional de 

forma bastante  rápida  e  assim estrutura-se  a  base  de  sua  personalidade.  Os 

bebês passam por experiências o tempo todo, a primeira delas é a experiência de 

satisfação  e  de  frustração,  sendo  que  esta  última  torna-se  mais  nítida  no 

desmame.  Tais  situações  são  armazenadas  em  sua  memória,  e  dependendo 

então  de  como  essas  experiências  são  vivenciadas,  tornam  esses  bebês 

futuramente  confiantes  e  seguros  ou  completamente  inseguros  em relação  ao 

mundo  externo.  Possivelmente  alguma  recordação  virá  à  tona  numa  situação 

futura na qual o cuidado deverá ser fornecido, por exemplo, quando aquele bebê 

tiver crescido, tornado-se mulher e vir a passar pela situação de gestação e da 

posição de ser mãe. 

Vale lembrar que ao falarmos em inconsciente só podemos nos referir a 

mãe,  já  que  no  bebê  não  existe  ainda  um  consciente  e  um  inconsciente 

propriamente ditos. O que existe, segundo Winnicott, é:

“Um  complexo  anatômico  e  fisiológico,  e  junto  a  isso,  um 
potencial  para  o  desenvolvimento  de  uma  personalidade 
humana. Há uma tendência geral  voltada para o crescimento 
físico, e uma tendência ao desenvolvimento da parte psíquica  
da integração psicossomática; há tanto no campo físico quanto 
no psicológico, as tendências hereditárias, e estas, ao lado da 
psique  incluem  as  tendências  que  levam  à  integração  ou  à 
consumação da totalidade” (Winnicott, 1968 p.79).

Um outro fator relevante de mencionar diz respeito à relação e ao contato 

entre a mãe e os médicos e enfermeiras. Uma mãe saudável e madura precisa de 

confiança na pessoa que efetuará o parto, precisa delegar toda a responsabilidade 

a essa pessoa, portanto, é importante que se conheça, que exista uma relação 
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com o médico que colocará o bebê nesse mundo. Uma mãe doente, no caso 

desse  estudo  me  refiro  à  mãe  depressiva,  necessita  mais  ainda  conhecer  o 

médico e a pessoa que estará encarregada do parto, mas é importante que essa 

pessoa  esteja  preparada  para  lidar  com  uma  paciente   nessas  condições.  É 

preciso uma atenção especial para com a mulher deprimida, ela precisa de ajuda, 

amparo e encorajamento. Uma mãe tomada por um estado de inquietação, de 

desespero por sentir que não sabe cuidar desse filho, pode entrar em um estado 

depressivo  podendo  passar  por  um  processo  destrutivo  no  qual  existe  a 

possibilidade de tal sentimento se voltar contra o bebê assim que o parto seja 

efetuado. 

É claro que não existe a mãe perfeita, e que as falhas existem e são de 

certa maneira, inevitáveis. Se as falhas são corrigidas a tempo e essa correção 

permite a continuidade da comunicação entre a mãe e o bebê, nada de prejudicial 

deve acontecer a ele. Se, ao contrario, as falhas, como por exemplo, a privação de 

algo que o bebê necessita  naquele instante,  não pode ser  corrigida no tempo 

devido,  as  conseqüências  podem  ser  graves,  gerando  carência  e 

conseqüentemente,  o  desenvolvimento e a capacidade de comunicar-se desse 

bebê poderão ser afetados.

Uma dessas comunicações entre a mãe o e bebê se faz pelo rosto da mãe 

e pelo seu olhar em encontro com o olhar do bebê. Winnicott pensa o rosto da 

mãe como um espelho para o bebê, como se ele se visse no rosto da mãe. O que 

o bebê vê quando olha para o rosto da mãe é ele mesmo. Alguns bebês, porém, 

passam pela experiência de não conseguirem se ver no rosto da mãe, por conta 

de uma dificuldade da mãe de reagir a este bebê; uma dessas dificuldades pode 

ser  a  depressão,  por  exemplo.  Nesses  casos,  os  bebês  olham e  de  maneira 

alguma vêem a si mesmos. O olhar de uma mãe deprimida é vazio, e, portanto o 

bebê não conseguirá entrar em contato com ela,  verá simplesmente um rosto. 

Analisarei aqui, em um dos próximos capítulos um caso em que esse fenômeno é 

bastante visível.  
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Segundo Winnicott, um dos sinais mais importantes do amadurecimento, de 

estruturação e de maturação do desenvolvimento emocional é a capacidade do 

indivíduo de ficar só.

Essa capacidade pode ser classificada como um paradoxo, pois para surgir 

exige poder estar só quando mais alguém estiver presente. A capacidade de ficar 

só  não  significa  estar  sozinho,  e  sim,  estar  só  quando  mais  alguém  estiver 

presente.

A  experiência  de  estar  só  na  presença  do  outro  tem  inicio  na  relação 

precoce entre a mãe e o bebê, chamada de “afinidade egóica”. Essa experiência 

se dá na época em que a mãe e a criança estão em pleno estado de fusão, ou 

seja, quando a mãe está totalmente identificada com seu bebê e o bebê também 

está identificado com a mãe. Ao ver a mãe, o bebê vê a si mesmo; e a mãe, ao 

ver o bebê, relembra de forma inconsciente seus primeiros dias de vida, e torna-se 

então, capaz de identificar-se com ele. Pode-se dizer que nessa situação é como 

se a mãe encontrasse a si mesma como o bebê que ela já foi.

A capacidade para estar só implica suportar uma situação de separação, 

porém envolve também a capacidade de confiança no reencontro. Os resultados 

dos cuidados maternos e do ambiente suficiente bom dão condições à criança de 

perceber que a qualquer momento o contato pode ser retomado. 

A questão da afinidade egóica pode ser pensada tanto a partir da teoria 

freudiana como da teoria kleiniana. 

Partindo da teoria freudiana, pensa-se na cena primária e na capacidade de 

lidar com os sentimentos oriundos dessa situação. A relação sexual entre os pais 

é aceita pela criança sadia que consegue lidar com a raiva e aproveitá-la para a 

masturbação. A criança é a terceira pessoa numa relação triangular com os pais, e 

tornar-se capaz de estar só aqui, corresponde à maturidade do desenvolvimento 

erótico, à potencia genital, à tolerância à ambivalência e também à capacidade de 

identificação com um de seus pais.

Na teoria Kleiniana, a capacidade de ficar só depende da existência de um 

objeto bom interno na realidade psíquica do individuo. Um seio bom, por exemplo, 

ou uma relação interna boa faz com que o individuo se sinta confiante quanto ao 
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presente e ao futuro. A maternidade suficientemente boa permite a criação do 

objeto bom interno, o que facilita o processo de maturação e a capacidade do 

individuo ficar só.

Partindo agora da teoria winnicotiana, a capacidade de estar só pode ser 

definida  em termos da frase:  “Eu estou só”.  Winnicott  separa a frase em três 

elementos. Inicialmente a palavra “Eu”: dizer eu implica um grande crescimento 

emocional,  revela  que  o  individuo  se  constituiu  como  único,  como  um  ser 

integrado.  Em  seguida,  “Eu  sou”,  que  revela  que  o  individuo  além  de  ter  se 

constituído,  agora  se  sente  vivo.  No  início,  o  individuo  é  bem  vulnerável  e 

indefeso,  alcançando  o  eu  sou  através  do  ambiente  protetor  que  a  mãe  lhe 

oferece. E finalmente, “Eu estou só”, que compreende o fato do bebê reconhecer, 

porém  ainda  não  conscientemente,  a  existência  da  mãe.  O  bebê  precisa  da 

confiança que a mãe lhe oferece para poder estar só e conseguir tirar prazer disto, 

pois fantasiar ou pensar a presença da mãe, futuramente permite momentos de 

solidão que são essenciais para o amadurecimento e para a capacidade de estar 

só. 

