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R E S .U ~I O 

Este trabalho tem como objetivo·o estudo da vivên -

cia maternal em função da própria mulher como ser psíquico e 

de sua relação com o filho. Analisa-se teoricamente a importâ~ 

cia do papel da mãe para a saúde psíquica das gerações futuras 

assim como também o significado pSIcológico de t"al vivência pa 

ra a mulher. 

o referencial teórico usado foi o"psicanalítico~ as 

sim sendo, foram os fatores afetivos e inconscientes considera 

dos primordiais na análise do problema. Apesar disso, também 

se fez uma abordagem ligeira de fatores sócio-culturais envol

vidos na maternidade tentando-se contudo na medida do possível 

relacioná-los aos primeiros. 

Discute-se ao longo do trabalho o conceito de in-

consciente e o significado de se aceitar a motivação inconsci-

ente como principal determinante do comportamento humano. Abor 

da-se também segundo diversos teóricos a importância das pri -

meiras relações mãe-filho salientando no jogo de relações o p~ 

pel que cabe a mãe: Por fim, faz-se uma análise da disposição 

psíquica saudável ou não da mulher em relação a vivência mater 

nal. Essa disposição é interpretada segundo aspectos afetivos 

e inconscientes relativos â história de suas primeiras rela 

çoes com a própria mãe. Faz-§e também uma análise das influên

cias sociais momentâneas em relação a maternidade destacando 

se a importância e necessidade de mudanças no modo de encará -

la tanto a nível inconsciente comq social para a integração 
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psíquica da mulher com sua existência feminina e saúde 

quica das gerações futuras. 
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S U M M A R Y 

This work aims at studying the maternal experience 

as regards the woman herself as a psychic being and her 

relation to her child. A theoretical analysis is made of the 

importance of the mother role in view of the psychic state of 

health of future generations, as well as of the psychological 

meaning of such experience to the woman. 

The theoretical referential used was the 

psychoanalytical one. Thus, the affectionatt and inconscientious 

factors were considered of first importance when analysing 

the problem. Notwithstanding, a cursory approach was used to 

social-cultural factors with respect to maternity, having in 

mind, however, to relate them, as much as possible. to the 

first mentioned factors. 

The concept of inconscient and the meaning of 

accepting the inconscientious motivation as the principal 

determinant of the human behaviour are discussed in the work. 

Consideration is also given to the impQrtance of the first 

mother-child relations, according to various theorists, with 

special emphasis to the mother role during these relations. 

At last, an analysís 1S made of the psychic state of health, 

or not, of the woman as far as the maternal experience 

(function) is concerned. This state of health i5 interpreted 

according to the affectionate and inconscientious aspects 

regarding the history of the first relations with the mother 

Vll 



herself. Another analysis is made of the social influences of 

the moment with respect to maternity, with a focus on the 

importance and necessity of changes in the way of how to face 

it, at an inconscientious leveI, as weJI as at a social one, 

with a view to the psychic integration of the womanwith her 

feminine existence and psychíc state of health into future 

generations. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste trabalho é destacar e 

analisar a importância das primeiras relações mãe-filho(a) e 

principalmente e conseqUentemente a enorme contribuição que a 

vivência saudável e prazerosa da maternidade tem para a saúde 

psíquica das gerações futuras de homens e mulheres. Tem-se tam 

bém como meta chamar a atenção para os conflitos em relação a 

maternidade vividos pela mulher, e que são resultado de sua 

própria história de vivências emocionais inconscientes relati

vas as primeiras relações mãe-filha como também das influên

cias da situaçao sócio-cultural em que se encontra. São estes, 

segundo o ponto de vista deste trabalho t os principais determ! 

nantes da qualidade do papel da mãe na relação com o filho. 

A relevância do tema transparece claramente, consi

derando-se que há atualmente uma tendência a desvalorização de 

aspectos maternais instintivos e ã impor-se-lhes restrições em 

função do profissional, do sexual, do planejado e do mecaniza

do. Assim sendo, o principal nas relações mãe-filho passa a 

ser visto em termos de preocupações com encher o estômago do 

bebê em horas determinadas, com o tipo de alimentação artifi -

cial a ser prescrita, com o tomar banho em horas certas e com 

não criar maus hábitos como o colo, por exemplo, desconhecen 

do-se um certo algo mais que nada tem a ver com o planejado e 

mecanizado, e que diz respeito a uma parte inconsciente e ins

tintiva da mulher-mãe relacionado ã qualidade do cuidado mater

no e que é fundamental que esteja presente no princípio da vi-
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"da de um indivíduo para que este sinta "estar vivo", ou seja, 

tenha alegria no viver. 

Sabe-se que, ã nível inconsciente, se uma mae ou 

substituta nao pode dar todo o calor, carinho, e todo lei te 

necessário ao seu pequeno filho, ainda" que seja com mamadeira, 

adaptando-se a seu ritmo e as suas necessidades,. este sofrerá 

mais tarde as conseqUências psicológicas que as frustraçõespre 

coces desencàdearam nele~ 

nSomen~e uma c4iat~4a c4iada p04 uma ve4dadei4a 
m~e - e i~to implica a p4e~ença 4eal do pai 
pode4ã ama4 a vida e en~4en~ã-la adequadamen -
~e. E ~e i mulhe4 ~abe4a, no dia de amanh~ , 
~4an~miti4 ~ua ~a~de a ge4aç~o 6u~u4a. (Lange~ 
1981, 2481. 

Estas palavras de Langer fazem "com que surja um as

pecto que também merece ser destacado. Diz respeito ao fato de 

que além da suma importância para a saúde psíqu~ca "das gera

ções seguintes, a mãe tem também um papel'a -cumprir em relação 

ao seu próprio sexo, 'uma vez que o bem-estar psíquico da meni-

na, futura mulher, em relação a sua futura maternidade e conse 

qUentemente a sua feminilidade depende também dessas primeiras 

relações mãe-filha. Dessa maneira, vê-se que conflitos com a 

feminilidade, ou seja, com o seuprôpri~ sexo e conseqUentemen 

te com sua existência como ser, na mulher, costumam aí ter sua 

origem. Esta relação torna-se assim primordial por significar 

uma interdependência entre g~rações a nível inconsciente no 

que diz respeito a saúde psíquica e além disso na mulher a sa

tisfação com seu papel maternal e sua feminilidade. 
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Apesar da análise .teó.r.ica prender-se a fatores in -

con~cientes, faz-se neste trabalh; uma lig~~~a colocaçio da si 

tuaçio sócio cultural em relaçio ao papel maternal feminino 

Acredita-se que é fundamental ã mulher saber integrar o lado 

sexual, profissional e maternal de sua vida para que possa ter 

saúde psíquica. Há, no entanto, um antagonismo nas expectati -

vas, tanto sócio-culturais como da própria mulher, em relaçio 

ao· seu desempe~ho corno mie, profissional e par sexual; como se 

os papéis fossem incompatívels. A profissionalizaçio e vida 

amorosa sio sentidas corno impedindo a realizaçio do papel de 

mie da maneira que a sociedade e a própria mulher esperam. 1s-

to pode ser ~xplicado em face do momento social ser anti-ins -
I 

tintivista e anti-maternal. Assim, a maternidade é mais facil-

mente ~ncarada como um empecilho· do que. como um momento e~is -

tencial do ciclo vital feminino que pode dar i mulhei a oportu 

nidade de atingir novos níveis de integraçao.· 

Nesta dissertação sao assim discutidos a importân 

cia da mulher-mãe na relação com o filho, seus conflitos e a 

razoes destes segundo análise de fatores inconsciente e em nos 

sa sociedade. Acredita-se ser esse tipo de estudo importantís-

simo neste momento em que nós mulheres vivemos um período de 

transição de valores que faz com que n6s possamos lutar pela 

busca de nossa identidade, mas que ta~bém nos deixa confusas 

diante de uma série de mudanças que 'se apresentam e fazem com 

que, em decorrência do meio falocêntrico em que vivemos, deix~ 

mos ainda, e muitas vezes inconscientemente, de valorizar o 

feminino em funçio do masculino. Precisàmos aceitar não só ao 

nível da racionalização mas também a nível inconsciente e afe-

- 1 , 
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tivo que nós podemos nos realiz~r tanto quanto o homem, embora 

de formas diferentes' em alguns tet:r:enos·. Para isso não precis!, 

mos repudiar nossa feminilidade que pode nos dar um máximo de 

prazer. sem chegar a impedir outros. 

Antes de se passar a apresentação dos objetivos de 

cada capítulo, quer-se ressaltar o posicionamento teórico toma 

do. O trabalho será narrado e discutido principalmente dentro 

de um ponto de vista psicanalítico. Com isso não se quer dimi

nuir a importância dos fatores sociais, culturais, históricos 

e econômicos que em algumas partes fizeram-se imprescindíveis 

e foram abordados. Contudo, quer-se deixar claro que a explana 

ção do problema estará limitada principalmente a fatores psic~ 

lógicos e mais especificamente àqueles relacionados a aspectos 

afetivos e inconscientes que segundo se entende são fatores que 

por estar a um nível mais profundo da personalidade sao mais. 

difíceis de se lidar com eles, mas que estão na origem de qual 

quer mudança em termos qualitativos. 

Este estudo limitou-se a discussão teórica do pro -

blema e está composto de cinco capítulos e mais um resumo .con

clusivo das principais id~ias, A organização dada ao trabalho 

foi resultado de elaboração pessoal que se veio fazendo no de

correr dos últimos quatro anos, já que esse assunto sempre foi 

de muito interesse. Percorreram-se vários caminhos, às vezes 

enganadores, às vezes clarificadores, para chegar a situação 

de compreensão teórica que hoje se alcançou. Foi, particular -

mente, em função do que se considerou terem sido insights. no 

processo de leitura do assunto, que. sesequenciou este trabalho. 
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o primeiro capítulo trata sobre o significado do in 

.consciente no campo de estudos psicol5gicos. Discutem-se a com 

param-se o conceito de inconscien~e em Freud e Lacan, analisag 

do-se uma série de aspectos envolvidos na aceitação do incons-.. 
ciente, como parte fundamental da explicação psicol5gi~a. Hi . 
inúmeras razões que podem ser apontadas para justificar este 

capítulo. Contudo, como se disse anteriormente, este trabalho 

foi estruturado a partir de uma experiência pessoal no proces

so de apreensão do assunto. Não se esti referindo somente a 

uma carga de leitura recente e objetivamente direcionada para 

este trabalho, mas também a certas etapas anteriores que tiv~ 

ram que ser vencidas para que se pudesse alcançar um mínimo de 

organização neste "saber". Este primeiro capítulo, uma dessas 

etapas que se reputa primordiais; diz respei to· as origens teó-

ricas do saber que "se quer chegar. Vale dizer, para se alcan

çar a discussão teórica dos fatores inconscientes da maternida 

de, deve-se antes saber o que é o inconsciente e, antes disso, 

. saber o que representa aceiti-lo epistemol~gicamente. A interl-

ção neste capítulo é, então, discuti~ e situar num contexto· 

mais amplo a abordagem teórica usada. Colocar o mais claro po~ 

sível o significado do discurso que se vai usar. 

o segundo é um capítulo pequeno cujo o objetivo -e 

mostrar o interesse generalizado das diversas correntes nas re 

lações pais-filhos como causadoras de diferentes perturbações 

e características de personalidade em crianças. Nesse capítulo 

também se diferencia as considerações psicanalíticas das nao

psicanalíticas em relação ao problema~ 
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o terceiro capítulo ~estaca e examina algumas teo -

rias psicanalíticas do desenvolvimento da mente infantil. A 

despeito do principal objetivo ser o estudo da maternidade des 

taca-se aqui como sendo imprescindível as teorias de relações 

objetais por duas razões: em primeiro lugar pelo próprio com -

plemento dinâmico de papéis - não há mães senão houverem fi

lhos; ein segundo para salientar no' jogo de relações o papel que 

cabe a figura materna. Foram abordadas comparativamente as te~ 

rias de Freud, Melanie Klein. Kinnicott e Mannoni, destacando

se em cada uma delas as diferenç~s em relaçãó ao papel da mae, 

a importância maior ou menor dada ao instinto de morte, a dife 

renciação em termos de relação e uso de objeto, e também as di 

'ferenciações teóricas a que somos levados caso consideremos ob 

jetos ou significantes. 

o quarto e quinto capítulos tratam da dinâmica psi~ 

cológica e a situação sócio-cultural relativa a ~aternidade.No 

quarto capítulo discute-se em primeiro lugaia psicologia da 

feminilidade de um ponto de vista psicanalítico mostrando como 

são importantes o instinto e as relaçõe$ da primeira infância. 

Faz-se, também, uma análise do desenvolvimento da sexualidade 

feminina em Freud e Melanie Klein, e por oposição ã importân -

cia que estes dão aos fatores psicobiológicos, discutem-se as 

contribuições de Margareth Nead relativa aos fatores culturais. 

Do ponto de vista deste trabalho preferiu-se considerar o ser 

humano como uma unidade psicoóíológica em um meio sócio-cultu

ral em que as relações nos primeiros anos de ,vida são fundamen 

tais. Para justamente mostrar a interdependência dos fatores 

psicológicos, biológicos e sócio-~ulturais, faz-se uma análise 

.. 1 
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das características de personalidade e d~s relaç56s mae- filho 

das tribos descritas por Nargareth Nead usando-se para tal a 

teoria de desenvolvimento de Winnicott. 

No último capítulo trata-se mais especificamente dos 

transtornos femininos relativos a procriação e suas causas a 

nível inconsciente e s6cio-cultural. Para tal, destaca-se a 

importância das primeiras relações mãe-filha e faz-se também 

uma an5lise da situação da mu~her em relação a maternidade no 

momento atual, terminando por destacar a importância para a mu 

lher e para a sociedade da maternidade vivida, dentro do possi 

vel, com um mínimo de conflitos . 

• 

~ 1 l ' 
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CAPITULO I 

O SIGNIFICADO DO INCONSCIENTE E A PSICOLOGIA 

A Psicologia quando se instituiu corno ciência inde 

pendente definiu por objeto o estudo da consciência. Essa cons 

ciência. era vista como sendo formada por elementos básicos 

que deviam ser estudados em sua fragmentação em primeiro lu

gar. Depois então seriam determinadas as leis de conexão des 

ses elementos básicos com o objetivo de se chegar aos eleme~ 

tos mais complexos também componentes fGrmadores da consciên 

cia. 

A essa perspectiva chamada de estruturalismo reagi 

ram outras. Urnas também tendo corno objeto a,consciência, a 

mente, mas divergindo quanto ao que considerav~m'~omo suas 

características. Para alguns, chamados funcionalistas o que 

deveria ser estudado não eram os elementos constitutivos da 

mente corno as sensações, imagens e sentimentos, mas sim os 

seus processos ativos, suas funções corno o pensamento, a ima 

ginação, a memória. Assim, enquanto os estruturalistas estu

davam os conteGdos de consciência, ~en~avam a análise de 

seus elementos e consideravam-na como um receptáculo passivo 

ã experiência; os funcionalistas estudavam as operaçoes da 

consciência, interessavam-se pela natureza e função dos pro

cessos mentais e consideravam a consciência como algo compro 

metido numa reação adaptativa a uma nova situação. Para uns 

outros, chamados gestaltistas, a experiência consciente nao 
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pode ser dissecada sem que se destrua a essência da experiê~ 

cia, sua na~ureza integral. As explicações estruturalistas h~ 

bituais em função de elementos sensoriais e suas combinações 

eram inteiramente iriadequadas, nao faziam justiça aos dados 
. , 

psicol6gicos na maneira em que sao imediatamente pe~cebidos 

em sua totalidade. A consciência diziam, compõe-se de padrões, 

configurações que são totalidades e não "de elementos associa 

"dos. 

Outro grupo, chamado behaviorista, opos-se a cons

ciência como objeto da Psicologia. Insistia que se a Psicolo 

gia quer ser ciência deve ter como objeto o comportamento m~ 

nifestoobservivel. Nega assim a possibilidade de estudp ci

entífico da consciência e reduz a explicaçãQ psico16gica a 

relação entre um estímulo (qualquer mudança no meio interno 

ou exte"rno) e resposta (qualquer" coisa -que o organismo faça 

em função do estímulo). Tinham por qbjetivo predizer uma re~ 

posta conhecendo o estímulo e predizer o estímulo conhecen~o 

a resposta. 

As perspectivas vistas até aqui divergiam entre si 

aceitando ou negando a possibilidade de estudo científico da 

consciência ou quanto ao que consideravam melhor caracteri -

zi-Ia para o entendimento dos processos psico16gicos. 

Contudo, hi uma outra perspectiva, a psicanalíti -

ca, para a qual a Psicologia que tem por objeto a consciên

cia ou o comportamento seria totalmente inadequada no" que 

diz respeito a compreensão dos motivos do comportamento huma 

•. 1 
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no. Dentro desta perspectiva a.mente teria partes conscien-

tes e inconscientes. sendo que a·mente seria principalmente . . 

inconsciente. E seriam os aspectos inconscientes os princi-

pais fatores determinantes do comportamento humano. isto siZ 

pifica que segundo este ponto de vista. a psicologia que nao 

trabalha com o inconsciente. ou seja, limita-se a consciên -

cia não abrange a inteira complexidade da natureza humana c~ 

jo os principais determinantes seriam os instintos. as pai-

xoes, as idéias e sentimentos inconscientes; um imenso sub -

mundo de forças vitais e ocultas que exercem influência so-

bre nossos pensamentos e açoes conscientes. 

Como se poderia definir o inconsciente e o que en~ 

volve em termos epistemológico? aceitá-lo? 

Tentar-se-á, em primeiro lugar, f?zer uma coloca -

çao rápida das direções que o conceito de inconsciente tem 

tomado através do tempo. Para tal, se definirá e diferencia-

rá o inconsciente em Freud e Lacan. 

o conceito de inconsciente nao foi usado pela pri

meira vez por Freud. Antes dele filósofos como Schelling 

Hegel, Schopenhauer, Carl-Gustav Carus e Von Hartmann lança-

ram noções de inconsciente em seus sistemas. A grande desco

berta de Freud foi a da existênci~ de um inconsciente dinimi 

co, e para expormos este conceito não poderemos deixar de 

tratar de outros aspectos conceituais psicanalíticos. 

Freud no início de sua carreira trabalhava com hiE 

r 
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nose e dois fatores foram objito de sua prebcupaçao e decisi 

vos para a descoberta do inconsciente dinâmico e da psicaná

lise. Um -deles era a completaighorância-dô paciente sobre 

as ordens que receberia em estad6- hipn6tico para realizar 

certo comportamento ap6s a hipnose. o paciente executava es 

_sa ordem, como por exemplo, abrir ou fechar uma janela, e 

não sabia dizer o porque fez aquilo. Um outro fato, para o 

qual Breuer lhe chamou a atenção, foi o de que no tratamento 

por hipnose de certos sintomas histéricos a lembrança por 

parte dos pacientes de certas situações passadas dolorosasfa 

zia com que vários sintomas desaparecessem. A partir dessas 

observações Freud concluiu: 

"o~ ye~dadei~o~ motivo~ de no~~o~_ato~ nem ~emp~e 
~ao eonheeido~, embo4a po~~am ~e4 4evelado~, a 
n5~ me~mo~, em dado~ ea~o~ e que havia um liame 
ent~e a igno4â.neia de ee4ta~ 4eeo4daç.õe~ e a exi~ 
tê.neia de ~intoma~." (Filloux, _1966, 38) 

A partir daí, nao s6 os sintomas histéricos, mas 

também os sintomas obsessivos foram relacionados com traumas 

originais pertencentes à hist6ria psíquica do indivíduo dos 

quais este não tenha consciência. Os sintomas obsessivos ma-

nifestam-se como rituais absurdos que o doente é impulsiona

do a repetir sem que tenha uma explicação a nível consciente 

para eles. A preocupação de Freud foi então procurar explic~ 

ção para sintomas que parecem absurdos-, incoerentes, vindos 

de um mundo estranho, e que são indícios evidentes do incons 

ciente. Fez-se, então, a relação que foi básica para o desen 

volvimento do conhecimento psicanalítico: todas as vezes em 

que ~á um sintoma, devem existir no doente certos processos 

inconscientes que contêm, precisamente, o sentido deste sin-
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toma, e este sentido deve ser necessariamente inconsciente 

para que se produza o sintoma. Freud observou tamb~m que as 

lembranças dolorosas de infância recordadas por seus pacien-

tes e que o levavam a cur.a quase sempre tinham um componente 

sexual. Esta observação já havia sido feita por Charcot, 

. que este relutou em apresentar a id~ia a debate público. 

~ 

so 

De 

início Freud pensou que algum trauma sexual inconsciente es

tava realmente na raiz da sintomatologia neurótica. contudo, 

logo considerou impossível que todos os seus pacientes pude~ 

sem realmente ter sofrido esses traumas. V~u-se então frente 

a existência de uma sexualidade real, mas difusa na infância, 

cujo o objeto primário de interesse sexual só podiam ser os 

pais. A partir dessa descoberta Freud cada vez mais afirmou 

que grande parte do comportamento humano normal ou anormal 

erq a expressa0 indireta de impulsos sexuais inconscientes . 

A inconsciência que caracteriza estes impulsos está, portan

to, diretamente ligada a censura que se lhes opõe. Eis'c6mp 

Freud foi levado a estudar a evolução da sexualidade infan

til. 1 Faz-se mister ressaltar nest~ ponto que o sexual refe

re-se i ocupação d~ criança cpm o prazer experimentado nas 

várias zonas exógenas não apenas nos órgãos genitais. 