Outro  fenômeno  de  grande  relevância  para  o  presente  estudo  é  o  que 

Winnicott nomeia de capacidade de se preocupar. 

Preocupação  implica  integração  do  ego,  crescimento  e  aceitação  de 

responsabilidade; pressupõe uma organização complexa do ego. Se preocupar é 

se importar, é dar valor. A origem da capacidade de se preocupar se dá quando o 

bebê já  é uma unidade estabelecida,  quando consegue ver  a mãe como uma 

pessoa completa,  quando começa a se tornar independente do ego auxiliar da 

mãe e quando existe a experiência do ódio e do amor simultâneos, ou seja, a 

ambivalência.  Essa  capacidade  depende  dos  processos  de  maturação  que 

formam a base do desenvolvimento emocional da criança. Esses processos de 

maturação,  por  sua  vez,  dependem  de  um  ambiente  suficientemente  bom;  a 

capacidade de preocupar-se faz parte de um viver normal e sadio. Esse estado 

nasce  entre  os  cinco  e  doze  meses  de  idade,  mas  nunca  é  totalmente 

estabelecido, sendo fortalecido ao longo da vida.
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A capacidade de preocupar-se implica uma organização do ego, e é visto 

como  “uma  conquista  tanto  do  cuidado  do  lactente  e  da  criança  como  uma 

conquista  dos  processos  internos  de  crescimento  no  bebê  e  na  criança” 

(Winnicott, 1963, p.71).

O autor propõe a existência de duas mães para o bebê: a mãe-objeto e a 

mãe-ambiente,  para  diferenciar  dois  aspectos  de  cuidados  presentes  com  o 

lactente. A mãe-objeto seria aquela possuidora do objeto parcial que satisfaz as 

necessidades imprescindíveis  do  bebê;  ela  se  torna  o  foco  da  experiência  da 

tensão  instintiva  e  destrutiva  do  lactente.   A  mãe-ambiente  é  capaz  de  evitar 

qualquer tipo de imprevisto e fornece ativamente todos os cuidados necessários 

ao  bebê;  é  ela  quem  vai  receber  tudo  o  que  está  relacionado  ao  afeto  e  à 

sensibilidade. A preocupação surge no bebê na medida em que ele une em sua 

mente  a  mãe-objeto  e  a  mãe-ambiente.  Esses  dois  aspectos  devem  existir 

concomitantemente, ou seja, o objeto usado sem piedade e os aspectos instintivos 

dirigidos à mãe-objeto ocorrem junto às relações mais sutis e serenas do bebê 

com sua mãe-ambiente.

A mãe-ambiente dá condição ao bebê de tolerar a ansiedade que ele sente 

ao querer consumir a mãe, pois no amor impiedoso existe o perigo de ao consumi-

la, vir a perdê-la. Essa ansiedade que ele torna-se capaz de tolerar transformar-

se-á  em  sentimento  de  culpa;  é  através  da  mãe-ambiente  que  o  bebê  pode 

reparar aquele aspecto impiedoso dirigido à mãe-objeto.  Assim, a culpa não é 

sentida  conscientemente,  mas  permanece  ali,  aparecendo  (como  tristeza  ou 

estado de ânimo deprimido) apenas se não há a possibilidade de reparação.  

A partir daí entra em cena a preocupação, essa culpa que não é sentida 

recebe  o  nome  positivo  de  preocupação,  o  bebê  entra  em  um  estágio  mais 

avançado e torna-se capaz de se sentir preocupado, de sentir a responsabilidade 

por seus atos impulsivos e instintivos.

É preciso, portanto, uma figura materna, seja ela, a mãe verdadeira ou a 

mãe  substituta,  que  seja  de  confiança  para  poder  ser  capaz  de  receber  a 

reparação. É o fracasso na reparação da culpa que impede o estabelecimento da 
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capacidade de se preocupar e leva às mais variadas formas primitivas de culpa e 

ansiedade como fatores substitutivos da capacidade de se preocupar. 

Ao tornar-se mãe, a mulher regredida aos estágios mais primitivos do seu 

desenvolvimento vê-se invadida por essa culpa primitiva e intolerável que não leva 

a atos de reparação e sim, de destruição.  
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6.1 – A Preocupação Materna Primária

Winnicott nomeia de Preocupação Materna Primária um estado psicológico 

extremamente especial  da mãe nos primeiros estágios da vida do bebê.  Esse 

estado  é  definido  como  uma  sensibilidade  exacerbada  durante,  mas 

principalmente  ao  fim  da  gravidez  e  permanece  algumas  semanas  após  o 

nascimento do bebê; esse estado de sensibilidade exacerbada  vai diminuindo á 

medida que o bebê vai se constituindo como um ser independente. A mãe deve 

alcançar  este  estado  de  sensibilidade  exacerbado,  estado  que  pode  ser 

considerado quase uma “doença”, pois segundo o autor, a mãe deve ter saúde 

suficiente tanto para entrar nesse estado como para conseguir sair dele.  Essa 

condição, chamada de “doença normal” é o que possibilita a adaptação sensível e 

dedicada da mãe às necessidades do bebê em seus primeiros momentos de vida. 

A mãe nesse estado sente-se completamente identificada com seu bebê, sentir-

se-à no lugar dele, e, portanto, conseguirá corresponder às necessidades dele.

Algumas  mulheres  não  atingem  esse  estado,  ou  sentem  maiores 

dificuldades;  não  conseguem preocupar-se  com o  seu  bebê  e  deixar  de  lado 

outros interesses. Mulheres que possuem uma forte identificação masculina, que 

são profundamente ingressadas no mercado de trabalho, e que assim, assumem 

características masculinas, por exemplo, sentirão grande dificuldade em realizar a 

função materna e possivelmente deixarão pouco espaço para que o fenômeno da 

preocupação  materna  primária  aconteça.  Essas  mulheres,  ao  perderem  o 

momento ideal  de preocupação inicial  vão se deparar mais tarde com a tarefa 

árdua de compensar aquilo que foi perdido: no caso, o inicio do desenvolvimento 

do bebê enquanto  individuo;  tarefa árdua,  pois  não ocorrerá de modo natural, 

como aconteceria na época ideal. 

A mãe que entra nesse estado denominado preocupação materna primária 

proporcionará diversos benefícios ao seu bebê. Quando a mãe atinge esse estado 

fornece a possibilidade de constituição do eu da criança, de desenvolvimento e de 

experimentação de movimentos e sensações espontâneos. As falhas da mãe não 

são  sentidas  como  tal  pelo  bebê,  o  que  ocorre  em decorrência  disso  é  uma 

ameaça à existência do próprio eu da criança.
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A  organização  primária  do  ego  está  sempre  ameaçada  pelo  perigo  de 

aniquilamento do eu que acaba não se concretizando, pois de alguma maneira o 

bebê  consegue  se  recuperar.  É  essa  experiência  de  recuperação  e  de  não 

aniquilamento do eu que dá condições para o ego tolerar frustrações. 

A  mãe  no  estado  de  preocupação  materna  primária,  ou  seja,  a  mãe 

suficientemente boa à necessidade do bebê, evita que ele seja perturbado por 

reações  a  intrusões.  Intrusões,  aqui,  referem-se  à  agitação,  barulho,  enfim, 

condições não favoráveis para um bebê em seus primeiros momentos de vida.  As 

reações do bebê em relação a tais intrusões podem interromper o “continuar a ser” 

do bebê e a não-interrupção desse processo é a base para o estabelecimento do 

ego. 

O fornecimento de um ambiente suficientemente bom na fase mais primitiva 

possibilita ao bebê existir,  ter  experiências, construir um ego pessoal,  além de 

capacitá-lo a defrontar-se com as dificuldades que virão em sua vida.  
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6.2. Holding Materno

A preocupação materna primária, explicitada no sub-capítulo anterior, está 

intimamente  relacionada  à  função  do  holding materno.  É  esse  estado  de 

preocupação da mãe que possibilita o fornecimento de um suporte egóico para o 

bebê. Holding pode ser traduzido aqui, como sustentação, amparo.

O  termo  holding foi  adotado  por  Winnicott  para  designar  esse  suporte 

egóico, ao qual compreende tanto o aspecto psicológico, ou seja, estar no estado 

de identificação, de preocupação materna, atendendo as necessidades do bebê, 

quanto o aspecto físico, como o de vestir, alimentar e banhar a criança. 

É  através  do  holding  suficientemente  bom  que  o  bebê  consegue 

desenvolver a capacidade de integração de experiências que ele vivencia e assim, 

apropriar-se  do  sentimento  de  “eu  sou”,  essencial  para  a  estrutura  e  o 

desenvolvimento de um ego saudável.

Pode-se dizer que o ambiente de  holding necessariamente inclui a figura 

paterna na última fase de três estágios classificados como:  holding; convivência 

da mãe com o bebê; e finalmente convivência da mãe, pai e bebê. Essa relação 

acontece quando o bebê já estabeleceu a separação entre o eu e o não-eu. Pai e 

mãe  são  vistos  como seres  separados  e  completos,  assim  como ele  próprio. 

Porém, essa condição só é possível se um ambiente de holding suficientemente 

bom foi fornecido pelos pais. 

É importante que os pais forneçam um ambiente suficientemente bom de 

acordo com as necessidades do bebê. De nada adianta oferecer à criança algo 

que apenas os pais considerem necessários, o resultado disso é o bebê passar a 

desejar o desejo dos pais e não o dele próprio. Para evitar tal situação é preciso 

que os pais lembrem-se da integridade de seu bebê, e respeitem-no como um ser 

distinto deles próprios. O holding deve ser fornecido, porém com responsabilidade 

dos pais de conseguirem enxergar seus filhos como seres distintos deles, com 

desejos  e  necessidades próprios  e  com o  cuidado de não permanecerem em 

fusão com seu bebê mais do que o tempo necessário. O fornecimento de bons 

cuidados maternos no inicio da vida é o que possibilita saúde mental ao bebê. 
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O toque é um aspecto muito  valioso para a saúde do bebê.  É o toque 

suficientemente  bom  que  dá  condição  à  personalização  do  bebê.  Com 

personalização  Winnicott  quer  dizer  a psique  que  habita  o  corpo.  Mais 

especificamente, é através do toque amoroso e cuidadoso que o bebê começa a 

sentir seu corpo constituído nele mesmo. O fenômeno de personalização tem seu 

inicio antes mesmo do nascimento, e fica evidente através dos cuidados físicos, já 

que a condição que se tem em relação ao bebê é intra-uterina. Antes e após o 

nascimento o bebê precisa ser segurado por alguém que de fato esteja envolvido 

emocionalmente com ele;  esse processo denominado personalização (a psique 

habitando o soma) se dá quando a mãe é capaz de se envolver com seu bebê, 

psíquica e fisicamente. 
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VII – Infanticídio

De acordo com o CP, o crime de infanticídio ocorre quando a mãe sob a 

influencia do estado puerperal dirige sua conduta criminosa contra o próprio filho 

gerando a morte do mesmo, durante o parto ou logo após. 

O  infanticídio  diferencia-se  legalmente  do  homicídio,  pois  no  primeiro  a 

ação criminosa é contra um ser indefeso, frágil  e desprotegido. No segundo, o 

sujeito elimina a vida de um outro que, em principio, possui capacidade e condição 

física de defender-se.  

A expressão infanticídio, do latim infanticidium, sempre teve no decorrer da 

historia, o significado de morte de criança, especialmente do recém-nascido. Sua 

prática era comum entre os povos primitivos para evitar  que crianças fracas e 

deformadas continuassem a viver,  visando,  assim, a constituição de uma raça 

saudável e vigorosa. Farei agora uma breve passagem na história do infanticídio, 

desde o período greco-romano até o momento atual.

No  período  Greco-romano,  século  VIII  ao  século  V  a.C.,  o  crime  de 

infanticídio era permitido e o pai de família era o responsável pela vida ou morte 

de seus filhos e dependentes (mulheres e escravos). Crianças mal-formadas ou 

que significassem desonra à família podiam ser mortas pelo pai logo após o parto. 

Ainda nesse período, em Roma, por exemplo, era o Estado que tinha o poder de 

decidir sobre a vida ou a morte das crianças.  

Foi no período Intermediário, século V ao XVIII, que se deu inicio a punição 

pelo ato do infanticídio. As mães, quando executavam o crime eram submetidas a 

penas severas. A prática religiosa e o cristianismo foram influências para que se 

pensasse  que  ninguém  tinha  o  direito  de  tirar  a  vida  de  seu  semelhante, 

principalmente em se tratando de um ser indefeso, frágil e desprotegido. Nesse 

período o crime passou a ser constituído como gravíssimo, sendo até a pena de 

morte utilizada como punição. 

A partir do século XVIII, período moderno (atual) o crime passou a ser visto 

como um ato possivelmente influenciado pelo estado puerperal e, portanto, alguns 

privilégios  em  relação  à  pena  foram  adotados.  Os  filósofos  do  direito  natural 
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possuíam vários argumentos a favor da mulher infanticida, procurando conseguir 

penas mais amenas para o crime. A pena de morte, por exemplo, aos poucos foi 

abolida.

Para que se caracterize o infanticídio, segundo a nossa lei, são necessários 

a principio, quatro elementos:

• que se trate de feto nascente ou de infante recém-nascido
• que tenha havido vida extra-uterina
• que a morte seja intencional
• que  fique  averiguado  ter  sobrevindo  realmente  uma  perturbação 

psíquica, que é o verdadeiro sentido que contem a expressão: sob a 
influencia do estado puerperal.

Pelo entendimento penal,  a influência do estado puerperal  é um quadro 

fisiopsicológico  próprio  de  mulheres,  em  geral  desassistidas  e  decorrente  de 

gravidez  indesejada,  que  acabam,  durante  o  seu  curso,  gerando  relevantes 

conflitos  emocionais.  Este  quadro  de  graves  repercussões  comportamentais 

conduz a mãe, neste momento de maior fragilização física e psíquica durante o 

parto, ou logo após, a matar o próprio filho. 

De acordo com o CID-10 (Código Internacional de Doenças), as depressões 

pós-parto  e  puerperais  são  classificadas  como  transtornos  mentais  e 

comportamentais  leves;  a  psicose  puerperal  está  classificada  como  transtorno 

grave. 

O  estado  puerperal  é  um  período  delicado  na  vida  de  uma  mulher,  é 

constituído  por  ambivalências,  confusões  e  indefinições.  Misturam-se  aspectos 

físicos  como a  dor,  o  sangramento,  a  fadiga  e  os  incômodos após  o  parto  e 

aspectos psíquicos como a sensibilidade, a entrada em uma nova fase da vida, a 

responsabilidade de ser mãe, as expectativas e frustrações em relação ao bebê e 

a ela própria no papel de mãe, etc. Irene Muakad em “O infanticídio: análise da 

doutrina  médico-legal  e  da  prática  judiciária”  (2002)  cita  Bonnet  que  definiu  o 

estado puerperal como: 
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“um transtorno mental transitório incompleto, por ser de curta  
duração  e  porque  não  chega  a  constituir  um  estado  de  
alienação mental. É apenas um estado crepuscular, um estado  
de  obnubilação  das  funções  psíquicas”. (Bonnet   apud  Irene 
Batista Muakad, p. 147.)