Estava assim lançada a id~ia do inconsciente dinâ-

mico, cujas as implicações decorrentes, como: maneiras de ma 

nifestação do inconsciente, t~cnicas terapêuticas de acesso 

ao inconsciente, mecanismos pelos quais tornruros inconscien-

1No~a: A teo4~a da ~exuat~dade~n6ant~t ~e4ã ~~cut~da m~~ 
detathadamente num capItuto a 64ente. 

r. 
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tes certos .fatos conflitivos, a estrutura da personalidade, 

desenvolvimento da sexualidad~, etc. vao ocupar toda vida de 

Freud. 

o objetivo sera apresentar a evoluçio do conceito 

de inconsciente em Freud, mostrando' a passagem de uma noçao 

substantiva do inconsciente para uma noçao adjetiva em rela-

ção a instâncias psíquicas. 

Antes disso porem abordar-se-á rapidamente o méto-

do de pesquisa do inconsciente, a teoria do recalque e as ma 

nifestações inconscientes como sonhos e atos falhos. 

A princípio Freud trabalhou com a hipnose, mas pou 

co a pouco foi abandonando esse método em favor de um outro 

inveritado por Breuer no qual o paciente devia falar livremen 

te de si mesmo ao médico, em estado desperto. Nes~e método 

chamado catarse o paciente recordava-se às vezes de experiên 

cias esquecidas, que constituiam pistas excelentes para a 

descoberta das causas inconscientes de seus sintomas. Freud 

achava muito importante trabalhar com a colaboração e conhe

cimento do paciente, pois a cura era mais efetiva; já que 

sob hipnose o paciente podia estar alheio ao que acontecera 

durante o tratamento uma vez que s6 uma' parte dissociada de 

sua personalidade se achava presente e o que se observou e 

que sob hipnose os sintomas desaparecidos voltavam da mesma 
• 

forma ou de maneira diferente ap6s algum tempo. 

o método cartãtico veio a ser chamado de associaçio 

" 
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livre e substituiu inteiramente a hipnose como método de in

vestigação do inconsciente; 

Freud observou, contudo, que o paciente em seu pr~ 

cesso de busca do inconsciente sempre atinge certos pontos 

'em que fica muito difícil prosseguir, isto porque chegou a 

algo muito doloroso ou odioso para ser enfrentado. Este meca 

nismo foi chamado de resistência e mostra que o tratamento 

está no rumo certo, ou seja, que está sondando um ferimento 

real com o qual o paciente deve se colocar face a face, sem 

subterfúgios, encarando-o como é.na realidade, com todas as 

suas implicações ocultas para que possa obter alívio para 

seus sintomas. Para explicar a resistência,' Freud chegou a 

teoria do recalque que diz, que um fato esquecido por ser in 

cômodo. seja ele uma lembrança' ou um desejo, tornou-se in

consciente por ter sido forçado a isso e é ali mantido i for 

ça. pois a experiência recalcada não é urna idéia ou lembran

ça no sentido comum da palavra; está carregada d~ emoção e 

desejo. Contudo, o desejo é essencialmente impulsivo e tem 

forte tendência a expressar-se assim como também· o conteúdo 

recalcado não está extinto, agem no inconsciente, exercendo 

sua influência de forma encoberta, distorcendo a conduta em 

forma encoberta. distorcendo a conduta em formas fora do co

mum, ou seja, os chamados sintomas. O 'conceito de recalque 

nos mostra a constante luta que se trava entre o inconscien

te ativo e o eu consciente para manter os conteúdos signifi

cativos recalcados. essa luta aparece no processo psicanalí

tica sob a forma de resistência que deve ser combatida e su

primida para que a investigação do inconsciente possa conti-
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nuar seu aprofundamento pelo método de associação livre. 

Os sonhos e atos falhos foram tomados por Freud co 

mo mensagens do inconsciente, c6mo pos~uidores de um sentido 

que pode ser decifrado, seja na psicologia normal ou~patoI6-

gica. Para Freud, a interpretação dos sonhos nos indica os 

caminhos indiretos que o inconsciente toma para se expressar. 

Nos sonhos, as forças recalcadas são vistas burlando as re

sistências por caminhos tortuosos e a todo custo obtendo sa

tisfações proibidas. 

De acordo com Freud, o sonho é em sua essência uma 

satisfação disfarçada dos desejos que foram recalcados duran 

te o estado de vigilia. Cada sonho possui u~ contefido mani -

fe~to e outro latente. O co~tefido manifesto é a descrição que 

se faz ao relembrar o sonho, o contefido latente possui o si~ 

nificado verdadeiro, o sentido inconsciente a ser descoberto. 

I! a partir do ·contefido manifesto', material empregado pelas fOE 

ças psiquicas reprimidas, que empregando o método associati

vo, isto é, co10ca"ndo o sonhapor em condições de reencontrar 

a origem de seu sonho, de analisá-lo, que poderem~s chegar 

a seu conteúdo inconsciente. Além da técnica associativa que 

ocorre por substituição dos elementos do sonho, também o sim 

bolismo presente tem significado. Alguns símbolos extraem o 

seu significado de experiências pessoais íntimas de quem so

nha, outros são comuns a toda humanidade e têm sempre o mes

mo significado: jardins, sacadas e portas significam o corpo 

feminino; velas, serpentes, os órgãos sexuais masculinos. 

ri 
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A1~m dos sonhos tamb~m os atos falhos de nosso co-

tidiano revelam tend~ncias inconscientes. Dá-se o nome de a-

to falho a uma s6rie de manifestações da nossa vida diária 

que dizemos ser pequenos incidentes atribuídos ao acaso tais 

como: os lapsos, os esquecimentos momentineos de nomes e de 

projetos, as perdas irritantes de objetos e etc. 

Na obra de Freud pode-se diferenciar claramente 

dois períodos~ o primeiro que vai desde suas pri~eiras obras 

at~ 1920/23 em que para ele a vida mental era composta pelo 

inconsciente, pr~-consciente e consciente; e um segundo pe

ríodo que vai desde 1920/23 com a publicação de O Ego e o ID 

e Inibição, Sintoma e AngGstia at~ sua morte em que a vida 

mental era composta de tr~s instincias ID, EGO e SUPEREGO en . -

tre as quais se distribuia o inconsciente e a consci~ncia. 

Na sua primeira teoria da vida menta.! FOreud insis 

te sobre a pot~ncia da atividade inconsciente, a influ~ncia 

causal que ela exerce sobre a consciência e a concebe como 

uma verdadeira realidade substancial, embora oculta. Identi-

fica o inconsciente e o recalcado, o inconsciente ~ o recal

cado. O conscient·e ~ pequeno e relativamente insignificante. 

O que uma pessoa sabe sobre os seus pr~prios motivos e condu 

ta dá apenas um aspecto superficial e fragmentário de suapeE 

sonalidade total. Entre o consciente e o inconsciente está o 

pr~-consciente, que se fun~e com ambos, mas que é mais pare

cido com o consciente do que com o inconsciente já que ~ a

cessível a consci~ncia sem resistência emocional uma vez que 

seu conteGdo não foi fortemente recalcado como o do inconsci 
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ente. O pr~-consciente, ~ mais facilmente evocado pelo jogo 

normal de representações, sabemos que há lembranças que se 

tornam facilmente conscientes, e logo deixam de sê-lo e po

dem retornar a esse estado sem dificuldades. Os fatos psíqui. 

cos inconscientes sio os dinamicamente recalcados, seja uma 

. tendência impulsiva que nio pode se manifestar ou um~ imagem, 

sentimento ou id~ia. A censura localiza-se no pr6-consciente 

e seu papel ~ o de um guarda que s6 deixa passar para a cons 

ciência fatos que lhe agradam. o resto deve continuar recal-

cado. 

Na sua segunda teoria da vida mental Freud passa a 

dar mais atençio ao ego e o resultado disso 6 uma nova estru 

. tura de personalidade em termos de ID, EGO e SUPEREGO. A re-

laçio entre a nova teoria e "a antiga não ficou bem esclareci 

da, Freud reconhece isto e parece consi~erar ambas como as -

pectos da mesma realidade. 

Embora cada um dos sistemas ID, EGO e SUPEREGO te-

nha suas pr6prias funções, dinamismos e princípios atuam um 

sobre o outro tão estreitamente que 6 difícil destacar seus 

-efeitos. O ID e o sistema original, a matriz a partir da 

qual se formam os outros sistemas. O id consiste de tudo o 

que 6 psicologicamente herdado, os impulsos sexuais instinti 

vos e uma esp6cie de sabedoria cega herdade da raça. Repre -

senta a parte mais primitiva e profunda da personalidade. g 

profundo, obscuro ._inconsciente e poderoso. O id, embora pode 

roso, ~ completamente desprovido de percepçio da real.idade 

obj~tiva, s6 conhece a experiência subje~iva. Busca somente 

r 
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6 prazer imediato, mas de maneira cega ji que desconhece a 

realidade. O Ego se desenvolve a partir do .id, pela necessi

dade de contato com a realidade externa. O ego tem percepção 

da realidade, tem controle sobre todas a~ funções cognitivas. 

Ele é o executivo da personalidade pois controla as direções 

da ação, seleciona os aspectos do meio aos quais reagiri e 

decide quais são os instintos a serem satisfeitos e de que 

modo.·O superego é o último sistema a desenvolver-se. Ele 

o representante interno dos valores ideais sociais transmiti 

dos pelos pais. Ele é a concepção de uma consciência moral 

que é infantil, inculta, em grande parte inconsciente e pod~ 

rosa ao extremo. g formado quando a criança,em seus primei -

ros contatos com o mundo ao seu redor, incorpora em si mesma 

o pai ideal e adota como parte de si mesma as proibições in

culcadas pelos pais ·na tenra infincia. Suas principais fun

ções são: inibir os impulsos do id, pers~~dir o ego a prefe

rir alvos moralistas aos realistas e lutar pela perfeição. O 

superego tende a opor-se tanto ao id quanto a~ ego e a fazer 

do mundo um reflexo de sua imagem. Contudo', ele se assemelha 

ao id quanto a irracionaJidade e ao ego quanto ao controle do 

instinto. Como o ego, o superego adia a gratificação dos in~ 

tintos, porém ao contrário dele, tenta bloquei-Ios permanen

temente. Em circunstincias favoriveis esses sistemas não co-

lidem, trabalham juntos sob a liderança do ego, que como sis 

tema executivo deve ser o mediador entre as exigências do id, 

do meio externo e do superego . 

• 

Nesta segunda teoria da vida mental o conceito de 

inconsciente perde sua qualidade substantiva em prol de uma 

I 

li 
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adjetiva. O inconsciente esti distribuído pelos tr~s siste -

mas e representa ainda a maior parte da ~~rsona1idade. Freud 

colocou o id como inteiramente inconsciente, o superego como 

quase inteiramente inconsciente e o ego como predominantemeg 

~e consciente embora tenha uma parte inconsciente que são os 

mecanismos de defesa, medidas adotadas pelo ego para avaliar 

tensão por meio da falsificação e distorção da realidade pro 

vocadora de ansiedade. 

Em relação as duas teorias da vida mental o próprio 

Freud reconhece que hi pontos obscuros entre as duas, embora 

não se oponham. Alguns psicanalistas acreditam que na segun-

da teoria ele suplantou o conceito de inconsciente, outros 

apenas consideram uma interpre~ação complementar. Ficam?s com 

o segundo grupo e concluiremos como as palavras de ·Filloux: 

"Em ve.lLdade., l1ão obfltante. a adje.t.<.vaç.ão do te.lLmo 
e ape.flalL da plulLal'<'dade. de. opefLaç.õe.~ me.l1ta.<.~ que. 
e.le. eOl1fle.guiu eafLaete.fLizalL, FlLe.ud jamai~ de.ixou 
de eOI1~ide.fLalL o~ plLoee.~~o~ il1eol1~e.<.e.nte.~, plLO -
plLiame.nte. dito~, eomo aquele.~ que. eOlLlLe.~pondiam 
ao lLe.ealque., - e. pelLmane.eeu, pOlLtanto, óiel ao 
e.flpIlLito de. ~ua~ p~ime..<.lLa~ intuiç.õe~. Lê-~e. no~ 
Enfl aio~: /I o que. ê. lLe.ealeado ê. palLa nô~ o plLotô
tipo do .<.neon~e.<.e.nte/l; e. e.m ~e.u último e~efLito, 
a plLopô~ito do~ ele.me.nto~ do id que. ~ão lLeealea 
do~: /I ê. a e.~te. matefLial que. nô~ lLe.~ e.lLvamo~ o no 
me de ineon~ eie.nte. plLO plL.<.ame.nte. dito /I. Re.te.nha-=
mo~ e.~t~ óÔJr.mula~, gualLdando, e.ntlLetanto, no 
e~pIJr.ito, a óle.xibilidade. eom que. FlLe.ud ~oube. u 
til.<.zalL a qual'<'dade. ineon~ eiênc..i.a". (Filloux , 
1966, 97) 

Após Freud muitos outros teóricos deram contribui-

çoes para o estudo do inconsciente. A maioria foram continua 

dor~s de suas id€ias, entretanto, dissid~ncias se declararam 

e novas noções se revelaram. Duas dissidências são de grande 

interesse, as de Adler e Jung. 
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Adier dã grande importincia na determinação do ps! 

quismo inconsciente, não a sexualidade, mas a vontade de po

der e ao sentimento de inferioridade. Jung por sua vez acei-

tou tanto a sexualidade çomo o ~entimento de inferioridade 

na determinação do inconsciente individual e contribuiu para 

a extensão do conceito ao estudar o inconsciente coletivo 

segundo a tese Jungiana, n6s ji nascemos munidos de arqueti

pos, ou seja, figuras ancentrais universalmente espalhadas e 

que fazem parte dos mist~rios da hist6ri~ do espírito humano 

e que nao pertence ao domínio da reminisc~ncia pessoal. 

Este trabalho nao se deteri no estudo do inconsci

ente de Adler e Jung pois não serão utilizados na côntinua -

ção deste trabalho. Contudo, ji que neste ponto esti-se ten

tando conceituar o inconsciénte seria impossível deixar de 

pelo m~nos mencionar, as contribuiç6es -q~e esses grandes te6 

ricos deram para a ampliação do conceito de inconsciente. 

Far-se-i. neste ponto. uma tentativa de abordar o 

conceito de inconsciente em Lacan. Lacan diz-se continuador 

da obra de Freud, contudo algumas de suas teorizações diver

gem bastante das de seu mestre. No que diz respeito ao in

consciente. enquanto Freud o entendia em termos de energia , 

impulsos e recalque. ou seja. dentro de uma conotação biol6-

gica. Lacan tira o inconsciente desse mundo biológico e ener 

g~tico e o coloca no mundo linguístico. colocando-nos frente 

a um inconsciente cultural. Como se desenvolve esse inconsci 

ente. como pode ser trabalhado e o seu significado em termos 

humanos ~ o que discutiremos aqui. 

r 
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Todo ser humano deve passar por conflitos que lbe 

sao necessários. Freud os abordou em termos das fases de de-

senvolvimento. Lacan coloca-se em termos de níveis: o imagi

nário, o simbólico e o real. Segundo Lacan, a criança nasce-

ria com uma estrutura (matriz) indeferenciada, e de 
. .. . 
InICIO 

viveria uma situação imaginária onde deve passar por confli-

tos identificatórios, e não conflitos com o real. Neste 
.. nl-

velo que existe ê uma relação dual, de fascinação imaginá-

ria em que a criança é vista como complemen,to da mãe pois e 

o desejo da mãe. Ela não tem desejo próprio, pois não tem co 

nhecimento de si próprio. Vive, assim uma relação de simbio-

se com a mae. Acontece, porém, que essa situação deve simbo-

lizar-se pouco a pouco, isto quer dizer que nas suas rela-

çoes com os pais, a criança deve aprender a deixar uma situa 

çao dual imaginária para introduzir-se numa ordem ternária 

que marca sua entrada na ordem da linguagem e esotruturação 

do complexo de'gdipo. Essa passagem do imag~nário ao simbóli 

co Lacan a explicou ,em termos das fases do espelho que repr~ 

sentam o acesso do indivíduo ao próprio desejo, ou em outras 

palavras, ao est~belecimento do ego. 

As fases do espelho sao três. Na primeira fase a 

criança quando se coloca frente a um espelho, se ve como se 

fosse outra pessoa. Na segunda não tenta mais pegar a figura 

que está no espelho, começa a procurar a figura ao seu lado 
• 

por sentir que junto com ela tem outra 'pessoa. Na terceira 

. fase reconhece no outro sua própria imagem, se ve como ela 

mesmo. Chega assim a uma integração do seu ego. As fases do 

espelho é todo um processo de identificação que diz respeito 

i 
1. 
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ao imaginirio. A partir destas identificaç6es o individuo fur 

ma infimeras imagens de si mesmo. O individuo de~cobre a si 

mesmo por influ~ncia das imagens que fez de si mesmo atrav~s 

das imagens da mãe. O malogro nesse nível constitui um germe 

para o desenvolvimento de certas di'ficuldades psicóticas, di 

ficuldades que se situam para a maioria por volta da idade 

de sete meses. Antes da criança assumir a sua imagem como to 

talidade e a imagem do semelhante como diferente da sua ela 

passa por diversas provas de separação que põem em jogo esse 

vinculo imaginirio do individuo ao Outro. E ~ só nesse ter.

ceiro estágio ou fase, em que irá reconhecer sua própria ima 

gem, que se instalará nela o conhecimento de si mesma. Esse 

conhecimento se si mesmo, a criança o recebe como uma revela 

ção através da imagem mediatizante da mae ou do seu substitu 

to e é quando falta essa imagem que a criança não pode supe

rar a prova e se refugia na psicose. Esse terceirD estágioem 

que o individuo se v~ como realmente é representa a entrada 

no nivel simbólico e na relação ternária (complexo de gdipo). 

O pai entra na relação impedindo a identificação imaginária, 

simbiótica com a mãe, permitindo assim o inicio do simbóli -

co, por meio do acesso da criança ao primeiro significante 

ou seja, a lei do incesto, ocorre pois, nesta fase a capta

ção da ordem. Esta seria uma ordem cultural, a criança apren 

de que existem códigos, e tem assim acesso a linguagem . 

• 
Para Lacan a palavra ~ muito importante. g através 

das palavras e do sentido que estas palavras tem para o indi 

viduo que este se estrutura. O sujeito ~ formado pela trama 

da linguagem (significante-significado), e podemos admitir 



que antes.do nascimento ji exisie esta tram~, uma vez que a 

crfança tem por mis~ão superar o malogro dos pais, realizar 

lhes os sonhos perdidos e que alEm disso quando a criança nas-

ce o simbólico já esti estabelecido e ela terá que assimilar 

esse simbólico de sua cultura. 

Jásedisse que,para Lacan, a ordem cultural (lei do 

inces to) dari a a base para a criação da linguagem, ou se j a; da se 

qUência de significantes e significados. Na proporção em que, a 

princípio os pais falam da criança, ela equivale a um zero a 

esquerda no sentido de que representa um vazio, um branco. A 

criança não'entra na relação, não participa dela. No momento em 

que a criança E nomeada pelos pais passa do. "nada" para o "ser", 

j5 que sua exterioridade se constitui ~m função da presença do 

Outro. Lacan postula assim uma divisão entre um (je) relativo 

a um primeiro momento que seria ausência e em "je'.' correspon -

dente a um segundo momento que seria presença. Vê-'se assim que 

o indivíduo se estrutura pela linguagem, no momento em que fa

la ao Outro e que está sempre em frente a duas partes suas no 

discurso, a ausente e a presente. Nunca podemos garantir que a 

-presença e uma presença absoluta pois existe sempre uma estru-

tura ausente, mais antiga, mais profunda, hi sempre uma possi 

bilidade de desdobramento. A estrutura ~usente E o que se pre

tende descobrir por trás da estrutura presente, é aquilo que 

incomoda já que tem uma carga emocional maior e sendo assim 

só aparece em certos momentos quando o indivíduo se acha capaz 

de trabalhar com ela. Esta estrutura ausente é a majs importa~ 

te ji que é ela que estrutura a presença, é preciso saber a 

ausência para saber a presença. No momento em que uma ausência 
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torna-se presença "je" há a possibilidade de novo desdobramen-' 

to e consequêntemente da descoberta de uma nova ausência. 

Em termos freudianos a estrutura ausente correspond~ 

ria ao material reprimido. Contudo, o inconsciente em Lacan 

-esii estruturado como uma linguagem. e ~somente pelo desdobra-

.mento da palavra que o inconsciente pode ser conhecido e estru 

turado~ Quando o indivíduo fala ele se ocUlta por tris do dis-

curso. O enunciado oculta o verdadeiro sujeito. O trabalho do 

analista vai ser o de pinçar dentre os significados o que se 

relaciona com o significante que o cliente mostra. Só se entende 

a linguagem quando se descobre o significado. De significante 

em significante, chega-se ao significado altimo. O significado 

qua~do analisado nao ~ visto como ponto final, pois ele deixa 

de ser s~gnificado e passa a ser significante de um outro sig-

-.nificado que por sua vez e significante de um outro significa-

.do. :f: quase que. impossível se chegar ao significado altimo 

pois ~ uma estrutura ausente. 