O estado puerperal não é considerado psicose puerperal. Este fenômeno 

ocorre no período pós-parto, em mulheres já predispostas a certa anormalidade. O 

que ocorre é que as manifestações psicopatológicas já existentes encontram no 

puerpério condições favoráveis para sua instalação. As reações normais que a 

gestação e o parto geram na mulher já predisposta a alguma perturbação psíquica 

se associam e podem acarretar um surto ou episódio psicótico. O puerpério pode 

causar  uma  psicose  puerperal  no  qual  a  perturbação  psíquica  de  natureza 

patológica elimina por completo a capacidade de discernimento e entendimento da 

mulher, podendo levá-la a cometer o ato de matar seu filho.

É preciso haver uma relação de causalidade entre o estado puerperal e o 

ato do infanticídio, já que nem sempre o puerpério causa perturbações psíquicas 

na  mulher.  Deve  ficar  evidente  a  diminuição  da  capacidade  de  entendimento 

oriundos de uma confusão mental puerperal para que seja então prescrito o crime 

de infanticídio; caso contrario, o que se tem é a ação de um homicídio. 
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VIII - Análise

Depressão pós-parto – Caso I

O caso de depressão pós-parto presente neste estudo foi relatado em uma 

palestra sobre Depressão Pós-Parto na Universidade de São Paulo, ministrada 

pela psicóloga Lucia Helena Moriel  Romero Costa, no qual, posteriormente, foi 

estabelecida  uma  comunicação  pessoal  onde  obtive  a  autorização  para  a 

utilização do caso em meu estudo.1

Pode-se dizer que o caso de depressão pós-parto escolhido, que não levou 

ao ato  do  infanticídio  (caso I)  tem como característica  um dos aspectos  mais 

complicados de uma gestação: a descoberta de que a criança não é perfeita, e 

que tem complicações graves de saúde.  

Esse é um dos fatores predominantes quando se fala de depressão pós-

parto. A mãe, ao fantasiar seu bebê, imagina-o saudável, perfeito, e o idealiza 

cada  vez  mais  ao  longo  da  gravidez.  A  vivência  da  gestação  implica  muitas 

mudanças na vida da mulher, e a responsabilidade de cuidar de um bebê e de 

internalizar o papel de mãe pode ser extremamente difícil para algumas mulheres; 

saber que seu filho nascerá com um problema de saúde causa um impacto ainda 

mais  profundo.  Vários  sentimentos  vêm  à  tona,  sem  que  a  mulher  esteja 

preparada emocionalmente,  como o medo de não saber cuidar  desse bebê,  a 

angustia  de  procurar  se  informar  sobre  a  doença  além de  ter  que  entrar  em 

contato com esse bebê real, e não com aquele bebê imaginário que existia antes 

do diagnóstico. 

A mãe desse bebê, de acordo com o relato de caso (anexo I), vai ao ultra-

som sozinha quando descobre o diagnóstico, entra em pânico e chora muito, sem 

ter ninguém nesse momento de “choque” para acolhê-la. Logo em seguida, mãe e 

pai,  juntos, vão a um especialista e recebem do médico todas as informações 

sobre a doença, também sem nenhum tipo de cuidado e acolhimento ao informá-

las. Alguns médicos foram contatados durante o fim da gravidez e depois do parto 
1 Outras informações sobre o caso devem ser procurados através da própria psicóloga, conforme aconselhado 
por ela e pela orientadora deste trabalho. 
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e  fica  claro  no  relato  que  nenhum  deles  pôde  lhes  fornecer  o  acolhimento 

necessário. 

É muito importante que os médicos e enfermeiras estejam preparados para 

lidar com um caso como esse. Uma mãe que está no momento de dar à luz um 

bebê com algum tipo de deficiência  é uma mãe que necessita  de cuidados e 

atenções  especiais.  É  preciso  que  essa  mãe  receba  ajuda,  amparo  e 

encorajamento  tanto  de  seu  companheiro  e  familiares,  como  dos  médicos  e 

enfermeiras que estão encarregados de seu parto. Uma mulher que passa por 

esse momento sem essas condições provavelmente sentir-se-á desamparada e 

abandonada, dois facilitadores para a entrada em um estado depressivo. 

O apoio do companheiro durante esse processo é fundamental. Quando a 

mãe passa a procurar  informações sobre a doença na Internet,  revelando sua 

angustia  e  preocupação,  o  marido  ao  invés  de  apoiá-la  e  acolhê-la,  agride-a, 

dizendo que ela está o aterrorizando. O marido, provavelmente tomado por suas 

próprias  angústias  (era  ele  quem desejava  a  gravidez  naquele  momento)  não 

consegue dar o suporte necessário à sua esposa. A mãe começa, então, a fazer 

os exames e a freqüentar os médicos sozinha para não preocupar o marido. A 

impressão que se tem aqui é que essa mãe, mais angustiada por não ter o marido 

quando precisa, deixa de pedir ajuda a ele e passa uma imagem de não querer 

preocupá-lo como uma própria defesa: ela se convence de que pode dar conta 

daquilo  sozinha,  mas,  no  fundo  e  inconscientemente,  espera  um  suporte 

espontâneo e voluntário desse marido. 

Durante o parto, as lembranças das figuras vistas na Internet aparecem na 

mente da mãe, e ela pede ao marido que fique atento ao bebê e sua ferida. O pai 

tira fotos do nascimento, mas as primeiras fotos mostradas à mãe, por pedido dela 

mesma, são as fotos da ferida. O impacto é grande e ela chora muito. Nota-se a 

preocupação dessa mãe em primeiro lugar com a ferida, e não com o bebê por 

inteiro;  o que existe para ela é só a má formação de sua filha. Isso fica claro 

também quando ao visitar a menina na UTI, a mãe olha primeiro para a ferida e 

não para o bebê. A mãe não reconhece aquela criança como um bebê, como sua 

filha, apenas pensa e dá importância à ferida. A mãe fica agitada, não consegue 
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descansar,  e  o  bebê  dorme  bastante.  Percebe-se  então  o  começo  de  um 

dinamismo depressivo dessa mãe e desse bebê.

Ao chegar no Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno2, percebe-se que o 

bebê fica o tempo todo de olho fechado, com a boca na mama e escondida no 

braço da mãe. A mãe conta sua história, e suas falas são todas em torno da má 

formação da menina.  Ao ser questionada sobre a relação que mantém com o 

bebê,  se ela  conversava com ele  sobre tudo o que estava ocorrendo,  e  se o 

olhava nos olhos, ela responde que não, que não consegue olhar nem falar com o 

bebê, que ele passa a maior parte do tempo de olho fechado e com a boca no 

seio. E sempre volta a falar da doença.

A comunicação entre a mãe e o bebê aqui, ainda não ocorreu. Uma das 

comunicações que existe entre a mãe e seu filho recém-nascido é feito através do 

rosto da mãe e de seu olhar em encontro com o olhar do bebê. O rosto da mãe é 

como um espelho para o bebê: na saúde, ao olhar para a mãe o bebê vê a si 

mesmo. Porém, quando a mãe está deprimida e só fala da doença da filha fica 

claro  que  não  conseguirá  olhar  e  nem  conversar  com  ela.  Esse  bebê, 

naturalmente  ficará  de  olhos  fechados,  pois  ao  procurar  o  olhar  da  mãe,  não 

consegue  ver  a  si  mesmo  em  um  olhar  de  reconhecimento  materno.  A  mãe 

deprimida  tem  seu  olhar  vazio,  e,  portanto,  o  bebê  não  consegue  entrar  em 

contato com ela. Entram os dois em um dinamismo depressivo, sem contato, sem 

comunicação um com o outro. 

A mãe recusa o tratamento que os médicos propõem e chega a verbalizar 

que em alguns momentos imagina que seu bebê é normal, que não tem problema 

nenhum. A negação da doença da filha fica evidente nessa fala e na atitude de 

recusar os recursos necessários, assim como seu desejo de que realmente ela 

fosse uma criança saudável. 

O grupo começa a entrar em contato com o bebê e ele então começa a 

reagir  ao  grupo;  o  encantamento  da  mãe começa  a  aparecer,  e  ela  também 

começa a reagir. A ferida passa a ficar em segundo plano no pensamento dessa 

mãe. Nesse momento, ela passa a vê-lo como um ser-bebê, ele começa a existir 

2 Grupo coordenado por Lucia Helena Moriel Romero Costa, psicóloga que ministrou a palestra sobre 
depressão pós-parto na Universidade de São Paulo (vide caso I).
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enquanto sujeito, ativo, capaz de alegrar a mãe e todo o grupo; a comunicação 

entre eles se fortalece.  

Aos cinco meses, o bebê deve passar por outra cirurgia e é nesse momento 

que ocorre uma comunicação mais intensa entre a mãe e o bebê. A mãe fica 

preocupada, pois a menina precisa ficar em jejum durante oito horas antes da 

cirurgia. O grupo então sugere que ela converse com a criança e diga o que está 

acontecendo, fale sobre a necessidade de ficar em jejum.  Na semana seguinte, a 

mãe comenta que está muito feliz e que tudo havia dado certo, que a menina não 

havia dado trabalho nenhum, e comenta que nem conseguia acreditar  que ela 

entendeu  e  cooperou  com  tudo.  Foi  nesse  momento  que  a  presença  do  pai 

também foi  estabelecida e fortalecida. A mãe deprimida necessita de apoio do 

ambiente para que consiga superar esse momento. Fica claro nesse caso, que o 

grupo de apoio conseguiu mostrar a essa mãe o que faltava na relação dela com 

sua filha. Ela pôde se dar conta, com o auxilio do grupo, que podia entrar em 

contato com seu bebê, que era disso que eles precisavam. A mãe, enxergando 

apenas a ferida  da  criança,  não conseguia vê-la  como um bebê capaz de se 

comunicar e nem via a possibilidade do vir-a-ser daquela criança. 

De  inicio,  essa  mãe se  viu  diante  de  uma  situação  inesperada,  sem o 

devido apoio de seu companheiro e dos médicos que a atenderam. Deparou-se 

totalmente desamparada, angustiada e abandonada diante do papel de ser mãe 

de um bebê portador de uma doença grave. Foi com o Grupo de Apoio que ela 

obteve o acolhimento necessário, podendo fazer o luto do bebê imaginário e entrar 

em contato  com seu  bebê  real.  Aquele  estado  depressivo  no  qual  a  mãe  se 

encontrava foi desaparecendo na medida em que ela conseguia olhar para seu 

bebê por inteiro e não apenas para a ferida, quando conseguiu entrar em contato 

com ele e não mais escondê-lo em seus braços.

40



Infanticídio – Casos II e III

Os anexos II  e III  contém casos de infanticídios publicados em jornais e 

retirados da  Internet.  Os casos são apenas ilustrativos,  não farei  uma análise 

direta  deles,  por  falta  de  informações necessárias.  Poderei  citá-los  em alguns 

momentos dessa análise. 

Todos os casos dizem respeito à morte do recém-nascido, ou seja, logo 

após o parto, a mãe põe fim à vida de seu filho. Trata-se, portanto, de casos que 

precisam ser investigados para que se verifique a influência do estado puerperal e 

suas conseqüências problemáticas para que fique prescrito o crime de infanticídio. 

Vivenciar  uma gestação implica  a recordação na mulher  de seu próprio 

nascimento e cuidados primitivos. Essa mãe já foi um bebê e as lembranças de tê-

lo sido virão à tona na situação de ser a mãe, de fornecer carinho, suporte e 

atenção  ao  seu  bebê.  Naturalmente,  quem recebeu  esses  elementos  em sua 

primeira infância, quem foi suficientemente bem cuidado enquanto bebê terá mais 

facilidade de fornecer dedicação e atenção ao seu filho; quem não obteve tais 

cuidados, possivelmente sentirá mais dificuldades em oferecê-los.

Os primeiros estágios da vida do bebê, de extrema dependência, devem ser 

vivenciados  em  um  ambiente  suficientemente  favorável  para  que  existam 

condições  de  se  formar  um  ego  estruturado.  Ambiente  suficientemente  bom 

significa a dedicação natural da mãe em cuidar de seu bebê, a capacidade de se 

envolver e se preocupar com ele, o fornecimento de um holding materno, entre 

outros; são esses elementos que uma mãe deve oferecer ao seu filho, porém, 

para  que  isso  seja  possível,  também  são  esses  elementos  que  ela  deve  ter 

recebido em sua infância. 

Podem-se considerar alguns aspectos da teoria kleiniana a respeito  das 

posições  esquizo-paranóide  e  depressiva,  pois  estes  são  vividos  pela  criança 

durante sua primeira infância. 

O uso excessivo do mecanismo de defesa chamado identificação projetiva3 

na posição esquizo-paranóide pode levar  a  um empobrecimento do ego e um 

3 Conceito explicitado no capítulo V,  pág. 15. 
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estado  de  isolamento  e  retraimento  em relação ao ambiente,  considerado um 

aprisionamento  em  si  mesmo  ou  fechamento  narcísico.  Esse  processo  pode 

futuramente, influenciar no papel de mãe, gerando uma mãe narcísica, que não 

consegue olhar para seu filho, apenas consegue olhar para si, e, portanto, procura 

satisfazer e procura que satisfaçam as suas necessidades e não as necessidades 

do bebê. Se esse bebê chama a atenção de todos que estão à sua volta, e essa 

mãe sente-se esquecida, abandonada, por necessitar de atenção exclusiva, um 

sentimento de raiva e hostilidade em relação a essa criança pode aparecer. Deve 

haver, por parte do ambiente, a atenção necessária dirigida a essa mulher para 

que não ocorram conseqüências mais graves, como a agressão da mãe contra 

seu próprio filho. 

É fundamental que o objeto bom seja internalizado de maneira satisfatória, 

pois o objeto bom deve superar o objeto mau assim como o amor deve prevalecer 

sobre o ódio.  Caso contrário, o chamado abafamento das emoções, no qual  o 

individuo passa a ter sentimentos de vazio e de irrealidade ganha força e nessas 

condições,  o  individuo entra  em um estado patológico e a sensação de tédio, 

juntamente com sentimentos depressivos, são internalizados de maneira que as 

dificuldades  de  ser  mãe,  futuramente,  podem  aparecer.  O  abafamento  das 

emoções causa a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade do fornecimento de 

carinho, cuidado e dedicação essenciais para o bebê. 

Quando há prevalência do  amor sobre o ódio, há integração do ego.  É a 

introjeção  do  objeto  bom  que  faz  com  que  os  estados  esquizóides  sejam 

superados.  Ao  tornar-se  mãe,  a  mulher  regride  a  estados  primitivos  de  sua 

infância  e  de suas experiências,  e essa regressão pode tanto ajudá-la  (houve 

introjeção do objeto bom) como atrapalhá-la (não houve introjeção do objeto bom). 