O que se falou aqui mostra um outro aspecto que di-

ferencia o inconsciente de Freud do de Lacan. Enquanto o 

inconsciente em Freud ~ determinista, ou seja, diante de cer-

to fato hi sempre uma causa subjacente; o de Lacan ~ probabl 

lístico, o ser esti sempre frente a uma outra coisa, . a uma 

estrutura ausente~ Como se disse, o indivíduo para Lacan se 

estrutura a partir da linguagem que só ~ acessível ao nível 

do simbólico e que representa a captação deste das lei·s ex

ternas em termos de significantes e ·significados. Ji que o 

1 : 
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inconsciente também é estruturado a partir da linguagem, sua 

formação depende da ord~m simbólica. O psicótico. não chega

ria a formar um inconsciente próprio, urna rede de significa~ 

tes e significados. O in4i víduo', se - ap-resenta então, ao 

vel simbólico (do discurso) corno resultado do mundo em 
i 

vive e das fantasias que faz. O quadro abaixo nos dá'uma 

d~ia dessas relações. 

que 

i-

~ através do discuiso do indivíduo, de sua fala ao 

Outro que seus próprios significantes e o sentido· de suas p~ 

lavras (que só se dá quando urna ligação entre o conjunto de 

significante-significado é formada) inconscientes podem ser 

buscados. Mas, corno buscar? Como ter acesso a esse inconsci-

ente? Diz Lacan que esse acesso se faz por meio das fendas 

que o discurso do indivíduo apresenta em forma de uma metáfo 

ra ou metonímia que vem do inconsciente. A metáfora é a subs 

tituição de uma palavra por outra, um indivíduo pode ser uma 

metáfora do que realmente ele é. A metonímia consiste em re-

r 
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ferir-se ao todo atrav~s de um pedaço desse todo, um indivÍ

duo ao relatar sua história, relataria uma'seqUência de meto 

nímias. ~ interpretando as metáforas e metonímias que se po

de entender a linguagem, as estruturas que o indivíduo for -

mou. 

Pretendeu-se com esta exposição do inconsciente em 

Freud e Lacan ter conseguido dar uma idéia geral deste con -

ceito. Contudo, aceitar o inconsciente com6 principal deter

minante do comportamento humano não é uma coisa simples, en

volve uma série de aspectos ideol6gicos e epistemológicos 

Traz-se-á nos pr6ximos parágrafos algumas das questões que 

comumente mais se apresentam. Não se dis~utirá essas ques-, 

tões de maneira profunda, o objetivo será muito mais o de· 

regisirá-Ias, o de se fazer saber cons~ientes delas e cons -

cientizar. 

Se a consciência for considerada como representan-

do toda possibilidade de conhecimento das coisas em sua obj~ 

tividade, ou seja, como representante do próprio saber e da 

capacidade do homem de optar livremente já que é capaz de co 

nhecer totalmente o objeto; ter-se-á por oposição o inconsc! 

ente como representante de tudo aquilo que é desconhecido da 

consciência, e fora da consciência não existe possibilidade 

de conhecimento objetivo para o homem. Aceitar o inconscien

te significa acei tar um abismo que se abre diante de.n6s qua!!. 

do pretendemos conhecer aquilo que não é conhecido e apreen

der aquilo que não i. Aceitar o inc~nsciente é aceitar o 

não-saber. 

1 
I 
t 
I 

\ 
I 
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Há várias oposições em relação a aceitação do in -

consciente. Uma das principais vem por parte dos defensores 

de uma ciência metodologicamente rigorosa, em que a preocup~ 

ção com a observação e m~dida faz com ·que só fenômenos obje

tivos passíveis de experimentação possam ser possíveis de 

conhecimento. Desta forma, o inconscie.nte, com sua impossi bl 

lidade de observação objetiva e quantificação jamais pode ter 

acesso a ser conhecido. Segundo esses teóricos pode-se consi 

derar as ponderações sobre sua existência como religião, sei 

ta, mas jamais como ciência. Essa discussão diz respeito a 

definição da ciência em si, em termos de considerá-la como 

um método criador ou experimental. 

Não deixa de ser estranho que o conceito de incon~ 

ciente tenha contribuído em" todas as áreas criadoras da ati-

vidade humana, menos na ciência, embora o poder do inconsci-

ente tenha sido explorado e revelado de urna maneira que acho 

podemos chamar de científica. 

Sabe-sei por exempl?, que todo movimento da arte 

'-moderna tem urna amplitude e grandeza que embora nao alcance 

a perfeição e explendor das formas clássicas de arte e tenha 

suas próprias limitações, expressa o verdadeiro caráter das 

experiências humanas graças a preocupação por parte dos ar

tistas com o papel do inconsciente em seu trabalho. Os cien

tistas, ao contrário, evitam a utilização do inconsciente co 

mo meio de ampliar seus métodos de conhecimento, negam-se a 

alterar o método que· no passado foi tão produtivo. Contudo , 
• 

em muitos aspectos o método científico criador está mais 1i-

r 
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gado aos métodos da arte dei q1,lé com as técnicas de laborató-

rio. Historicamenté, os maiores avanços no .conhecimento tem 

surgido de experiências inconscientes. A sucessão dos desco-

brimentos científicos é essencialmente uma acumulação de in

·tuições. A natureza parece revelar-nos suas verdades de ma

neira caótica, inescrutável, contudo parece-nos difícil que 

a natureza se esconda, camufle é mais fácil que seja o in-

consciente que ponha obstáculos ao conhecimento. O cientista 

capaz da descoberta científica criadora é aquele que está 

emocionalmente preparado para conscientizar esse conhecimen-

to. 

\ 

Uma outra oposição ao inconsciente vem por parte 

dos ~xistencialistas. Em princípio, a.maioria dos existenci~ 

listas negam este conceito por dividir o ser em paites. Para 

eles, o que denominamos de inconsciente é uma parte do indi

víduo; e o ser é, em seu imago, indivisí~el. Além do que, s~ 

gundo eles, a doutrina do inconsciente tem servido de forma 

admirável às tendências atuais de racionalizar o.comportame~ 

to, de evitar a realidade da própria existência, a agir como 

se não fosse a própria pessoa que estivesse vivendo, ou seja, 

a encontrar sempre uma explicação causal numa fonte intermi-

nável de teorias deterministas. E esse determinismo causal 

inconsciente que é principalmente cri ticado por fugir a ideia 

do homem livre. 

Contudo, a grande descoberta de Freud foi a amplia 

ção da esfera da personalidade humana~ antes restrita ao vo-

luntarismo e racionalismos imediatos do homem vitorioso, e 



29 

-apos ele ampliada pelo conceito de inconsciente em suas pro-

fundezas, isto é, o irracional, os impulsos reprimidos, os 

aspectos recalcados da experiência, etc ... Com essa amp1ia

çao aspectos inexp1iciveis do comportamento humano puderam 

ser entendidos, observados e tratados. Quanto ao pro~lema do 

determinismo e conseqUente oposição ao livre arbítrio, é um 

fato que a aceitação do inconsciente nisto implica em Freud. 

No entanto, a liberdade do homem para Freud esti ligada a 

seu conceito de saGde. Ser livre é estar tão livre quanto o 

possível de sintomas - sintomas psicossomiticos, como as úl

ceras, ou psicológicos, como a timidez excessiva. Livres das 

compulsões- tanto quanto possível - de trabalhar demais, de 

repetir hibitos que levam ao fracasso, etc ... Não hi dúvida 

que o inconsciente e um dado pré-estabelecido da existência 

humana,. que nao se pode dirigir, e não esti sob o controle 

vo1unti·rio, contudo a maior ou menor liberdade pessoal do h~ 

mem, que por sua vez esti relacionada a sua saúde, depende 

do acesso entre a consciência e o incon5ciente. Daí, o obje-

tivo da psicanilise ser, con~orme definido por Freud, o de 

tornar o inconsciente mais consciente, removendo fenômenos in 

conscientes do iD e ligando-os ao ego. Isto mostra que Freud 

vê um caminho para um homem mais livre, contudo a plena li

berdade e conhecimento fica de todo impossível ji que o in-

·consciente apresenta-s~ como inesgotive1. 
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CAPrTULO 11 

AS RELAÇOES PAIS FILHOS 

(aspectos objetivos e subjetivos) 

Hi um acordo geral entre os psic6logos sobre a im-

portincia das primeiras experi~ncias de vida p~ra a saúde 

mental e ajustamento do indivíduo. São consideradas experi~~ 

cias decisivas na formação da personalidade. 

Como nos primeiros anos de vida o ser humano é in-

teiramente dependente dos pais ou substitutos, estes torna~ 

se quase que exclusivamente as figuras decisivas no bom ou 

mau relacionamento inicial da criança com o mundo. Assim, p~ 

ra a maioria dos te6ricos a qualidade dos relacionamentos da 

criança com seus pais exerce uma profunda influê~cia no de

senvolvimento'psicol6gico do indivíduo. Se .uma criança por 

qualquer razão não teve oportunidade de viver um relaciona -

mento favorivel com sua mãe ou pessoa substituta iniciari a 

vida em deficit. 

Estas conclusões tem gerado por parte de estudio

sos em Psicologia uma preocupação especial com a qualidade 

do cuidado materno assim como também com o papel do pai e 

irmãos na determinação de certos comportamentos infantis 
• 

preocupação esta que se manifesta por, um extenso número de 

pesquisas na irea segundo as mais diversas 'concepções te6ri-

caso 

r 
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Um dos primeiroste6ricos que ressaltou a importa~ 

cia da vida da cri~nça com seus pais foi' F~eud. Sabe-se que, . 
segundo ele, os cinco primeiros anos de vida são fundamen 

tais para a estruturação da personalidade. Contudo, a abord~ 

,gem psicanalítica tem sido criticada por outros teóricos por 

dar importância aos determinantes inconscientes do comporta

mento. Dizem as críticas que isso faz com que a análise des-

sas relações familiares seja feita como se a família repre -

sentasse um sistema fechado livre, em grande escala, da in

fluência de fatores sociais e que, além disso, os conceitos 

com que tratam são praticamente impossíveis de serem defini-

dos operacionalmente. 

Contudo, apesar da maior pr~ocupaçao das outr,as a

bordagens com variáveis operacionalmente definidas e com a 

grande importância de fatores sociais, vale. ressaltar que 

tem sido a partir de conceitos psicanalíticos que grande nú

mero de hipóteses de estudo tem sido derivadas nesta área. 

Um dos tipos de pesquisa que tem sido mais freqUe~ 

temente usado, é o de descobrir o quao forte a relação entre 

duas variáveis pode ser. ~ comum, neste caso, relacionar ca-

sos de desajustamento, seja em criança~ ou adultos, como as

pectos passados de sua infância, tais como: 

"c.u.i.dado.6 que lLec.ebeu; a:t.i.:tude~ de ~ eU.!> pai.6 em 
lLelação a educ.ação de c.1L.i.ança..&, o glLau de halL
mo n.i.a o u de~ alLm on.i. a e n:tne 0.6 pai.6 ; a ".6 o li de z" 
de ~ua c.a.6a na .i.n6ânc..i.a; .6ua ida.de e .6exo em 
lLelação a de .6eu.6 ~lLmão.6; a pelL.6onal.i.dade de 
.6eu.6 pa..i..6 ou me.6mo c.om palL:t.i.c.ula~.i.dade.6 da v.i.
vênc..i.a de .6 eu.6 pa~.6 quando e.6:te.6 elLam c.1L..i.a.nç.a.6". 
{OIL60ILd, 1976, 8} 

- ! 



Este m~todo de pesquisa tem recebido críticas de virios auto 

res, um deles J. Orford diz que" a..6 .e-iga.·ç.õ~.6 e.n.tJz.e. va.Jz..i.áve.-i,~ 

.6 â. o d-i {l c. e. -i.6 d e. e..6 .t a. b e..e e. c. e. Jz. • E .e a..6. mo .6 .t Jz. a.m - .6 e. b a..{. x a..6 e. m e..6 m o 

~ua.ndo e..ea..6 .6aO e..6.ta.be..ee.c.-ida..6 o ne.xo c.a.U.6a..e pe.Jz.ma.nec.e. -ine.x -

p.toJz.a.do". (OJz.no/f..d, 1976, 10). 

Um outro tipo de pesquisa ~ aquele que consiste em 

estudar o relacionamento em seu aspecto psicológico entre os 

membros de uma família. O principal interesse, no caso, sao 

os processos transacionais entre os pais e entre os pais e 

filhos que devem ser estudados cuidadosamente, envolvendo is 

to mui tas horas de observação para que se po·ssa chegar a re

lacionar o tipo interação dinãmica do grupo e a problemitic~ 

de um ou mais membros. T. Benedek, melhor definindo, di~ que 

"o pJz..i.nc.-ipa..e -in.te./f..e..6.6e. ne..6te. ca.mpo de e..6.tudo e. o 
ca..6a..t - ma.Jt.i.do e. mu.the.Jz. - que. .t/f..a.zem pa./f..a. .6e.u 
Ca..6a.me.n.to .6 ua..6 pa./f...t-ic.u.ta.Jz..i.da.de..6 de. pe./f...6 ona..t-ida.
de. de..6envo.tv-ida. de.6de. a. pJz.-ime.-i/f..a. -in6ânc.-ia. e.m 
.tJz.a.n.6 a.ç.õ e.6 c.om .6 e.U.6 pJz.ô p/f..-iO.6 pa.-i.6 e ou.tJz.a..6 pe..6-
.60a..6 .6-ign-ió-ic.a.n.te..6 e. eve.n.to.6 de .6e.u me.-io a.mb-ien 
te.". (An.thony i. Bene.de.k, 1970, 76) 

J. Orford também critica esta metodologia, Diz ele 

"e.mbo/f..a. e..6.te t-ipo de. e..6.tudo .te.nha. ge.Jz.a.do nova..6 
-idé-ia..6 ta.mbém não e..6 c.a.pa. do pJz.ob.tema. de. 6a..t.ta. de. 
.6UpoJz.te. e.mpZ/f..-ic.o na. Jz.e..ta.ç.ao e.ntJz.e. va.Jz..i.áve.-i.6 e. 
me..6mo da. e.x-i.6.tênc-ia. mu-ita..6 ve.ze..6 e.quIvoca. do.ó 
6e.nôme.no.6 ab.óe./f..va.do.6". (OJz.6oJz.d, J. 1976,15). 

Como se ve, mesmo aqueles que se preocupam em tra

balhar com variiveis empíricas, nao estão livres de críticas. 

Apesar disso os tipos de estudo citados com suas diversas mo 

dalidades tem gerado grandes contribuiç~es no que diz respei 

to a identificação de certas atitudes paternas e sua influên 

\ 

\ 
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cia na personalidade da criança. 

Contudo, para melhor definir o·objetivo ao se es -

crever este capítulo deve-se esclarecer um aspecto. Refere -

se ao fato de termos nos detido, e~bora superficialmente, na 

descrição de alguns tipos de pesquisa não psicanalíticos. Es 

ia necessidade se apresentou para mostrar a amplitude de.po

sicionamentos e interesses em relação ao problema, a dificul 

dade de compr0vação empírica inerente as variáveis em ques -

tão e acima de tudo para se chegar a discussão das implica -

ções práticas que envolve um posicionamento teórico psicana

lítico em relação a outros tipos de teorizações. 

Os teóricos que nao dão importância aos fatores in 

conscient~s do relacionamento pais-filhris acreditam que por 

meio do conhecimento que a investigação da relação entre va

riáveis fornece poder-se-iaatravés da simples· informação m~ 

lhorar a atitude dos pais em relação a seu"s filhos. Há inclu 

sive uma série de estudos sobre a influência das atitudes 

dos pais na personalidade da criança. O quadro a seguir nos 

mostra algumas dessas relações . 

• 
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INTERAÇOES CONSEQUENTE DE AT.ITUDES PATERNAS DE 

AFABILIDADE X HOSTILIDADE E AUTORITARISMO X PERMISSIVIDADE 

Afabilidade 

AUTORI TARIS~10 

Submisso, dependente, 
educado, limpo, obedi 
ente (Levy) 

Agressão mínima (Sears) 

Grande atendimento 
regras (Maccoby) 

-a 

Dependente, poucos a
migos, pouco criativo 
(\Ilatson) 

Grande submissão 
(Meyers) 

Problemas neuróticos 
(estudos clínicos) 

Mais discussão e timi 
dez com companheiros
(Watson) 

Hostilidade Socialmente 
(Baldwin) 

isolado 

Dificuldade em assu -
mir papéis adultos 
(Levin) -

Miximo de auto agres
são, em meninos (Sears) 

PERMISSIVIDADE 

Ativo socialmente, vito
rioso, criativo, satisf~ 
toriamente agressivo 
(Baldwin) 

Pouco atendimento a re -
gras (Maccoby) 

Facilidade em assumir p~ 
péis adultos (Levin) 

Míni~o de auto-agressão 
em meninos (Sears) 

Independente amigo, cria 
tivo, pouca hostilidade
(Watson) 

DelinqUência (Glueck, 
Bandura and Walters) 

Miximo de agressão (Sears) 

FONTE: W. Becker, consequences of different Kinds of parental 
discipline. Em H. Hoffman e L. Hoffman (Eds.); Review of 
Child Development Research. New York: Russel Sage 
Foundation, 1964. 
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Contudo o que.se quer discutir é o fato de que se

gundo este posicionamento a mudança de atitude é questão de 

se mostrar aos pais como .eles r~agem e~ relaçio a criança 

Dá assim um grande peso a informação educativa, basta' que se 

conheça a melhor maneira de agir para que possa mudar atitu

des. De um ponto de vista psicanalítico, porém, a informação 

s6 produz efeitos positivos se já há um envolvimento emocio

nal s~udável. Caso contrário de nada adi~nta a informação,e, 

a mudança de atitude só se torna possível pela compreensao 

dos pais de seus pr6prios sentimentos em relação a criança e 

a si pr6prios e isto só é viável por meio de terapia. 

Relacionado a isso há um aspecto que merece ser 

meijcionado. Diz respeito ao duvidoso valor de um grande nume 

ro de livros sobre atitudes de pais na -educação de filhos. ~ 

claro q~e não se está referindo a livros de pesquisa, mas a

quele tipo de -literatura que tenta dizer, ensinar aos pais a 

melhor maneira de educar seus filh~s. Há quem opine favora -

velmente em relação a esses ljvros, alegando inclusive que 

as atitudes parentais tem melhorado em relação ao' passado. 1 

Para outros, contudo, a inconsistência entre autores e a im-

possibilidade de se mudar atitudes por simples informaçio faz 

.com que os pais e educadores fiquem ainda mais confusos e in 

coerentes em suas ações o que pode ser até mais prejudicial. 

l Não e~tamo~ negando a~ g4ande~ t4an~604ma~õe~ que ~oó4eu a 
educa~ão ne~te ~écuto, contudo at4ibui4mo~ a 6ato4e~ ~ociai~ 
qu.e 4evotuciona4am a~ idéiM .6.0b4e a p4õptia e.6pêcie humana. 

i 
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Concordar-se-á com o ponto de vista de Bennet, que 

diz que as atitudes nao dize~ respeito ao que os pais fazem 

ou deixam de fazer, mas ao que eles sentem em relação a cri-

ança, dessa forma, qualquer informação torna-se impossível .. 
quando a preocupação é sobre o que sentir. Ele diz: 

"Nao i que a~ pe~~oa~ nao quei~am ouvin. Ela~ nao 
pode.m ouvin.· Nao podemo~ mudan at.it.ude~ pe.la in-
6o~maç.ao ~imple/.smeHt.e ponque at.it.ude~ nao podem 
~e.~ c.ompneef1dida~ a nZvel do .iYl.t.e.le.c.t.o, já que 
~ua onige.m ~e pne.Yl.de a 6oYl.t.e.~ if1c.of1~c.ieYl.t.e.~". 
(Be.Yl.f1et., 1970, 35). 

Neste ponto do capítulo vale perguntar quais sao 

as idéias psicanalíticas a esse respeito. 

Em primeiro lugar, como ji se dissç, a preocupaçao 

nao deve ser com.regras, ou com o que se deve ou não fazer, 

mas com a safide psíquica da família. uci bom desenvolvimento 

infantil, ou seja a construção de uma personalidade forte 

flexível, independente e autoconfiante dependerá de um rela-

cionamento favorável com os pais. Contudo, seria um erro pe~ 

sar que bastaria uma criança . ser convenientemente criada 

que nao teria problemas de comportamento .. Isto além de falso 

seria uma idéia injusta tanto com os pais como com os filhos, 

em relação aos primeiros seria coloca~a uma grande responsa-

·bilidade que geraria sentimentos de culpa que só poderiampre 

judicar ainda mais o relacionamento; quanto aos segundos se

ria consideri-los como complemento moldiveis, sem nenhumapos 

sibilidade de defesa e atuação próprias. Isto significaria 

ai~da deixar de lado toda a complexidade do processo dé de

senvolvimento da mente infantil. Há difi~uldades ligadas ao 



crescimento que todas as crianças deverão passar. Na verdade, 

o caminho para a estabilidade emocional é resultado de um j~ 

go de forças dinâmicas, jogo esse que depende tanto da cons

tituição da pr6priacriança corno do~ ielacionamentos que de

senvolverá com pais ou substitutos em seu meio-ambiente. 

Dentro de um ponto de vista ~sicanalftico, é a com 

preensao interna, subjetiva da mente da criança que vai ser 

impoitante. Assim, passam a ter pouco valor certos planos e-

ducativos se a atitude emocional não for correta. Dificilmen 

te uma concepção puramente intelectual poderá conservar uma 

perspectiva equilibridada do mundo. Pouco valor tem urna deci 

são louvável como a de nunca bater fisicamente num filho se 

um exagero moralista for desenvolvido corno spbstituto, são~ 

bas atitudes que podem ser condenadas na mesma extensão. O 

que importa para o estabelecimen~o duma relação pais- filhos 

saudáve1 é a maior ou menor capacidade dos pais de lidar com 

suas ansiedades em relação as crises e fantasias que neces~a 

riamente uma criança tem que viver. em seu desenvolvimento. 

"A ma.ioJL pJLova. de. que. depe.nde. do que. .6omo.6 e. não 
do que. di z e.m o,~ ê o Ó a.t o de. que. c.e.JLt 0.6 P U.6·, P o Jt 
ignoJLânc.ia., inc.oJtJte.m e.m mu.-<..to.6 e.ngocno.6 no.6 poJt
me.noJte..6 do tJLa.to com c.Jtia.nça..6, e. me..6mo a..6.6im e..6 
ta..6 0.6 .6obJte.puja.m tJt.iunóa.nte.me.nte.. Há p~.6 que.~ 
a.tJLa.vê.6 de. conhe.cime.nto con.6cie.nte., pode.m e.vi -
ta.JL c.ome.te.Jt ce.JttO.6 e.JLJLO.6, ma..6 cu.jO.6 óilho.6, a.pe. 
.6a.JL di.6.6o ma.logJta.m".l (Sha.Jtpe., fila. FJLe.e.ma.n -
1973, 15). 