Se  o  objeto  bom  não  foi  internalizado  de  maneira  satisfatória,  os  estados 

esquizóides permanecerão ali; se o amor não prevaleceu sobre o ódio, aspectos 

agressivos predominarão e possivelmente todos esses aspectos serão refletidos 

no futuro, no momento em que esse bebê ao tornar-se mulher ocupe o papel de 

mãe. A mulher que não obteve a introjeção do objeto bom e, portanto não superou 

os  estados  esquizóides,  sente-se  tomada  por  tais  sentimentos  regressivos  e 
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primitivos que podem levá-la a atos de intensa destrutividade e agressividade que 

serão voltados contra o bebê. Essa mulher, tomada por um desespero somado ao 

desamparo e a esses sentimentos agressivos, pode cometer o ato do infanticídio. 

A posição depressiva deve predominar sobre a posição esquizo-paranóide. 

É a entrada na posição depressiva que determina a introjeção do objeto bom e a 

capacidade de amar,  cuidar, dar atenção e reparar. Uma mãe que não obteve 

esses recursos introjetados, sentirá muitas dificuldades em demonstrar e oferecer 

amor,  cuidado  e  atenção;  a  sensação  de  segurança,  conquistada  lá  na  sua 

infância, faz com que as trocas com o ambiente sejam satisfatórias, e se essa 

sensação foi e está danificada não haverá possibilidade de troca, a mãe sentir-se-

à incapaz de cuidar de um filho, de transmitir sentimentos positivos a ele, podendo 

entrar em um estado de depressão, desamparo e desespero, levando-a a cometer 

um ato que a liberte de tal sensação, ou seja, essa mãe pode vir a matar seu 

próprio bebê. 

Não houve na mãe que mata, enquanto bebê, a neurose infantil4, ou seja, 

uma elaboração da posição depressiva, e, portanto, o processo de organização e 

integração psíquicos não foram elaborados satisfatoriamente. 

A introjeção do objeto bom faz com que existam condições de superar e 

elaborar os lutos inerentes à vida. A perda do companheiro durante a gravidez, a 

perda de condições como a liberdade, a estética, entre outros são alguns tipos de 

luto  aos quais  a  mulher  deve  ter  um ego estruturado e  integrado  para  poder 

passar pelo processo, elaborá-lo e assim, ter a capacidade de voltar a amar e se 

interessar  pela  vida.  Portanto,  uma  mulher  que  se  encontra  em  um  estado 

deprimido  por  não  conseguir  elaborar  algumas  perdas,  se  depara  com  um 

sentimento de vazio, desencanto, ódio pela vida e por seu bebê e se torna capaz 

de eliminar a vida de seu filho como uma forma de alivio. 

A  capacidade  para  estar  só  revela  amadurecimento  e  estruturação  do 

desenvolvimento emocional. Uma pessoa que é capaz de ficar só tem dentro de si 

um registro ou uma reserva de cuidados suficientemente bons. Uma mulher que 

não tem dentro de si tais elementos, e se depara com as necessidades de seu 

4 Conceito explicitado no capítulo V, pág. 19.
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bebê, que precisa de cuidados físicos e também psíquicos, que não sabe pedir, e 

que depende dela para sobrevivência, sente-se desamparada e o desamparo de 

seu bebê soma-se ao dela, gerando desespero e o possível ato do infanticídio. 

A capacidade para estar só implica afinidade egóica, no qual a mãe o e 

bebê estão em pleno estado de fusão. Ao olhar seu bebê, a mãe rememora seus 

primeiros momentos de vida; é como se a mãe encontrasse a si mesma como o 

bebê  que  ela  já  foi  um  dia.  Ora,  se  essa  mãe  não  conseguiu  estruturar  a 

capacidade de estar só, se nesse período não obteve a sensação de que se a 

mãe  dela  estivesse  ausente  poderia  voltar  a  qualquer  momento,  se  sentiu-se 

desamparada e abandonada, reviverá todos esses sentimentos ao cuidar de seu 

bebê. Tais sentimentos virão à tona e um bloqueio no fornecimento dos cuidados 

necessários  ao  bebê  passará  a  tomar  conta  dessa  mãe.  A  culpa,  de  não 

conseguir então, exercer o papel de mãe pode levar essa mulher a um estado 

depressivo e a agressividade pode aparecer na medida em que tal situação não 

for contornada pelo ambiente; agressividades direcionadas ao bebê, que é, para a 

mulher, quem proporciona tais sentimentos. 

A mulher que mata seu filho não possui a capacidade de se preocupar. 

Essa  mulher,  quando  criança,  não  conseguiu  introjetar  a  capacidade  de  se 

preocupar, que pressupõe se importar, ter responsabilidade e dar valor. É possível 

que a mulher que mata tenha tido durante sua infância a mãe objeto muito mais 

fortalecida do que a mãe ambiente5. A preocupação surge na medida em que o 

bebê une em sua mente as duas mães (objeto  e  ambiente).  É o fracasso na 

reparação da culpa que a mãe ambiente propicia que impede o desenvolvimento 

da capacidade de se preocupar; a culpa se torna tão primitiva e desesperadora 

que ao invés de levar a atos de reparação, leva a atos de destruição: matar seu 

próprio filho. 

O ato de destruição, a raiva, o desamparo, o desespero e a vontade de se 

livrar daquele peso que é o filho para essas mulheres são tão intensos que, como 

podemos ver  nos  anexos  (II  e  III),  as  formas  de  eliminar  a  vida  do  filho  são 

extremamente violentas,  frias e  agressivas.   Essas mulheres são tomadas por 

5 Conceito explicitado no capítulo VI, pág. 28.
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uma força destrutiva e avassaladora que o ato deve ser cometido sem que haja a 

menor possibilidade de sobrevivência da criança. 

A preocupação materna primária é uma conseqüência da capacidade de se 

preocupar na infância. Aquela criança que não conseguiu estabelecer ou introjetar 

a capacidade de se preocupar e se importar com o outro durante sua primeira 

infância, ao tornar-se mãe, dificilmente conseguirá desenvolver o que Winnicott 

chama de estado natural da mãe: a preocupação materna primária. É provável, 

também, que a mãe que não consiga entrar nesse estado de profunda interação 

com seu bebê, não tenha recebido essa experiência de sua figura materna. 

Alguns outros fatores podem interferir no desenvolvimento da preocupação 

materna primária. Incidentes como gravidez indesejada, outra gravidez antes do 

tempo desejado, a perda do companheiro, condições financeiras não favoráveis, 

enfim, diversas situações externas podem influenciar a mãe e fazer com que ela 

ingresse em um estado deprimido impedindo-a de desenvolver sua capacidade de 

preocupação. 

O anexo II traz alguns dados que podem nos dar indícios de que a gestação 

dessa mãe não foi vivenciada de maneira saudável. Diz-se que a gravidez ocorreu 

por conta de uma relação ocasional, a gestante deu à luz no quarto onde residia 

sem acompanhamento médico e tentou esconder a gravidez durante 34 semanas 

de gestação. Não se faz referências ao pai da criança ou companheiro da mãe. 

Todos  esses  fatores  podem  ser  indicadores  de  que  essa  gravidez  não  era 

desejada, ou de que o companheiro não deu o suporte necessário a essa mulher, 

enfim, condições que podem levar uma pessoa, que possivelmente não teve os 

cuidados  necessários  de  sua  figura  materna,  e,  portanto,  não  possui  um ego 

estruturado, a cometer um ato de tamanha agressividade e frieza com seu filho. 
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IX - Conclusão

A gravidez  é  um momento  muito  delicado  na  vida  da  mulher  e  implica 

diversas  mudanças  em  sua  vida.  A  entrada  na  maternidade  envolve 

reajustamentos pessoais e psíquicos, readequação de papeis, nova identidade, e 

por isso pode ser vivido como transição natural ou pode tomar um caráter de crise. 

A mulher deve estar preparada emocionalmente para tais modificações em sua 

vida,  e  aceitar  todas essas mudanças é o  primeiro  passo para  uma gestação 

tranqüila e saudável. 

Além disso, a gravidez é socialmente considerada um período de intensa 

satisfação na mulher, que deve ter o desejo de ser mãe por ser essa a natureza 

do feminino.  Porém, muitas vezes o momento que deveria  ser de felicidade e 

prazer pode ser vivido com sentimentos profundos de angústia. 

O objetivo desse estudo era entender o que leva uma mulher-mãe a matar 

seu filho. 

Pode-se  dizer  que  o  fator  principal  que  interfere  no  fornecimento  do 

cuidado, holding, amparo, amor e dedicação ao bebê têm relação com o que essa 

mãe recebeu quando foi um bebê. Fica claro com esse estudo que as mães que 

não obtiveram em sua primeira infância uma maternagem suficientemente boa, 

num amplo sentido, sentem mais dificuldades em entrar em contato com o bebê, 

em fornecer  um ambiente  suficientemente  bom,  pois  todos os  sentimentos  de 

desamparo  e  abandono  vividos  por  ela  aparecem no  momento  em que  deve 

assumir  o  posto  de  mãe.  Isso  porque,  ao  assumir  a  maternidade,  a  mulher 

rememora as suas próprias experiências enquanto bebê. 

Fatores externos podem interferir na relação mãe-bebê e facilitar a entrada 

em  um  estado  depressivo,  como  a  separação  do  marido,  o  afastamento  no 

mercado de trabalho, a gravidez indesejada, a descoberta de uma doença grave 

no bebê durante a gestação ou após o nascimento, como foi visto no caso I. 

É preciso que essas mulheres tenham um grande acolhimento do ambiente, 

para que consigam elaborar o luto de tais situações, entrem em contato com a 

realidade,  e  assim, consigam sair  do estado deprimido em que se encontram. 
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Caso contrário, a depressão pós-parto pode tomar proporções graves, gerando 

atos  agressivos  contra  o  bebê,  chegando  ao  ato  extremo  de  violência:  o 

infanticídio. 

Os  casos  de  infanticídio  vêm  sendo  cada  vez  mais  comuns  em  nossa 

sociedade. Ao procurar sobre o assunto, vários casos são encontrados com os 

mais variados meios de tentar pôr fim à vida de um filho. Nota-se que em 90% dos 

casos  pesquisados  a  forma  de  tentar  livrar-se  da  criança  é  extremamente 

agressiva,  fria  e  mórbida,  como  estrangulamento,  espancamento  seguido  de 

morte, esquartejamento da criança, congelamento no freezer ou outros atos cruéis 

e semelhantes a estes. 

Esses atos frios e mórbidos comuns em casos de infanticídio deixam clara a 

dimensão  da  sensação  de  desespero,  em  decorrência  do  sentimento  de 

desamparo  e abandono.  O desespero e  a conseqüente agressividade são tão 

intensos que desencadeiam atos capazes de por fim, de fato, a vida da criança; 

são atos nos quais as possibilidades de sobrevivência são praticamente nulas. 

Pode-se verificar neste estudo os diversos fatores que podem levar uma 

mulher-mãe a um estado depressivo. Com o apoio do ambiente, essas mulheres 

podem superar esse estado deprimido e assumir o papel de mãe. Caso contrário, 

ou seja, sem o devido suporte, amparo, acolhimento e compreensão do ambiente, 

e com isso me refiro, aos familiares, companheiros, médicos, enfermeiras, e até 

mesmo grupos de apoio, essas mães sentir-se-ão extremamente desamparadas e 

abandonadas,  além  de  sentirem  que  o  próprio  filho  é  o  causador  de  tais 

sentimentos, chegando a uma última solução para o problema: matar o próprio 

bebê. 

O estado deprimido que gera impotência, incapacidade de qualquer tipo de 

afeição,  impossibilidade  de  cuidar  do  bebê,  de  amá-lo  e  ampará-lo  causa  na 

mulher um sentimento intenso de culpa. Tal sentimento pode ser também o que 

leva a mulher a matar seu filho, ou seja, a culpa de não conseguir ser mãe, de não 

estar apta para cuidar daquele bebê pode fazer com que ela entre em um estado 

de desespero e mate seu filho como uma forma de alivio. A mãe age contra a vida 

do próprio filho, que para ela, é quem gera esses sentimentos insuportáveis.
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X – CASO 1

Relato de caso de depressão materna.

Bebê com MIELOMENINGOCELE (Anomalia congênita na medula espinhal, que 
causa  a  paralisia  dos  membros  inferiores)  participante  do  Grupo de Apoio  ao 
Aleitamento Materno e ao Vínculo Mãe-Bebê da Unimed de São José do Rio 
Preto-SP, onde é coordenado pela Psicóloga e pela Enfermeira. 

Mãe com 28 anos, primípara, bebê do sexo feminino, não queria engravidar nesse 
momento, gostaria que fosse seis meses após. O pai é quem tinha o maior desejo 
da gravidez (SIC).

No sétimo mês de gestação, a mãe vai sozinha para fazer o ultra-som, quando é 
informada do estado de seu bebê: ele tem uma fissura na coluna, uma patologia 
chamada  Mielomeningocele. O diagnóstico faz com que ela entre em pânico e 
chore muito.

No mesmo dia, ela e o marido vão para São Paulo, para a USP, e recebem a 
indicação de uma cesariana, mesmo com o bebê prematuro. O especialista fala, 
sem meias palavras, das dificuldades que o bebê terá ao longo de sua vida.

Voltando à cidade de origem, os pais e a obstetra optam por deixar amadurecer o 
pulmão e aguardar mais um mês. 
Nesse período, fica procurando tudo sobre o assunto da doença na Internet,  e 
tenta dividir com o marido suas angústias; contudo, o marido não suporta essa 
insistência e chega a ficar bravo, dizendo que ela está aterrorizando-o.
Nesse  ultimo  mês  de  espera,  é  necessário  fazer  vários  ultra-sons  para  o 
acompanhamento,  e  a  mãe  quer  sempre  ir  sozinha,  para  não  preocupar  os 
familiares e o esposo. 

No dia do nascimento a mãe chora o tempo todo, por imaginar agora, sobrepostas 
a seu bebê, todas as figuras vistas na Internet.  No centro cirúrgico, o pai participa 
do parto e fica atento ao bebê e a sua fissura, por solicitação materna. 
As primeiras fotos são da fissura, e não do bebê, e por insistência materna o pai 
mostra a ela as fotos da “ferida”. Ela fica chocada e chora muito.

A mãe vai ver o bebê com atenção após dez horas de nascida, na UTI. 
O primeiro olhar não é para o bebê e sim para “ferida”.  

A mãe não consegue descansar e o bebê dorme o tempo todo.