Concluindo, vemos que basicamente o que importa é a saúde 

dos pais, é dela que depende0 respeito à identidade da cri-

ança como diferente da deles, o respeito pelas crises e con

flitos que ela terá que passar que pode ser manifestado em 

termos de espera, compreensão e ajuda. 
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CAP!TULO 111 

A RELAÇÃO MÃE-FILHO E O DESENVOLVtr-lENTO INFANTIL 

Ao escrever este capítulo tem-se como propósito 

discutir as relaç6es mãe-filho enfatizando o papel da mae 

que e o que nos interessa mais de perto. 

Serão abordados quatro teóricos. Iniciar-se-~ com 

Freud passando depois a alguns daqueles qu~ se detiveram e 

ampliaram esse tipo de estudo. Discutir-se-~ Melanie Klein.e 

Winnicott da Escola Inglesa e Maud Mannoni da Escola France-

sa. 

Sabe-se que as teorias psicanalíticas enfatizam a 

sexualidade da primeira infância e o jogo de relaç6es obje -

tais que ocorrem nesse período como fundamentais .para a es

trutura da personalidade. Freud chegou a importância da se

xualidade infantil a partir da an~lise de adultos que, atra

vés do metodo de associação livre, sempre acabavam por rela-

tar experiências sexuais de fundo traum~tico ocorridas na in 

fância. Quase sempre relatavam a sedução de uma criança por 

um adulto, geralmente um dos pais. A freqUência com que tal 

relatos ocorriam fez com que Freud colocasse em dGvida a au-

tenticidade dessas lembranças, ou s~ja, começou a ver nelas 

fantasias criadas pelos indivíduos e graças às quais era di~ 

• simulada a vida sexual infantil. As f,antasias são, então,uma 

expressa0 da sexualidade infantil, são um acontecimento da 

realidade psíquica e funcionam como mediadoras entre os im-

r 
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pulsos libidinais e a realidade externa. Há certos tipos de 

fantasias ditas "originárias" que estão presentes em todos 

os indivíduos· independente de s.uas .experiências pessoais ,por 

exemplo, o nascimento, a castração, etc. . . 

Dessa maneira, temos a fantasia expressando a se-

xualidade e a sexualidade por sua vez sendo dirigida por im-

pulsos instintivos que representam as necessidades fundamen

tais do organismo e estão na origem da vida mental, já que 

segundo Freud o indivíduo ao nascer é basicamente instinto. 

"O in~tinto ~ um conceito limite e»t~e o 6I~ico e 
o p~Zquico, ~ a ~ep~e~entação p~Zquica de uma 60» 
te de excitação int~a~om~tica. Deve ~e~ con6ide~ 
~ado como uma quantidade ene~gética nece66~JU.a pa 
~a o 6uncionamento da vida p~Zq uica". (F~eud -; 
1972, 12071. 

Dessa maneira, a'fonte do instinto é u~ processo de excita -

ção em um órgão que impulsionará· o indivíduo a procurar estl 

mulação apropriada (objetos) a fim de reduzir a excitação e 

obter prazer. Os objetos dizem respeito a toda atividade que 

aparece entre a excitação e a obtenção de prazer. Dentre os 

objetos com que a criança se relacionará, a mae ou substitu-

to tem um papel fundamental já que funcionará como agente 

produtor de prazer ao satisfazer as necessidades físicas do 

bebê. Num primeiro momento, inclusive,- a mae nao é percebida 

pelo bebê como entidade separada dele, senao como uma parte 

de si mesmo, uma parte do conjunto de necessidades do bebê 

e de sua satisfação. 

_. 
Vale ressaltar, que e na procu~a do objeto apto a 

reduzir a excitação e a obter o prazer que os primeiros con-
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tatos com o mundo externo sao vivenciados e i a mae atravis 

da amamentação que di início a esses contatos. 

A sexualidade na infância passari por diversas fa-

ses dinamicamente organizadas segundo a fonte, os objetos e 

a finalidade do instinto. Frcud propõe o termo libido para 

designar o valor dinâmico das tendências sexuais infantis.As 

sim, evolução .da sexualidade e evolução da líbido significam 

a mesma coisa. 

Durante a primeira infância, a sexualidade passa 

por três fases ou estágios: oral, anal e filica. Freud fala 

ainda nos estigios de latência e genital que nao serao. aqui 

abordados devido ao·nosso interesse ser o de ressaltar a im-

poriância materna no desenvolvimento infantil. 

o primeiro estigio que dura um ano, 

"tem na. mu.c.o.6 a. bu.c.a.l a. p!Únc.i.pa.l Ó ante de exuta.
çio li.bi.di.na.l qu.e i.mpu.l.6i.ona.~~ o la.c.tente a. p~o
C.U.4a.~ o .6ei.o ou., ã óa.lta. de.6te, .6eu. p4ÔP!ÚO pole 
ga.~ (objeto.61 a. ói.m de ~edu.zi.4 e.6.6a. exc.i.ta.çio po,t 
mei.o da. .6 u.c.çio (m eta. I". (BlLa.b a.nt, 1977, 261 

~ a sucção do peito, da mãe a primeira atividade de importân-

cia vital para a criança e o primeiro prazer. Esse prazer a 

pesar de relacionado a saci ação da fome, não se confunde com 

ela, e será procurado por si mesmo na sucçao de outros obje

tos ou partes do próprio cQrpo, especialmente o polegar. eon 

tudo, há muitos outros aspectos envolvidos alim da simples 

erogeneidade constitucional das fases. Sabe-se que a amamen

tação ocasiona entre mãe e bebê um contato estreito tant? fí 
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sica como afetivamente e que acrescenta a saciação da neces

sidade e ao prazer oral div~rsas satisfações outras tais co

mo: calor, aconchego, carinho, etc ... E também através desse 

e outros cuidados que chegam, ao bebê, as primciras mensagens 

a respeito da disposição da mãe ou .substituto em relação a 

ele, se é amorosa, hostil ou angustiada. Por outro lado, por 

mais amorosa que seja uma mãe, o' seio nunca pGderi ser sqmen 

te fonte de prazer, seri também fonte de sofrimento, decep -

ção e raiva ji que nãopoderi haver sempre. prontidão para as 

necessidades do bebê e haveri certamente momentos em que o 

seio tardari a aparecer paia acabar com a fome. 

Não se esti tratando simplesmente com a função ali 

mentar, mas com a função alimentar num momento em que e o 

centro da~ primeiras relações do individuo com o mundo, par

ticularizado pela mãe numa relação carregada, de ambos os la 

dos, por uma grande afetividade. Cada fase determina um modo 

de relacionamento com os objetos do mundo ~xterior que esta

ri na origem, pelo menos a nivel inconsciente, das diferen -

tes maneiras de relacionamento posterior com os objetos do 

mundo externo, por mais deslocamentos de objeto que um indi

viduo possa fazer. E por isto que Freud chegou a falar de um 

cariter oral em que predominariam sentimentos de avidez e de 

pendência. A avidez relativa ao incorporar, define o modo de 

relação nessa fase da qual podemos encontrar manifestações 

posteriores em expressões e:omo "comer com os olhos", "devo -

rar um livro", "sorver palavras", etc ••. 

o estigio oral é seguido pelo desenvolvimento , de 
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uma outra função corporal, a defecação, que alEm da satisfa

çao da necessidade vital que lhe E própria, traz consigo no

vos prazeres que irão se dissociando e adquirindo existência 

própria. A esta fase Freud denominou anal. O prazer obtido 

pela criança neste período e revelado pelo fato de algumasd~ 

'las "~eta~da~em o ato de exc~eç~o ati que a acumulaç~o de 6! 

ze~ p~oduza violenta~ cont~açõe~ mu~cula~e~ e excitaç~o da 

muco~a anal". (F~eud, 1972, 12021. 

Da mesma maneira que a amamentação representa, no 

período oral, o modo de relacionamento da criança com o mun

do, E na fase anal, a defecação, que se torna o centro des -

sas relações. Contudo, há uma diferença. que' merece ser desta 

cada, enquanto na amamentação o bebê recebia coisas da mae 

sem nada dar em troca, na defecação será solici tada a -fazer 

certas coisas e a não fazer outras. g sua primeira e decisi

va experiência com o controle externo de um' impulso instintl 

VOe Mais uma vez a maneira da mae reagir (amorosa, rígida ou 

repressiva) será fundamental para a formação do caráter anal, 

sem deixar de lado E claro a erogeneidade constitucional das 

zonas que pode ser diferente em cada indivíduo. 

Segundo Freud, 

"a c~iança co n.6'<'de~a ~ eu.ó e.ó c~em'ento~ como pa~te 
de ~eu co~po e lhe~ dã. a ~i9n'<'6.<.caç~o de uma 9~ 
t'<'6.<.caç~o com a qual pode exp~e.6.6a~ ~ua doc'<'li~ 
dade a.6 pe.6.6oa.ó ou ..6ua ~ebeld.<.a em a9~ada~-lhe.62. 
lF~eud, 1972, 12021. 

o seu proceder com o controle das fezes dependerá, então, de 

sentimentos hostis e de ódio da criança os quais são provoc! 
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dos por frustrações como o desmame, a disciplina do asseio 

e dores relacionadas ao processo intestinal e que fazem com 

que as fezes sejam fantasiadas como. tendo poderes destruti -

vos; e de sentimentos amorosos relacionados aos prazeres .. 
advindos da situação objetaI, seja em termos de auto~erotis

mo ou a medida que é objeto da atenção materna. Freud também 

caracterizou certos traços relativos a fase anal que são de-

pendentes do tipo de relação que a criança tem com o objeto 

externo (mãe ou substituto). Assim uma mae muito rigorosa e 

repressiva pode levar mais facilmente a criança a reter as 

fezes e constipar-se, se esse modo de reagir se generaliza 

a outras formas de conduta, a criança pode adquirir o -cara-

ter de retenção. Ela pode tornar-se obstinada e avarenta. To 

do tipo de acumulação, e especialmente a de ~inheiro, tem co 

mo modelo a reterição anal, assim como ~ avareza pode se mani 

festar por prisão de ventre. Sob'medidas repressivas inten -

sas a criança pode reagir expelindo fezes em horas impróprias. 

Este é o protótipo de todas as espécies de traços expulsivos 

como crueldade, destrutividade, ex~losões e etc ... 

Ao estágio anal sucede o fálico: Este se apresenta 

no decorrer do terceiro ano e se caracteriza pelo fato dos 

órgãos sexuais tornarem-se a zona erógena predominante. E 

nessa fase que a criança começa a tomar conhecimento da dife 

rença anatômica entre os sexos. Contudo essa tomada de conhe 

cimento não se faz de maneira simples e representa mais um 

conflito que a criança terá que viver no seu processo de ama 

durecimento. A esse conflito qtie resulta~á nà identificação 

sexual do indivíduo, Freud chamou de Complexo de Edipo. 
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At€ então a relação da criança com o mundo externo 

processava-se em sua maior parte por interm€dio·da mãe. Nes

ses estágios de dependência inicial a relação mãe-filho e 

muito forte, já que a mae representa a satisfação de~ suas 

necessidades. A partir do terceiro ·ano a crian~a toma conhe

cimento de seus órgãos genitais como' produtores de prazer,da 

difer~nça anat6mica dos sexos e da figura do ~ai como aquele 

que vem tirar a exclusividade da relação mãe-filho. A manei

ra como esses'fatores se dinamizarão sera diferente em rela

ção ao menino e a menina. 

Discutir-se-á em primeiro lugar o Complexo de Edi

po no menino, já que Freud dedicou-lhe mais tempo. Através 

da masturbação o menino obtém prazer que vem sempre acompa -

nhado de fantasias dirigidas a mãe. O menino deseja possuir 

a mãe, manter assim a relação de exclusividade, e afastar o 

pai contra quem tem ressentimentos e fantasias agressivas.E~ 

tes sentimentos sao a base do conflito que o menino vive prin 

cipalmente em relação a figura paterna. O menino imagina que 

seu rival vai castigá-lo e o principal castigo temido é o 

de ser castrado, já que o penis é a fonte dos desejos inces

tuosos. E o medo da castração que porá fim ao complexo de 

edipo no menino. O medo de ser castrado é um principio uni -

versal que tem sua justificativa a ~ivel inconsciente na co~ 

firmação que o menino tem dessa possibilidade ao perceber a 

ausência do órgão na mulher. Assim o ~enino renuncia a mae 

para salvar o pênis da destruição e interioriza (como já in

teriorizara anteriormente a proibição materna) a proibiçãop~ 

terna. e esse conjunto de proibições que Freud chamou super~ 
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go. Urna vez que o menino tcinha"renunciado a mae, identifica~ 

s~-i ao pai e rivalizar-se-i com ele sem s~ntimentos culpo -

50S. Deve-se ressaltar aqui a péssima influência que pode 

ter um pai realmente punitivo, ou uma mãe sedutora ou rejei

tadora para a vivência, ã contento, do conflito edipiano. O 

nível de dificuldade seri exacerbado a tal ponto que certos 

traços de personalidade (voyeurismo, homossexualismo, feti -

chismo) poderão se fazer presentes para o resto da vida e de 

terminarão o modo de relacionamento com o objeto. 

As idéias de Freud sobre a vivência da fase fálica 

nas meninas tem sido muito contestada, isso porque segundo 

Freud a menina não tem conhecimento da cavidade vaginal. Se-

ria, o clitóris, a zona produtora de excitação e . -sensaçoes 

prazerosas. Essa ignorância tanto da menina como do menino 

em relação a vagina, como órgão sexual feminino, faz com que 

a diferença entre os sexos se apresente em termoi de presen

ça ou ausência do pênis. Tendo a menina sentimentos de espe

rança de que o clitóris cresça e.se torne penis e inveja do 

menino que possui alguma coisa a mais. Segundo Brabant, 

"e..6te. pOYl.to te.m .6.ido c.OYl.tILove.Jt:t.ido ultVz..iolLme.Yl.te., 
e.m paJt:t.ic.ulalL pOIL aYl.al.i.6ta.6 mulhe.ILe..6; a .6 e.u.6 olho.6, 
o de..6c.oYl.he.c.ime.Yl.to da c.av.idade vagiYl.al .6e.Jz..ia uma 
6oILma~ão .6e.c.uYl.dãJz..ia, pILõpJz..ia da, 6a..6e. 6ãl.ic.a Yl.a 
mulhe.lL, e. de. c.aILãte.IL de.6e.Yl..6.ivo, .6uc.e.de.ndo a um 
c.oYl.he.c..ime.Yl.to pIL.imãIL.io .iYl.tu.itivo". (BILabaYl.t, 1977, 
43). 

Contudo, essa correçao pouco muda a descrição dos sentimen -

tos próprios ã fase filica na menina; e, isso, tem gerado 

descontentamentos com a teoria psicanalíti~a por parte de 

grupos feministas. 
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A menina assim como, o menino amam num primeiro mo

m~nto a mãe, por€m'enquanto no menino' esses sentimentos per-

sistem, na menina vai ocorrer uma mudança, ela vai trocar 

seu objeto de amor original por um novo objeto. Essa passa -

gem tem seu início quando a menina descobre que o menino tem 

o pênis e ela não. Desenvolve-se nela uma reação que é cham~ 

da de inveja do pênis e que se manifesta sob inúmeras formas: 

a esperança de que um órgão idêntico ao do menino irá desen -

volver-se ou mesmo a convicção de que já o possui sob a for

ma do clitóris. Contudo, esses sentimentos não evitarão que 

se crie um ressentimento em relação a mãe que vem por assim 

dizer coro~r a acumulação queixas anteriores como o desmame, 

a educação esfincteriana, etc ... Ela atribui, dessa maneira, 

a mãe a culpa por sua condição de castrada e transfere seu 

amor para o pai porque este possui o órgão valorizado que 

ela deseja. g assim que se estabelece a.situação,edipiana da 

menina, o pai passa a ser o objeto libidinal e a mae, a ri

val. liA .ütveja. do pêni.6 va.i diluindo-.6e pa.lLa. c.edelL luga.lL a.o 

de.6ejo de telL uma. c.lLia.nça. e a. menina. volta.-.6e pa.ha. o pa.i na. 

e.6pelLa.nça. que a. lLec.ebelLã. dele". LBlLa.ba.nt, 1977,49). Para 

Freud, de certa forma, a falta de um pênis é compensada qua~ 

do a mulher dá ã luz um filho. 

o complexo de gdipo no menino € completamente re -

primido frente a ansiedade de castração. Na menina este nao 

é tão fortemente reprimido como no menino pois ela não tem a 

temer a perda do pênis por parte da mãe, embora esta desemp~ 

nhe o papel de interditor. A renúncia libidinal ao pai nao 

tem' para menina um caráter de urgência, se processa aos pou-
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cos sob a influência de decepções repetidas. 

Esses três estigios de de~envolvimento para Freud 

sao os principais em termos de estrutura de personalidade e .. 
sao também os estigios em que o papel da mae é mais 'importa~ 

te, pois ela seri o principal agente externo a atuar junto 

a criança facilitando ou dificultando as vivências conflituo 

sas que a criança teri que passar no cam.inho para a maturida 

de. 

Apesar de aceitar o instinto de morte, Freud em 

sua teoria sobre o desenvolvimento sexual infantil pouco fa

lou sobre ele, tendo se detido mais especificamente no ins -

tinto sexual, ou seja, nos ~irecionamentos tumados pela líbi 

do: Contudo, uma·de suas seguidoras que se preocupou em de -

senvolver esta parte de suas teorizações, colocou em igual 

ordem de importância os dois tipos de instintos. 

Para Melanie Klein tanto' o instinto de morte como 

o de vida exis tem desde o com'eço da vida, fazem p.arte assim 

do constitucional do indivíduo. Esses instintos se expressam 

através da fantasia que, mais que uma fuga à realidade, re-

presenta um acompanhamento sempre presente no contato do in-

'divíduo com a realidade. Sabe-se que os instintos buscam ob

jetos, assim para toda tendência instintiva há uma fantasia 

de um objeto apropriado. A fantasia é um agente mediador en

tre o instinto e a r~alidade. E ela que exprime o que o indi 

víduo sente estar tomando para 'dentro (introjetando) ou pon

do para fora (projetando); é através dela que nos é permiti-
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do perceber que processos .estão operando. 

A fantasia, para Melanie Klein, está presente des 

de o nascimento e isso implica em algum grau de organização 

do ego. Embora diga que o ego inicial é caracteristicamente 

não organizado ele deverá ser capaz ae formar, ainda que im-

pelido pelos instintos e angústias, relações de objeto tanto 

na fantasia (mundo interno) como na realidade (mundo exter -

no). Para ressaltar a ~omplexidade desses processos, que mais 

tarde serao d~scritos, basta que pensemos que 

"lle a óaHt~ia, que é. inc.on~c.iente, e~tã. inó.iuen 
uando e a.itvLando c.on.stal1temente a peJtc.epç.ã.o aa 
JLea.iidade, o c. o ntJtã.JLi o também é veJtdade: a Jtea
.iidade atua .s obJte a 6ant~ia inc.on~ c.iel1te; é. ex 
peJLimentada, Útc.oJtpoJtada. e exeJLc.e 60Jtte inó.iuên. 
c.ia .s obJte a pJtôpJLia óaltt~ia. inc.on.6 uente". (Se 
9 a.i , 1 9 6 6, 1 9 1 • -

Foi guiando-se pela angústia ligada as. fantasias 

durante o processo de desenvolvimento que Melanie Klein che-

gou ao conceito de ."posição". Esse termo foi preferido em 

vez de "estágio" ou "fase" com o intuito de mostrar que ha-

via mais coisas implicadas do que uma situação passageira. O 

termo significa uma configuração específica de relações de 

objeto, angústias e defesas, que persistem por toda vida. Uma 

posição nunca supera a outra, nunca se consegue uma integra

ção completa, e o indivíduo oscila entre as duas conforme se 

tenha dado a integração das relações de objeto • 
• 

Antes de se discutir os fenômenos relativos as po

sições, destacar-se-á o papel dos pais na dinâmica do desen

volvimento. Melanie Klein não atribui aos pais uma excessiva 

. I 



influência sobre o desenvolvimento psíquicb da criança já . 
que ao postular a grande influência do instinto de morte,que 

já está presente no nascimento, reconhece que as primeira!:> 

fantasias de perseguição na infância ocorrem em razao da 

pr6pria constituição humana. Assim a importância dos pais e 

mais especificamente da mãe é vista em termos de confirmação 

ou negação da maldade da fantasia infantil. Nenhuma criança 

escapa de ter fantasias persecutórias, contudo dependendo da 

relação com os primeiros objetos (mae e pai ou substitutos ) 

estas podem se exacerbadas ou acalmadas e está nisto a impoE 

tância das figuras parentais. 

Nos primeiros três ou quatro mese~ de vida va~ ser 

vivida a posição esquizo-paranéide que se caracteriza pelos 

conflitos advindos da polaridade inata dos instintos e do im 
~-t '. • .. ~ 

pacto causado pela exposição a realidade· externa. ',Á.'T.eali.da-

de externa pode causar angústia com sua dor, desconforto,pri 

vações ou satisfação como calor, aconchego, alimento. 

Os impulsos orais (libidinais e destrutivos) do b~ 

bê serao projetados, no objeto externo original, o seio, pOE 

tanto um objeto parcial. Como o ego bastante imaturo do bebê 

se apresenta cindido, também os objetos se apresentam da me~ 

ma forma. Assim, a mente infantil apresenta-se dividida pol~ 

rizada entre o bem e o mal. Os impulsos de amor do bebê sao 

projetados para o seio bom e os destrutivos para o seio mau, 

e, desta maneira é formada na mente do bebê a diferença en

tre o bom seio (fornece alívio à fome e o prazer de mamar, ~ 

livia· as privações e di a experiência de ier amado) e o mau 

I 

1 
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seio (com suas frustrações e desconforto). 

Contudo, ao mesmo tempo que a projeção devida a 

angGstia de morte ;feit~ em cima do seio, este passa a ser 

sentido como mau e ameaçador, passa a ser sentido corno pers~ 

guidor. Uma parte do instinto de morte é convertido em agres 

sao e dirigida contra os perseguidores. No estado de frustr~ 

·çao o bebê morde, despedaça, devora, aniquila o seio e sen

te que tamb;m será atacado por ele. 

A ansiedade persecutória é compensada até certopon 

to com o seio bom. A libido tamb;m ; projetada, a fim de 

criar um objeto que satisfaça o esforço instintivo para a 

preservação da vida. E uma parte dela, de ma·neira similar ao 

que ocorre com o-instinto de morte, é conservada e usada pa

ra estabelecer uma relação libidinal com esse objeto ideali

zado, ou seja, o seio ideal. 

Os fatores externos tem Um papel vital. Pode-se di 

zer que qualquer estímulo real (como privação, do~) ao medo 

persecutório reforça os mecanismos esquizóides, isto é, a 

tendência do ego dividir-se e dividir o objeto. Toda a boa 

experiência, como a alimentação e o amor recebidos da mae 

-'externa real, fortalece a confiança no bom objeto e facilita 

o processo de integração do ego e a síntese do objeto. Nesta 

posição, o seio bom. introjetado em situações de gratifica -

ção e felicidade torna-se uma fonte vital para a integração 

do ego, pois reforça a capacidade de amor do bebê; a confia~ 

ça em seus objetos; intensifica, estimula a introjeção dos 
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bons objetos, tornando-se fonte contra à angústia caracterr~ 

tica nesta fase que é a de que o objeto ou objetos persecutó 

- ... rios entrem no ego e aniquilem nao so a ele como ao objeto 

bom. 

Na descrição que se fez desta posição falamos em 

vários mecanismos que são usados para dominar a angústia ca~ 

racterfstica. Mecanismos tais como projeção, introjeção, ci-

são, idealização, negação, identificação projetiva. Não e 

obj eti vo deste trabalho, cO.ntudo, aprofundar as intrincadas 

situações de relação de objetos e mecanismos correspondentes 

e sim mostrar como o mundo externo, que tem primeiro repre -

sentante na figura da mae~ contribui nas fases maisprimiti-

vas da vida mental. 

o beb~ em seu desenvolvimento deve ultrapassar es 

ta fase, contudo, vale a pena lembrar que .no mais normal dos 

indivfduos algumas.situações despertarão as angústias mais 

primitivas e porão em funcionamento os primeiros mecanismos 

usados nas suas relações com os objetos. ALém desse aspecto, 

o fato de que alguns desses mecanismos tem papel fundamental 

para o desenvolvimento posterior não deve ser esquecido. Por 

exemplo, a cisão que permite ao ego i.naturo um início de or-

ganização de experiências é a base do que mais tarde 
... 

sera 

chamado processo discriminatório. Assim como, se a cisão ini .. 
cial foi excessiva poderi vir a ser a base de uma 

neurótica excessiva. 

rigidez 

Para que se faça a passagem para a posição seguin-

l 
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te é condição necessária que haja predominância das experiên 

cias boas sobre as más, isto depende tanto de fatores inter

nos como externos. Vimos que desde o princípio da vida a in

trojeção e a projeção interatuam. Assim, a introjeção de um 

objeto persecutório nada mais é que a projeção dos impulsos 

destrutivos sobre o objeto. A reintrojeção desse objeto re -

íorça' de maneira aguda o medo dos perseguidores internos. e 

externos. Por outro lado, a projeção de sentimentos de amor 

corresponde a· introjeç ao de um bom objeto .. A reintrojeção do 

bom objeto e do bom eu reduz a ansiedade persecutória e o 

ego ganha em vigor e em iniegração com a melhora da relação 

do mundo interno e externo. O progresso da integração depen

de em última análise da predominância tanto dos impulsos co

mo das experiências.boas sobre as más. 

Com a crescente integração do ego e na medida que 
. 

o alcance da percepção se eleva, o conceito de mae como pes-

soa inteira e Gnica desenvolve-se na menre da criança. A me 

dida que o ego vai "ficando cada vez mais apto a suportar a 

ansiedade, os mecanismos de defesa também sao alterados. Pa-

ra isso contribui um crescente sentido de realidade, umamais 

vasta gama de gratificações, interesses e relações objetais. 

A posição depressiva ocorre por volta do segundo 

trimestre do primeiro ano e é definida principalmente em fun 

çao da criança reconhecer ~ relacionar-se com o objeto intei 

ro. A criança que antes se relacionava com a mãe como objeto 

parcial e cindido (seio, mão, olhos) passa agora a ver a mae 

como pessoa inteira que pode ser boa e má, presente ou ausen 
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te, amada e odiada. Isto implica em reconhecer a mae como in 

divíduo separado, com vida própria e com ·outras relações o 

que leva a criança a descobrir seu desamparo, total dependê~ 

cia e ciúme dos outros. Ela passa a perceber também que ela 

ama e odeia a mesma pessoa, a mãe. Ela se defronta então com 

Conflitos pert{nentes i sua própri~ ambivalênc~a, que são a 

origem da angústia característica da posição que é a de que 

os seus pr6pr~os impulsos destrutivos destruam o objeto que 

ama e do qual ~epende totalmente. 

Essas descobertas, principalmente a dependência 

fazem com que os mecanismos introjetivos se intensifiquem ao 

mesmo tempo que ocorre uma diminuição dos projetivos. Isso 

porque a criança quer conservar o bom objeto, possuí-lo, pro 

tegê-Io. Contudo, paralelo a isso ela vive a angústia de que 

seus impulsos destrutivos p6derosos destruam ~ao so o bom 

objeto externo, mas também o introjetado. Ela vive o desesp~ 

ro de ter amado ou'amar a mãe e sentir que a devorou, des

truiu. Vive a perda do seu bom objeto ~xterno e interno, ou 

seja, o luto pelo bom objeto que ela julga perdido. Aparece 

aqui também o sentimento de culpa causado pela destruição que 

ela onipotentemente pensa ter infligid~ ao objeto. 

A superaçao das angústias' depressivas com a conse

quênte preservação de bons.objetos só é possível através do 

mecanismo de reparação. A necessidade de reparar significa 

restaurar e recobrar seus objetos amados. Da mesma maneira 

onipotente que acredita poder destruir os objetos, a cri~nça 

acredita também que o seu amor pode desfazer os efeitos da 
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destruição. O conflito depressivo se traduz por uma constan

te luta entre a destrutividade e· reparação do objeto. 

A posição depressiva representa um passo decisivo 

no desenvolvimento do indivíduo. Ela representa a descober~a 

da realidade psíquica, representa a consciência de si mesmo 

e dos seus objetos, representa o começo da distinção entre 

fantasia e realidade externa. A atitude da criança em rela -

çao a frustração transforma-se, e, conseqUentemente o ódio 

e a agressao passam a estar mais relacionados com a frustra

çao real ou a danos decorrentes de fatores exteriores. Passa 

assim a lidar mais concretamente coma agressividade, com me 

nos $entimentos de culpa. Por outro lado~ às tendências rep~ 

radoras, são a base da criatividade e sublimação. A necessi

dade de reparar leva a criança a recompor, reconstruir, re

criar e criar. Concomitantemente, seu desejo de poupar seus 

objetos leva-a a sublimar seus impulsos destrutivos dando lu 

gar a novos mecanismos de recalcamento e deslocamento. 

Enquanto que em Melanie Klein a maneira como se con 

figuraram as relações de objeto. as angústias e defesas du

rante o processo de desenvolvimento do indivíduo persistam 

por toda vida e caracterizem a forma de relação do sujeito 

com o mundo; em Winnicott o indivíduo em seu desenvolvimento 

deve ser capaz de passar da relação objetaI para o uso de ob 

jeto. Ele reconhece como muito difícil o alcance desse esti

gio que representa o miximo em termos.de maturidade. Uma ou

tra diferença entre os dois autores diz respeito ao peso que 

i dado ao instinto de morte que em Melanie Klein tem papel 
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preponderante. Winnicott sem negar o papel do instinto faz uma 

descriçio do desenvolvimenio p~íquico da criança tendo como . . 
fitor central o víriculo mie-filho .• nesse vínculo alEm da 

constituiçio do próprio bebê E fundamental a provisão ambien 

tal que tem na mie o principal representante e que pode ser 

bem sucedida ou fracassar no seu atendimento a dependência do 

bebê. 

A imensa contribuiçio prestada no início da vida , 

ao indivíduo e à sociedade, pela "boa" mãe é sempre destaca-

da por Winnicott. Diz ele: 

"todo -i..nd-i..vIduo me.nta..tme.nte. Jão, todo a.que.le. que. 
Je. Je.nte. eomo pe.JJoa. n.o mundo e. pa.~a.. que.m o mun 
do -b-i..gn'<'S.<.ea. a..tguma. eo-i..,sa., toda. pe.~~oa. 6e.,t.<.z -; 
e.~ti e.m .<.n6.<.n.<.to d~b'<'to eom uma. mu.the.~. Em ee.~
ta. ~poea., no~ p~me.~~o~ te.mpo~ da. -i..n.6âne-i..a., e.m 
que. nã.o e.x-i..~t-i..a. pe.~ee.PCao de. de.pe.n.d~ne-i..a., ~~a. -
mo~ tota.lme.nte. de.pe.nde.nte.~". (Wútn-i..eott, 1971 , 
10) • 

Em sua teoria do desenvolvimento Winnicott intro -

duz duas importantes noções: a de meio circundante e a de e

volução da dependência a independência. No processo de evolu 

ção da dependência a independência há três estágios a serem 

ultrapassados. Um primeiro estágio em que há uma total iden

tidade mãe-filho, o segundo no qual surge a primeira posses

sio não-eu e um último estágio que representa a passagem da 

relaçio de objeto para o uso do objeto, no qual o objeto se 

apresenta como externo ao eu. 

o conceito de meio circundante está relacionado a 

quaiidade e a quantidade das provisõe? ambientais especial 

mente àquelas do início da vida do bebê. Um bebê pode ter um 
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meio ambiente favorável ou nao ao seu desenvolvimento, depen . 

dendo isto, do fato deste contar com uma mãe "suficiente boa" 

ou não. Para Winnicott, o te6rico t~m que levar em conta o 

meio ambiente; é impossível separar o sujeito dos p!?blemas 

do viver usual e das proposições universais do desenvolvimen 

to individual em dado meio-ambiente, já que a dependência tem 

papel importante. Diz Winnicott: 

"~e a depend~neia 4ealmente ~igni6iea depend~n
eia, então a. hif.do4ia. de um beb~ individualmen 
te não pode 4e4 e4e4ita. apena.4 em te4m04 do b~ 
b~. Tem de 4e4 e4e~ta também em te4mo~ da. p40 
vi4ão ambiental que atende a depend~neia ou 
que ni~4o 64aea.6.6a". (Winnieott, 1971, 102). 

Destacamos o conceito de meio circundante com o ob 

jetivo de chamar atenção'para ele especificamente, pois, na 

ve~dade~ ao descrevermos o que chamamos de estágios evoluti

vos da dependência a independência estaremos, todo tempo, fa 

lando em meio ambiente propício em termos de crescimento hu-

mano. 

Há certas etapas a ~erem percorridas por um bebê 

no seu caminho do princípio do prazer par~ o princípio da 

realidade; ou seja, de um estado de total identificação com 

a mae para um estado de uso de objeto. 

Na primeira delas, quando o bebê ainda nao e uma 

entidade por si s6, vale dizer, ainda não tem um ego separa

do da mãe, existindo em total identidade com ela, é necessá

ri~ que seja permitido ao bebê uma breve experiência de oni

potência e narcisismo. Isto significa qüe ao bebê deve ser 

I 1 
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propiciada~ oportunidade para a ilusão de que o seio que o 

alimenta, assim como os demais cuidados a ele prestados, fa

zem parte do próprio bebê, ele deve sentir que tem neste pe

ríodo o controle mágico do seio. Para que o bebê tenha esta 

~xperiência de .onipotência ~ necessário a presença de uma 

mãe "suficientemente boa". Mãe "suficientemente boa" e aque-

la capaz de sustentar a absoluta dependência do bebê de iní

cio, antes de começar o período de separaçio. Indo de encon

tro as necessidades da criança, ela vai permitir a seu bebê 

ter a ilusão de que o peito que alucina ~ o mesmo peito ver

dadeiro que ela lhe oferece, "h~ uma 4ob~epo4içao ent~i o 

Que a mae 4up~e e o Que a e~iança pode~ia eoneebe~". (Winni-

eott, 1971, 27). Esta ilusão de não separação apresenta- se 

como um tempo de repouso necessário no combate cotidiano con 

tra a separação e, ~ segundo Marion Nilner, uma ~ase necessi 

ria a toda criatividade. Cabe ressaltar aq~i que o conceito 

de criatividade em Winnicott não está relacionado ao fato de 

se produzir alguma coisa como um quadro, escultura, comida, 

etc., mas a alguma coisa mais, que ~ estar vivo. t inerente 

a qualidade de vida que alguns seres humanos tem e que lhes 

permite a abordagem prazerosa da realidade exte~na encontran 

do vitalidade para viver. 

Um outro aspecto da ilusão de não-separação e da 
• 

experiência de onipotência do bebê, está relacionadaoos seus 

objetos subjetivos, já que esta vivência vai fazer com que 

não se depare de imediato com o princípio da realidade. Isto 

permite que ele retenha áreas de objetos subjetivos ao l~ngo 

do desenvolvimento de outras áreas nas quais há relacionamen 
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to com objetos transacionais e objetivamente percebidos, dos. 

quais falaremos mais tarde. 

Faz-se necessário esclarecer que quando se. fala na 
.. 
( 

capacidade adaptativa da mie não estamos falando da ~ua hab! 

lidade em satisfazer as necessidades orais da criança de aI! 

mento por exemplo. Nio podemos, simplesmente, pensar na cri-

ança corno uma pessoa que tem fome e cujas necessidades podem 

ser saciadas ou frustradas; mas, pensar num bebê corno um ser 

imaturo que está todo tempo a beira de urna ansiedade impensi 

velo 

"A an~iedade impen~ivel i mantida a6a~tada do be
bi pela 6unçao vital da mie ne~te e~i~gio, po~ 
~ua capacidade de coloca~-~e ela me~ma no luga~ 
do bebi e ~abe~ ah nece4~idade~ do beb~ no mane
jo de ~eu co~po". (W'<"nnicott, 1962, 57). 

Quando um beb~ nao possui urna mae suficientemente 

boa, ele não inicia o amadurecimento ou, se dá início a este 

amadurecimento (passagem para os estágios seguintes), este 

pode ser distorcido em aspectos vi tais. Assim, o bebê ao qual 

faltou, neste estigio anterior ao de separar o eu" do não-eu, 

uma mae suficientemente boa, pode ter corno resultado. (1) di~ 

torções na organização do ego que sao a base para caracterí~ 

ticas esquizóides; (2) o desenvolvimento de um self que fun 

ciona como vigia, guarda para esconder o verdadeiro self. O 

que aparece, então, e uma organização da personalidade que é 

falsa; falsa porque o que se mostra e um derivado não do in

divíduo, mas um aspecto da relação mãe-filho (aspecto ~ontrá 

rio ao viver criativo de certos indivídu~s. em cuja percep -

çao do mundo se acha um elemento "eu sou"). 



59 

Já foi dito que, num primeiro estágio, mae sufici

entemente boa € aqu~la que se adapta ~ompletame~te as neces

sidades do bebê. Contudo, essa adaptação deve começar a di

minuir gradativamente, conforme o bebê possa começar a supo~ 

tar essa frustração. Isso dá início a desilusão, ou seja, o 

bebê começa aos poucos, devido a essa experiência de frustra 

çao~ a perceber o objeto, vale dizer, a mae, como separado~ 

si. E nesse eSpaço criado entre mãe e filho que vai haver l~ 

gar para a primeira possessao nao-eu, ou seja, o objeto tran 

sicional. 

Antes de discorrermos sobre o objeto transicional, 

faremos uma ressalva sobre o seu posicionamento no enunciado 

da natureza humana .. Comumente , o que se ve e um enunciado du 

pIo da natureza humana: em todo o indivíduo existiria um mun 

do interno que pode ser rico ou pobre, estar em p'az ou em 

guerra, e uma parte exterior a esse mundo .. Winnicott postula 

um enunciado triplo: diz ele que a tarefa de aceitação dare~ 

lidàde nunca € totalmente completa e que nenhum ser humano 

está livre da tensão de relacionar a realidade interna e ex-

terna. O alívio dessa tensão € proporcionado por uma tercei

ra área na vida do ser humano que € tida como um lugar de r~ 

pouso para a q~al contribui tanto a re~lidade interna como a 

vida externa - uma área intermediária de experimentação. Es

sa área surge nesse espaço criado entre mae e filho com o 
• 

início da desilusão, ou seja, no espaço que surge da inabili 

dade inicial de um bebê e sua crescente habilidade em reco -

nhecer e aceitar a realidade. 
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Dizíamos, então, que o objeto transicional vai ter 

lugar nesse espaço criado entre mie e filho, na irea interme 

diiria entre o s~bjetivo'e aquilo que€ objetivamente perce

bido. 11 o objeto transicional que mais tarde vai dar:' lugar 
( 

" 
ao brincar e a toda cultura (artes, religião, viver criati -

vo, trabalho científico criador), por estarem eles numa irea 

,compartilhada e, portanto, incontestada quanto a pertencer à 

realidade interna ou externa. 

o objeto transicional €, então, quem faz a primei-

ra passagem do objeto subjetivo para o objeto externo. " f.te 

jam~~ e~tã ~ob o contno.te mãg~co, como o objeto ~ntenno 

nem tampouco óona do c.on:(:no.te como a mã.e Jz.ea..t". (W~nn~cott , 

1975, 24) e, é e~e que permite ao bebê suportar a separaçao. 

:E qualquer objeto escolhido pela, criança, pode ser um pedaço 

de pano, cobertor ou lençol. bicho de pelúcia. chupeta ou 

qualquer coiSá que funcione corno tranquilizador quando a 

criança está irritada. 

Neste segundo estágio do desenv9lvimento o essen -

cial € a continuidade do ambiente emocional externo em ter-

mos de elementos físicos, tais' como objeto ou objetos transi 

,cionais. Como diz Catherine Clément, 

'. 

"i ~mpontante que o objeto tnan~~c~ona.t nao m~
de, m~ peJz.mane~a o me~mo num mundo em mudan~a. 
O pequeno objeto que va~ tnan~~tan pe.ta v~da da 
cJz.~an~a deve e~tan ~empJz.e pne~ente paJz.a Jz.e~ta
be.teceJz. a con,~nu~dade amea~ada de nuptuna, peJz. 
m~t~ndo ~~~m ao bebê e6etuaJz. uma p~~a.gem". -
(C.timent, 1978, 94). 
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Cabe aqui ressaltar que, is vezes, quando num pri

meiro estágio o bebê não viveu a ilusão de que aquilo que 

ele cria realmente existe, não há objetotransicional, i ex

cessão da pr6pria mãe. Ocorre, então, que ao inv€s de um ver 

dadeiro self (eu sou), é desenvolvido no bebê um falso self. 

O terceiro estigio eu/6bjeto extern~ vem a consti-

tuir o que Winnicott chama por uso de um objeto. 

De icordo com um desenvolvimento seqUencial pode -

mos dizer que primeiramente vem a relação de objeto e poste-

riormente o uso de objeto. No entanto, segundo Winnicott 

"no -i.nteltva.to, temo.6 a co-i..6 a ma.,t.6 d-i.{tc-i..t, ta.tvez, 
do de.6envo.tvimento huma.no; ou um do.6 mai.6 can-6a
t-i.vO.6 de todo.6 0.6 pJU.m-i.t-i.vo.6 nltaca.6-6o-6 que cite -
garri ao p.6-i.cana.t-i..6ta palta. pO-6teJU.o·1t Itepalto. Entlte 
a Ite.ta.ç~o eo U-60 ex-i..6te a co.tocaç~o, pe.to .6uje-i. 
to, do objeto nolta. da áltea de contlto.té onipoten~ 
te". (W-i.nn-i.cott, 1975, 124). 

Essa mudança a ser operada faz parte do p~incípio da realida 

de que por sua vez -depende de um meio ambiente facilitador. 

Antes de falarmos sobre como o sujeito coloca obj~ 

to fora do 'contrQle onipotente, falaremos sobre o que vem a 

ser relação de objet6. Na relação de objeto, o sujeito colo-

ca no objeto seus mecanismos de projeção e identificação, de 

tal maneira, que algo de seu é encontrado no objeto enquanto 

o próprio sujeito está eszaviado. Os objetos não existem re-
. . 

almente, o que existe é o mundo subjetivo do sujeito catexi

zado nos objetos. Cabe ressaltar aqui uma distinção entre re 

lação e relacionar-se. O relacionar-se pertence a uma fase 
~ 

de desenvolvimento que e subseqUente e, significa afastar-se 
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da autocontençio e relacio~ar~~~ a objetos subjetivos no cam 

po' do uso do obj eto. 

Na passagem da relaçio para o uso do objeto tem de 

haver a destruiçio do objeto pelo sujeito. Essa destruição é 

necessária para que o objeto saia da área de controle onipo-

tente e se torne externo. Desta maneira, o objeto desenvolve 

sua pr6pria autonomia e vida. g importante, contudo, que o 

objeto sobreviva ã essa destruição, pois s6 -assim ele poderá 

contribuir para o sujeito segundo suas propriedades. 