No primeiro mês, a pediatra do hospital indica complemento na mamadeira de 90 
ml, curativos e as medidas profiláticas. 
A mãe, desamparada, rejeita essa conduta e procura outro pediatra, em busca de 
um acolhimento não só orgânico e sim afetivo. 
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Embora se considere acolhida, novamente recusa o complemento na mamadeira 
de 30 ml, porque acha que só o leite materno seria suficiente. 
Com dois meses, a mãe começa a participar do Grupo de Apoio ao Aleitamento 
Materno.  No  primeiro  encontro  dessa  dupla,  são  percebidos  mãe  e  bebê 
deprimidos e desnutridos.
A mãe relata a sua história ao grupo, e só fala da má formação, do seu desejo de 
amamentar  exclusivamente  o  bebê  ao  peito,  e  da  não  continência  dos 
profissionais que a acompanham. 
Ao indagar a essa mãe se ela conversava com o bebê sobre tudo o que estava 
ocorrendo, e se o olhava nos olhos, ela responde que não, que não consegue 
olhar nem falar com o bebê, que passa a maior parte do tempo de olho fechado e 
com a boca no seio. A mãe volta sempre a falar da mielomeningocele.

A mãe recusa as indicações dos outros profissionais – antibióticos, colete, cirurgia 
– e é nesse momento que vem à tona a angústia da mãe. Diz então que tem 
momentos em que ela imagina que o bebê é normal, que não tem nada.

Queixa-se muito do olhar das pessoas, das críticas em relação ao bebê. 

O bebê reage muito bem ao contato e começa a encantar essa mãe e ao grupo. 
Chega ao grupo e sorri para pessoas, mexe com o seu olhar.

Aos  cinco  meses,  é  necessário  fazer  outra  cirurgia  –  a  colocação  da  válvula 
cefálo-abdominal. 

A mãe fica muito preocupada porque o bebê tem que ficar oito horas em jejum 
para o processo cirúrgico. Discute-se com a mãe, para que ela converse com a 
filha e explique o que está acontecendo.
Na semana seguinte à cirurgia, a mãe volta, e conta que está muito feliz porque 
tudo havia dado certo, e que o bebê não tinha dado trabalho para ficar de jejum. 
Ela  diz:  “Não  acredito  que  ela  pôde  entender  o  que  estava  acontecendo  e 
colaborou com tudo”.

A filha está muito viva emocionalmente, encanta as pessoas com o seu olhar, seu 
sorriso, e começa a rolar na cama, a sentar-se, enfim, vai executando funções que 
não seriam esperadas a partir de seu diagnóstico.
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XI – CASO II

Pena pesada para mãe que matou bebê
 
O Tribunal de Albufeira condenou hoje uma cidadã francesa a 20 anos de prisão pelo homicídio  
qualificado da sua filha recém-nascida, que atirou ao mar no Verão do ano passado.

Os fatos remontam a 20 de Agosto de 2007, quando Audrey Villegente (e não 
Yvete Jacqueline, como a Lusa noticiou quarta-feira), de 26 anos, funcionária do 
Clube MED, na Praia da Balaia, Albufeira, atirou ao mar a sua filha envolta em 
plásticos e dentro de um saco de desporto, logo após o parto.

O coletivo presidido pelo juiz Rui Dias considerou que a arguida - que engravidou 
em conseqüência de uma relação sexual ocasional - agiu "com dolo" e com plena 
consciência da gravidade do ato, insistindo na tese da premeditação do crime.

Segundo o acórdão, os atos praticados pela arguida não derivaram de qualquer 
perturbação pós-parto, mas antes de um planejamento fruto de "uma inteligência 
viva e arguta, com atenção ao detalhe".

Procurando  desmontar  a  tese  da  defesa,  segundo  a  qual  se  tratou  de  um 
infanticídio em conseqüência de uma perturbação pós-parto, o coletivo chamou a 
atenção  para  a  frieza  do  crime  e  a  deliberada  falta  de  indícios  após  a  sua 
consumação.

O parto ocorreu no dia 20 de Agosto de 2007 no quarto do Club Med onde a 
arguida residia e não foi alvo de qualquer atenção clínica nem acompanhamento 
médico, tendo a mulher tentado esconder a gravidez durante as 32 a 34 semanas 
de gestação.

De acordo com a sentença, só o acaso de um outro funcionário do hotel ter ouvido 
o  choro  do  bebê logo seguido  do  remexer  de  plásticos  traiu  as  intenções de 
Audrey, pois as provas materiais encontradas não seriam, só por si, suficientes 
para a indiciação sem sombra de dúvidas.

"Sem a referida testemunha, a toalha do Club Med [presente no interior do saco 
em que a menina foi  abandonada] não podia ter sido associada à arguida e a 
Polícia  não  teria  construído  uma  pista  sólida",  considerou  o  magistrado, 
acrescentando que tudo foi feito para que se tratasse de "um crime perfeito".

Reportando ainda à tese do infanticídio, o juiz evocou o fato de a cidadã francesa 
não ter matado a criança logo após o parto - o que costuma ocorrer naqueles 
casos -, optando antes por deixá-la morrer no mar.

A menina, encontrada por um nadador-salvador 48 horas após o parto, sucumbiu 
à desidratação, hipotermia e hemorragia supra-renal,  mas a causa primária da 
morte foi, de acordo com a autópsia, uma hemorragia intra-craniana.
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O juiz considerou que a arguida foi "insensível" e "indiferente" ao sofrimento da 
filha e não relevou quaisquer atenuantes no seu comportamento, como a ausência 
de antecedentes criminais e os traumas de infância aduzidos pela defesa.

"Impõe-se agora que a arguida mergulhe profundamente na monstruosidade do 
seu ato", sustentou o coletivo de juízes, considerando que Audrey agiu com "dolo 
direto e excepcionalmente intenso".

O advogado de defesa, João Grade, anunciou que vai  recorrer da sentença e 
revelou  que a  arguida  -  que ouviu  impassível  a  leitura  do  acórdão -  está  em 
"estado de choque", pois esperava a aceitação da tese de infanticídio.

Nos casos de infanticídio a pena máxima aplicável é de cinco anos de prisão, o 
que, após a entrada em vigor do novo Código Penal, pode redundar em pena 
suspensa.
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XII – CASO III

Novo caso de infanticídio intriga a polícia francesa

Policiais franceses prenderam uma mulher acusada de infanticídio após encontrar 
no sótão de um imóvel os corpos de cinco bebês, que ela admitiu ter dado à luz 
entre  2000  e  2006,  informou,  ontem,  o  promotor  de  Cherburgo,  Michel 
Garrandaux. "A investigação deve ser complexa neste assunto dos supostos cinco 
infanticídios", acrescentou. 

Os restos mortais dos bebês foram encontrados na noite de quarta-feira no sótão 
de um imóvel de Valognes, cidade do oeste da França. Três pessoas, entre elas a 
suposta mãe, foram detidas.  A mulher, de 34 anos, reconheceu ser a mãe das 
cinco crianças, que disse "ter dado à luz sozinha entre agosto de 2000 e fevereiro 
de 2006",  mas "não há nenhum elemento que indique se os bebês nasceram 
mortos ou vivos", informou o promotor Garrandaux. 

Nos  últimos  anos,  vários  casos  de  infanticídio  comoveram  os  franceses.  Em 
agosto  de  2006,  os  cadáveres  de  dois  recém  nascidos  foram  achados  no 
congelador de um casal francês que vivia na Coréia do Sul. A mãe foi acusada de 
assassinato. Um ano depois, uma mulher confessou ter congelado e escondido os 
corpos de seus três bebês na casa onde morava na localidade de Albertville, no 
sudeste da França. 

No mesmo mês, a polícia encontrou os corpos de três bebês mortos escondidos 
em caixas  dentro  de uma casa no leste da França.  A mãe das crianças,  que 
nasceram em 2001, 2003 e 2006 e morreram todas logo após o nascimento, foi 
detida pela polícia e o caso ainda está sob investigação. 
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