"~ na de6t~uiçao do objeto que o ~ujeito pode vi~ 
a au~a~ o objeto e conóe~i~ valo~ a ~ua exi~tên
eia. Não há ~aiva na de6t~aição do objeto a que 
me ~eói~o, embo~a p06~amo~ dize~ que exi6te ale
glLia pOIL ~ua 6ob~evivência". (Winnic.ott, 1975 , 
1261 • 

Segundo Winnicott, € muito difícil para o ser huma 

no atingir o estágio de uso de objeto mas, uma vez atingindo, 

os mecanismos projetivos passam a auxiliar o sujeito no ato 

de notar o que está ali, mas nio constituem o motivo pelo 

qual o objeto está ali. 

Temos então que a relação de objeto € uma experiê~ 

cia que pode ser descrita em termos do- sujeito como ser iso-

lado. Por outro lado, 

"quando 6e óala de U60 de um objeto toma-6e. a 
lLelação de objeto como evidente e aClLe6centam
~e nova~ calLacte4Z~tica~ que envolvem a natu
lLeza e o compoJc.tamento do objeto". (Winnieott, 
1975, 1271. 

o objeto € necessariamente real, no sentido de fazer parte 

da realidade compartilhada e nao um feixe de projeções, mas 
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como coisa em si. 

Vimos que Melanie Klein chamou atenção para a for-

ma como a criança e mesmo em diferentes graus o adulto colo-. , 

ca a si e seus objetos internos e externos num mundo: de fan

tasias, transformando a realidade que vive em função de seus 

temores, culpabilidade, defesas e agressoes que o animam. 

Winnicott dá ênfase a qualidade das provisões ambientais que 

o indivíduo possa encontrar no seu processo de desenvolvime~ 

to. A saúde, o "estar vivo", b "ser" depende da interação en 

tre as necessidades da criança e as provisões ambientais em 

cada um dos estágios a serem vivenciados. Contudo, tanto Me-

lanie Klein como Winnicott tem como ponto central para a ex

plicação da vida psicol6iica orelacionament~ com o objeto, 

embora,é claro, 'com enfoques nitidamente diferentes. Isto, 

entretanto, não nos impede de dizer que para os dois o obje-

tÓ'primeiro seja a mãe. Para a Escola Francesa que tem seu 

expoente máximo em Lacan,·a vida não tem nada de objeto, e 

sim de significantes. g no campo da linguagem que a persona

lidade se estrutura. O indivíduo, segundo os psicanalistas~ 

canianos é, antes de mais nada, um elemento de diálogo e 

nao um organismo. O inconsciente estrutura-se como um discur 

so, do qual procede todo o simbolismo que tem ligação com o 

nascimento, com o parentesco, com o corpo, com a vida e com 

a morte. As considerações teóricas de Lacan foram abordadas 

no capítulo I sobre o inconsciente. Neste capítulo, o inte -

resse são as relações mãe-filho, para tal abordar-se-á o 

trabalho de Maud Mannoni que trata o pro~lema de maneira mais 

específica e ãluz da investigação lacaniana. 
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Segundo Mannoni, todo estudo sobre criança implica 

o adulto, seus preconceitos, suas reações. Ao nascer a crian 

ça j á tem os desej os dos pais s,obre ela, e, torna-se suporte 

de um drama que a ultrapassa. Esse drama desenrola-se por ve '. -
zes vinte, cinqUenta anos antes de seu nascimento e ~iz res-

peito a variedade de reações fantasmagóricas envolvidas en

tre os protagonistas que foram seus pais e avós. Sabemos que 

na re,lação com os pais, a criança deve aprender a deixar uma 

situação dual para introduzir-se numa ordem ternária - estru 

turar o complexo de Edipo (ve~ capítulo I). Os pais doentes 

e mais especificamente a mãe doente dificultará de maneira 

inconsciente essa passagem que representa o acesso da crian

ça a seu próprio desejo, ao seu próprio ser. Isto porque a 

criança s6 ~ vista pela ~ie.coilio seu própri~ desejo, e sao 

assim os fantasmas da mãe que orientam a criança para o seu 

destino. A mãe doente ve a seu filho como parte de si mesma, 

não consegue referenciar-se em face do desejo do outro e vai 

reviver com a criança sua,própria história. 

Dessa maneira o que está em jogo numa relação mae

filho nao são conflitos com o real, mas cónflitos identifica 

tórios que ocorrem ao nível do imaginário e que, devem simbo

lizar-se para que a criança tenha acesso a seu desej o. A mie 

'psicologicamente saudável permitirá com a que a simbolização 

ocorra naturalmente dando-se assim a entrada duma tercei ra 

figura na relação dual (mãe-filho). A mie doente dificultará 

ao filho a entrada no simbólico, pois 

"o que na mie nio p~de 4e4 4e'olvido ao nlvel da 
p40va de ca4t4a~ão, vai 4e4 vivido, como eco, 



pelo n-i.lho que, no.6 .6·eu.6 .6-i.ntoma..6, mu-i.ta..6 ve
ze.6, não na.ná ma.-i..6 do que obn-i.ga.n ~ àngú~t-i.a. 
ma.tenna. a. n a.la.n". (Ma.nnon-i.,. 1971, 83 l. 

6S 

Ela vive com o filho uma hist6ria mGtua no plano fantasmag6-

rico que é objetivada em termos dos sintomas que a 

apresenta a nível do corpo. 

criança 

o sintoma, dessa maneira, surge nao de fatos reais 

ligados a um trauma mas de. sucessivas identificações, engo -

dos e alienações relativas a um imaginário e que exprimem uma 

defesa contra o conhecimento da verdade do indivíduo. Para 

Mannoni, o objetivo da terapia será então d~r ao indivíduo, 

no caso i criança, a possibilidade d~ encontrar a sua verda~ 

de, ~aber quem é, e ter assim acesso ao seU pr6prio desejo. 

Para talo analista vai operar no campo de linguag~m, mesmo 

que a criança ainda nao fale, isto porque do discurso em 

questão farão parte os pais, o analista e a criança; é um 

discurso coletivo que se constitui em torno do sintoma apre

sentado pela criança e implica também a representação que o 

adulto se faz da infância. 

A reinterpretação que Mannoni faz do caso Hans des 

crito por Freud é um bom exemplo para suas considerações te6 

ricas. Segundo ela, a mãe de Hans rejeitando na realidade o 

filho e em seguida todos os homens" marcava. a sua impossibi

lidade de renunciar ao objeto imaginário que constituía para 

ela o seu filho enquanto substituto fálico. A criança era o 

suporte daquilo que os pais não podiam enfrentar o problema 

.. -sexual. A presença da criança, por si so, poe em jogo areIa 
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çao de cada um dos pais com a sua pr5pria problemitica pes·-

soaI. Os problemas de Hans produziram efeito no inconsciente 

dos adultos. Cumpre a Hans atravessar o campo do desejo dos 

pais para ter acesso a seu pr5prio desejo e, a mae lhe fecha 

tal acesso, opondo-lhe seu desejo inconsciente que ele seja 

filico para ficar eternamente cativo de seu olhar de admira-

ção. Ela lhe recusa urna sexualidade de homem e fi-lo saber 

claramente por meio de palavras, dando-lhe a eniender que ela 

nao deseja nenhum homem. r pois a partir da palavra materna 

que Hans se v~ contu~ado di~nte daquilo que ele pr5prio de~e 

articular para transpor a etapa edípica. 

Para a escola francesa é fundamental a saúde'psic~ 

l5gica da mãe para que a criança se desenvolva a contento. Cem 

tudo, vale ressaltar que, 

"urna pe.~ q u.-i.~ a do 6 e. n;U .. do da doe.nç.a do 6"i:lho, na 
mãe., não de.ve. c.oI1duziJt-t106 ne.c.e.~~alÚame.nte. ã 
c.onc.lu6ã.o 6impli~ta de. que. i a mãe. ~ue. de.ve.~e.Jt 
tJtatada. TJtata-~e., ao c.ontJtiJtio, a paJttiJt duma 
anamni6e. be.m c.ompJte.e.ndida, de. ajudaJt o 6ilho a 
~6umiJt no tJtatame.n.to, e.m 6e.U nome., a ~ua pJtó
plÚa hi6tóJtia, e.m ve.z de. 6aze.Jt ~ua~ a~ di6ic.ul 
dade.~ Jte.lac.ionai6 da mãe. c.om a ~ ua pJtópJtia mãe:, 
Jte.alizando a~~im, na ~ua ne.vJto~e., o ~e.ntido 6al1 
ta~magóJtic.o que. e.le. p~de. a.~~umiJt paJta a mã.e. ao
n~c.e.Jt. Qua.nto a 6abe.Jt ~e. a mã.e., na ~e.qliênc.ia 
do tJta..tamel1to do 6ilho. te.Jtia ne.c.e.~~idade., tam 
bim e.la, de. ~e.Jt tJtatada, i uma que.~tão c.omple.~ 
tame.I1,te. di6vz.e.nte.". L"Mannoni, 1977, 951. 

Não resta dúvida sobre o valor e importância do p~ 
• 

pel materno em termos da saúde mental'. Sabe-se que em rela -

çao a este aspecto hi concordância entre a maior parte dos 

te5ricos e o objetivo deste capítulo foi o de pormenorizar 

aspectos da relação mãe-filho mostrando a necessidade da pre 

, , 

1 
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. .. ... - . 
sença materna. Os capltulos que ·se seguem tratarao de manel-

ra mais específica a problemitica da mulher ao tornar-se mãe, 

os fatores psicológicos que podem contribuir ou prejudicar 

seu desempenho materno, os conflitos pelos quais também ela 

passa ao ter um filho. 
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CAP!TULO IV 

o DESENVOLVIMENTO DA FEMINILIDADE: 

FATORES BIOLOGICOS OU CULTURAIS? 

Já se discutiu no capítulo loque significa para 

o conhecimento aceitar o inconsciente. O estudo da materni-

dade de um ponto de vista psicanalítico envolve aceitar uma 

parte biológica instintivista assim como também o fato de 

que para a explicação da vida de um indivíduo no caso a mae 

é inevitável o estudo dos conflitos e angijstias da primeira 

infância, época em que o ser humano vive uma dependência a~ 

soluta do outro (ver capítulo 111). A saúde ou transtornos 

femininos em relação a reprodução são, então, explicados em 

função das primeiras relações mãe-filha e das primeiras frus 

trações orais. 

As experiências da vida nao estão isoladas mas li-

gadas entre si formando uma grande cadeia, ao se estudar a 

função reprodutora da mulher, ou qualquer outro problema, o 

ressurgimento de situações passadas afetivamente significati 

vas sempre se fazem presentes. Dominar o passado e um requi

sito para a saúde psíquica do ser humano. Se a mulher tem 

saúde psíquica ela viverá bem as violentas emoçoes que acomp~ 

nham o processo de reprodução que constituirão uma - . especle 

de cartasis psíquica; caso contrário, as novas emoçoes provo 

cam situações repetitivas de conflitos passados em que a rea 

lidade está comprometida com fantasias infantis inconscien -

teso 



Foi dito, anteriormente, que ao se estudar a femi

nilidade segundo a psicanálise tem-se que aceitar o biológi-

co, contudo, não é fácil distinguir no psicológico as, con-
.. 

sequ~ncias dos fatores biológicos e dos fatores cult~rais. 

o desenvolvimento sexual feminino para Freud já 

foi descrito no capítulo três. Contudo, há certos aspectos 

que valem ser aqui destacados. Um deles diz, justamente, re~ 

peito a importância que foi dada por ele ao fator biológico 

no desenvolvimento. Freud educou-se numa sociedade patriar -

cal e aparentemente estável onde a supremacia masculina par~ 

cia fora de dúvida. Para ele, a menina tem um desenvolvimen-

to similar ao do menino até 'que descobre a diferença anatômi 

ca entre os sexos e então reage com um ,sentimento de inveja, 

sentindo-se inferior e desprezando seu próprio sexo. Esse 

processo de desenvolvimento seria basicamente determinado em 

termos biológicos. A menina, segundo Freud, só aos poucos 

chega a aceitar o ~eu próprió sexo e, apesar disso, um res -

sentimento contra sua feminilidade sempre perdura~ só sendo 

possível livrar-se dele através de um filho, principalmente 

se for menino. 

Apesar das contribuições teóricas de Freud serem 

aceitas sem restrições pela maioria dos psicanalistas, essa 

situação de inferioridade psicobiológica da mulher tem sido 

muito contestada, principalmente por psicanalistas mulheres. 

Melanie Klein nao v~ a mulher psicológicamente co

mo um homem castrado, mas como f~mea desde o início. A meni-
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na assim como o menino experimentariam bem cedo sensaçoes li 

gadas a organização genital, isto ~, o menino tend~ncias de 

penetração localizadas em seu p~nis, e· a menina·desejos re

ceptivos na vagina. Segundo Melanie Klein a menina ji tem 

desde o início uma percepção prazerosa da vagina, enquanto 

que para Freud o conhecimento da vigina s6 ocorre na adoles-

~ência ou na inf~ncia se a criança sofreu alguma experi~ncia 

traumitica, o que a menina conhece como 6rgão genital -e o 

clit6ris que ve como um p~~is mutilado (ver capítulo 111). 

Tentar-se-i resumir as id~ias Kleinianas a respei-

to do desenvolvimento feminino. A menina necessariamente vi-

veri frustrações em seu período oral. Frustrações estas cau 

sadas por sua mãe, cujos seios não lhe dão todo leite que d~ 

seja. Com~ conseqU~ncia surgirão 6dio e sadismo oral contra 

a mãe. As crianças ainda bem pequenas, ji imaginam o coito 

dos pais (a cena primária) ,e como num primeiro momento o re 

lacionamento da criança com o mundo ~ feito atrav~s da boca 

(plano oral), acreditam que a mãe alimenta ao pai com os seios 

e que ele por sua vez a alimenta com o p~nis. A menina reage 

as frustrações que sofre dos seios maternos imaginando que o 

pai tem um 6rgão parecido, mas melhor, mais generoso. Identi 

fica assim o p~nis paterno com este órgão fantasiado. Em sua 

desilusão com a mãe, cr~ que esta lhe dã pouco leite por pr~ 

ferir alimentar a seu pai, pOr isto entra em rivalidade com 

este e sente rancor em relação a sua mãe. Por outro lado, 

imagina que o pai alimenta com seu p~nis a mãe, enchendo - a 

de pênis, filhos e leite; por isso a inveja e entra em riva

lidade com ela. Para Melanie Klein ji no primeiro ano de vi-

f 
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da começa-se a entrar no plano edípico (rivalidade com a mae 

e inclinação amorosa com o pai). Esta situação de ódio em 

relação a mãe leva a menina a querer ~estruir o interior do 

corpo materno e apoderar-se do seu conteúdo, isso faz com . , 

que a menina também tema ser destruída interiormente', - temor 

básico feminino. As fantasias de culpa por ter destruído o 

interior materno e o medo de ter o seu interior destruído 

quando não resolvidas são a origem de problemas futuros da 

mulher adulta em relação a maternidade. Como se disse, a me

nina adota desde o princípio uma atitude feminina, recepti -

va, frente a seu pai (fantasias de fellatio). Como também e 

frustrada em seus desejos frente a seu pai, dirige em rela 

çao ao pênis fantasias sádicas. Projeta seu ódio neste órgão 

e passa assim a temê-lo, daí surge a posição masculina ini -

cial comG defesa'contra seus temores. ~rustrada pelo pai e 

invejo~a dele identifica-se com ~le, introjetando o pêni~ Co 

mo de início a criança desdobra os objetos (ver capítulo IIl), 

ela relaciona-se interna e externamente com o seio bom que 

dá lei te e o mau que o nega, ·com o· pênis bom que alimenta e 

o mau que tem características de arma perigosa. 

Segundo Melanie Klein, a menina quer um pênis e 

imagina ter um não por se sentir inferior, mas sim por ra-

zões libidinosas e principalmente para dominar seu sadismo 

e livrar-se de sentimentos de culpa e da angústia resultante. 

Com o pênis introjetado (atitude viril transitória) pode de

fender-se da destruição que imagina a mãe possa fazer ~ontra 

se~ corpo e aliviar a culpa of~recendo-o .a mãe e ao pai a 

quem destruiu em fantasias. 
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Melanie Klein analisa de maneira diferente da ~e 

Freud o desenvolvimento feminino contudo, como todo psicana-

lista, dá ênfase ao psicobiológico. Há, no entanto, diversos 

estudiosos, que acreditam que as diferenças entre os sexos 

e os problemas relativos a feminilidade na mulher podem ser 

explicadas em r~zão de fatores culturais. Margareth Mead em 

seu lívro "Sexo e Temperamento" estuda três povos primitivos, 

os Arapesh, os. Mundugumor e os Tchambuli com o intuito de 

descobrir características femininas e masculinas. Nas duas 

primeiras tribos não eram reconhecidas nem ostentadas muitas 

diferenças. Os arapesh tem uma sociedade cooperativa em que 

·homens e mulheres unem-se em seu papel maternal, nutritivo 

e orientador em relação a geração seguinte. Encaram a vida 

como uma aventura de 'coisas em crescimento, crianças crescen 

do, porcos crescendo, inhames, caras, cocos e sagus crescen-

do; cabendo a eles observar todas as regras que fa~em as col 

sas crescerem. As crianças Arapesh são também muito protegi

das, da agressão e de qualquer embate, não há jogos competi ti 

vos, e levam para a vida o medo de qualquer rusga entre com

panheiros. Têm assim os Arapesh um papel passivo e dependen-

te. 

A segunda tribo, os MundugumoT" padronizam o compor 

tamento de homens e mulheres como masculino, viril e sem 

qualquer das características mais delicadas ditas femininas • 
. 

Este povo caracteriza-se por~er arroga~te e violento. A cri 

ança Mundugumor nasce num mundo hostil, mesmo· antes' de nas

cer há muita discussão sobre se deverá viver ou não. A argu-

mentação baseia-se, em parte, no s~xo da criança, já que 
. 
o 
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pai prefere menina e a mae menino. Não há prazer na tarefa de 
.. 

amamentar, e o desmame e sempre acompanhado de pancadas. 

A terceira tribo, os Tchambuli, há inversão das ati-

tudes sexuais proprias a nossa cult~ra, sendo a mulher o par -

ceiro dirigente, dominador e impessoal, e o homem a pessoa me-
. . 

nris responsável e emocionalmente dependente. Das mulheres ~ es 

perado que façam o trabalho que representa a base econ6mica , . 

que escolham seus maridos, não se arrumam e. raspam os cabelos. 

Os homens se dedicam as atividades artísticas e devem se enfei 

tar cuidadosamente. O bebê Tchambuli tem uma mãe risonha e des 

.preocupada que o alimenta generosamente, por~m, indiferentemen 

te, enquanto trança cestas ou capuzes de chuva. g importante 

que ressaltemos que os meninos tchambuli, por volta dos sete' 

anos, começam a se sentir exclufdos. Não pertencem a casa das 

mulheres e os homens os exploram ou enxotam-nos. Vivem a sensa 
. 

ção de abandono, não pertencem a lugar algum, a~rapalham todo 

mundo. Isso vai influenciar na tensão, vigilincia, fingimento, 

e duplos sentidos càracterísticos ao grupo dos homens, enquan-

to que no grupo de mulheres reina a cooperaçao eo trabalho a-

nimado. 

Margareth Mead baseada nestes.estudos acredita que 

o que se caracteriza como feminino e masculino depende dos 

valores de cada ~poca de cada sociedade. Contudo, acredita

se que essa flexibilidade quanto aos papéis tenha seus limi

tes. g preferível considerar-se o ser humano como uma unida 

de psicobiologica em um meio cultural. em que o jogo entre 

a constituição do indivíduo e o ambiente em que é criadQ de-
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terminam ,dinamicamente sua personalidade, tendo especial im

pOTtância a organiz'ação dinâmica que toma ,esse jogo na pri -

meira infância. 

Poder-se-ia, inclusive, arriscar uma ligeira análi' 

se das relações entre as primeiras influ~ncias que as crian

ças se vêem submetidas em seu desenvolvimento e a personali

dade de cada tribo. Com isto não se quer diminuir a importân 

cia do cultural, mas justamente mostrar a importância que e~ 

te pode ter como um dos determinantes do conjunto atitudesma 

ternais que formam por sua vez a personalidade. g na verdade 

um círculo-de influências no qual não dá para determinar um 

princípio, uma origem, equivale a pergunta: "Quem surgiu pri 

meiro o ôvo ou a galinha?" 

Usar-se-á a teoria do desenvolvimento psicológico 

de Winnicott, discutida no capítulo 111, para analisar al-, 

guns aspectos da personalidade destes povos. 

Pelo que se disse dos Arapesh, salta aos olhos, o 

zelo do cuidado maternal. A mae arapesh está sempre solícita 

ao mínimo choro do filho, sempre numa atitude de proteção.Vol 

tando a teoria da Winnicott considerando o primeiro estágio 

do desenvolvimento, em que o eu da criança só existe em fun

ção da mãe, ter-se-ia, talvez, em termos desse primeiro está 

gio, um relacionamento mãe-filho próximo da perfeição. Cont~ 

do, ,a mãe Arapesh falha na passagem desse primeiro estágio 

de ilusão para o estágio da primeira possessão não-eu. A sua 

atitude de proteção total deverá começar a diminuir gradati-

• 
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. 
vamente conforme o heb~ pudesse começar a ser frustrado, de 

maneira a permitir que o beb~ começasse a ver o objeto como 
I 

separado de si. 

Isso se prolonga pela infância: basta que se lem -

bre as brincadeiras labiais características da infância Ara-

pesh. O fato de que o bebêarapesh não dê início a uma atitu 

de independente em relação aos objetos reflete-se na necessi

dade arapesh de ver tudo ao seu redor como familiar e contí-

nuo, ou seja, a segurança vem de fora e não de seu controle 

sobre oamb·iente. ~ um povo satisfeito, como não poderia dei' 

xar de sê-lo, devido ao primeiro estigio de' desenvolvimento 

tão satisfatório, cooperativo, mas, totalmente conformadoscom 

o viver, levam a vida sem fazer uso da criatividade, conti -

nuando a dependência infantil na vida adulta sob à forma de 

dependência dos vizinhos, ji que é deles que lhes v~em o di-

vertimento e a morte. 

Com os Mundugumors acontece justamente o contririo 

dos Arapesh. O beb~ já é recebido por um mundo hostil em que 

a mãe não tem prazer algum em amamentar ou paciência em cui-

dar do filho. Essa deficiência no primeiro estigio do desen-

volvimento reflete-se na vida adulta de maneira clara, na 

forma de isolamento de cada indivíduo, na discórdia reinante 

em qualquer relação Mundugumor. V~-:-seque cada qual vive sua 

experiência de onipot~ncia e narcisismQ. não havendo a míni-

ma preocupaçao com os sentimentos do outro. 

Em relação aos Tchambulis êste tipo de análise tor 

\ 

1 

\ 
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na~se mais complexo. Tem-se uma sociedade em que as mulheres 

são solidárias e cooperativas enquanto os homens saotensos, 

irritadiços e fofoqueiros. Um povo que apesar da vida social 

padronizada e da elegância e riqueza do seu viver relaciona-

se superficialmente e as emoç~es humanas mais reais sao aba-

fadas. Isto é detectado em vários aspectos, desde o uso de 

figuras de dança para viver o ódio e o medo enquanto estes 

são abafados, até o relacionamento mãe-filho em que a mae 

apesar de sempre presente e disposta tem uma atitude indife-

rente ao filho, no sentido de ser impessoal. A idéia -e que 

apesar dos'Tchambulis não terem um priméiro estágio de desen ... 
volvimento ótimo, já que a mãe não se adapta completamente~ 

necessidades do bebê, isto não chega a impedir a continuida-

de do desenvolvimento, ou seja, a criação do espaço poten 

cial entre mãe-filho que dá lugar a primeira possessão não -

eu e, a toda área de fenômenos transicionais que se manifes-' 

tam na dedicação ã arte, no trabalho cooperativo e ale gre 

das mulheres, enfim na sua organização social. Contudo, o a~ 

pecto do relacionamento superficial e do sentimento de irrea 

lidade reinante, deixa claro uma seqUencia na qualidade de 

vida que sem dúvida está relacionada ã falta de um desenvol

vimento satisfatório no primeiro estágio. 

Quanto ã diferença existente entre a atitude coope 

rativa e alegre das mulheres e tensa e irritadiça dos homens, 

achamos que é devida ao corte abrupto sofrido pelos meninos 

na mudança da "casa das mulheres" para o grupo de homens. Es 

se corte de continuidade por um período tão longo gera for -
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, 
te~ sentimentos de 'abandono que vem' a ,ser 'pre j udi ci ais no de 

senvolvimento psicológico do grupo de homens. 



CAP!TULO V 

A MATERNIDADE .. 
.. 
( 
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Psicanaliticamente, uma mulher que tenha resolvido a 

contendo seus conflitos identificatórios, .tanto a nível oral 

como filico, não apresentari problemas maiores no que diz res-

peito a sua vida procriativa. Por outro lado, frigidez, ester~ 

lidade, dificuldades no relacionamento maternal e outros trans 

tornos tem, a maior parte das vezes, sua raiz em conflitos pe~ 

tencentes as primeiras relações mãe-filha. Os mecanismos pato

,lógicos referentes a maternidade são, numa anilise maisprofu!! 

da, sempre a manifestação do temor, por parte da mulher, de i

dentificação com sua mãe mi ou do temor de sua vingança. Estes 

.medos infantis e inconscientes, superados numa etapa evolutiva 

reaparecem sob diferentes formas em etapas posteriores. 

Ji se discutiu o fato que todo ser humana leva junto 

ã imagem da mãe boa a imagem da mae mi, que destrói, mata e de· 

vora as crianças. A total dependência da criatura humana ao 

nascer faz com que queira muito a sua mãe, mas faz também com 

que a tema. O desejo de exclusividade e a insaciabilidade da 

criança leva-a a frustração a qual reage com um ódio impotente 

e a projeção deste sentimento sobre sua mãe faz com que a veja 

,como perseguidora. A imagem da mãe má é tema, inclusive, ,de V! 
rios contos de fada na figura da madrasta ,(João e Maria, Bran

ca de Neve e outros). 

1'",,\ 

I 
i 
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A mulher rejeita a maternidade e assim também sua fe 

minilidade~ em última análise, porque não pôde reparar-se com 

sua mãe pelas frustrações sofridas nem identificar-se com ela 

porque a odeia. A mãe má que rejeita e hostiliza seu filho re

pete, sem ter disto consci~ncia, junto ao filho as frustrações 

que sofreu quando menina por parte de sua própria mãe. frustra 

ções estas que a fixaram numa atitude imatura e inadequada em 

seu papel de mãe, que revela uma identificação 

com a imagem de sua própria mae má. 

inconsciente 

Tentar-se-ã esclarecer um pouco mais sobre o que si~ 

nifica ser uma mae "boa" ou "má". Em outras p~lavras, a atitu-

de de uma mãe para com o filho é profundamente influenciada por 

suas r~aç6es inconscientes em relação a sua mae, ou a seu pai. 

Se existe nela raivas não resolvidas em relação a sua própria 

mae, sua atitude em relação ao filho não é a que se pode espe-

rar, ou seja, a de alegria em face da criãção; mas~ manifesta-

rã uma atitude de rejeição. Essa rejeição poderá manifestar-se 

de várias formas, por exemplo: 

lia. mulheJL que ·pJLoduziu 6oJt..:te!.> 6oJLma.çõe.ó JLea.tivM, 
ou JLeplL-imiu .6 ua. hO.6.tilida.de inc.on.6 c.iente pa.JLa. c.om 
a. mãe, .tJLa..ta.JLâ. a..6 ma..ti6e.õ.ta.çõe.6 de c.on.tJLa./'u .. eda.de 
e JLa..i.va. nM c.JL.i.a.nça..ó c.om uma. .ó eveJLida.de .6 em c.om
pJLeen.óão; ma..i..ó que i.ó.6o, a..ó pequena..ó tJLa.n.ógJLe!.> -
.óãe.6 da. c.~a.nça. .óeJLão enc.a.JLa.da..ó c.omo mon.ó.tJLuo.ói
da.de.6. Em outJLM pa.la.vJLa..ó, ela. .tem medo da. ma.ni-
6e.óta.ção da. JLa..i.va. in6a.ntil, vi.óto que a..i.nda. .teme 
em .ó eu p.ó iq u.i..6 m o in c. o n.6 c.i e nt e e.ó.tM me.ó ma.!.> m a.ni-
6e.ó.ta.çãe.ó in6a.n.ti!.> de JLa..i.va. c.ontJLa. .óua. pJLÔp~a. 
mãe. O modelo .óe JLepete. A mãe, pOJL exemplo, que 
JLea.ge a.o 6ilho que deJLJLa.mou â.gua. c.om uma. veemen
c..<.a. a.pena..ó ju.óti6ic.a.da. .óe a. c.JLia.nça. 6o.ó!.>e a.6ogâ.-
la., e.6.tâ. a.gindo em .teJLmo.ó não .óÔ do de.6ejo in-
c.on.ó c.ien.te momen.tâ.neo da. c.JL..i:a.nça., ma..ó .ta.mb êm em 
teJLmo.ó de .6 ua. pJLÔ pJL.i. a. a.n.ó i e da.de lig a. da. a. e.ó.6 e me!.> 
mo de.óejo em .óeu pJLÔP~O p.óiqu.i..ófno inc.on.óc..<.e.nte.
Ela. .teme não a.pena..ó a. agJLe.ó.6ivida.de da. c.JLia.nça. , 
ma..ó a. .ó ua. pJLôpJLia. a.gJLe.ó.óivida.de; e a. c.JL.i.a.nça. pe!!; 

r 



cebe i~~o, o que lhe aumenta ainda mai~ o p~ôp~o 
medo po~ ~eu pode~. Uma 60~te ~eação cont~a a a -
g~e~~ividade in6antil 6~eqUentemente tambim encon 
t~a exp~e,~~ ão na .5 ol.{,.citude' exageJlada ace~ca áã.. 
~aúde. E~ta ê a 'di6iculdade incon~ciente que en -
volve a mãe que.5e mO.5t~a ~upe~ an~io,~a no tocan"" 
te i ~aúde do bebi~ Qualque~ ~inal de algo e~~a~o 
ê exage~ado numa ameaça de mo~te. Pa~a explica~ me 
lho~, a mãe tem que e.5ta~ .5emp~e atenta, a 6im d~ 
que ~ua h06tilidade incon~ciente não t~aga in6o~
túnio i c~iança que ama. Po~ con~eguinte, ela de
~envolve uma p~eocupação exage~adamente an~io~a 
que nunca pe~ite i c~iança e~ta~ em paz, e e.5ta 
~eagi~ã. de muita,~ mal1ei~a.5 adveM a~ .' A cJtianç.a .6 a 
be incon.5 cientemente o que eJ.,.6a inte~6e~~nua c.o.~~ 
tante .6igni6ica, me.6mo quando J.,eu conhecimento i 
in a'.Jz.ti culado ". lS h a~p e, 19 J 3, 15). 
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Concluindo, pode-se dizer que as mulheres que nao re 

ceberam amor maternal na sua infância (de suas mães ou substi

tutas) são as que apresentàm ~enor tendência maternal. g sua 

rejeição inconsciente a própria mae a causa da inibição de seus 

sentimentos maternais. Contudo, é bom que se pergunte; será a 

maternidade parte fundamental da vida instintiva feminina e, 

portanto, o que se espera por parte da mulher é que queira sem 

pre ter filhos? 

Não há dúvida que na mulher desdeoa primeira men~rUa 

çao até a menopausa se desenvolvem processos biológicos desti

nados a maternidade. Entretanto, a função reprodutora da fêmea 

não é simplesmente um ato individual. único e repetido no pla

no biológico. Há um significado muito maior, que ultrapassa os 

acontecimentos biológicos os quais 

"podem ~e~ vi~toJ., como mani6e~taçõe~ individuai,~ 
da 6lutuação humana unive~~al ent~e o~ doi~ pô
lo.6 de c~iação e de~tJtuição, e'como ,a vitõ~a da. 
vida .6ob~e a mo~te. Ne~te ~entido, e~~a.6 mani -
6e~taçõe~ biolõgica~ ~ão expJte~~ada.6 em ~enti -
mento~ p~imitivo~, em culto~ ~eligio~o~ e no 

, ' 
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ma..i..6 avanç.ado pe.n~ame.nto ,ó.<..to~ ô ó.<..c.o. POIt ou..tItO ta 
do, a ma.te.ItH'<"dade. c.omo e.xpe.JÚênc..<..a .<..ncüv'<"duat é ã: 
e.xplte..6~ ão nã.o ~ Õ do pltoc.e.~~ o b.<..otôg.<..c.o, ma.6' tam
bém de. uma un.<..dade. p~.<..c.otõg.<..c.a que. Ite~ume. nume.lto
~~ e.xpe.lt.<..ênc..<..a~ .<..nd.<..v'<"dua.<..~, Ite.c.oltdaç.õe.~ e. te.mo
Ite.~ que. pite. c.e. de.ltam e.m mu.<..to ~ an o~ a e. xp e.JÚ ê H c..<..a 
Ite.at". (Ve.ut.6c.h, 1952, 9). 
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Assim, ,dentro de um ponto de vista psico16gico a ma

ternidade representa para a mulher a oportunidade de uma carta 

se psíquica, a possibilidade de reviver e solucionar antigos 

conflitos. Sabe-se que enquanto para Freud uma mulher ao ter 

um filho tem oportunidade de elaborar todos os seus ressenti -

mentos infantis causados pela inveja do pênis, para Melanie 

Klein a prova mais contundente para a mulher de sua inocência, 

em relação ao seu temor inconsciente de ter danificado seus oh 

jetos pelos pecados que cometeu em suas fantasias, é o dar 

luz uma criança sã. Segundo Melanie Klein quanto mais uma 

-a 

mu-

lher rejeite conscientemente a maternidade, mais necessitará 

seu inconsciente desta prova, e mais a evitará por sentir- se 

culpável e incapaz. 

Sem dúvida, a causa fundamental pela qual a mulher 

deseja ter um filho é psicobiológica. Em primeiro lugar deve 

ocorrer então a satisfação do instinto que é parte integrante 

da sexualidade feminina e que se derivará em outros desejos 

Alguns desses desejos podem ser inconscientes como a recupera

ção da mãe através do filho, a identificação com a mãe por meio 

dele, a comprovação de sua f~rtilidade, ou sej"a, de que seus ob 

jetos estão intactos, o de presentear uma criança a seu pai, 

ou de recuperar o pênis desejado no caso de identificar o pe

nis com o feto. Há contudo desejo~ mais conscientes para a,ma-
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ternidade, .como o ter um filho par.a reviver nele sua própria 

infãncia, para dar-lhe o que ela nãp teve, po.r ri validade com 

as· demais mulheres, para reter seu marido, por necessidade de 

status; etc ... 

Apesar do desejo de maternidade provir em primei ro 

. lugar de uma necessidade psicobiológica de desenvolvimento de 

potencialidades femininas seria simplista uma análise que·dei

xasse de lado a enorme influência que fatores sócio-culturais 

têm na psicologia da maternidade. Sabe-se inclusive que muitos 

conflitos que a mulher vive nesse área provêm da dicotomia que 

há entre sua'vida instintiva e a maneira de organização de nos 

-sa sociedade ocidental que e caracteristicamente anti-instinti 

vista e anti-feminina. Isso faz com que· a mulher fique su'bmeti 

da ao homem, valorize o masculino e viva em conflito com sua 

feminilidade também a um nível mais consciente. Assim a mulher 
.. ' 

em conflito interno com sua feminilidade tem ao nlvel do real 

confirmação para esses conflitos. 

Marie Langer em seu livro "Maternidade e Sexo" desen 

volve a idéia de que antigamente a sociedade impunha a mulher 

grandes restrições no campo sexual e social, mas favorecia o 

desenvolvimento de suas atividades maternais. A conseqUência 

dessas restrições eram a histeria e outras manifestações neuró 

ticas na mulher. Hoje em dia, segundo Langer, a mulher adqui -

riu liberdade sexual e social mas impõe-se-lhe sérias restri -

çoes i maternidade. A conseqU~ncia dessas atuais restrições se 

riam conflitos da mulher com sua feminilidade que se manifes -

tam por dificuldades de fecundação, lactân.cia, relacionamento 

• 1 



com os filhos, etc .•. Melhor explicando: 

"no66a6 av56, na p~e~ença de um ~ato, 6ubiam numa 
~adei~a, ~ecolhiam aJ Jaia~ e pediam JO~O~~O ao~ 
g~itoJ " maJ nã.o túiham dl6i~uidadeJ pa~a amamen 
:ta~ JeuJ 6ilhoJ; enquanto que a.5 jovenJ atuM4. 
Jabem di~igi~ ~a~~oJ, ambulân~iaJ e até aviõeJ , 
maJ 6~eql1entemente nã.o J abem alimenta~ J uaJ ~ti.:.. 
ançaJ ou Jtenun~iam de antemã.o a eJta taJte6a". 
( L ang eJt, 1981,. 1 8) • 
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Não há dúvida que do início do século para hoje hou

veram grandes transformações. Refletindo-se nas mudanças que 

a situação feminina vem sofrendo desde o início do século ob 

serva-se que foram muitas e processaram-se de maneira rápida 

Faz pouco tempo, a mulher não tinha direito aser profissional 

ou sequer votar, vivia numa situação de total dependência do 

. homem. 

As primeiras idéias de igualdade surgiram com a Revo 

lução Francesa; a Revolução Industrial trouxe novas oportunida 

. des de trabalho e vida; a Primeira Guerra Mundial obrigou a m~ 

lher a desempenhar novas funções antes tidas como masculinas ; 

finalmente, o declínio da influência religiosa e a " Inspiração 

Marxista, com seu lema de igualdade, fecham"o leque dos princi 

pais movimentos, que até o início do século, foram desencadea-

dores de mudança do papel feminino. 

Durante o século XX as transformações foram profun -

das em termos sociais, éticos e morais. Foram primordiais para 

a mulher a maior oferta de trabalho, que lhe deu oportunidade 

de sair de casa e lhe permitiu um maior convívio grupal, como 

também uma relativa independência financeira, a pílula. pois 

1 1 
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veio a acabar com o medo de gravidez e do aborto; o desenvol 

vimento dos meios de comunicação, principalmente a sonora, que 

tornou distâncias pequenas e fatos e situações mais corriquei

ras e questionáveis. 

A liberalidade de custumes e o afrouxamento de tradi 

çoes pos em questionamento toda estruturação tradicional da fa 

mília burguesa, constituída e mantida graças a opressao femini 

na e ao conceito de sua inferioridade. Foi quase que de repen-

te, pode-se dizer, que surgiram os primeiros questionamentos 

sobre a inferioridade junto a toda uma série de mudanças sóci~ 

~con5micas que permitiram o progresso e contínuo desenvolvime~ 

to em termos de ci~ncia, tecnologia, educação, sa~de, comunica 

çao. 

Estas mudanças trouxeram também toda uma confusão de 

conceitos quanto aos papéis feminino e masculino. A mulher, an 

tes conformada e submissa, renunciava a qual~uer possível des~ 

jo de atividade extralar em prol de um bom desempenho como mãe 

e esposa. O ideal social construído para ela era de bondade 

virtude, e equilíbrio. Pode-se dizer que uma parte razoável 

dessas mulheres fosse infeliz sem talvez nem mesmo saber o por 

quê. Atualmente, temos a mulher que além. de esposa e mae 
.. 
e 

profissional. E esta está cada vez mais segura da sua necessi-

dade de ser uma boa profissional, competente, esforçada e inde 

pe~dente. Parece, contudo, que tanto socialmente como na cabe

ça da própria mulher há um antagonismo, em r~lação ao desempe-

nho desta como mãe e profissional; como se esses dois papéis 

fossem incompatíveis. A profissio~alização é sentida como impe 

· --... 
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dindo a realização do papel de mae· da maneira que a sociedade 
. . 

e a pr6pria mulher esperam. O momento s6cio-~ultural € anti 

instintivista e antimaternal. A maternidade € assim mais facil 

mente encarada corno um empecilho do que como um momento exis -

tencial do ciclo vital feminino que pode dar à mulher a oport~ 

nidade de atingir novos níveis de integração em sua exist~ncia. 

Não deixa de ser espantoso o fato de que num momento 

em que as mulheres se tornam conscientes e lutam por seus di -

reitos sexuais e sociais, a maternidade parte integrante da 

psicologia feminina seja vista por uma grande. maioria como um 

empecilho. Embora espantoso, talvez se possa dar urna explica ~ 

ção para tal fato se considerarmos que por viver numa socieda-

de faloc~ntrica as mulheres, inconscientemente, adot~m crit€ -

rios masculinos passando a valorizar o viril. Analisando super 

ficialmente o meio s6cio-cultural percebe~se facilmente o mun-

do em "alta-rotatividade" em que homens e mulheres vivem. Ne-

nhum dos dois pode perder um minuto sequer com coisas que nao 

sejam objetivas, ou seja. deve haver sempre um ganho em vista. 

A competição e o individualismo, sinais característicos da so-

ciedade ocidental capitalista. estão a tal ponto exacerb ados 

nos meios urbanos· que qualquer meta q1lefuj a à obtenção de po-

der e à realização narcisista aparecem como estranhas. E, nao 

resta dUvida. € bastante difícil escapar desse modelo ji que a 

todo momento esses aspectos narcísicos e onipotentes de nossa 

personalidade são explorados. Basta. que se pense em termos do 

uso que se faz do pensamento mágico na propaganda com o objeti 

vo de consumo, "use o shampoo tal e tenha os cabelos irresistí 

veis, fume tal cigarro e sej a campeão. etc· ... " para que se sin 

l' 



86 

ta a que nfvel vai a pressao ~ que se ; submetido, e que .asp~c 

tos da condição humana se ; incenti~ado ~ desenvoiver. Conside 

re-se, agora, as características que são atribuídas como neces 

sárias para o desempenho do papel de mãe: tolerância, doação , 

ternura e abnegação nesse meio s6cio~cultural acima descrito . 

O que se observa E que a mãe urbana em sua casa ou trabalho, ; 

um ser isolado, uma vez que as qualidades exigidas para o pa -

pel de "boa" mãe não são as mesmas que se requerem de algu;m 

que seja atuante socialmente. 

AI;m dessa dicotomia entre atuação social e materni

dade, há tamb;m a dicotomia entre sexualidade e maternidade em 

nossa sociedade. A questão da beleza e da atração sexual vem a 

ser também uma das causas da rejeição a maternidade. Na verda

de, há-várias causas que podem ser apontadas para rejeição a 

maternidade, como temor ã morte, beleza ffsica amea~ada, temor 

as obrigações reais, limitações sócio-econômicas impostas por 

ela, perda de valor er6tico, intelectual e profissional, medo 

das exigências emotivas. 

Tais motivos embora tenham sua influência nao deixam 

de ser tamb;m racionalizações conscientes. A nfvel inconscien-

te a rejeição maternal; fruto do temor que habita a mulher 

de que seu "eu" seja destrufdo. Perder· o ego em função do fi -

lho. Segundo Helene Deutsch ê natural aceitar a id;ia de que 

uma renuncia similar persegue a mae quruldo dá a luz ao filho , 

especialmente se ; filha. E pode-se acrescentár que esse temor, 

a perda do "eu", será tanto maior quanto mais comprometido ti-
, 

ver sido o relacionamento afetivo com a mãe em sua infância. 

l' 
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Pela análise feita até aqui vê-se·o quanto é difícil 

distinguir hO psicológico as conseqUências de fatores biológi

cos e culturais. Na verdade, a in~erd~pindência do psicológico, 

biológico, cultural e social dificilmente poderá ser melhor a-
i 

preciada que no estudo da atividade reprodutora feminina. 

Contudo, prendeu-se este trabalho mais especificame~ 

te a di~cussão de fatores psicológicos inc6nscientes. O porque 

disto, deve-se ao fato de se acreditar que é somente por meio 

de mudanças internas que qualquer ser humano e no caso parti

cular, a mulher, poderi atingir a integração de suas virias 

partes. g conhecendo os fatos inconscientes relativos as suas 

vivências infantis particulares que a mulher p9deri fazer suas 

'opçõ~s mais conscientemente integrando inclusive sua feminili-

dade incluindo a maternidade nessas opçoes. 

Segundo Marie Langer, 

"a mulheJt dual Que .6 e adap.ta to.talmen.te .'l uma -6 0-
ciedade an.ti-in.6.tin.tivi.6.ta e an.ti-ma.teJtnal -606Jte
Jti con.6eQ«~ncia.6 .6empJte que nio -6aiba in.tegJtaJt 
.6eu logJto pJto6i-6-6ional e .6ua vida amoJto.6a e' de 
mãe". (LangeJt, 1981,23). 

E é essa integração, na maioria das vezes que é difícil de aI 

cançar. 

Neste ponto, vale indagar sobre aquela mulher que 

por situação econômica favorivel ou para dar vazão a seu ins -

tinto dedica-se a viver somente o papel de mãe. Estarão estas 

livre~ de conflito? A grande maioria das mulheres que só se de 

dica ao lar vai enfrentar o mesmo conflito só que de maneiradi 

ferente. Em primeiro lugar, será limitada em sua vivência ma-

f 

1 
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terna, uma vez que vivemos nwna sociedade altamente civilizada 

e mecanizada em que a·ternura maternal deve ser reprimida; al-

guns a julgam mesmo prejudicial para o uesenvolvimcnto do be

bê, chegando ao cúmulo de querer mecanizar todo relacionamento 

mãe-filho em termos de horário rígidos. Em segundo lugar há de 

se lembra.r que hoje em dia há a necessidade de restringir o nú 

mero de filhos já que os gastos e preocupaçaocom a educação 

destes G grande~ Um terceiro aspecto, G que esta mulher que T~ 

solve se dedicar a ser s6 mãe, logo aparece como pouco atrati-

va e desinteressante aos demais. ~ como se todos lhe dessem a 

entender que ela nio trabalha e que o tlabalho que realiza 

de pouca 'importância. Passa, assim, a sentir-se com menos 

~ 

e 

di-

reitos que seu marido e amigas, sente desperdiçada a formação 

que recebeu e duvida do valor de seu trabalho no lar junto ao 

filho. 

~ 

Resta. falar daquelas mulheres que decidem ser so pro 

fissionais. Estas tambGm expressam o confli t'o, pela rejeição 

que mostram em ser maes, lutam contra o instinto feminino de 

serem fecundadas e conceberem. Segundo alguns autores há um in 

cremento do desejo sexual na Gpoca da' ovulação quando ocorre 

a possibilidade máxima de fecundação. Nesta Gpoca se apresenta 

riam conscientemente sentimentos de amor·e desejo de receber Q 

companheiro e que se manifestariam por meio de sonhos (incons

cientemente) o desejo de fecundação. Há entre estas que deci -

dem ser s6 profissionais, as que parecem felizes pela repres -

sao do conflito mas, em geral, estas mulhere~ sucumbem a de 

pressao na menopausa quando termina a possibilidade de s'erem 

maes. 
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Cabe ressaltar aqui que o impo'rtante psl.cologicamen

te nao ~ a simples realização da maternidade~ mas sim sua acei 

tação relativamente livre de conflitos. A mulher que está em 

conflito pode, como se viu, expressá~lo de várias maneiras: p~ 

de ,ter dificuldades com seus filhos, 'pode sofrer distintos tr~ 

tornos em sua vida procriati va, ou pode, se oconfli to ~ grande. 

esquivar-se de todo a maternidade. Das tr~s mameiras expressa 

sua rejeição em ser mãe. E esta rejeição imp~ica num fato de 

suma importância. pois signif.ica que está em desacordo com seu 

próprio sexo e portanto com sua própria exist~ncia. 

Para sua saúde psíquica a mulher deve ser capaz de 

integrar as ,suas necessidades sociais, sex,uais e maternais. A 

realização numa delas não prejudica a outra, ao contrário, fa-

vorece. Da mesma maneira que uma vida sexual satisf.atória da 

mãe favorece sua relação com seu filho. o trabalho tamb~m a 

favorece. Porque se e.la sacrifica por seus filhos as gratifica 

çoes que sua posição social hoje lhe oferece isso dificultará 

a felicidade de seus filhos, pois suas renúncias lhes serão co 

bradas. 

Contudo, 

"a.4 mulheJtet. de not.t. a. -6 o c.ieda.de' compoJtta.m-.6 e como 
t.e :Uvet.t.em a. conv-i.cç.ão -i.n co nt. c-i.ente que pa.ga.Jt co 
mo pJteço pelot. .6eut. d-i.Jte-i.tot. t.oc.-i.a.-i.t. e t.exua.-i.t.
com a. Jtenúnc-i.a. a.04 pJta.zeJtet. da. ma.teJtn-i.da.de. A mu 
lheJt cJtê teJt que elegeJt entJte ma.~eJtn-i.dade, o pJta 
zeJt t.exual, ou tJtabalho t.at-i.46a.tõJt-i.o, at-i.v-i.da.de
po.tl:Uca. ou t.oc.-i.a.l. PoJtêm, o Jtet.ultado de Jtenun
c-i.a.4 pela. ma.teJtn-i.da.de teJtã como Jtet.ul:tado a. ama.Jt 
gUJta. ma.n-i.óe.6ta.". tLa.ngeJt, 1981, 2421. 

Disso adv~m a necessidade de conscientiza~ão nao s5 social da 

mulher mas também e principalmente de sua vida de fantasias in 

I 
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conscientes. Se a mulher viver conflitos cpm.sua feminilidade 
. . 

e assim estiver inconscientemente descontente com o destino de 

seu sexo, consequentemente estará insatisfeita também com o de 

sua filha. Transmitirá a esta o sentimento de inferioridade fe 

minina, a visão da mulher como vítima, e o seu desejo de ter 

tido um filho. E assim perpetua o conflito da mulher com sua 

. feminilidade, pois já se viu que as primeiras relações mãe-fi

lha estão diretamente ligadas a conflitos nessa área. Se . se 

quer ter filhas satisfeitas com sua feminilidade, futura mater-

nidade e psiquicamente integradas as mães devem se preocupar 

com o começo de vida que lhes possam assegura!. E o que está 

aí envolvido são aspectos infantis que se repetem inconsciente 

mente ;na relação mãe-filha. Não só a nível do social, mas ini

cialmente e principalmente a nível do inconsciente devem as 

mulheres preocupar-se com seus conflitos internos, para que 

realmente possam ocorrer mudanças profundas na situação psico

lógica feminina que se reflitam no plano sócio-cultural. 

Aliás, além do problema específico da própria mu-

lher, a maternidade representa para humanidade o sentido da i

mortalidade, e, os primeiros relacionamentos do bebê com a mae 

ou substituta são o fundamento da saúde psíquica da humanidade. 

Para melhor expressar ess~ id€ia, transcreve-se uma 

parte do texto de Winnicott: 

"PlLOCU1LO cha.ma.1L a. atenção pa1La. a. imen.6a contlLibui 
ção p1Le.6tada no inZcio, ao indivZduo, e ã .6ociedã 
de, pela boa mãe comum, com o apoiado ma.1Lido , 
uma cont1Libuição que ela dá, .6imple.6mente, g1Laça.6 
a dedicação pelo .6eu bebê. Se ta.l cont1Libuiçã06ô1L 
1Leconhec.ida e a.ceita, .6egue-.6e que .todo indivZduo 

• 
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mentalmente ~ão, todo aquele que ~e ~ente como pe~ 
~oa no mundo e pa4a quem o mundo ~~gn~6~ca alguma 
co~~a, toda pe~~oa 6el~z, e6t~ em ~n6~nito dibito 
com uma mulhe4. Em ce4ta ipoca, no~ p4~mei40~ tem
p06 da ~n6ânc~a, em que não exi~t~a pe4cepção de 
depend~nc~a, e i4am06 totalmente dependente~u. 
(W~nn~cott, 1971, 10). 
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CONCLUSÃO· . 

Neste estudo toma-se como principal referencial teó

rico a psicanilise. Contudo, dizer que se vai estudar um deter 

minado assunto, no caso a maternidade e a relação mãe-filho,do 

ponto de vista psicanalítico não é uma afirmação muito simples 

de se fazer, pois envolve a aceit.ação de certos 

por muitos discutidos. 

pressup~stos 

Um desses pressupostos, certamente o mais evidente , 

é a aceitaçãp de motivos inconscientes como principais determl 

nantes do comportamento materno. Isto significa que a persona-

.lidade· humana manifestada por comportamentos não pode ser sim

plesmente explicada em termos do racional, mas também e princl 

palmente em função do conceito de inconsciente em suas profun

dezas, ou seja, o irracional, os impulsos reprimidos, os aspec 

tos recalcados da experiência, etc ... 

Foram baseadas em métodos de pesquisa do inconscien

te que a maior parte das idéias aqui contidas foram alcançadas. 

A maneira como se forma o inconsciente, como pode ser investi

gado e seu significado em termos do comportamento humano estão 

bem discutidos no capítulo I. Abordou-se, nesse sentido, as 

contribuições teóricas de Freud e Lican por serem elas o supo~ 

te teórico deste estudo. 

Dentro do ponto de vista psicànalítico tem-se que a

ceitar ainda a presença do instinto como parte constitutiva do 
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ser humano e também a importância dos primeiros anos de vida 

como fundamentais para a estruturação de' uma personalidade sa-

dia. 

Em relação a parte instintiva há discordância entre 

os autores quant~ a importância dada ao instinto de morte. Po

rém ~ basta a acei tação da influência dos impulso's ins tintivos 

para que boa parte do desenvolvimento esteja pré-determinada 

e se manifestam'por meio de fontes de excitação em determina -

dos 6rgãos, que representam as fases de desenvolvimento sexual. 

o problema que se apresenta em relação ao instinto de morte 

Ó de se aceitar que o ser humano ao nascer já traga consigo 

-e 

o 

desejo de morte, destruição e agressão, ao lado é claro do ins 

tinto de vida. Contudó, sabe-se que embora psicanaliticamente 

o instinto tenha papel preponderante no desenvolvimento, exis

te todo um jogo de relações com o objeto externo (~ãe ou subs

tituta) que também determina a organização dinâmica básica da 

personalidade do indivíduo. Estas noções estão discutidas minu 

ciosamente no capítulo III. 

Por ser, então, a estrutura da personalidade determi 

nada nos primeiros anos de vida, estes ganham grande importân

cia pois passam a ser fundamentais as vivências emocionais que 

a humanidade possa ter tido neles para que se tenha uma socie 

dade saudável. Visto ser a mae ou substituto o primeiro objeto 

externo que o indivíduo se relaciona, e~a representa, com sua 

.disposição psíquica em relação a vivência da ·maternidade, um 

agente determinante de saúde ou doença para as futuras gera-

çoes. 

• 
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Procurar-se~á resumir as idéias deste trabalho em re 

lação a três das diferentes partes que o compõe: o papel da 

mae no desenvolvimento psicológico infantil, a disposição da 

mulher ã maternidade analisada de um P?nto de vista psicológi

co·e a posição s6cio-cultural atual em relação a maternidade e 

influência disto sobre o conflito das mulheres com sua femini

lidade. 

o papel materno nas primeiras relações mãe-filho é fa 

zer com que predominem as boas sobre as más experiências. Ne

nhum indivíduo ao nascer, por mais saudáveis que sejam psiqui

camente a mãe e o meio que o recebam, estará livre de sofrer 

frustrações. Essas frustrações, é claro, também tem seu papel 

no processo de um desenvolvimento favorável. Sabe-se que todo 

ser humano deve passar por conflitos que lhe são n~cessários . 

Os freudianos os abordam em termos de fases de desenvolvimento 

psicosexual a serem ~ltrapassadas. os kleinianos em termos de 

posições que representam configurações específicas de relações 

de objeto que persistem por toda vida e os lacanianos falam em 

níveis que a criança deve passar em seu desenvolvimento, ou se 

ja, ela deve aprender a deixar uma situação dual imaginária 

primeiro nível, para introduzir-se numa ordem ternária que mar 

ca sua entrada na ordem da linguage~ e estruturação do comple

xo de gdipo. Contudo, caberá a mãe no seu contato com o filho 

completamente dependente fazê-lo sentir. o mundo como bom e fa-

·cilitar sua passagem por esses conflitos, é nessa tarefa que 

ela poderá ser bem ou mal sucedida. 

A maior contribuição que a mulher no seu papel de 

I 
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mae presta a humanidade e' a seu filho está relacionado a esses 

primeiros tempos do ser humano em que ele é totalmente depen -

dente sem ter disso consciencia. 
. . 
" ( ,,' 

Porém, o sucesso ou fracasso de uma mae nesse senti-
-
do, ou seja, em suportar a dependência do novo ser, por sua vez 

depende de suas pr6prias vivências emocionais inconscientes re 

lativas a esse mesmo período de sua infância. Assim, a saúde 

ou transtornos femininos em relaçio ~ vida procriativa sao ex-

plicados em função das primeiras relações com a mie e das pri

meiras frustrações orais. Psicanaliticamente, as experiências 

da vida nio estão isoladas mas ligadas entre si formando uma 

grande cadeia; ao se estudar a vida procriati~a feminina, ou 

qualquer outro problema, o ressurgimento de situações passadas 

efetivame'nte significantes sempre se fazem presentes. Dominar 

'o passado é um requisito para a saúde psíquica do ser humano ; 

se a mulher tem 'saúde psíquica ela viverá ·bem as violentes emo 

çoes que acompanham o processo de ma~eTnidade e que constitui-

rao uma espécie de catarsis psfquica; caso contrario, as novas 

emoçoes provocam situações repetitivas de conflitos passados 

em que a realidade está comprometida com fantasias infantis in 

conscientes. 

A mulher que rejeita a maternidade e assim sua femi-

nilidade o faz porque não pôde reparar-se com sua mae pelas 

frustrações sofridas, nem identificar-se com ela porque a odeia 

. inconscientemente por isso. A mie "má" que rejeita e hostiliza 

seu filho repete, sem ter disto consciênci~, junto ao filho as 

frustraçôes que sofreu ou julga ter sofrido quando menina por 

'. 

1 
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parte de sua própria mae. FrUstrações estas que a fixaram numa 

. atitude imatura e inadequada em seu p~pel de mie e que reVela 

uma identificaçio com a imagem de sua própria mãe má. 

Vê-se que a atitude de uma mae para com o filho -e 

prófundamente influenciada por sua· reações inconscientes em re 

laçãoã sua mãe, ou a seu pai. Se existe nela raivas não resol 

vidas em relação a stia próprià mãe, sua atitude em relação ao 

filho nao é a que se pode esperar, ou seja, á de alegria em fa 

ce da criação; mas a de rejei~ão que pode se manifestar de va

rias formas. São, assim, ã nível inconscientes as mulheres que 

não receberam amor maternal na primeira infância as que apre -

sentam maiores problemas em relação ã maternidade. 

o fato de se estar tratando com fatores inconscien -
. 

tes como determinantes da disp·osição maternal implica num as -

pecto que merece ser destacado: a atitude da mãe rejeitadora ou 

nio frente ao filho n'unca é inteiramente consciente, por conse 

guinte, para que ocorra qualquer mudança de atitude da mãe em 

relação ao filho não basta a simples informação ou o propósito 

honesto de assim o ~azer; é necessário que ocorra a compreen -

sio emocional por parte dos pais de seus ,próprios sentimentos 

inconscientes em relação a criança e a si próprios, e isto 

i viável por meio de terapia. Assim~ regras controladoras 

digam corno proceder na relação com o filho de nada adiantam 

-so 

que 

se a mãe nio é psiquicamente saudável nio haverá informação in 

telectual que consiga mudá-la, pois a origem do problema está 

em fontes inconscientes. Não há como controlar a nível da in-

formação raivas, ódios e desamores que insistem infantil e in-

i 
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conscientemente em manifestar-se. Isso nao significa que uma 

"boa" mãe não poss'a ter raiva do filho. 'j á que um ser humano 

completo e integrado deve ser capaz de expressar tanto,~ b amor 
( 

~~mo a raiva; mas significa que qualquer sentimento deve ser 

expresso de acordo com a realidade e' não em função de fanta-

'sias infantis inconscientes que determinam os comportamentos d~ 

queles 'que ,tem a saúde psíquica comprometida. 

o terceiro e último aspecto que se propoe discutir 

sobre o trabalho diz respeito a atual posição sócio- cultural 

em relação ã maternidade e a influência disto sobre a mulher • 

Achou-se imprescindível a (ibordagem deste aspe.cto. apesar do 

estudo destacar em. prioridade aspectos inconscientes doproble 

ma. porque sendo esse meio sócio-c~lturai anti-instintivista e 

anti-matirnal. atua como confirmação no plano do real das fan-

tas ias que uma mulher em cohflito com sua ,feminilidade pos!?a 

ter. 

o estar bem com sua feminilidade representa para a 

mulher querer ter filhos. porém sabe-se que há sempre uma adaE 

tação da mulher a valores procriativos da cultura. Entretanto. 

como se discutiu no capítulo V. o momento social impõe restri

çoes à maternidade. Viu-se. neste estudo. como a mulher vive e 

vivia dividida: antigamente era restringida na sua vida profi~ 

sional e sexual; atualmente, as restrições são em relação à m! 

,ternidade. Da vida procriativa foi tirado todo caráter instin~ 

tivo e prazeroso para subjugá-la a limites e direção externa. 

Assim é que hoje em dia vive-se 'a época do parto com hora mar

cada, da alimentação artificial, enfim da mecanização das rela 

I 
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çoes mãe-filho. 

Do ponto de vista deste trabalho·isso é resultado de 

se viver numa sociedade em que o viril é mais prestigiado. De~ 

sa forma, a mulher que hoje luta pela igualdade em termos sexu 

ais e profissionais parece ter que "perder" em relação ã sua 

vida de' mãe. Neste momento, o mais difícil para 'a mulher é, o 

alcance de equilíbrio entre suas partes. Por que ao lutar por 

seus direito~ profissionais e sexuais ela deve negar sua fun -

ção procriativaque diz respeito a própria existência de seu 

sexo e que tanto significado tem para o bem estar psíquico da 

humanidade? Por que não se lutar também para impor seu papel co 

mo fêmea, para que se prestigie a maternidade? 

Acredita-se, contudo, que a busca de integração femi 

nina depende primeiramente de um trabalho da mulher com seus 

conteúdos afetivos inconscientes, da mesma maneira que se acre 

dita que para que à nível social a maternidàde venha a ser res 

peitada por mulheres e homens, e essa respeitabilidade se tra

duza em respeito social pela problemática relativa a procria -

çao, em responsabilidade do pai na divisão de tarefas, em cre

ches e locais de recreação que estejam não só preocupados com 

o trabalho mecânico em relação a criança. mas, também, com o a

poio em termos afetivos que filho e mãe precisam. é necessário, 

antes, que a própria mulher integre à nível inconsciente suas 

partes e assim consciente e inconscientemente assuma com pra

zer seu papel maternal e sua existência feminina. 

Como já se disse, só dessa maneira poderá a mulher a 

1 
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mar/ verdadeiramente; a nível inconsciente, .sua filha e, assim 

possibilitar-lhe a sa~de psíquica. Sabe-se que a filha de uma 

mãe amada e feliz, a esta se identificará e por conseqUência 

também com o seu sexo, podendo assim amar a vida e enfrentá-la 

adequadamente. 

Além do aspecto relativo a pr5pria problemática femi 

nina, a vivência prazerosa da maternidade é fundamental ao bem 

estar psíquico da humanidade. Isto faz com que o problema te

nha um alcance ainda maior, ou seja, com que este são seja so

mente uma pr~ocupação feminina, como a sociedade o faz parecer, 

mas represente a origem, a matriz da hist5ria psíquica do ser 

. humano', e que significa a um nível mais. profundo do incon,scien 

te a alegria, a força, o desejo de viver. Como diz Winnicott , 

aquela qualidade de "estar vivo" que alguns seres humanos pos

suem e que tem a ver com o período de maior depend~ncia do ser 

humano em que nao se distingue o outro. 

Terminando, quer-se deixar claro que o principal in

tento deste trabalho foi o de sensibilizar pessoas para a pro

blemática relativa a maternidade segundo uma análise psicanalí 

tica do assunto. Sabe-se que esteassunt~ é hoje muito polêmi

co e, pode-se dizer, pela reação de certas pessoas, considera

do tabu. Contudo, as idéias te5ricas' aqui expressas sao as que 

se acredita e se preferem para a explicação do problema. Entre 

tanto, isto não quer dizer que se ache desnecessária uma pes -

quisa prática para investigar essas in~meras hip5teses te5ri -

cas aqui lançadas. Era e ainda ê nossa intenção uma investiga -

çao desse tipo a partir de um estudo compreensivo de vivências 

t 



.. 

100 

e da leitura do discurso de mulheres-mães em nossa sociedade • 

restringindo-se é claro a determinadas classes sociais e re

'giões e se possíve,l comparando as, anãlis,es' entre si. 

. . 

• 
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